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UNA NOVA AVENTURA AL MONTCAU 
Des de feia un bon grapa~ d'onY", cada vegada quo cm passejava per la cal'Ona 

deis Emprius, damunl el Marquet de la Roca. i cont.emplava l'cnonne balma situada 
a la cara nord del turó de Montcnu, em preguotava par quina taó no se 1i havia 
acudit o cap escalador de t.emptar obrir-hi una via. Evidentment, el gran desplom 
inicial ja feia preveuro que no era factible de superar-lo omb cls rnitjans t.radicio
nals de temps passats, pero oro que tot és possiblo en l'csport deis homcs.aranya, 
semblava inc-reible que no s'hi hagués embrancat ningú. 

Abans d'intcntar-ho, perb, cm calia saber el nom d'oquella parl de muntanya. 
Qui cm va donar la infonnoció que vaig trobar més lb¡¡ica fou l'amic Rámon Serro 
(de Faders), el qua! em confesA que sempre n'havia dit, oimplement, el .Cul del 
Montcnu• ... Aquesta definició no pct ser més naturnl i encertada, ja que, per aca
bar-ha d'arrodonir, presenta en el seu bcll mig una fissurn, que cl ratlla de dalt o 
baix, que no pct ser allrn cosa que la •regatera-... Aquesta era, dones, el punt idoni 
per obrir un itinernri que permelés de superar el gran volodfs. 

Fa cosa d'un parell de mcoos que vaig comentar la jugada amb en FrOOi Pare
ro, oxcel·lent escalador i muntanyenc de Terrassa, el qua! &'engresca de seguida en 
el projcctc. Així fou com, el 24 del passat mes de novembre, ens vam encaminar, 
tots do•, carregats amb totu meon de material, cap a ooll d't>rcs, on vam agafar el 
sender que, tot planejant., va donant el tomb al Monteuu, travessaot un soguit de 
pelats de roca, i que cns portA sota matcix de la cara nord. Cal dir que, degut a lo 
seva situació totalment oboga, el novembre no era pos l'bpoc:a més adequada, pero 
vom nprofitar la bonan\'9 que impe.-. durant tot aquel! mea. 

t:n ser a la vertical de In fillllura (és l'úo.iea que hi ha en tota la muralla), vam 
dcixar el corriol i, dcsprés de l.rnvessar un bosquel d'alzincs, en• vam enganxar al 
que pcdríem dir-ne ~1 pedestal. Aquesta primera part de l'ascensió no presenta cap 
mena de problema. Es un tlpic pela~ de roca, un pel ajagu~. d'uns 25 metl'Os d'altura, 
In dilic'Ullal del qua! no arribo mai ni tercer grau. A més n més, si es vol pOt evitar
se, mitjan~ant una aproximació horit.zontal pcr sota rnateix de la balma, tant per 
l'c•querre com pcr la dreta. !.a més lacil es troba al cantó do llcvant. 

,Jn som a l'inici do In bruma propiamcnt dita. El nostre primer cop d·uu a la 
parct no fou gaire engrescador. Ocsplom a parl, la qualitot de la roca és mediocre, 
i els primers metres de In fissura sóo complctamcnt cecs, cosa que impossibilita de 
clavar·hi res, si no és amb l'ajuda artificial del hurí. Ni al Fredi ni a mi no ens fa 
cap grlcia aixo, pero no ens queda al~ remei. Mans a la fcina, i després d'unes 
quantes boros de treballar de valcnt, en t'redi deixa in~tal·lats a la paret 8 espits, 
amb les rorrespcnen~ plaquctes, a més de dos pitons a la part de dalt i una ba¡¡ue
la en un prccari pcnt de roca. Ocsía el camí en sentit dcsoondent, i pleguem cls 
trn•t.ct.s perqué s'está font wd (reoordem que abans de les 6 de la tarda ja ora f06C). 
Sor·ti m pcr la cornisa del cantó cst, i aprofitem la darrcra claror del di a per trcure 
el """ al cim del Montr:au. Le magnifica visió que podem contemplar (hern lingul 
un clia claríssirn, sense cap boira ni hurnitat) ens compensa de la mica d'csfi>r~ su
plementan que hem fet coro amunt. La baixada fins al coll d'Estenalles en• toca 
ror-la en plena nit, perb el caml no té sccrets per a nosaltrcs. 

1'res dies més tard, el 27 de novembrc, ens tornem a dirigir al peu del Cul. Són 
poc més de les 8 del mntí quan en r'redi toma a enganxar-se a la balma. Fins a les 
9, gaudim d'un bon solet, pero dcsprés restem a l'ombra definitivamcnL Per superar 
to~ el tros balmat, encara ha de coJ.Jocar-hi dos espits més, pero aleshcrcs la fissura 
ja permet d'instal·lar algun ioveot: dos bongs, dues pitoni88e8 de fissura, un paren 
d'cscarpres an~igues, un pas de gunxo, un tac de fusta ... Amb tol aixo, s'aconsegueix 
arribar al tram de paret simplemenl vertical. Des de l'inici fins nqucst punt, la parot 
surt 5 metres enforn ... 



