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AL PIC DE TRESPONTS (2.624 m), Alta Cerdanya 
Doixcm la carret<Jrn que va de Puigccrdll a Andorra, en el matcix port de Pimo· 

rcnt, per la pista, a la drela, de terra fins uru~ plans d'hcrba xamosa, on hi pnsturen 
ca\·alls i vaques, vora el Lorrent de l'Eixcga, d'Eo Garcia o d'EngrAcies (el deixarcm i"'< 
Garcia). Ocixcm els ootxes i scguim un t.ros In pista, que p\Úan~ en diagonal primer i 
despr6! en ziga·zaga, eM menaria fins prop MI cim del To&!al Mercadal, pero la de1xcm 
així que les ginestercs de muntanya ofcroixcn clariana per pujar direeiament. 

~~ din no és massa ciar, amb alternances de núvols i cluriunes i temperatura 
agradable que ens pcrmot un bon pas son•c suar massa. A mida que anem pujnnt 
millora la panorilmica; dali el Tossal Mercada] ja en podcm gaudir plenamcnt i veu· 
re bé ~t el rocorregut a fer. Parem en una reool1.ada a ccntravenl i ncaronats pel sol, 
a esmor1.ru- i gaudir de la muntanya i els bono oompanys. 

Seguint sempre per carena pugem al Querfort i despr6! ja per cresta llicil, pas· 
sem pel refugi des Armassco. en molt bones ccndicions, ben siluat i utillat. Seguim 
cresta fins el pie de Tresponls, que és ol que t.é més caractcr de cim, encara que no el 
més alta fcr en aquest di a. El temp• metoorologic no sembln mnssn bo i seguí m ecn· 
se parar gaire. 

Cim d'En Carcia, Portella d'En Carel a, ja cauen algunes goles, pero cnfilem vers 
la serra Rossa, que és el punt més alt del dia, pero es veuen ja núvols amb ccrtines 
de pluja i prilcticament no parem. Al coll entre serra Rossa i pie de Pimorcnt J& es 
posa a ploure; capes i pnrnigücs i amunt, ln pluja és suau. Pn81!cm pe! pie de Pimo
rcnt sense parar. perO qu~n ja ens acostem nls plans on hi hu ds cotxes, ja va sor
ünt ol sol i p<>dem dinar vorn el• oo~xes nmb sol i contentA. Rl tcmps ens ha fet fcr el 
recorregut més de pressa dol previst. 

Una sort.ida més, Amb sol, núvols, pl\Ún, fresca, calor (no massa) i ramal d'ioards. 

P ere Canlona 

GRUP JUVENIL, 
RUTA «ER- CAMPRODON 1993» 

Despn!s de molles horcs de preparneió acurada de l~tincrari, arribA el dia de 
marxar, 28 de juny, i de comen~ una Uarga ruta que. si tal anava bé, havia de fi. 
nalitzar al cAp de deu días. ¡:;rom un Lota! de divuit: dotze nols í noics entre 14 i 16 
anys i quot.re monitors. 

Arribru·em A Er mit;jan~ant. el t ren i després el bus. En aquesl poblet da la Cala· 
lunya Nord (o, més ben dit, del nord de Cotalunya) dinArem f tot seguit comentltrcm 
a pujar tal aproxímanl·nos al Puigmal. Al vespre vam trabar el nlfugi (cabana) on 
sopArem i muntarem el campament, Cal dir que aquest dia en. adonArem del veri~· 
ble pes que portll,·em a l'esquena. pes que 1100mpanyarin a eadascú de nosaltres du· 
rant tola la ru~ oom el més fidel amic. 

L'endemll cns UevArem d'hora i, després d'osmorzar i desmuntar, enfllilrem cap 
amunt nmb la vista po.ada al Puigroal. PujArem un fori dosniveJJ per roquissar i 
tartera i, abans d'arribar dalL, ens envolta una uspessn boira bWxa acompanynda d1un 
Ueuger plugim. Dalt del eim, la foto de rigor i, scnse perdre el wmps, oomencArcm el 
descens. El camí perd al~a rApidament i ovial deixárem la boira darrera nostre. A 
mitja tartla arribllrem a :\úria, cansats pero ~~atísfets (alguns fins i Lot havien pujat 
dos cops 111 cim). A l'alberg ens esperava un bon i mcrescul sopar. 

Dímecres, dia 30 de juny, fou dia de descans i cns quedArem a l'albcrg fenl di ver· 
ses activitnts. Feia tres dice que convivlem i j n oomen~ava a havor·hi un bon ambiont 
de oonfianga. Lliost.ima que el mal temps cns acompanyavn: cada tartla plovin. 



L'eodem~, dcsprés d'esmorzar a J'alberg, oontinullrcm la ruta cap a Coma de Vaca. 
El sender pcr on anavem és forta plnner i pa&sa pcr un paisatge muntanyenc molt 
bonic. f:s poc cansat i resulta molt agradable passnr-hi. Al migdia ja hi bavicm arri· 
bat. A Coma de Vaca, la vall s'obre immensament dcixant una gran esplanada verda, 
sense cap arbrc i pcr on hi passa el riu F'rcscr tol travebS8ll~la de cap a cap. És un 
lloc idO·lic, i immillorable pcr dcscaruar. Rn aquest indrct hi ha un refugi lliure al 
costal d 'una eabana de pastor i tot de vaques pasturant pcls prats. Cuinarem i mcn
jllrem al refugi i dormirem a la cabana que el pn•tor ens deixa de bon grat. 

