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MEMORIAL SIMEÓ CABA
En l'assemblea general de eocis que tingué Uoc el dia 28 de febrer de 1992
s'autorit.zA, a la junta vigent en aquella data, a instaurar una activitat o trofeu de&tinat a honorar la membria del que fou fundador i primer president del Centre, en
aquel! temps Seac, el senyor Siméo Caba i Genescil.
Ara, passat un any llarg, la junta actual té el goig d'informar-vos que el memorial a Simeó Caba ja és una realitat, que en forma de medalla es lliurará coro a
guardó máxim de l'ent.itat als socis que compleixin 50 anys d'nssociata o bé aquells
que pels seus excepcional• m~rits, se'n facin mcroixedors, o criteri do la junta.
Aprofitant que enguany el Centre celebra el scu ~- aniversari fundacional, s'ha
crogut oporbl fer el 1\iurament a la senyora Remei Compony, vfdua de Simcó Caba,
de fexemplar número z.ero, en l'bptima categoria d'or.
L'aete del lliurdmcnt tindrb lloc al nostre local social el proper dia 18 d'abril a
dos quarts de 7 de la tardo. Al mateix acre es fart\ !'estrena d'un video per promorcionar el Centre, realit:tat pel soci i vocal Ramon Mas, posnntrse instantilniament a
In venda. Als nostres cx-prosidents 6aldomer Parora i, a Uta! pbstum, Koldo llasterretxea se'ls lliurara In medalla d'argent del Centre en rcconcixement a la bona tasen
ronlit?A~dn al capdavant do l'ontitat.
lniciarem, dones, en aquest ncte transcendental; les activitats que durant l'any
del 40~. anivcrsari del Centre tenim el propbsit de dur 8 terme, oonvidant-nos 8
nosistir-hi per homenaijar el noetTe fundador Simcó C8ba, en la persona de la senyora Remei Company.
Espero en oom de lota la junta que sabrem donar-hi el caliu i la !esta que aquest
esdeveniment es mcrcix. Ua e&perem!
Jonn Muntada

EL GRUP JUVENIL, A COLLSACABRA
Tot just les 7 del matí, s'ongegaren els cotxcs i férem carretera cap a Vic, amb
la il-lusió de pujar al santuari de Cabrera, al bell rnig del Collsacabra.
Ja nonÍés a !'arribar a la Plana, se'os gelaren les mans i els peus, al veure una
espetiSB capa blanca que oobria tot el paissatge, juntement amb !'esperada boira. El
caml es féu out fins Cantoni¡rl)s. Ja a baD: al poble la neu ens tapova tot el peu,
i a la primera ullada al aantuari, l'abundáocia d'ella ens féu trontollar l'itincrari.
Dcixbrem els ootxes a una masía, on emprenguérem un curt, pero dur, asccns, amb
la neu com a companya inseparable que ens arribnva fina ala genolls.
Érem set nois i quatre monitors. Després de dues hores d'ascens, arribárem al
cim, on csmorzarem i ens t.irárem <Unos quantes.. boles de neu. Amb el temps qua
se'ns venia a sobre, cns posbrem les motxillcs i emprenguérern, un rllpid descens
sobre més de mig metre de nou. Un descens d'allb mée dívert.itl Més proocupats que
pcl camí, havíem d'est.ar-ho amb dos ulls al clatell, par por que una bola traidora
cns impoctés l'esquena, dcixantrnos més molls del queja anllvem. Ja una mica fart.s
de neu -tot s'ha de dir- i de portar cls peus xops, arribárem als cotxes, on agafant la via rt\pida arribArem a casa més tard del mígdia, amb les cares com una
tomt\quets i els peus ca.nsata de neu: tot baixant de CoUsaeabra ...
Marc Paul
12 do mar; de 1993

UAVENC
DEL TOPOGRAF
El passat dia 27 de febrer,
uns quants membres del Grup
d'Amics de l'Espeleologia de Castellar (Anna •' ont, Jaume Font,
Jordi Lópet, Jordi Mas, Carme
Mas, Ramon Mas) junt amb uns
amics de l'Esp~leo Club de Vallirana, vam traslladar-nos a Olesa
de Bonesvalls (Fons de l'Arcada)
per davallar en un deis molts
avenes que hi ha en aquest entorn, !'avene del TopOgraf.

