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XXXIII MARXA INFANTIL 
TROFEU JOSEP COLL 

'!'al oom varem anunciar el mes passat, es celebrara el proper diumenge, dia S 
d'ocLubre. 

Les inscripcions per participar·hi (infont.< entre 7 i 13 wtys, inclosos, equips de 
dos), poden fer·se al loca.l del Centre, car rer de Colorn, S/n<1m. (1\tcncu), els dies 28, 
29 i 30 de setembre i 1 cl'octubre, de 7 " 8 de la torda. ln•eriurc's costa 400 pessetes 
per infant (és a dir, 800 pesaet.es pcr cquip). Els socis· gaudeixen d'una bonificació de 
l 00 pcssctes. 

Degut a eelebrar·sc el XL aniverssri de la fundnció del Centre, excepcionalment 
la Marxa Infantil enguany lindra la sortida de la masia del Farell (t.enne municipal 
de Caldos de Montbui). El despltll;nment des de Castellar flns el lloc de la sortida es 
farn amb autocar. A li d'cvitnr uglomeracions i perducs in6tils de temps, els equipe 
seran convocat. a estar enfront del Ranc de Sabadell de Castellar per tal d'agafar els 
aut.ocars d'acord amb el •egilcnt ordre: 

Oistiotius de 1'1 al 60, a dos quarts de 7 del matí. 
Distintius dcl 61 al 100, n un quart de 8 del maU. 
Distintius del 101 al !!lO, n les 8 del moLí. 
DisLintius del 181 on onda,·w!L, a tres quort. do 9 del matl. 
F.! primer cquip sortirb del Forell n les 8 en punl. 
Es tracla d'una excursió matinal, d'una llargada aproximada als 10 quilomet.rl's. 

L'itinernri disoórro vers el pie del Vent (814 metre.), roll de la Basaa Hoja, carena del 
Scnglar (es~r), font do les Noeretes, Guanta, can :\ionpJor, can Padró, rol·legi El 
Casal (zona de jocs), i acaba, com de oostum, a la plao;a Mllior. L 'hora de !'arribada 
previ.ta és entre dos quarts de 12 i les 2 de la tarda. 

Recordem ah pctits cxcuroionistes que per a poder agafar !'autocar í recollir cls 
dlstintius, full de ruta i plano! en el control de sortida, é& imprc5eindible que por· 
lin i presentin el full que, umb el tseU número do dor.al, sc'ls haurit entregat en el 
morncnt de fcr la inscripc'ió. 

IW<:omanem tnmbé la oonvoni~ncia de port.or eol~nt odoquat per a caminar pcr 
In muntnnya. 

En el trajeete, llevat de In font de les Noeretes (Gunntn), no es troba cap font 
que oferei>ci la possibilitot d'abasteixemeot d'aigua. Els organiuadors procuraran por· 
Lar·ne a algun indret del l.rl\ieet.e, pero no n'asscguren el subministrament. Per tant, 
é8 nocessari que porteu beguda sulident a la motxilla por n tot el matí. 

Durant el transcurs do la prova, tols els participants restaran acollits a l'~· 
ron~n d'aocidents subscrita entre el Centre i la M6tua Sabadellenca. 

TRAVESSA KOLDO BASTERRETXEA 
CASTELLAR DEL VAJJES - GUARDIOLA 

DE BERGUEDÁ 
l.amcntcm haver d'informar que pcr causes imprevistes que afecten als or· 

ganítzadors, hem d'ajornar la travessa. 

En els propers butlletins s'nnira informan! de les noves dotes que es deci· 
deixin per a portar·la a tormc. 



PICS DE VALLIDVERNA 
PER LA VALL DE LLAUSET 

La ni t del 4 al 5 d'ah"st de 1993 a Senet, ha plogut i quan ens llevcm esta for~a 
tapat, perO no ens dt'::;aniinem i qunn arriben cls que vénen de Carnarasa, marxem 
amb dos cotxes v~r::; el panta de Llauset on cls dcixcm. Passem el curt. i humit. túnel 
i agafem el sender GR·ll que ve del coll d 'Anglós i segueix per la vora de l'cstany de 
Llauset vcrs el coll de Vallhivernu. 

'l'ot seguinl uquest..o tresquera. aviat scntim els crit.s d'alarma de les marmot.es i 
en podem veure una que cns vigi la des de sobre una roca; és la primera anecdota del 
di a. Parem a cs morzar en una fonl; davant nostre la serra de LJausct, al fons el pie 
i col! de Llauset de color fose de ferro vell i rovcllat i el massís més blanc de Vallbi· 
venta. Els n(Jvols i clariancs Jluitcn i no es decideixen. Després d'esmorzar, na Judit 
i na Pepita retornen pcr pujar al coll d'Anglós i esperar-nos on hi ha cls cotxcs. 