Oivcndrcs era dha. de de!:\Cans a Comn de Vaca, ~rO el mal tcmps no ens perme
tó geudir de l'indrct ni mñxim. El cel era tapat i a cops plovisquej ava i feia fred. Aqucst 
dia es tractava de descobrir !'borne en hormoni o amb el !WU b~bit~t natural i ooncebre1 
com o part de la mateixa natura. Ailcí, el sc¡,'tln plat del dinar fou aoques de granota 
n In llosa (que ells matoixos havion ca~at al matO i ol primor plat del sopar fou F.Opn 
d'OI'LiJJUNI. 

niAAnbtc torniirem a posar-nos on cnmí cap ul ooU de la Marrana. La pujada és 
conotant peró no cxcessivament dura. Alll un monitor os qued~ amb les motxillos i la 
rc•tn pujlirem al cim deis Ba.~timonts. A part.ir d't<queat din el tcmps can,~a radical
ment: jo no cns va ploure més .i e) sol en~ noompMyli la rest-a de dies. Tomárcm al 
ooll do la Marrana, C8.1Tegilrem les motxilles i amb poca estona al refugi d'UU de Ter, 
on acamp~rem. Dcgut a una falta d'aoord entre el C. E. de Catalunys i el responsa
ble del rofugi, no érem a la Dista de TC$eTVCS pcr eopar. Finalmcnt, pero, i griicies a 
l'amabilit.al del responsable, ens en donaren. 

L'cndcmA, després d'esmorzar i d""muntar el campament, vam seguir cap a Set
cases. Primer pcr cami i després per carretera, pcró SC'mpre bu.ixaut. A Setcases ''am 
dinlll' i, aprofotanl el sol, cns refresdtrem al rlu. A In tarda agaf'arem el GR-11, que 
pasu pcr Sctcases i arriba a Molió. Vbrem ncnmpar quan ,·esprejavn, abans d'arri· 
bar al coll de Uens. 

Oilluns al migdia j a érem a Molió tot i que el cnmí s'havia fet més llarg del quo 
ons pcnsAvem i havia fet molta calor. A la 
tarda varem arribar al t rencall cap a Be-
gol, entre Molió i Cnmprodon, on acam· 
P•\rcm. 

L'endemA fou dia de dcscans. Es tavem 
en un prot, prop d'un riu i enmig d'unn 
vcgctnció ja no d'alts muntanya. Era el 
pcnúltim dio i hi havia ganes de cn>mar 
l'encrgin que ens quedava per passar-nos· 
ho bé i o.profit.ar el bon tcmps.: menjar, ban· 
yar-noo al riu, prendre el sol, jugar i al 
vcspre greoca. 

Oirnccres arribiirem a Camprodon. F.! 
bus i el tren ens portaren fins a Barcelo
na, on dinarem i , finalment, cap a Ca!!te
llar. 

Cal dir que, t.ot i la duresa d 'nlgun• 
trrun.s, tothom va aguantar scnsc probJemes 
demO&Lrnnt ser nois i noies amb voluntat i 
esporit aventurer. Al final, el sentimcnt !."'· 
norulitzat rou de satisfacció i ganes de t.or· 
nar·hl. 

A1 e.lm del Bastiment8 
{Foto: l\ol Calsina.) 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Setem.bro Acthit.t•t - - - - -
3, 4 i o 

3, divend,... 
7,dimam 

11, dimarts 

L 7, divendre~t 

17, dh·cndres 
18 i 19 
20, dilluns 
26, diumengc 
26, diumongc 
28, 29 i 30 
i 1 d'octubre 
1 d'octubre 
3 d'octubre 

t~xcursió d'alta muntanya 
a Punta Astorg fAlta Ribagorc¡a) 
Tennini d'admissió d'obres 
Veredicto do! COOCUI'lJ rot.ográflc 
lnauguraci6 do l'cx:poslció i lliurnment 
dcls premis del ooncurs 
Reunió prepo.ro.t.brio. de la 
Matagalls-Monti!Crrat 
Reunió del Grup de Muntanyo 
XIV Tra'·esoia ~lat.ngalls - MonlOCrrat 
Reunió de Jun-.a ¡ Comission& 
Participadó a la Ronda de Matadepcra 
nesccns a l'aveno del Llest 

l nscripcions o In Marxa ln f.ontil 
Reunió dé conLrols de la Marxa Jnfant.il 
XXXIII Manca lruantil de l!~>g~Jla.ritat 

MH lnfornmeló 
a l'aput.ot d e: 

Grup de :.l untanya 
Gn1p Fot.ogratic 
Crup t'ot.ogratic 

Crup Fotogralic 

Notichui del Centre 
Crup de ~luntanya 
Notician del Centro 
:-!oliclari del Centro 
Crup de Munt&nyo 
Grup d'Espeleologia 

Notichui del Centre 
Notiei~:tri del Centre 
Notician del Centre 

RESERVEU-VOS ELS DIES 30 1 31 D'OCTUBRE! 
FAREM LA III TRAVESSA 

<JíOLDO BASTERRE'IXEA», DE 117 KMS. 
Castellar del Valles · Guardiola de BerguedB, e.n dues etapcs 

Dia 30: Castellar • Pl'nts de Llu\:!lnes, de 63 kms (pcmoctació). 
Dln 31: Prats - GunrdiolN, de 54 kms (ü da In prova i re torn). 