A la cavitat s11i accedeix ntitjantant un forat molt estret. on
amb prou fcines hi passa una
persona, que dóna lloc a una gran
meravella subterránia. L'interior
és t'or~a espet.1:acular i no doixa
d'impressionar-te. Té diverses sales, unes més grans que les altres. algunos gatcres i dos pous.
Un d'aquests dos poua fa 20 metres de profunditat i dóna a una
petita sala. L'altre fa uns 40 metres i és molt cstret.
Les formacions són prcscnts

.en tota la cavit.at. Totes elles són

Avene del ToJ»Kr-af. {Foto: Rwnon ~ta!l.)

molt boniques.
La visita a aquest avene fou molt grata i ens han quedat multes ganes de tornar· hi.
Grup d'Anlics de I'Espeleologia

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES I EXCURSIONS
Mét in(ormtu..-ió

Abril

3, 4 i 5
4, diumenge
4, d.iumcngc
17,

dissabte

18, dissabte
18, diumenge
18, diumenge

24, dissabte
25, diumenge

9 de maig

u rapa:rtat de:

Acthitat

Travcssa del Montseny
Travessa Castellar .. Montserrat
La Vall Fosca

Castellar - Santa Maria d'Oló - Castellar
Milt.inal a Ja Cova Simaoya

Participació Embardissada Garrotxa
Acte inaugural del

XL~

Grup Juvenil
Crup de Muntanya
Cicle de .Projeccions

Secció de B'IT
Grup Infantil
Grup de Muntanya

aniversari

de la fundació del Centre

Pbgina 2

Visit.a a Ja masía de ea n'Oliver
Cicle Montseny, tercera sortida:
Asccnsió a l'Esquei de Morou
VI Caminada PÓilular

Grup Infantil
Grup de Muntanya
Noticiari del Centre

TENIM NOTÍCIA DE...
• Caminant per Senders. D.in 18: ltincrari pel GR-10: Pie Neulós, pie deis
Quatre Termes, pie Sallfort, coll de Formigó, Banyuls. 20 Km. Org.: U. E. Sabadell.
Dia 18: Pel GR-71, tram Sarrai-Albió. 21 Km. Org.: C. E. Termssa.
• Cicle •Coneixer la Natura•·· Dia 17: En Serrallonga anava en bici? Arob
BTT per les Guilleries i Collsacabra. - Dia 24: Valga'm sant Nin i sant Non... Passejada primaveral per Togorcs. - Dia 25: Flors i violes... del bell Cadf. Flora d'alta
muntanya acompanyats per guies del pare natural Cadí-Moixero. Cal recordar que
aquestes excursions cstan ponsades per a majors de 16 anys, i també que el dia 15
de julio! finalitza el termini de lliurament del concurs fotografíe d'aquest cicle.
'Organitza: U. E: Sabadell.
• Concursos fotografíes. - XIV Concurs Estatal de Fotografia. '!'emes, Lliure
i Martorcllos. Blanc i negre. Termini d'admissió, 15 d'abriL Org.: Agrupació Fotográfica Martorelles. - 23e. Concurs Nacional de t'otografia. Tema: Lliure. Color. Termini: 17 d'abriL Org.: Agrupació F. 'l'arragona. - XIV Concurs de Fotografin de l'E.
M. de Sant Joan les Fonts. En blanc i negre o color. Tema Lliure. Termini: 5 de
juny. - 111 Concurs •Nnrcls Giralt>. Temes: Ciutat do Sabadoll i Lliurc. Blanc i negre
i color. Tcrmini: 20 d'abril. Org.: A. P. Narcfs Giralt. Sabadell.
• m Ruta deis Tres Monestirs: Sant Cugat del Vnllcs - Sant lloren\' del
Munt - Montserrat. - Dia 2.~. Org.: C. E. 'l'errassa, C. M. Sant Llorenc de Terrassa, C. M. 'l'errassa, C. N. Terrassa, C. M. Sant Cugat, U. E. Sabadell, U. E. Mntadepera, C. E. Mura.
• XLIV Marxa d 'Orientació. Dia 25. Organitza: C. E . H.ipoll.
• Caminades Populars. Dia 18: Hostalets de Balcnya, 20 Km. - Dia 25: Cases Noves (Roda de Ter), 15 Km.
• Vl 'l'ravessia d el Picineu 93 en sis itineraris de 6 dios cada un: Del 12 al
18 de juliol: Hendaia-lrati. Del 20 al 26: lrati-Bujaruelo. Del 28 al 3 d'agost: Bujaruelo. Del 5 a 1'11: Besurta-Vall Ferrcra. Del 13 al 19: Vall Ferrora-Ulldctor. Del 21
al 27: Ulldetcr-Port Bou. Organització: Al final de cada etapa es munta un campament per pernoci.nr-hi. L'equipa(4:e el trasiJada l'organització. Cada grup és d'unos
quinze persones i dos guies amb radio. Cada participant pot fer un máxim de tres
sctmanes, valorada cada una en 26.000 pessetes. Aquest preu inclou: Transport dos
de l'estaci6 de FF.CC. fins al campament i ret.om; transport d'equipatge; pemoctació
amb tenda; cconomat; farmaciola; servei de guies i oomunicacions; cartografía dibria;
csmorzar i sopar diari. Pera més infonnació d'aqucsta proposta tan atrat.'tiva podeu