Malgrat la dubtosa qualitat de la roca, 
f redi va superar cosa d'uns 10 mctres to
talment en lliurc, d'una dificultal sostin· 
guda superior al cinque grau. D'aquesta 
manera, arriba a un petit repla, el !loe 
ideal por a fer·hi In reunió. Una vegada as· 
scgurada amb dos cspits, em toca a mi el 
t.om de penjar· me deis ferros com un 
tom3quet i de recupcrar-ne uns quant.s. 
Tols cls cspits, pero, han restat ·a la paret 
per tal de facilitar-no les repeticions. He 
d'advertir que tan sois s'hi han clnvat cls 
estrictament imprescindibles, i - por cert
a la mAxima distancia uns deis altres. En 
aixo de les distancies entre ferro i ferro, 
en t'redi n'és un artista! La llargada d'a· 
questa tirada és d'uns 35 mctres. 

A continuació s'ha de gua nyar uns 1 O 
mctres més fins a uns boixos molt se.gurs~ 
ort finalit?.n, de fet, !'escalada. Aquest tros 
no ós tan dificil com !'anterior, pcri> cal 
tcnir en compl.e la roca podrida i les her· 
boles que emmascaren la fissura. D'aquí en 
amunt, ve un pelat de roca molt ajagut que 
mena a una altra el apa d'arbustcs. Ara 
s'ha acabat el broquil! Ens felicitem mú· 
~uament, i hi deixem un potel amb les 
nostres firmes. A proposta d'en Fredi, ba· 

Itincrarl de la ·<Via 101>· al Cul del 
MonLcau (cara N.) 

(Foto: Ann~ M. Pallejit.J 

tcgern !'escalada com a •Via 101 al Cul del Montea"": és el resultal de sumar cls 
anys respcctius (35 més 66) ... 

Pero l'aven~ura no s'acabil aUii. Eren a prop de les 6 de la tarda, i In fosca cns 
queia al damunt. Varo baixar tan de prossa com vam poder a buscar les mol.xilles i 
la resta de material, i vam tirar cap a Coll d'Eres en plena nit. Per acabal'-ho 
d'adobar, ens trobávem en Huna vclla, i vam travessar els pelats de roca a empen
tes i rodolons, i en alguns trams de vegetació a les palpentes. 1 com que. por no 
perore temps, no cns havíem canviat de cal~at, vnm fcr-ho t.ot amb els peus de gat, 
que no són - precisament- massa comodes ... Pero no hi mal que cen~ anys duri, i 
a qunrts do 8 vam desembocar a la carrelereta asfaltada dols bombcrs. Alla sí que 
cns vam canviar de c-a l~t, i la resta de cauú fou una mer~vella . 

Si aquests comentaris serveixen per engrescar algú més a desafiar la llei de la 
gravetat del Cul del 11Iontcau, cm <limaré per sat.isfel, i el felicito per endavant! 

JO<!ep M. Torras llomet 

INFORMACIÓ DE REFUGIS 
ALBERG •P IC DE L'ÁLIGA·, DE NÚRIA 

'l'enim a disposició deis socis un comunicat de la Cc;neralita~ de Catalunya que 
informa de la manera que tots aquells excursionistes q\IG l.inguin carnet d'alberguista 
poden fer ús de les seves inst.al-lacions de pcrnoctació. 

Veniu n consultar-les! 



SORTIDA DEL GRUP JUVENIL A LA GARROTXA 

Tot just eren quarts de 7 del dijous 7 de gonor quan ens al9ilvom per agafar el 
tren. Comen~va !'aventura i ara ja no cns podJem fer cnrcra. Erem dos monitors i 
dcu nois. Adormits, pero anímats, vam arribar a Olot, després d'un llarg viatge en 
tren i bus. F.ns posarem les motxilles a fesquena i enfilárem fina a la casa de oolll· 
nies Ci\nova. V~rcm arribar·bi a les 3 i a les 6 ja ens dirigícm cap al volea de Santa 
Macgarida. Un cop a dalt, cns vam adonar quo no era un volea normal, ja que hi 
havia una ermita al mig del cn\tcr. 

Quan vam tornar, dcsprés de sopar i ter uno mica de h'~'CS<:a, vam anar al llít 
ben d'hora, jn que l'ende<M en.s ospcrava una llarga jornada. 