La lnscripció s'baura de fo rmalitzar e ntre el 3 de sele mbrc i el 8 
d'oetubrc al local del Centre tots els divendres, de 10 a 11 del vespre 

La normativa que rcgirA la prova serA publicada en el propcr buUletl. 
Estigueu amatents, que és important. 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
• Caminades populars. Dia 6: VI Festa Ml\l<>r de Sant Hi~it de Volt.regá. 12 

kml!. - Oia 11: VIl Pla del Remcl (Vic), 20 kml!.. - Oia 12: VIl Travé!!Sia al Ripo
ll~s, 35 km. - Oia 12: Süria (Coaner). - Oia 19: VI Prats de Uu\:!lnes, 20 km. -
Din 20: Xlll Mnnw Uoeaprcvorina (Torelló), 12 km. - Dia 26: X Fe~~tn Major Santa 
Eugenia, 18 kma. - Oia 26: Cercs. - Dia 3 d 'octubrc: Caminada popular de l'Amotlla 
de Merola. - Dios 3 i 4 d 'oetubro: V :.1arxa R.nsoo de Pegucra·Manresa, de 79 kms. 

• Reoorreguls per GR. Dies 4, 6 i 6: Gorges du Tam pe! GR-6. Excursió a pcu 
i baixada a.mb canoa, 16 kms. Senders a Europa: Dlcs de 1'11 al 19. Coincidint amb 
la !robada anual de la Federació Europea de Scnden;. Org.: Unió E.ttursionista de 
SabadeiL -

• LVII Marxn Excursionista de Regularitat de Ca talu nyru Di a 3 d 'octubre. 
Orgnnitza: C. E. del Solsonos. 



• V Copo Cotolana de RaHies d'Alta Muntonya: Dies 11 i 12: Circ de lla
borto. Oics 26 i 26: Cercle de Baiau. 

• XXXJJJ llfarxa Infantil de Sant Joan de les Abadesses: Dia 26. 
• In Bicnnal Internacional de Fotografia «Aqüeducte 94•. Tenim les bases. 

Data límit de rcbuda de rotogralies: 15-2-1994. 

ACTIVITATS DELS GRUPS - MES SETEMBRE 
GRUP DE i\fUNTANYA 

• Oics 3, 4 i 6: Alta IUbagorc;a; Punta Astorg, 3.364 m- Aquesta activitnt subs
titucix la programada per anar a la Múnia. 

• Dia 3, divendres, n les 4 de la tarda: Sortido do Costcllur del Valles, amb cot
xes particular&. Acampar al final de la pista de V allhiverna, a 2.000 m. al~ada, apro
ximad amen t.. 

• Dia 4, dissnbtc: ltinerari: Vallhiverna (2.000 m) - Plela de Coront'S (2.220 m.) 
- Llacs de Corones (2.635-2. 7<;0 m) - Coll de Corones (3.193 m) - Pies de Corones (3.286 
i 3.310 m) - Coll del Mig (3.255 m) - Pie del Mi¡¡ (3.345 m) - Punto Astorg (3.3<;4 m) 
- Pie Maleit (3.350 m) - Retom a la Punta Astorg- Pie del Mig • CoU del Mig • Gclc
ra d'Aneto · Coll de Corones · Vall de Corones • VaJ.lhivema. DesniveU aprol<i.mat, 
1.450 metres. llores de caml: 9, apro>ñmadament. Cal portar grnmpons i piolet o si
milar. 

• Dio 5, diumenge: Passejada de relaxació a eontemplnr nor de neu sota la Tu· 
queta Blanca, i retorna Castellar del Vallé$. Vocal, Pere Cardona, teléfoo 7148047. 

• Oia 17, a les 10 del vespre: Reunió por pnrlnr de les propercs acti>itats del 
Grup, projcctes de nous cicles de sortides i altres detalla. 

• Oia 26: Participació a la tradicional JWndn de 1\fntndepern. Es tracta d'una 
sortidn motinnl a l'abast de tothom. No hem rebut encara lnformació de l'itinerari, 
de !'hora de sortida i altres dades. Oportunomcnt cspcrom disposar·nc. 

GRUPDE BTT 
• Ola 26: Dcspln~nmcnt al circuit pertiUlnent de blcicletes tot terreny de 

Vallromones que té més de 60 Kms de pistes senynlit>Odcs i quatrc nivells de difi· 
cuJtat per esoollir. Cal reservar pla~a al teiHon 714 86 94. 