dernanar-la al nost.re Centre. Organitza: SCDR Anaitasuna.

ACTIVITATS DELS GRUPS · ABRIL
GRUP INFANI'IL
Dia 18. - Matinal a la Cova Simanya
Caldra que tots portero llanternes i cal~at impermeable per ent.rar fins la font
de J'Oca. Si no es tenon botes de gore-tex, es poden port<lr unes catiusques o similar
dins la motxilla. Si algú tk case, pot portar-lo. Sortida amb cotxes particulars des
del nostre local social fins a coll d'EstenaUes. Hora: les 8 del matí.
Monitors: Ramon Mas (714 66 48 - 714 50 68), Carme Mas, Guillem Dfaz, Paula
DoltÚJ\guez (714 22 06) i Joan Muntada (714 76 97).
Dia 24: - Visita a la masia de ca n'Oiiver.
Activitats: visitar la granja i veure els animals, a més de conills d'Índíes, coloms i un cavall. Possibilitat de fer formatge de cabra. Jocs a !'aire lliure.

Nota: A fi de no ser un grup molt nombrós ·que afe.:ti el ritme de treball a la
granja, pregucm que els nens vinguin sois. .Molres gracies. Sortida del Centre a les
4 en punt de la tarda. Per a més informació, trucar al relHon 714 22 06.
GRVP JUVENIL
Dies 3, 4 i 5. - T:ravessa i!\1ontseny. Nois i noies inreressats d'cntre 14 i 16
anys, adreceu-vos al Centre un divendres de lO a 11 del vespre o bé truqueu al
714 55 53 (Dani), 714 57 11 (Sergi), 714 76 97 (Marina).