Quan som a la cltp~alera del panta. i pa:;scm el torrent de Botomas, oomen!;a a 
plou_re, perO pcr !Wrt nostra és poca cosa i avhtl les claria.nes van guonyant. Vora el 
scndcr, i a 7 minuts de l'esta.ny de Botornñs, hi ha una pctita caba na amb bone!:l con
dicions i un J)ltl'ell de llitcrcs que pot ésser un bon aixoplue. Voregern per la d1-eta de 
Yestany de & tornas i seguim puj a.nt suaumeot; jo veicm l ~estany de cap de U auset i 
el seu cire de muntanyes, cap de Uausct i cap d'Anglós. Dcixeru ja el GU·ll que vo 
al ooll de Vallhiverna i seguim la vall pr incipal de Botornas vers els altres estanys. 
Par~m ~n el primer e¡;¡tanyol a mcnjar i reposar una mica; Jes clada.nes hao guanyat 
cls núvols i sembla as~gurat el bon d ia . 

. A.nem guanyant aJtura. passcm pcr un estany bastant gran, poc després per un 
a)trc osta.ny mig, per un aJtre esta.ny pe1.-it i enfilem directa. pcr la cada vcgada més 
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DaU el p ie Blanc de VttlJh.h·t n l.J\ o tuca de (,'uJebJ'efil, de 3.062 m. Woto: Pere Cantona) 



fortn pendent vers el Val.lhiverna Notd, deixant l'estany Gclat a la dreta, parant-nos 
a la cota 2 .800 m, aproximadament, uns deu minuts a refer forccs per a J'atac final. 
li'a vcnt fred deJ I"'OJ'd que no ens dc ixa !:!Ua.r gen~. (Ju aom al cim del Vallhlverno Nord 
3.030 m, el primer 3.000 del día i seguim runb precaució l'estreta í acria cresta lins el 
cim del Vallhi,•ema principal 3.067 m; fcr algunes fotogralies, reposar, calmar els ncf\;s 
de l'emoció, raonar, si es fa el !'as a Cavall i prendre una decisió. Rcfer el eami éO Uarg 
i pesot, en canvi pel ooll de Llausrt es veu un doscens bo i dírectc ,..,rs el panta., per 
ta.nt, la oonclusió és clura i tots d'acurd afrontcm el Pas a CavaJ.I, primer en Pere i nn 
Carme, després en Joan i na lvla.rt.a, i finaJment n'P.duard i en F'ronccsc. L'exprcR..~ió 
de les cares és tot un poema. E• passa al cim del Val.lhiverna Sud o Tuc de Colobres 
3.062 m i ja tcnim el~ tres 3.000 fets. l'cuíoria d'havcr-ho fet és unanime. Ob,o,n·ant 
ara les fot<>grafi<>S del grup fetes a un cim i a l'altrc s'apreeia el diferenl estat d'é.nim: 
al final tot es veu millor i amb g<>ig. Aquests dms .Wn un bon mirador de la •-all de 
Llausot, el ma.,ís da J3essiberris, el pie Feixant, el Tuc de Mullcrcs, el Rusell, el 
~1argalída, el 'J'ernpestnL•, J'EspaUia d'Aneto, el pie d'Aneto, els pie• de CoronO", pie del 
1lig i punta Astorg, pie d'Argiicll$, cresta de Crcgiienya, crcsto de Llosars. cstany de 
LI06&'&, la fonda vall de Vallhivemn, scrra Negra 1 pie de Llausel. Els quatre voltors 
quo ens obsernvcn com si espcrcssin el nostrc Pas a Cavall, cns obsequien amb el!!eu 
vol m1\jcstuós i passndcs properes n difcrents nivclls. 'l'ot s'bo vnl. 

llníxcm amb prccnució, per~ ror~n facilment, In cresta de Colobrcs fins el ooU de 
Llnusct, suau, arrodonit i de color de ferro veU. El cnmí fms el pant.ñ de Llauset es 
p,..,..nta de descens agradable i rt'laxant, tartern fina que es pot baixar oorrent i 
saltant, " la dreta fao<:, a !'esquerra ciar i al llit del torrcnt la barreja 

A In cota 2.700 m, npro.ximadnmcnt, brolla unn wgua fresen i hona, m"'- ben dit 
boníssimtt. Tots dicm qu~ no rccordt;:m havcr·nc begut mai de tan bona. Tot ba.ixant, 
tornem a sentir e1s crits d'alarmn de Jes marmotcs i veiem ols seus eaul\ perO no 
logrero veure-les a cUeo. 