GRUP D'ESPELEOLOGIA 
• Di a 26: Descens a l'ave.nc del I.Jest. És una activitn~ obcrtn n tothom; cal, pero, 

apuntar-se previarnent i omplir el Certifica~ de responaabilitat l'imprea del qua! tro
bareu a la vostra disposició a Secretaria tots els divondrcs al vespro. Si ncccssitcu 
algun aclnrirncnt podeu a~-vos a qualsevol membre de la Junta d'Espeleo. 

GRUP FOTOGRÁFIC 
• VID Concurs Anual de Fotografía en Color. Puntuació del scgon trimes· 

tre, corresponont ni tema •lnfants jugant>, atorgada pe! jurat de Camera Club Saba
dcU el dia 6 de julio!: Grup A: Jaume Calsina, 89 punta; Caries Cosamayor, 35; Jo
sep M. F'errer, 29; Frnncesc Vilnclara, 27; Montsorrat Munt i Baldomer Parera, 25; 
Jordi Gorros U. i Joan Muntnda, 24; Jaume M untada, 23; Josep M. López, 20; i Angel 
Muntada, 12. Orup D: Oiga Juliana, 29; Josep-Miquel Badia, 23; Guillem Dínz, 20; i 
Ramon Capdevila, 19 punts. 

• Dia S, divcndrcs: Termini d'admissió de les fotografies del concurs Tro
fcu Joan RJera (tercer trimestre del concurs anual), tema lliure que es jutja
ran el propcr dia 7, a partir de les 8 del vespre, a CAmera Club Sabadell. 



• Dia 11, di!!Sabte. a les 12 del núgdia: l nauguració de l'cxposició de les obres 
presentados al XXX Concurs de Fotografin Artística, XVI 'l'rofeu Joan Riera, XJTI en 
color, dins el lerrer trimesiYe del vrn concurs anyw i Uiurament de prcmis als gua· 
nyadors. Eltrofeu Joan Riera l.é prenús propis. pcró la puntuació !!ervei..~ pera !'anual. 
Les fotogrolics quedaran exposades durant oou; ello dics de la Festa Major. Les hol'Cll 

que l'Clltani oberta aquesta exposició scran de 12 a 2 i de 7 a 9 de la tarda. 

NOTICIARI DEL CENTRE 
TNFORMACIÓ DIVEUSA 

• Oiu 11, dissabte. A les 12 del migdia, inauguració de l'exposició de rotOjp'8· 
fies retrospcctives «El Castellar d'abnns i d'nru» de l'uf.,.,cionat local i oonsoci do 
la nostra cntiiut Jaume Mussons. 

L'exposició restara oberta al nostre lo· 
cnl social cls dies 11, 12 i 13, de 12 a 2 del 
migdia i de 7 o 9 de la tarda. 

• Oin 17, divendre•. A les 10 del vcspre. 
el nost re estotgc social sera Uoc de !robada 
per A fer uno reunió de tots els soeis i cnstc
llarenca que s'bagin inscrita la XIV Traveo· 
sia Matogalls • Mont..«errat i que estiguin 
inleres&al.!! en trobar, durant la CW'88, ,.¡. 
guns puntls d'assistencia o reeolzament. nu. 
rant aquesta trobada, si es disposa de per· 
sones que velunh\riament vulguin fcr aquest 
servei, es concretaran Jes bores i els 11ocs que 
scmbHn adienLs, persones que se n"encar· 
regaran i tcmps de durada de cada punt 
d'ussistt!nciu.. 

• Dies 18 i 19. Participació a la XIV 
Trnvessla Maiogalls • Montserrnt en 
rnenys do 24 hores. lnscripcions: del 6 al 13 
de setembre. Preu: 1.800 pessetes (indo u 
avituaUamcnt). Els participants de fora de 
Barcelona e• poden inscriure mitjan~t in· 

Camr. ff'ulo: .J. Mu~ns) 

grés a qualscvol agencia de ..!a Caixa .. , al oompoo número 2100.3003.2200463057 a 
nom del Club Excursionista de Gracia. El dissabie, a coll Formic, prévia prcscntació 
del resguard d'ingrés, a partir del núgdia, serA lliurnda la documentació aJs partici· 
pants. 

• Oia 20, dilluns. A les 10 del vespre, al local social, reunió general de Junta 
1 Comisslons pcr tractar temes imercssants i projectes d'actlvítats per el proper tri· 
mcstre i pel curs en general. És molt importan! l'assls~ncia de tots i que s'hi vingui 
amb propostes concretes i ben prepararles. 