Ens vam llevar ben de matí i després de desenganxar-n06 el sac de dormir i 
esmoT?.ar, vilrem deixar la casa de oo!Onies en direcci6 a la t 'agron d'en Jordil. !':o 
s'havia despertat el gall quan varo deixar la casa, i quan aquest esmorzava ja i!rem 
a Les Presea. F~icm tot el eami sota !'atento mirada del no61TC destí, un cim que 
s'alcava solcmno i majestu6s: el Puigsacalm. Després d'una breu pnrader..~. justa por 
visitar el •sonyor- ltoca) varcm seguir la carretero o peu1 llns o Sont. Privat d'En 
Bas. Un oop altA, després de fer unes quantcs fotogralies (ducs) i d'omplir les can· 
t.implorcs, vércm deixar la civilitweió. Seguint unn pista, no g-.úrc oonoorreguda, vam 
arribar lins al pcu del Sall de Sallent. Come~vem a eslar cansat.s. pero estAvem 
massa a prop del cim com per abandonar. Kl sal~ ens ''a deixar esglaiats: era im· 
mens. Després d'una estxma de comJ vam decidir seguir un caminct de cabros. Go· 
mencava a fcr-se tard; cansats i afhmats, vam d<<:idir parar a dinnr. Després de 
dinar vnm seguir caminant poca estona i llavors jo érem a1 cim. Contenta, vam Rig
nar el !libre del cim i després de fcr les fotografies de rigor vam dcixar-lo. i ens 
vam dirigir de nou a la casa de ooiOnies. Quaaibé a Hostalets d'En Bes, vam agafar 
el bu.• que ens deixava a Olot., de6pres d'cspcrar una bona C6tone a la parada. 

Un cop a la casa de oo!Onics, cansats, perO mol~ animats, vArcm decidir anar a 
dormir. 

L'cndemb varo anar tíns a Olot (bi havia oproximadam(mt uns set Kms.) des 
d'on vam agafur un autocar quo cns va deixnr a Barcelonn. Oosprós. amb tren i 
autobús, vArem arribar a Castellar, cansats, adormite, pcri> satisfets do la fcina feta. 
Havíem fet el cim, després de caminar més de dcu hores i no havfem perdut el bon 
humor. 

Sergi Pieh, Castellar del Vall~, 9 de gener de 1993 

PESSEBRES BUIDATS 
Aprofitant les festes de Nada!, vaig ponar el mcu fill Caries al turó de Mont· 

cau a ''cure els pessebres que hi porten alguncs persones amb molta il-lusió. Pero 
va ser gran lo nostra desil-lusió quan vArem poder veure que deis cinc pcsscb~s 
que hi havia, a tres els faltavcn les figures. Alguns •gamberros•. qui sap si creicnt 
que fcien alguna grikia, so los van emportar i les deuen tcnil· oom a trofcus del seu 
passeig pe! Montcau. Qu.ina manca de civisme i de oonsideraci6 n les persones que 
tanta il-luaió van posar en rer·los i portar-106 fins dalt el turo! 

Espero que els pessebrcs de la Castellassa i de !'avene de Cnst.eUet, portats pcr 
oompanys del CentTC, no hagin esta~ visitats pcr aquest tipW! de gcnt sense scnti· 
ments ni mica d'estimaei6 per ningú ni pcr res del que, com nosaltres, tonta ¡¡ent 
estima: la trndici6 i la natunl. 

Guillcm Dia~ 



, 
MATINAL AL MONTSEC DE RUBIES 

Fem estada a Sant Martf de Barcedana, en una rcsidéncia-casa de pagés. L~ti
nerari d'accés per catTetera es pot fcr pcr la carretera de Camarasa a Tremp {pás 
de Terradets), trencant a la dreta vers Llimiana, en el Pont Nou, i abans d'arribar 
a Llimiana ngafar la carretera sense asfaltar, pero en bon estat, que indica Sant 
Miqucl de la Val!, o bé por Artesa de Segre vers Vilanova de Meiá i el congost del 
Pas Nou, amb carretera asfaltada fins prop la co11ada d'Hostal RQig i la resta de 
tcrra en molt bon estat, passant per Mata-Solana. Aquest segon itinerari és més 
curt des de Caste11ar del Va11cs. 

Venint de Sant Marti, a !'Hostal Roig s'agafa a la dreta una pista, en no gaire 
bon estat i que en alguns trams fa patir el cot.xc (cotxc normal) i cls seus ocupants, 
la qual porta fins a la Portella Blanca, a sobre mateix de Rúbies, pon) 200 metres 
més alt. 