Junl als cotxes ens esperen na Judit i na Pepita que han p4iat al coiJ d'.-\n¡;lós, 
estnn contentes i diuen que s'ho han pal!ilat hó. 

A St;!n~t. hi ha ulcgdu i na Cru-mc t.:elebra el scu primer tres mlJ, oonvidant a xnm
pany pcr sopar a totn la colla. 

En reswn, una cxcut!!ió de hona recordan~ 

Pere Cardona 

AGULLA VICENQ DAVIU 
/1 In part superior de la cresta SO de Llosas, que desemboca al cim de !'Aneto, 

es d~n J'agulla Vicon~ Daviu (3.360 m). 

Es tractava d\ tnn penya innominada, Jins que, el 12 d'odubrc de 1976, Ramon 
Oriol i Jollll M. Da.lmau ~e In U. 1::. de SabadeU- van obrir-lú una vía d'ascensió 
pcr !'esperó oest, i Vllll batejar·la a la mcmi>ria de l'nmic mort. J'any anterior, en aque
Ues dates, als Eneanta.ts, en el trilgjc accident quo també eausa la mort. d'Enriqueta 
Coll . 

!'el fec de ser socl de lo nostra entitat i company d'cxcursione de molts de nosal
trcs, publiquem aquesta fotogralia, presa en una asccnsió per J'esmentada cresta. el 
passat mes de julio! , pcr tal de contribuir a divulgnr-ne el coneixcmcnt. 

JOS(lp M. Torras 



PERLA VALL D'ARAN AMB B'IT 
Fruit d'una experiencia t..·Mcuda la JXl8SOda primar.,"ero a l~n perla ll()Stra con!J(;. 

da J\1c.ria Alfara, junt amb Ull8 companys, a continu.ació uB o(erim, primer i f'l taU 
d'introducci6, ttlles breus impressions personali1 i, tot seguil, nn pare// d'iliMJ'Ori$ t{ec: .. 
tuals en bicicleta lot temmy per aquel/s bella ¡xmrlges. Van ad~ts a. lol'8 el.< lecton 
en general i l>en especialmenl a aquel/.s que proctiquen l(l bidcle.ta de nJuntanya. 

Va ser UD eap de sctmana de finals de maig. 
La primavera cree que és l'co;tació més generosa pec gaudir d'aquells parntgcs. 

Del verd, amb totcs les seves tonalitats. De les flors d'infinitat de c.vlors, donant UD 

to suau i cncisador. Els grans uvets, amb cls brots tcndres que neixcn de t>~da brnn· 
en, cnvolcHHant de tcndresa els immcnsos arbros. 1 els rius d'niguo clara i crisroHinu 
d'tm to vcrd blau, baixant amb for~a del desgla~. Tot fa que eL sentís vi u dins do ln 
mcravellosa natura. 

Enmig d'aquesls paisa~ van LtaooólTCf eb dos itincraris aegíients: 
a) Sortim de l'aparcamenl de Vielha al costal del riu. Baixem per ln carretera fin8 

.U poble de les Bordes, on s'ngafa la pista de muntanyn que elll! porta al pla de l'Artiga. 
Visita oblig•da ols Güells del Jucu. De baixadn, n la drela, agnfcm un camJ quo cos 
porta al boec do Varicauba. PnMant per Gausnc, arribern de nou n Vielha. Un recorre· 
gu~ d'uns 82 kilomeLres, 4 horca per gnudir-lo i una 800 metres de desnivel!. 

b) lguaiment sortim de l'apareamcot de Vielhn. Baixada per carretera fins al pont 
d'ArrOs, on agafem la pista de la vnll de Varrndos; per un fort pcndenl arribcm al salt 
del Pitx. ~Inda de VarradOI; on wt ja és baixnda. 'fravessem el riu Uoyola, Bagergue 
i Salardú pcr 110rtir a la carrcter~• que ens duu fillil a Vielha. Aque.t itincrari és d\ms 
40 km, aprox.; 5 hores llargues i de 1.200 a 1.400 m de desnivel!. 

Vnm guudir d'oquestcs í!Orlides Lluís Góme7., Montserrat Domfnguez, Pilar AITU· 
fn.t i Maria Alfara. 



NOVES ESCALADES 

Dintre del ventnll de pogsibilitnts que ofereix ln muntanya, uno que a nosaltrt'O en 
apas<iona molt és !'escalada, i en el nootre afany de superaci6 no dcixem mai dE' bu>car 
noves parets que ens coovidin amb ell!eu repte i ens permetin que la nostta ment alci 
el vol mentrc el cos ('S fon en la roca, buscant l'harmonia de la naturtt. que ens envollo. 