GRUP DE MIJNTA.'ITA
Dia 4. - T:ravessia ma tinal Castellar-Montserrat per camins de munta·
nya. Sortida a les 5 en punt del matí del local del Centre. Cal portar aparen indi·
vidual d'enllumenat. Per tal de coordinar la forma de fer el ret.am, caldrá haver-se
apuntat amb antelació. Rores efectives de camí: 7 (aproximadament).
Vocals: ,Josep Sors, re!Cfon 714 73 00 i Jaume Torrens, teléfon 714 55 42.
Dia 18. - Participaeió a la XVI Emh ardissada de la Garrotx.a, orgarritza·
da pe! Centre Excursionista d'Olot. Per informació adrecnr·se al te!Hon 714 55 42.
Dia 25. - Cicle Montseny. 3a sortida: Ascensió a I'Esquei de Morou. ItitJerari: Sant Martf de Riells (491 m.) sot Llobater, Portcell del Bisbe (1.095 m}, pla
de les l3ruixes, J:;squei de .Morou (1.289 m.), funt deis Quatre, els VimatJers, el Bier
(860 m), can Remat, Perarnau, Sant Martí de Riells.
ltinerari d'una eerta duresa. La dificulta! més important és el sobt.at desnivell
de 800 m de la primera part de l'excursi6, oona part del qua! es fa pe! dret corriol
que remw1ta amb rapidesa l'obrívol i feréstec sot Llobatcr i que és un deis camins
més bells de Morou. L'esfor~ queda compensa! per la bellesa deis diferents llocs
solit.~ris per un va passant, de variada vcgct.ació i molt.a abundAncia d'aigua. L'esquei
de Morou és un mirador extraordinari de vessants verticals i amplia panoramica.
Rores de camf efectiu: 6, aproximadament. Sortida del carrer Torras a les 6 del
matf.
Vocal: Baldomer Parera ( telefo ns
714 54 53 i 714 26 76).

GRUP D'ESQVÍ
S'ha acabat el curset d'esquí.
Durant els dissabtes dies 30 de gener,
6, 13 i 20 de febrer, s'ha portat a rerme el
cursct d'csquí alpí a l'estació andorrc:1na de

Pal.

A l'obrit· les inscripcions, la coso va
anar una mica fluixa, perO a l final el nom ~
bre d'inscTits fou de 44, completant !'auto·
car sense prcblemes amb esquiadors que no
feie n curset. Com que hi hovia bastant
divcrsit.at de nivells es van fer 6 grups, de
manera que van resultar uns 7 alumnes
pcr cada professor. El fet que resultés un
grup reduit per monitor va permetre que
rápidamcnt tuthom fes uns progressos n<>tables.

Montserrat, dea de l'antic Ho.t.al de la Croeu

Un moniWr (~n plenn

d~nu)S;trll.eió.

(F<:>t.o: Jaumc S<lr $.)

Quant a la· neu, durant tot el curset ha justejat forca i la. qualitat també ha
tingut molt que dositjar.
Acabat el curset, el dia 6 de mar~ es va fer un altre autocar, trobant ja les
pistos en un estat molt precari. La programada pe! dia 20 s'hagué de suspendre per
manca de neu.
Vocals d'Esquí
SECCIÓ DE D'IT

•

Dia 17, dissabte. - Castellar-Santa Maria d'Oió-Castellar. 100 Km.
lt.inera ri: Castellar, Cadafaloh, Sant Lloren~ Savall, les Elies, Monistrol de Cal ders, la Coma, Vilate~ana, Urbisol, el Bcrcngucr, la Carota, can Rajant i Santa Maria
d'Oló: Rctorn pel mateix it.inerari.
Esmorzar: a Monistrol de Calders.
Dinar: es dinara en un restaurant de Santa Maria d'Oló. Sortida: hora de concentració a les 7 h. del matí, hora de sortida a les 7,15 h. del pat.i del Centre.
Tomada: als voltants de les 7 h. de la tarda.
Reunió preparatbria i lfmit d'inscripcions, dimarts dia 1.3 a les 22 h. en el nostre local social.
Nota: Per la seva durada i durcsa del rccorrogut, es limitara el nombre de participant.s a 20. Cal portar la bicicleta revisada i en perfec'\es condkions mecllniques .
Jnformació: Te!Hons 714 86 94 i 714 72 14.

GRUP FOTOGRÁFIC
'l'rofeus del Concurs Anyal de Fotografia i del Concurs de Dlaposltives
El veredicte de les obres presentades al XVIII Concurs Social de Diaposit.ives es
féu al local social del Centre, el dia 20 de fcbrer, pels membres de Camera Club
Sabadell, Joan Guarch, Jndaleci Uorenc i Lltús Salvador, i el resultat fou: Tema muntanya: Premi a la millor col·lecció per a Maria Olivé. Primer premi a la millor diapositiva per a Joscp Sors Olivé; segon, pera Joan Montada i tercer, per a Pere Simon. Tema Lliure: Premi a la millor col·lccció per a Josep Sors Badia. Primer premi