Deixem el cotxe en uñ revolt amb bosc de pios a la cota 1.220 m., amb ganes ja 
d'anar a peu. Fa fresca i és agradable caminar; scguim la pista fins la cota 1.440 m. 
on entre nerets, boix, esclarissats prats i pedres, pugem per la suau carena que en 
poc rnés d'una hora ens mena al cim de Mira Pallars (1.684 m.) El nom és escaient, 
la panorAmica és magnífica i en gaudim una estona! pensant que es podrien afegir 
els noms de Mira Noguera, Alta Ribagorca, Alt Urgell, Cerdanya i Solsones, i posats 
a fer encara algun altre. Scguim la carena principal vcrs el Tossal de les Torrctcs, 
on hi arribem en poc més de rnitja hora. Es respira tranquil·litat, no hem vist ni 
sentit cap ésser huma i ens hi trobem molt bé, peró hem de tornar a dinar a Sant 
~Martí. Baixem vers el nord por suau pendent de prats i plantacions de pi a la pista, 
que seguim en direcció Jlevant fins on eos espera el sofert cotxe, el qua] ens portarA 
amb bona voluntat per a que nosaltres poguem dinar a l'hora prefucada. 

En resum, una bona mat.inal, de les que aixamplen el cor i no fatiguen massa 
les carnes. 

Pere Cardona 

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

D'acord amb el que disposa l'article 12 deis Estatuts vigents, el divendres dia 
19 de febrer al nostre estatge social, a tres quarts de 10 del vespre en primera con
vocatOria i a un quart d'll on scgona, tindra lloc una asscmblea general extraor
dinaria de socis que es desenvolupará segons el següent 

ORDRE DEL DIA 
• Punt únic: Heest.ructuració de la JU!Ita i presa de possessió deis nous mem

bres. 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 
A continuació, i d'acord amb el que disposa l'article 11 deis Estatuts del Cen

tr-e, es farfl l'asscmblca general ordinaria de socis relativa a l'cxercici de 1992 per 
tal de tractar el següent 

ORDRE DEL DIA 
l. Lectura i aprovació, si s'escau, de !'acta de l'assemblea anterior. 
2. Estat de compres a 31 de dcscmbre de 1992. 
3. Memoria de les activitats deis grups i global del Centre. 
4. Modificació de les quotes de socis. 
5. Presssupost per a l'exercici de 1993. 



6. Projectes i proposicio!IJ de la Junta 
7. Lectura i discussi6, i aprovaci6 si s'escau, de les propostcs deis socis rebu-

des pcr estti~ fins vuit dies abans de la data de eelebrocíó de rasscmblea. 
8. Toro de paraules, prees i qüestions. 
9. Comiat deis membres de la Junta que cessen. 

Degut a )'interi!s deis temes a tractar, preguem la mWc.ima assist.encia i també 
puntualitat. Gracies. 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Febr-.1' 

7, cliumenge 
7,diumcngc 

7, diumcngc 

19, divendres 
20, dissabte 

21, diurnenge 
21, diumenge 

21.diurnenge 
28, diumeoge 
28, diumenge 
7 de mar~ 

Adivitat 

Traveaa Sanl Uol'(>n~ - Castellar 
Les conals amagades de Sanl Uoren~ 
del Munt. Le!• Fogueroses 
Dugundugu. Un passeig per I'Edat 
de Pedra al sostrc del Pacífic 
Asscmblea ordint.rio de socis 
Veredicto dol concun:1 de diaposit.ivcs 
i sopar del Grup 
Matinal :\!uro · l'uig de la Balma 
Sortida am b ll'l'T al Castcll 
de Pala u de Plegamans 
Coneurs de diapoaiti\·cs i entrega de trofeus 
Cicle Monureny. 'I\J.r6 dcl Samont 
Cotiella. excur$ons i paisatges 
Sortida a la neu 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

MM intormaeió 
a l•apartat de:. 

Grup Infantil 

Crup de :\-Iunt.anya 

Cicle de Projeccions 
Noticiari del Centre 

Grup Fotogrilfic 
Grup Infantil 

Seeció de Bl"l' 
Grup t' oklgralic 
Grup de Muntanya 
Cicle de Proj«cions 
Crup lnfonlil 

• XXIV .l>'esta do la Rcnovaeió de la Flama do In Lle ngua Catalana. Dies 
20, 27 i 28. lnfonnaci6, telMon 674 12 56. Sr. Barbera. 

• Cicle Coneixer la Natura. Día 6: De fora vingueren. Obscrvació d'occlls trano
pirinenca a la klrre :Marimon, de Caldes. - Día 13: Les aLTUccions del pare de Coll
eerola. Riquesa del pare natural. - Oía 20: No liicis l'anec. Aiguamolls de I'Emporda. 
Día 28: Les munta~ de poncnt. Uinerari pel Montscc. Org-.uútza: Unió Excursio
nista de Sabadell - Adenc. 

• CWDinant per Senden. Dia 14: Tram Ulldcmolin• - Rojals. 27,330 Km. 
Or¡¡unilza: Centre Excursionista de Terrassa. - Día 7: 'l'ram llegudá - Sant Fcliu 
de J'allerols. 19 Kms. - Dio 21: Tram García (riu Ebrel - La f?onlela. 27,500 Kms. 
Or¡¡nnitza: Unió Excursionista de SabadeU. 