• Oía l d'octubre, divendres. A tes 10 dol vcspre, al local social; lindra lloc 
l'aoostumnda reunió previa de les persones que vulguin ooHabcrar en les tasques de 
control• i zona de jocs de la JCXXlll .MarXil JnfonUI de Rcguloritat • Trofeu Josep Coll, 
que es dcoonvolupara, si Déu vol, el propor diumcnsc dia 3 d'octubre. · 

NOTA D'ESI'!IENA O D'ACLARJMENT 
A In portada del número anterior cls foUets d'impremta pecaren per excés i, al 

pou de foto, hl aparegué, davant la paraula TaOII, la po.rnu la Montgarri que, atll, no 
hl tenia cap sentit. En dcmanem disculpes. 



l'IULLORES AL LOCAL 
S'hi estil treballant i ja és canviada de !loe la grada i s'ha posat moqueta nova 

en tot. un sector. Espercm que n.mb aquestes modificacions, l'hivern vjnenL aco~tseguim 
augmentar el grau de oonfortabilitat .. Si encara no bo heu \'ÍSt, veniu a donar-hi un 
cop d'ull. 

MEMORIAL. SIMEÓ CABA 
EXTUAC'tE DE LA NORllfATIVA DE CONCESSIÓ 
1 CARACTERÍSTIQUES 

El Memorial Simeó Cába l'insiitueix el Centre en honor del qui fou el seu 
fundador i primer president, en Siroeó Coba i Gcnesca . Consisteix en una me
dalla en la que hi figura l'cfígic del senyor Cába. S'encunyari• en plata amb bony 
d'or, en argent i en bronle i és la distinció mñximo que atorgn el Centre. 

En la seva categol'ia ordi naria es conocdiril a les persones que en ~1 seu 
dia acomplcixin e ls 50 anys ininterromputs d'~ssocütLS j tnmbé, i amb ca.rilctcr 
excepciona), a aquc11s que cls sigui sol·licitada la seva concestiió per un nombre 
de socis no irúerior al 60% dt!:ls m{\jora d'edat amb dret a vot i la cJunta, fent 
ús de les seves fncultats, ho apro'\-i . Si )a cJunta en dcnega la concessió, aquesta 
no podra tornar a ésser sol·licitada fins que la Junta hagi estat renovada, com 
a mínün, en els dos ter~os dels seus compononts. 

La possessió de la medalla d'or compor~a la oondició de soci d'honor excmpt 
del pagament de quota. 

La Junta ha creat el Memorial Simeó Caba por expressa nutorització as
erobleArin i n'ha formula.t la scva normativa de conce.ssió. En conseqü~neia, 
qualsevol modificació que, en el futur, s'hi vu)gui introduir només podra por
tar-se a terme pcr decisió asscmblcñria de socis que hagi estat. previament in
closa en l'ordre del dia. 

L'origina.l complet d'aquesta normativa, signat per tots els component.s de 
lo Junta, resta arxivat a Secretaria i és a disposició de qualsevol soci que vul
gui consultar-lo. 

XXXIII MARXA INFANTIL 
DE REGULARITAT DE CASTELLAR 

TROFEU JOSEP COLL 

Data: 3 d'octubro de 1993 
Itinerari: El Farell - Pie del Vent o Creu So Copio (81 4 m) - Coll de la 

Bassa Roja - Carena del Senglar - Font de les Noeretes - Cuanta - Can Monl
llor - Can Padró · Pla~a Major de Castellar. És una eKcursió matinal d'una !lar
gada aproximada als 10 quilometres. 

Participants: Infants, entre 7 i 13 anys, inclusius (equíps de dos). 
lnscripcions: Local del Centre, dies 28, 29 i 30 de sctcmbrc i 1 d'octubre, 

de 7 a 8 de la tarda. 
Preu iru;cripcions: 800 pessetes por equip, és a dir, 400 pessetes per per

sona. Els socis del Centre gaudeixen d'un descomptc de 100 pcssetes. Aquest 
. import inclou el despla~ament amb autocar tins el punt de la sortida i una 
asseguran~a d'aocidents que cobreix a tots els pariicipants durant el desenvolu
pament de la prova. 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL PASSA'l' MES DE JUNY 

GRUP INPANI'lL 
Dia 6: ~atina! a la vall d'Horta i Castdl de Pera. A. i E. Cornet, J. Mas, E. 

Subirana, S. Oandia, J. Farcll, B. Biosca, R. Vilar, R. Suso, J. Comcllas, O. i B. Ca· 
rrasro, E. Camcr i X. Biooca, amb els monitors J. M untada i J . font. - Dia 12: Sopar 
n la Mola, essenl en total 73 persones. 

GRUP J UVENlL 
Ool 28 de juny a l 7 de ju· 

llol: 'T'rnvcssa Er·Cnmprodon. Hi 
participaren K Aldaz, M. Calsina, 
A. Canalla, M. Comellas, N. Figols, 
M. Cnrcía, M. Jiménez, J . Llobet, 
A. Ollvera, N. Pont, A. Pinosa, .). 
RocordA, L. Rocaverti J. Soler amb 
els monitors J. Avellaneda, M. 
Llobet, S. Pichi O. Sagrera. (Hj ha 
un artiele a primera pAgina). 