a la millar diapositiva per a Joan Parera; scgon, per a Jordi Parera i ten:er, per a
J oan Mumbardó. L'endemA, en el nostre local social, després del possi de les diapo·
sitives presentades es feo entrega deis premis als guanyadors del concurs i també
s'entrcgaren els trofeus del VT! Concurs Anyal de Fotografia en les dues categories;
Crup A: Primer, Jaume Calsinn; segon, Caries Calsina i tercer, Josep Sors Olivé í
Josep Sors Badia. Crup B: Primer, Dolors Perich; !legon, J osep-1\!iquel Badia i tercer Rarnon Capdevila.

NOTA: Recordem als participants deis difercnts concursos do fotografia, que
poden passar a rccollir les seves fotografies pel nnstre local social cls divendn..,. do
10 a 1 J.
CICLE DE PROJECCIONS
Oía 4. - La vall Fosca. A .:Arree de Jaume Tomms del Centre ExcursioiiÍllto
de Castellar. A dos quart.s de 7 al local social.

NOTICIARI DEL CENTRE
lNFORI\IACIÓ DE LES ASSEMDLEES
Tal com estova anuncíat, el proppassat día 19 do febrer tinguorcn lloc les ducs
ossemblees oonvocades, l'extraordin/lria i l'ordinbria, de les qua ls us n'cxtractarem
els principals ocords presos.
En la primera, l'extraordinllria, es prescntil l'equip de socia que es presentava
per fonnar la nova Junta que, per aclamació, a l'ésser una sola la llísta de caodi·
dats, fou investida, quedant immediatament constituida la nova Junta del Centre
que restA fonnada per nou membres els noms l carrecs de cadascun deis quals fo·
rcn publicats en el passat butllotí.
Els temes tractats i acotds presos en l'Assomblea ordinaria, resurníts, foren els
següents: S'oprov~ !'acta do l'llll.ima asscmblea ordinaria; s'aprov~ el tancament de
comptes de l'any passat; es comentA, per part de diversos responsables d'area, l'activitot de llurs grups i tasques com F'ot.ografia, Crup de Muntanya, Crup de B'M',
Cicle de Projeccions, Material, Crup Infantil, ~iorxa Castellar-Guardiola, Marxa Infantil, Caminada Popular, I Matagalls-CasteUar, Butlletí, etc.
S'acordll l'increment en 100 pessetes linials de les quotes de soci peral vinent
any aixi com, i d'inunediata apllcació, el cobrament de la quota anyul completa pels
socís que causin alta abans del primer de julio! i mítja anualitat pels que ho siguin
a partir del primer de julio! fins a 31 de dcscmbre.
Es presentil, discutí i aprovl\ el pressupost pe! present exercicí de 1993.
Les propostes i projecles que, per aquest any, presentA la Junta, foren els se·
güents: Cclcbració, enguany, del 40~. aniversari de la fundació de l'cntitat, amb di·
vcrws actes, destacant la iostaurució del MemorW.I Simeó Caba; millora del rocbdrom;
estudiar la possibílitat d'obrir més dies a la S<>tmona el local; reinstaurar el Campa·
ment Infantil; Marxa Infantil extra; organitzar un campionat de plng-pong si es tro·
ba la persona que el coordiru; 1 preva popular de resistencia per muntanya Els Cinc
Cims, de 62 Km.; U edicíó de la cursa de B'M', a proposta del seu coordinador; actualitzar ela itíneraris de la Natura; a proposta del grup d'espeleologia fer la IT
Portada d'un pessebre a un altre avene i tramitar l'adhcsió del Centre a la Federa·
ció Catalana d'Espeleologia; potenciar al mil.xím les rutes d'cstiu del Crup Juvenil,
etc., etc.