ACTIVITATS DELS GRUPS 
GRUP INFANTIL 

Dia 7. - Trav~a Sant Uorenl' • Castellar. 
Mat.inal amb sortida amb La Vnllcsana, a tres quarts de 8 del mati. 
Monitors: GuiUem Dlaz, Poula Donúnguez i Ramon Mas. 
Oin 21: Mura - Puig de la Balma. 



Matinal. Sortida amb cotxes particulars a les 8 del mati del nostre local social, 
6ns a les rodalies de Mura. 

Monitors: Paula Domínguez, Joan Muntada, Marina Blancafort i Ramon Mas. 
Dia 7 de ma~: Sortida a la neu. 
Será de tot el dia. D<lspla~amcnt amb autocar. Cal apuntar-se abans del día 26 

de febrer. Hora de sortida: A les 7 del matf dava nt el nostre loool social. 
Monitors: Joan Muntada, Josep M. Biosca, Miquel Badia i Jaume Font. 

GRUP DE MUNTANYA 
Dia 7. - Les canals amagades de Sant IJoren~ del Munt. Les Foguero· 

ses. 
Excursió conjunta Centre Excursionista de Castellar · Centre Exc'Ursionista de 

Catalunya. 
llinerari Pont de la Roca, el !Yfarquct, font del Llor, collet del Llor, canal del 

Cavan Bernat de la Val!, ooU d'Eres, .Montcau (ascensió facultativa), sepultures alt 
mcdicvals, carena de les sepultures, canú de les Fogucroscs, canal del Palier de les 
E'ogueroses, roca Encavalcada, canal deis Avellaners, canal de !'Escaleta, coll Gavatx 
i davallada a decidir, o bé, vers el Pont de la Roca, o vers el Daví, Pi de les Quatrc 
Besses, les Arenes. 

Vocal del Centre Excursionista de Catalunya: Xa\'Íer Batista. Vocal del Centre 
Excursionista de Castellar: Jaume Torrens, telefon 714 55 42. 

Uia 28: Cicle Montseny, segona sortida: San ta Susanna . Turó del Samont, 
1.271 m. • Ermita de Sant Elies. 

ltinerari: Deixsrem els cotxes a can Vallmanya (650 m.), de Sant 'Estevc de 
Palautordero. Seguirem per can Ros. església de Santa Susanna (amplia panorámi· 
ca de la vall de la Tordera, el Matagalls i el massís del turó de l'Home · les Agu· 
des), mas Joan (deliciosa masía ruml en un bonic i pintorcsc paratge), el Polell (lJUI· 
sia pertanyent a la Diputació, habilitada oom a casa de oo!Ouies i escoJa de natur.i), 
collet Sobira (925 m.), col! de la Cova (1.090 m.), turó del Samont o del Pi Novell 
(1.271 m.) des d'on es contempla una impressionant pat>Oramica circular, coll de la 
Co,·a, collet, turó i ermita de Sant Elies (928 m.) i retorn a can Vallmanya pe! cantó 
del torrent del roateix nom. 

Rores de cami: 4, nproximadament. Es preveu arribar a dinar a casa. Sortida 
dol carror Torras, a les 6 del matí. 

Vocal: Baldomer Parcra, tclMons 714 54 53 i '714 26 76. 

SECCIÓ DE Brr 
Dia 21. - Sortida al castell de Palau de Plegamans. 
Ttinerari : Castellar, can Padró, can Vinyals, cast.eU de Sent.menat, serra Barona 

i castell de Palau. lletorn per can Hiera, can .Montllor de Baix, pcdra Santa, el Ma· 
riner i Castellar. 

Distimcia aproximada: 28 Kms. Lloc de trabada: pati del Centre, a dos quarts 
de 9 del matí. Informació, teiHon 714 86 94. 

GRUP FOTOGRÁFIC 
Dia 19: Termlni d'admissló d e diapositives pel Concurs d'enguany. 
Día 20: Veredicte del Concurs de Diap0$ítives, a les 7 de la tarda, en el 

nostre' local social, per membres del Cámera Club Sabadell. L'acte és obcrt a tot· 
hom. Un cop finali~at, hi haura l'acostumat sopar de tots plegats en un restaurant 
de la nostra vila. Tots cls aficionats a la fotografia hi són oonvidats. 

Per a més infonnació, truqueu a Josep Pou, teléfon 714 50 40, o a GuHiem Díaz, 
telefon 714 82 95. 



Diu 21: Panl de les dinpositives concursants. Postcrionnent es procedir~ a 
efectuar !'entrega de premio del Conc-urs do Diapesitivcs i del VIT Concurs Anyol de 
F otografia. A dos quarts de 7, al local social 

CICLE DE PROJECCIONS 
Oía 7.. - Dugundugu, un passeig per l'Eda t de Pedm per asccndir al 

sostro del Paclftc, a ~rroc de l'expodició manresana Irian Jaya '89, del CECB. 
A dos quart8 de 7, al local social del Centre. 
Dia 21: - Concurs de diapositlv"" i entrega de trofcus als guanyadors 

d'aquc•t i del VIl Concurs Anyal de Fotogrufia. Grup Fotográfic del CEC. 
A dos quarts de 7, al lOC!ll sociaL 
Oia 28: - Cotiella, ellcursions i p o.isatge.-, a carrec d'Aioort Antonoll, del 

Centre Excursionists de Castellar. 
A dos quart8 de 7, al local social. 