ENTORNS A CASTELLAR 
Oia 6: Matinal a la sena de 

l'Obac. La Darata, ooll de Boix, 
turó del Pu,jol (740 m), cort Fos· 
ca, la Pola (924 m). ooll de '!'res 

Creus, font de lea Cantarelles, la Barata. Josep Pons.- Oia 19: Coll d'Estenalles, el 
Montcau, coll d'Eres, Morral del Drac, balmo do lo Llostra Esllavissada, la Mola, i 
ret.orn pela Obils. A. M. Pallejil, l. Méndez i J . M. Torras, acompanyats de 13 perso
nes més. - Ola 20: R. Vila, amb un grupet, matinal al Quelxal Corcat. - Oía 30: 
C91l d'EsLenalles, ca.nol del Scc, i turó deis Cortln s, i retorn pel mol pos del Scc. A 
M. Pallojil, l. Méndez i J. M. Torras. 

ALTRES EXCURSlONS 
Del 2 al 10: Reoorregut final del Cami de Sant Jaumo, fent les etapas scgücnts: 

León, Astorgo. • Cruz de Ferro, Ponferrada · Vilnfranca do Bierzo, Vega de Valcarce · 
Cebreiro, All4 do Poio, 'T'riacastcla • San Xil, Sarria, Portomarín . Palas do Rei, Me
lide . Arztla, Monte do Gozo, Santiago de ComposwHa . Bcrtamirans, Brandomil, Bain· 
has . Ceé, Coreubión, cap de FinistctTa (amb un t.ot.al de 400 Km.). A M. Palleja i J. 
M. Torras. - Oia 6: Del Oirbau a Montsemlt a peu; per J . ~ ~L llarraclúna, Con. 
Costa, J. M. Oioeca, M. Badia, M. Sabat i O. Dlaz. Caminada Popular de S. !lfaria 
d'016: hi participaren, M. OermA, D. Renom i J . Sora. - Dia 13: Cicle del Montseny 
(VI). Viladrau, pla de Malataup, la Ooitadora, Matap.lls (1.699 m), una incursió '-ers 
Sant Salvador de la Castan)-a, retom al Matagalls, i deeceos pe! sot de les Cordes, 
t.orrent de l'Erola, Viladrau. J . Calsina, P. Cardona, T. M. Dauriro, M. Alfara, P. Arru· 
fat, M. Batllo, A Aregall, J . Muntada, l. Cabcdo, A. Comet, J . Lllnares, B. i J. Pare
ra, F. Romagosa, J. Sors, J. Torrens i E. Dombnech. - Dla 13: Excursió a Canta· 
bria, visitant ols pobles i les platges de Taglo i d'Ubiarco. En aquesta última, es troba 
!'ermita do Santa J usta, edificada sota uno gran bnlmu, u ran maleix de la mar. A. 
M. Pall(\ja, E. Torras, C. i l. Méndez i J. M. Torras. - Ola 13: Escalada a Mont
Bní (Moia), J. López, X. Scpúlveda i Ll. Serra. - Ola 20: Alta Ccrdanya: Torrent 
d'En Oarcia (1.955 m), Tossal Mereadal, pie do Quorfort (2.585 m), refugi des Armas· 
ses, pie de Treaponts (2.624 m), cim i Portclla d'En Oareia, serra Rossa cresta de 



Lloses (2.650 m), col!, pie de Pimorent (2.618 m ), t.orrent d'F.n Carcia. M. Baille, M. 
Carren\s, J. M. Onndia, J. Uinares, J. )funw.da, J . )!untada, J. Sabawr, F. Sola, J. 
i J. Sors, J. Torrens i el vocal P. Cardona. - Dia 20: J. Cabedo. R. Fnlcó i B. Baste
rrctxcll, sortida preparatOria ruta Castellar-Guardiola. - Oia 23: )fontserrat: El 
Bruc, coll de M06C't, cls Plecs de Uibre, cim de la Miranda dels Ecos. i Joc de !'Oca, 
fins a can Jorba, J . ~L Torras, junt nmb 4 socis del C. M. de Terrassa. - Día 24; 
1\!ontseny. Pla de Nou, els Castellets. les Agudes i ret.orn. Jaumc Torrens. - Dia 
24: M. GenuA i F. Valls, matinal al 1\lontcau. 

CAM:INADES 1 ~1ARXES 
Din 6: XIII Marxa i Aploc d'Excursionisles Velerans de Catalunya, a Borrcdñ. 

T. Mañosa, R. Vilo, M. Germa, V. Gandia i D. Rcnom. - Ola 20: XV Cursa del Bar
rí de Canyelles (12 Km.), a Barcelona. J. M. Torr•S.- Dio 26: IV Cursa d'Estiu de 
Ragñ (12,5 Km.). J. M. Torras. - Dia 27: En la V Caminada Popular de Gua r
diola, engunny organitzada P"' primera vegnda en mcm~rill d'En Koldo, deis 210 par
ticipants 75 forcn caBlellarencs. 

GIWP DE BTI 
Día 6: Sc>rtida de Castellar: Cadafalch, Sant Uoren~. collct de la Caseta, ooll de 

Creu Gener, la Vall, Sant Lleir !llura. Rctom pel mawix itinerari. 61 Km. C. Penal
ver, C. Ruiz, M. Carreras, J. M. Rodri, J. Camps, T. Martf, F.. González, F . l<'uiller, A. 
Pujala, R. Clapers i P . Simon. - Dia 13: Sottida de Caslellar: ooll de Grua, can Po
bla, can Robert, l\latadcpera, can Sola del Rac6, collet deis Foms, eoll de Uiri i Cas
tellar. 33 Km. R. Clapers i P. Simon. 