J

No es debaté el punL &e~ de l'ordre del dia al no havcr·hi propostes.
El punt vuité es dedidl a un cnmentari general sobre el tema assegurances i el
novll fou de comiat aJs dos membrcs de junta a:ssants, renyors Pou i Castany.
VI CAMINADA POPULAR

Bl di a 9 del vinent mes de maig, cclcbrarcm la trod icional Caminada Popular,
en sortida matinal extensiva, com a máxim, lins les 3 do In tarda.
neserveu-vos la datsl

EL CAMINAR DEL CENTRE
ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE FEBRER
GltuP INFA."'ITIL

Dia 7: Travessa Sant Uoronc·Castellar. Meritxell i Marta Badia, Mont&er·
rut Ru•incs, Cristina i Daniel Valles, ltoger i Joan Ruiz, Rogar Cubí, David i Judit
f'arell, Est.eve Carné, Rogcr Grau. Eudald RecordA, Nútia i Blanca Bioscn, Alba, Sergi
i Oriol llatjós, Jordi Mas, Caries llíaz, Sara Gandia, e<- mma i Anna Mas, Ramon
Morera i Roger Suso, aoompanyats de 25 persones mé• i deis moniwrs Paula Do·
mín¡¡uez, Ramon Mas i Guíllcm Día~ - Dia 21: Excursló al Puig de la Balma
(Mura). Sara Gandia, Anos Companys, Gcmma i Anna Mas, ~teve Carné, Mireia
i Nllria Nüllez, Cri.9tina Vall~. Rnger Cub~ Oriol Papell, Rogcr Suso, Oriol Cam!J!.
en, Marta i Meritxell Badia, Jllanca i Núria Biosca, Anna Font, Te-resa Cots, Judil i
Oavid Farell, Jordi Mas, Eudald Rec:orda, Maria Cots (3 anys), Roger Grau, J oan
Ruit, Bernat Carrasco, aoomponynls pcr 32 persones gr11ns i deis monitors Paula
Oomlngucz, Ramon Mas, Joan Muntada i Marina Blancafort.
l!:NTORNS DE CASTELLAR
Dia 6. - Coll d'Estcnolles, circumval-lació pcr sota mateix del Cul del Montcau
(instnl·lació d'un passamA de coblc per assegurar un mal pos), torreot de pedra de
la Coca, esquena i cim del turó de Monleau, i desceos pel cnll d'Estela. Anna M.
Palleja i Josep M. Torras, junt amb Jordi Álvarez, Franccsc Polau, Fnedi Parera i
f:st.eve TomAs. - Dia 7: Excursió al 1\l ontcau-F ogucroses, cnnjuntament amb 50
persones del Centre Excursionista de Catalunya. Josep Sors B., Joan Parera, Joan
Muntnda, Joan Bruix, Pere Vives. Boldomer Pareno, Franccsc Ocu, Daoiellwnom i
el •Coqui•, Isidro Cabcdo i el vocal Jaume Torrcns. - Dia 11: Alzina del Sa].lari,
coll de Boix, Puigdourc, el Forcll, Sant Jaume de Vallhoncstn, el Palier, Alzina del
Sal·lari. l. Cnbedo i V. Gandia. - Dia 14: Matinal de prospccció de comins pcr la
zona orientsl de Sant Lloren~ del Munt. Caus d'cn Dorra, balma del Bord, canal
Fredo, camí d'enlla9 (perllongnció del que va des de la Castcllosn de can Torras, cap
o lo cnva Roja i el mal pas deis Maringcrs), avene i font de Neda, riera del Dal·
mau (reguint la vessant esquerro de lo canal de la font de Necia), caus d'en Dorra.
Ramon Vila i Jaumc Torrens. - Día 14: Castellar, Canyelles, carena dels Pals, Ca·
tnfau, roques d'Aguilar, les Arenes, font del Platan, les es~tues i retoro. 21 Km. J.
Bruix, P. Carreras, M. GcrmA, F. Valls i P. Vh·es. - Dia 21: Caus d'en Dorra, riera
Dalmau, baJma del Bord, cono! de Santa Agnlls, camf d'enlla~ amb la canal Fonda,
coll del Turó de les Nou Cabreo, canal Fonda, Sant Pcre del Dalmau, font del
Cubell i caus d'cn Dorra. Jau me Torrens, TomAs Mañosa i Ramon Vil a. - Dia 21:

<..'in) del SamQnt.

(:\fonl~cny).