NOTICIARI DEL CENTRE 
TAflGETES D'ASSEGURANCA ESPORTNA PEL l993 

COMMKRCIAL UI\ION 
Crans, ó.700 pessctcs; juvenils, 5.400; i infantil&, ~-300. L'asseguran¡:a oobreix 

tot el móo. 

M1J'I'UALITAT CJ:;NERAL ESPORTIVA 
Cran•, 4.300 pessetes; juvenils, 4.100; i infan~ils, 1.100. Només cobreix F.spa· 

nya. Qu.i vulgui credencial per a tot el món ha d'abonar tm suplemen t clo 2.800 
pesse~s. 

Un any mét., recordem que el Centre s'enearrc>ga de la total tramilació de 
l'asseguran~a fina una data determinada que cnguany és la del 10 de febrcr. A par
tir d'nqucsta data, s'atendrnn ib'llalmen~ totcs les peticions, pero el sol·licitant han· 
r il de perlar personalmcnt la documentació, do 7 a 9 del vcspre, a la Fodcrució 
d'Entitats Excursionistas de Catalunya, a 13aroelona. 

EL SE.NYOR ALBALATE 
1::1 Manci Albalntc, que ha cstat tants onys el nostre efic-ient repartidor d'aq11est 

butllct.f, com tots heu seguroment observot, ara porta un llarg perlodc de temps scn•e 
poder se dediC!lr a aquesta tasca degut a problemes do salut., a l'cspcra, perb, d'una 
núllora per poder tomar-s'hi a dedicar. Malgrat el temJ)6 transcorregut, cll, sentint· 
ho do veres, cns ha manifcstat que no pet pensar en reprendrc la feina. 

llo fcm avinent a tothom tot donant-li públicamenl les grAcies pcls sous onys 
de dodicació, conliant, malgrat tot, pod~r durant molt de temps continuar gnudint 
de In seva anústal i bonhonúa. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTlVJTATS DEL PASSAT MES DE DESEMBRE 

GRUP INFANTD.. 

Dia 13: Participació en la pujada del l'csscbre a la Castellasso de can Torras. 
Dia 19: Sortida a buscar molsa pcr després fer el pe$&Cbre al lOC!ll de l'entitot sola 



la di,..,.,ci6 deis ,n06tres socia i col·laboradon Joan Muntada i J06Cp M. Biosea. 

GRUP JUVENIL 

Dia 6: Pont de la Roca, el Marquet, canal del Llor, les Fogucroses, tombes me· 
dievals, els Óbít.s, avene del Oaví, canal de la Ravclla, coU Gavat.x, pont de la IU>ca. 
Joan Franceec Colcll, Joan Creua, Mare Carda, Xavicr Massip, Loía Rocavert, Jordi 
Samaranch i el monitor Dani Sagrera. - Día 20: Descens a !'avene de Castcllct. 
Mónica Comellas, Joan •'rancesc Colell, Joan Cnlus, Joan Uooot, Elsa Lloret, Alba 
Pinosa, Toni Pladevall, Laiu Rocavert, Jordi Samaranch, Jaumc Soler i el monitor 
Dani Sagrera. 