ACTIVITATS 
DEL PASSAT MES DE JULIOL 

ENTORNS DE CASTElLAR 
Ola 3: Caus d'cn Dorra, font de Neda, 

coml deis Sotis Vella, ~ami de In Solcia, 
can!J de la Scnyora, carena de les Ánimos, 
font dol SaOc i la Mola. !Wtorn per la Tro
na i la Castellassa del Oalmau. Josep M. 
Torras. - Dio ll: El Girbau, can Pobln, el 
Mal Pas, els Cbits, Morral del Drac, la 
Mola, font Solcia, caml de la Senyora i 
rctom al Cirbau. F. Vallo, M. <;,rma i J. 
SonJ. - Ola 21: Guanta, torrenL de la Font 
Falsa, el Mal Grau, els Tres Pins, carena 
del CaBalot, creu de sant Sebastiñ o del 
Farell (789 m) i retorn. Josep M. Torras, 
junt amb Pere Morera, Miqucl Salmerón i 
Salvador Trullña, del Centre Muntanyenc 
de Terrn&&n. - Ola 22: Rcca de les Onzc 
Horcs, eruní de la Font Solcia, camí de Dalt 
de la Soleia, careno de les Animes, font del 
SoOc i la Mola. Ret.orn pe! camí deis Mon- El M•.l r .. dol Cable, sota o1 cul 
jos. ,Joi\Op M. 'l'orraa. - Dia 23: Col! d'Es- del Monwau. (Fot.oo A. M. Pollejó) 
tenalles, t.orrent del Soc, canaleta SE a la 
capella i el luró deis Cortins, turó del Montcou, i dcsccns pel col! d'Estela. Anna .>1. 
PallejA, lsmocl M6ndez i Josep M. Torras, junt amb S . González. 



ALTRES EXCURSIONS 
Dia 4: Ripolles: Ull de 

'l'er, estació de Vall~r. col! 
de la Marrana (2.!'>60 m), 
pie de J'lnfern (2.860 m), pie 
de Frcscr (2. 72:l m), llasli
ments (2.874 m), pie de 
Prats de Bacivers (2.844 m), 
vall de les Xemeneies i UU 
de Ter. Baldomcr Parcra, 
Frederic Sola, ,Jaume Sors, 
Josep M. Torras i el vocal 
Jaume Torrens. - Dia 7: 
Excursió als estanys de 
!'Esparver i de la Llosa 
des de la Bu llosa (Cerda- Bni.XJtJH. del~ F.ncantats. (Fow: P. Ca•<dona) 
nya) J. Sors, M. Olivé i tres 
més. - Dia 8: Des de la llullosa, excursió als diversos Jlacs de la H. R. P. de la pica 
del Carlit. J. Sors, M. Olivé i tres més. - Dia 10: Ascensió a !'Aneto des del pla 
d'F.stanys. ,Joscp Llinares i Jaume Aiguadé, del C. E. Catalunya. - Dies 10 i 11: Pa
llars Sobira: Sant Maurici (1900 m), coU deis Encantats (2.500 m), Encantat Gran 
(2.747 m), vallct.a Seca, Sant Maurici. Roser Antúnez, Rrunon Arcg.aU, Mane! Batlle, 
Pere Cardona, Joan Casajuana, J osep M. Casals, Eulalia Doménech, Pere Estapé, 
,Joscp M. Gand.ia, Ricard Gómez, Llufs Laton-c., Tomas Mañosa, Marts Matas, Jaume 
Muntada, Marina Muntada, Elisabet 11-l.inguell, Estel Montllor, Scrgi Pich, Josep Pons, 
.loan Ribalta, Josep Rius, Josep M. Torras, Anna 'J'orrent, Carme Vinaixa i el vocal 
Jaume Ton-cns. - Dia 14: VaUh.iverna, LlosAs, cresta SO de Llosas, puntes Jean Es
cudier, agulla Vicen~ Daviu (3.350 m), !'Aneto (3.404 m), coll de Corones, estanys de 
Corones i Vallhivcrna. Josep .)¡J. Torras, junt runb Fredi Pnrcra, del Centre Excursio
nista de 'J'errassa. - Dies 16, 17 i 18: Andorra: Vall d'lncles, estany de Juclar, pie 
d'Escobes (2.779 m), estanys d'Alba, Couart i Pedoun-cs , Pouzolc, !'Hospitalet. Joan 
Parera amb un grup de la Unió Excursionista de Sabadell. - Dia 17: Ruta del Gall 
<Canillo·Soldeu). Andorra. l~mon Mas, Carma Elias, .Jordi Mas, J\.liquel Bad.ia, Nilria 
Barrach.ina i M. i M. Bad.ia. - Dia 18: Des de Goell d'Huroo (1.480 m) a la vall del 
Nere (vall d'Aran), ascensió, per l'eslany de Moliéres, a les dues puntes de la For
canada (2.875·2.881 mj, per P. Cardona, J . Casajuana, B. Parera i el vocal Jau me 
Torrens. - Dia 18: Andorra: Val! d'Jncles, Estanys de Juclar. Ramon Mas i M.i
quel Radia. - Dia 20: P are Nacional dcls Escrins (Alps): Rcfugi cezanne (1.874 
m), refugi deis Ecrins (3.170 m) i retorn. Joan Parera, participnnt an cls camps de 
jovent de la Generalit.át. - Dia 21: Ecrin" Ailcfroide (1.507 m), refugi d'hivern de 
Selle (2.626 m) i retom. Joan Parera. - Dia 22: Ecrins: Vallouse (1.216 m), llac de 
l'Eycbanda (2.6 14 m) i retorn. Joan Parera. - Dia 24: Travessia: Modane (1.076 
m), coll d e Chaviere (2.796 m), Pralognan la Vanoise (1.417 m). Reoorregut de 30 
Km. per GR. Joan Pru·era. - Dia 25: Pare Nacional de la Vanoise (Alps): Pralog
nan, coll Rosset (2.545 m), refugi del coll de la Vru10ise (2.531 m) i Pralognan. Joan 
Parera. - Dia 25: Alta Cerdanya: La Bullosa, pica del Carlit (2.921 m), estany de 
Lanós, estany de Foutviva, panta Passet. Joan Avellaneda Cos, Begonyn, Basterret
xea, Maria Brucart, lsidre Cabedo, Jawne Calsina, Lluís M. Corominas, Paula Do· 
mínguc1., ,Josep Blasco (pare), Josep Blasco (ñll), ,Joan ~'aba i Josep M. Gand.ia amb 
el vocal Jaume •rorrens. Segona ruta: Estany gran de la Bullosa (2.017 m), vall de 
Maran, portella de la Grava, pie occidental de la Grava (2.679 m) i pie oriental 
(2.675 m), presa de Lanós, estany de Fontviva i presa del Passet O .680 m). Joan Ave
llaneda i Joscp M. Torras. - Dia 29: P are Nacional Gran Parad.iso Wps): Val-