(Foto: Josep M.. Gandia.;

Serra de l'Obac. Alzina del Sal-lari, coll de Boix, era deis E nries, pins Gargolats,
puig And•-eu, carena de la Castanyera, fimt de l'Hort, Tres J utges i alzina del Sal-Jari.
J . Bruix, J. Cabedo, P. Can·cras, ),·J. Germil, R. Gómez i P. Vives. - Dia 28: Castellar, coll de Lliri, el Girbau, coll de Grua, La Mola, cingle deis Cavalls, can l'obla i
el Girbau, des d'on retornaren a casa en ootxe. f'rancesc Valls, Viccn~ Gandia i Maree!
Germa.

ALTRES EXCURSIONS
Dia 13. - Montserrat: Can Macana, collet de Guirló, pas de la Port.ella, refugi
d'Agulles, pas del Princep, lont de l'Esllavissada, coll de Porc, cova de les Pruneres,
ooll de les Comes, Bassal deis ~'erros, canal deis Ecos, roques del Salt de la Nina,
carena deis Aurons, collet del 1\firacle, Dassal de coll de Porc, la Roca Foradada,
collet de Guir16 i can ~la~ana. Joscp M. Torras i amics. - Dia 14: Prospecció al
Montscny: Can Vallmanya, Santa Susanna, tur6 del Samont (1.172 m), Sant Elles,.
Can Valhnanya. Joan Parcra, T. M. Dat?.ira i B. Parera. - Dia 19: Cantabria: Ermita i forlt de San Cipriano, cim de la Loma o Palo de Ibio (794 m) i retorn. Anna
M. Palleja, Eva Torras, Judith Torras. Ismael Méndez i .Joscp M. Torras. - Dia
20: Astúries: Argolíbio (450 m), Majada de Monero, Majada de Horia, Collado del
Roble, punta de I'Í':spina (1.286 m), cim del Carria (1.432 m), amb una vista impressionant sobre la zona de Covadong-o1, deis Pies d'F:uropa, i retorn. Anna M. Palleja i
Josep M. Torras, junt amb ,Judith Torras, José Leñero, Lídia i J úlio. - Dia 21:
Ascensió a El Far des de Sant Martí Sacalm. Montserrat Sors i M. Griera. - Dia
24: Burgos: Aldea del Portillo de Busto de Burcba, Barcina de los Mont.es, nous
dipósits d'aigua potable, carena i cim del Pan Perdido, vcrtcx gcodesic (1.238 m), i
t-etorn. Anna M. Palleja i Josep M. Torras. - Dia 28: Cicle Montseny. Segona
sortida: can Vallmanya, Santa Susanna, mas Joan, el Polcll, coll de la Cova, turó
del Samont (1.272 m) coll de la Cova, ermita de Sant Elies i can Vallmanya. Begoila

Dasterretxea, Jaume Calsina, Marc Carreras, Teresa M. Datzira, Josep M. Gandia,
Tolanda i Isabel Carda, Daldomer Parera, Ester Planas, Joan Sabater, Montserrat i
Oriol Sabater; Jaume Sors, Crist:i>for Torra, Jaume Torrens i Marta Vilanova.
ESQUÍ
Dies 6, 13 i 20. - Curset d'esquí a PaT. - Dia 7: F.squí a Andon:a: Port
d'Envalira, pie Maia, port Dret, estanys i vall d'lncles. Josep Llinares. - Día 7: Des
de coll Formic, ascensió al Mat agalls a mb esquís des del pla de la Barraca, i retoro. Pet·e Est.apé i Jordi Parara. - Dia 14: Esquí a Suissa: Glacier deis Diablerots, Grimentz, Villars-Grion. Josep LliMres.
ESCALADA
Dia 13. - Escalada a Mont.se.-rat: Tercera ascensió a I'E~o Inferior, per l'aresta
Brucs. d'un centenar de metros. Joscp M. Torras. amb Antonio G. Picazo, Frcdi
Parera i Joan Nubiola (UEC).
·
CAMINADES 1 MARXES
Dia 7: X Mi~ja Mataró de Sant Cugat del Vall~s. Hi participa J osep .M. Torras.
Din 14: XXII Travessa Viladrau-La Garriga (31 Km): l'Erola, Sant Segimon, pla
deis Cinc Sous, Collformic, pla de I'Ase Mort, pwtta de la Calma, turó Monner, Sant
Crist:i>fol de Monteugues i la Garriga. Entre els 680 participants hl havia: Isidro
Cabedo, Josep M. Gandia, Viccn~ Gandia, Anna M. Pallejá i Josep M. Torros. Din
27. - V. Cur;;a Cientifica d e !'Hospital de Sant Pau, a Barcelona (córrer durant 4 hores per un circuit tra~t als jardins de !'Hospital), organitznda pels doctors
Sorra Grima i Ordóñez, del Oepartament de Cardiologia, junt amb la Penya 100 Km.
D. CaLalán. Van pnrticipar-hi Anna 111. Pall~jA i Josep '-'!. Torras.