ENTORNS DE CASTELLAR 

Día 1: Canyelles, I'Aizina Bailadora, coll Roig, Puig de la Creu i retom, pcr Anna 
M. Pallejá i Jo&ep M. TorrM, junt amb Maria Puig i Ernest Lomaren, del Club M un· 
tanyenc Barcelonbs. - Dia 6: Excursió social moUnal a Sant ~·eliuct do Vallcarcara. 
Hi participaren: Jordi i Marc Carreras, Margarida Calderó, Turnas, Elisenda i Mont· 
scrrat Mallosa, Maroel Germll, Viccn~ i Josep M. Gandia, Franoesc Valls, Daniel Re· 
nom, Jaumo Torreos, Baldomcr Parera, Isidro CoOOdo, Ramon Vila, Maria Olivé i el 
voeaJ Josep Son. - Día 8: Dcsccos del pessebrc coostruit per Joan M untada a l'avenc 
de Castellet pels Amics deis Avenes. Foren 45 persones. - Día 8: Mat.i.nal a la ser· 
ralada de Sant Llorenc del Munt, per a fer una prospecci6 d~tinornri pcr a la sortl
da conjunto omb el Centre Excur•ionista de Cntnlunya. Jtinerari : El Marquet, font 
del Llor, oollet del Llor, canal del Cavall Bcrnat de la Vall, caml travesser del Mont· 
cau, canal i font de la Guineu, coll d'Eres, Montcau, sepulturcs do ooll d'Eres, caml 
de les Fngueroscs, canal de l'Escaleta, el Marquet. Jaume Torrens. - Oia 10: r'on~ 
i colle~ del Llor, els Emprius, serra de les Rcfardes, a.scensí6 al Qucixal Corcal i ala 
wrons do Fines~relles, cami de les R<lqucs de la Coca, cim del lllontcau, coll d'Ercs, 
<'lva Simnnyn i el Marquet de la Roca, per Joscp M. Torras. - Dia 13: XXVII Pes
sobre a la Castellassa de can Torras. Hi a.<sistiron més de 150 porwncs. Pujaren el 
'pessebre construit per Gon¡:al L6pez, escalant fino el cirn, Quim Castnny, Josep M. 
·rorras, Martf Llobel i Dani Sagrera. - Di a 1 S: Castallar, coll de Lliri, el Girbau, 
coll de Grua, caml de la Senyora, Canal de 
Ncda, cova Ríoja, la Cost.ellasll8, les Are-
nes, roques d'Aguilar, Catafou, els Pals. 
Canyelles i Ca~tellar. lsidre Caoodo, Pere 
Vh·es, Daniel Renom, Jaumo Torrrens i 
Marccl Germá. - Día 19: Matinal a puig 
Andreu i font deis Confit• O'Obac). lsidre 
Cabedo i Joscp Sors. - Dio 24: Assisten· 
cia a la tradicional Missa del Gall al mo
oes~ir romllnic de Sant Lloren~ del Munt. 
Nit humida i amb molta boira bníxa. Mar
g"drida CalderO, Jordi Carreros, Marc Car· 
reras, Pero Carreras, Marccl Germá, Joan 
M. Lloret, Antoni Pladevall, Marina Pla
devall, Daniel Renom, Joscp Son Badia i 
el vocal Jaume Torrens, i per una altra 
ruta també hi pujA Joan Parcro. - Día 30: 
Coll d'Est.enalles, torrent de la canal del 
Sec, canaleto SE a la capellctn de Mont- Dalt del cruiloU de Montsoriu. 
scrrat, tur6 deis Cortins i rotom. Anna M. (Foto: Pere Simon.l 



Pallcjll i Josep M. Torras. - Dia 30: El Farell, Cas~Uct, can Montllor i Cas~llar. 
J. Sons 8. - Dia 31: Exc11111ió al tur6 de Montcau i els Cortins. Gu.illcm Diaz i Car
Ies D!az Mas. 

ALTRES EXCURSIONS 

Dia 6: Travessa perles Gor¡¡C6 del Freser, Coma de Yuca fins Núria. Josep Pons, 
Jnumc Soro, Ferran i Eliacnda Marcos. - Dia 7: J::xcursi6 pcls voltants de Banya
bulfar (Mallorca), amb visita ni Mirador de ses Animes i u la c..leta de Sa Galera. 
Anna M. Pallejll i Josep M. 'l'orrns, junt amb MaiUl, Annn 1 Manci Cervera. - Dio 
8: Snnt Martí de Riells (491 m.), sot Lloba~r. coll d'Escala, PoM11 del Bisbe (1.095 
m.), esquei de Morou (1.289 m.), Santa Fe del Montaeny (1.120 m.) i retoro a Riells 
pe! ma~ix itinerari. Joan i Mero Parera. - Oia 19: Cicle Moot.seoy. Crcu Roja 
d'Arbúcies, coll de Castellar, castell de Montsoriu (649 m.), con de C~llar. esquei 
de can Bolet (680 m.), coll de Sant Climent, Arbócics. Pcre Cardona, Man: Carre
ras, Jaume Casals, Teresa M. Oat.zira, Vicen~ Gandia, leabel i lolnnda Gan:ía, Mar
col Cerroil, M. Carme Lleixll, Marta Mates, Ester Pionas, Joan Ribalba, Erola Si
mon, Pcrc Simon, Jaumo Sors, Josep Sors, Jaumc 'l'orrens, Carme Vinaixa i el vocal 
Oaldomer Parcrd. - Dia 19: F.xcursió a Montserrat: Pnrct &Jea, caml deis Dcgo· 
t.nlls, monestir , pla del• Occlls, collet del Cavall Bemat, serra de les Lluerncs, canal 
Plana, canú de !'Arre!, Santa Cccflia, por Anna M. Pall~Jll i ,Joscp M. Torrras. 