nontey (1.600 m), rcfugi Victoria Sella (2.584 m), Punta llossa (3.830 m), refugi VIc
toria Sella, Bec du Vallon (2.837 m), Pian di RM~IIo, Vnlnontcy. Joan Parera. - Dia 
31: Cran Paradiso: Valnontcy (1.600 m), Valmianaz, rcfugi '~vac Money (2.672 m) i 
rctom. Joan Parera. 

CMONAOES 1 MARXES 
Dia 4: X Aplee a Puigsacalm. Tomas MnftOM i Rnmon Vila. - Dia 4: X Ca

m.i.nada Popular de Sant Feliu de Codines. 18 km. llidre Cabedo, Vicen~ Candia, 
Francesc Vnlls, Maree! Cermii, Oriol Sagrera, Mbniea i Elisabe~ ~finguell, Lluis Lato
""· Montserr"t llarrachina, Josep Ruit i Guillem Oloz.- Dia 1& Cursa Clua - Bal
domnr - Clun (prop d'Artcsa de Segre), de 12 km. Jol!ep M. Torras. - Dia 18: VI 
Caminada Popular de la Vall de Gó.sol, de 16 km. Hi participa un nombró< grup 
de socis i castellarencs entre els 1.188 in.crits. - Dia 28: XV Cursa de «Les San
tes• (Festn Ml\jor de Matará). ,Joscp M. Torra•. - Ola 31: XVI Cursa de l'Espluga 
de FrancoU. 16 k.m. Josep M. To•·ras. 

GRUP DE BTI 
Día 11: Sortida de c .. stcllter~ol, Castellcir, lo Tallodo, Santa Coloma Sasscrra, 

Grau del Racó, CoiJsuspina i rctom pcr I'Espinoi, el 'l'oll, el Verdaguer ; Castell~l. 
28 km. per M. Mañosa, C. Pelialver, C. Ruiz, M. Carreros, J. M. Rodri, J. Corticlla i 
P. Simon. - Día 25: Participació a la IV Troboda de G1'11.nera. M. Carreras, J . 
Camps i P. Simon. 

--------------------------------, 

WATV 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. 
FABRICACIÓ 
DE MATERIAL 
D' ESCALADA 
1 ALPINISME 

Polfgon lndustñal 
Pla de la Bruguera 
Carrer Barcelona sm. 
Tolófon 714 66 11 

CASTELLAR DEL VALLES 

Propa Domestic Industrial 

R.A.R.S.A. 

Avda deis Fruiters, 1 
CASTELLAR DEL VALLÉS 

l nata~laeions i subministres 
gas propa 

Concessionari Oficial 
de Butano, S .A . 

TALLER VILACLARA 
Servei i venda RENAULT 
Reparacions i acondicionarncn l. de Lota c lasse de VEIIICLES 
VEJ\DA DE COBERTES 
Passeig, 72 Tel. 714 SI 91 CASTELLAR DEL VALLES 

r 



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