€1 Pallcr de t.c>t. l'any, dea de la caaa vella de I'Obac. 0/otoe Joeep Son 8.)

SECCIÓ DE BTI'
Dio 7. - Sortidn de: Castellar, Cadaralch, Sant Lloren~. carretera de Monistrol,
collel de la Caseta, coll de Creu Ckner, la Val!, Sant Uei'r i rewm pel mateix itinerari. 62 Km. Mere Carreras, Ramnn Clapers i Pere Simon. Dia 14: Sortida de Monis·troJ, In Coma, Vilntertana, urbisol, el Beren¡¡uer. la Careta, can Rajant, Santa Marüo
d'Oló i retom pel mateix itinerari, 55 Km. R. Clapen i P. Simon. - Die 21: Sortida
de: Castellar, can Pooró, can Vioyals, castell de Sentmenat, serra Barona i castell de
Palau. Rctom per can Riera. can Montllor de Baix, pech·a Santa, scrra de Palau. can
Casamada i Castellar. 28 Km. S. Lujano, J. A. Gálvez, R. Delarrossa, C. Peiialver, R.
Alemnny, F. Fuster, A. Pujals, J. Massaguer, E. Coozález, J. 'l'ol'!'Cs, J. M. Rodri, M.
Carreras. X. ·rorres, J. Cortiella, R. Clapers i P. Simon.
CICLE DE PRO,JECCIONS
Dio 7. - Dugundugu. Un passeig pcr l'cdut de pedro al sostre del Pacífic. A
cMrcc do l'cxpedici6 manresana Iiriao Jaya '89, del CECB. - Dia 21: Concurs de
diapositives i cntrcg-.1 de trofcus. - l)ia 28: Cotiella, excursions i p aisatges, a
carrcc d'Allxlrt Antonell, del Ct;C.
ALTRES ACTIVTTATS

Oia 19. - Assemblees Gencrals Extraordinaria i Ordinaria. - Dia 20:
Veredicle del concurs {otognl.fic i sopar al mas Umlxlrt (mel\iant, entre altrcs roses
bones, uM deliciosos cal~ts).

--~----------------------------,

ART 1MÚSICA
San1 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.
FAB R ICACIÓ
DE MATE R IAL
D' ESCALADA
1 ALPINISME
""'::::::=~ Po11gon Industrial
Pla de la 8.-uguera
Carrer Barcelona sln.

TeiMon 714 66 11
CASTELLAR DEL VALLES

Propa Domestic Industrial
R.A.R.S.A.
Avda . deis Fruiters, 1
CASTELLAR DEL VALLES

lnstat 1acion s i s ubminis tres
gas propa
Conceasiona ri Oficial
de Butan o, S .A .

TALLER VILACLARA
Servei i venda RENAULT
Reparacions i acond icionarncul de lota classe de VEHICLES
VENDA DE COBERTES
Passeig, 72
Tel. 714 51 91
CASTELLAR DEL VALL~S

Si ja ha triat un bon cotxe...
agafi un bon
Si vol comprar un cotxe, preocupi's només de

~~--r

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 ~
C.lellar del VaiiM

PWf 6e la Creu. 3. Tel. 714 ~1 42.