CAMDiADES 1 MARXES 

Di a 6: IX Marat6 Costa do CalviA, a Es Magaluf ~lallorcal. Hi participA Joscp 
M. TomtS, el qual es clauilic:A segon en la seva eat.egoria. - Oia 20: XIV Cursa 
Club Tennis Les Sureres (10 Kms.), a Matar6. Hi van pl'('ndrc part Anna M. Pallejll 
i Joacp M. Torras. - Dia 25: X P\liada a la Mola, des de can Robert, or¡¡anitzada 
pcl Club Muntanycnc de Terrassa. Josep M. Torras hi esmeren 32 minuta. - Dia 
26: XIII Cursa popular de Llagnstera (10 Kms.), a lo Selva. Josep M. Torras. Tota 
In <'UrMa es va fer sota la pl\lia. - Dio 27: IV Marxa Popular de Cilnovcs (14 Kms.), 
al pcu del Montseny. i\nna M. Pallejá i Josep 11-1. Torrus. - Oia 31: Cursa do Sant 
Silvestre (10 Kms.), entre El Mosnou i Tcia. Josep M. Torras. 

Exposlcló de Nadal Olio do J. Urbano i J. Sale•. (Fe>t.o: Joocp S<lrs Olivé.) 



SECCIÓ DE B'IT 

Dia 6: Monistrol de Calders, la Coma, la Vilatersana, hostal de la G•·ossa, la 
Moratona i retorn pel matcix itinerari. R. Clapcrs i P. Simon. - Dia 13: Castellar, 
Catafau, Sant Lloren~. el Galí, Monistrol de Calders, el Puja!, Castellte~ol, els Plans, 
pla de le!! l~orques, coll Monner i Castellar. 65 Kms. C. Peñalver, C. Ruiz, M. Carre
ras, P. Barceló, J. Ubaguls, ·Gut.i•, J. Curt.iella, J. Torres, J . M. •R<xlri•, J. Camps, 
J. Moré, R. Clapcrs i P. Simon. 

ClCLE DE PROJ ECCIONS 

Día 6: Imatges de la Catalunya Nord (Alta Cerdanya, Capcir, Conflcnt, Va
Hespir i Rosselló), a cárrec de Baldomer Parera, del Centre Rxcursionista de Caste
llar. - Día 13: TrOpic de Capricom (Madagastar d'extrem a extrcm), a dirrec de 
Joaquim Montoriol, professor de Gcolo¡,~a de la Universitat de Barcelona. L'ac-te es 
féu a l'Auditori Municipal. 

ALTRES ACTIVITATS 

Dia 11: Assemblea extraordinaria de socis pcr aprovar els nous Estatuts. - Dia 
18: Jnau¡,'l.lració de J'exposició d'olis de Joan Urbano i Josep Sales. - Dia 25: Inau
gurnció de l'exposició de fotogra6cs participants a l concurs. Repartiment de trofeus 
als ¡,•uanyadors. 

WAltf ART 1 MÚSICA 

Sant Pere d ' UIIastre, 9 Teléfon 714 55 71 

PIANOS, ORGUES 
1 TOTA CLASSE D' INSTRUMENTS 

FACILITATS DE PAGAMENT 
VENIU 1 HO VEUREU 

FADERS, S.A. 
FABRICACIO 
DE M ATERIAL 
D 'ESCALADA 
1 ALPINISME 

"'==::::::::;. Polígon lndus1rial 
Pla de la Bruguerá 
Carrer Barcelona s:'n. 
Telefon 714 66 11 

CASTELLAR DEL VALLES 

Propa Domestic Industrial 

R.A.R.S.A. 
Avda. deis Fruiters, 1 

CASTELLAR DEL VALLES 

lnsta tlacions i subministr·es 
gas propa 

Concessionari Oficial 
de Butano, S.A. 

TALLER VILACLARA 
Servei i v enda RENAULT 
Reparadons i acondi<:ionamem de Lo La dassc de VEHTCLES 
VENDA DE COBERTES 
Pa~st:ig, 72 Tel. 7 14 51 91 CASTELLAR DEL V>\LLÉS 



Si ja ha triat un bon cotxe ... 
agafi un bon 

~~--r 
Si vol comprar un cotxe, preocupi's només de 
triar-~. 

Nosatwes • ••plcatem com ea poi pagar a bavés 
del SERVEI PR~STEC AUTO. EIS d-. que 
voot~ preclullla forma més cbmoda de 
tornar .. lo, des de 12 mesos fins 
a sanys. 

Vingui'ns a veure a 
qualsovol deles 
nostres Ofone•· 
ambeiSERVEI 
~STECAUTO 
bndr;} la resposta 
per al seu cas 

Edita: e- EXA:U1181.0HIBI'• n• CABl'ELWt 
(odherit a fa FEEC i Federadó C~ d'Eeporta dlli.....,.) 

Dlpi¡Gt lepl: B. 18.00&-1967 
P-mpooldó 1 ~ GtLUtQCJII8 ~ 

PWf 6e la Creu. 3. Tel. 714 ~1 42. C.lellar del VaiiM 