ConcixL'<Iors <¡uc n Castellar i ola wus voltnnl.s les zones aptcs d'escalado a6n 
mins~. aproütem qua.l.sevol raoonot por sen tir ln scnsació de SUJ>Cració personal que 
la roca ens ofereix. Amb aquesta idea en J. López i en X. Scpúlveda. ambla collabo
raci6 e•pontan.ia d 'en .J. Gua!, U . Scrra i en D. El!p6sito, han buscot i aben de;, de fa 
unes setmanes algunes vies pel< voltants de CostcUar, , ·ies d'aqucUes que es podE-n 
for en una estonet.a al migdia, por aJJI¡ de .matar el cuqucto>. Cal dir que les,.¡.,.. que 
a conl.inuació us presontcm han esutt costcjades fntcgrament pe]& cscnladorsja mcn· 
cionats, i si no s'bon pogut fer millor c!s per la Jimit.ació eeonómicn, ja que el maten al 
usa! és cnr i de bona qualitat. 

l.o primera vi a, onomenada -<:armeta>, situada jusi a l'inici del camí de la font 
Soleia, té uno al~ada d'uns JO m i una dificultat apro><.imada de 6<!+. Estil assegura
da amb 4 plaquetes i una cadena final amb anelln. Cal dir que aquesta vía té una 
part inferior de 3m en e¡.;tat. mo1t sorrenc~ J)erO filcil d~ supersu·, i a parl. té un petit. 
sastre que ens eleva la rlificultal fina o un nivell moderat . 

Una segona vio, anomenada •Quin farl de buscar-. la tenim •ituada a can Po
bla, en uno paret per sobre deis dipbsils d'aigua. F'a uns S o 9 metres i te una gra
duoció de oo. },l$1/t equipada amb 3 ploquetes i un mosquetó ~nol pcr poder rappclnr. 

Lo tercera via, ditn • Raspall, espits i paciEmc-itl, són Ja mare ele la ciencia .. , la 
tenim jusi al fwol de les C:.,ves d'on Carner, a In carretero do San! Uoren~ Savall. 
)/omés ra 7 metres peró es gradua de 6b/6b+, i per lo seva realilzaci6 ha calgut afe
gir-bi una presa anificial a l"mici de lo vía !del mo~ix color que In roca '· EstA usc
gurada amb 3 plaquele~> i un mosquet6 final por rappelor. l."!nici de la \ia J>r"enta 
una pMxn que obligo n oomen~r-lo com un desplom . 

. ~Uuprenell ()..o és; la quart.n vin, que, com el scu nom fa pen¡:;nr. és d'una dificultat 
baixa (4+), ideal per in!ciar·se a J'e~nlnda; a més rn 12m d'al~ad n i te 5 plaquetcs 
d'as;,cgurar. L'entorn d'aquesta vía és d'una bellesa immillorablc, dones és a la care
na deis Emprius, concrctameot a les Fincstrelles, pcr sobre la font del Uor, Uoc que 
farñ que el• principiMts encara nprcciin més nqucst esport. Aquesta imporl.ant vía 
d'iniciació espercm que sigui la primera de le< moltes vies que es paden muntar en 
aquest sector, el qunl presenta posslbilitats d'escalndn per a tate cls gustos; només 
cal equipar-bo, jn que és un sector vcrge . . 

L'úllhna via i més recen t. és Ja .. l 26:-. Es una vi a de 20 metres, d 1una difirultat de 
5- , que inclou un pctit desploma la mcitnt de la p.~rcl, sortint d'Un rcpliL EstA equlpa
da amb 7 plnqueles i un mosquetó final. Aquesta vía, situada a la canal de les Bruixes 
(pujant pcl camí de l'avcnc del f'iguerot, a !'arribar nlroquissar a !'esquerra), esperem 
sigui lo primera cl'unos 3 o 4 ,;es que en aquella paro! es poden muntar; val a dir que 
ja n'hi ha algunes do munlades amb nnterioritat. l,'anilcdola d'aqucsta vía és el seu nom, 
ja que desprc!s de moll.e8 voltcs, un del grup es va fiXar que el calca! dels tres esc:ala
dors era difcrcnt, i sumant el número de cada un (44+43t39) ens donava un número 
que cns agradá a tots plegat.s, i scnse pensar-hi més, la vía ja cstava batejada. 

1 fine aquí les noves vícs d'escaladn que alguna socis del Centre han obert per 
tots els nmants d'aquest csport. Esporom que aquestes '~es siguin del plaer de tots 
aquells valeots que vulguin ser els primera en rcmuntar aquestes parels. Espcrcm 
pader ofcrir allres altcrnalives en el dccurs deis dios i agrairlem qualsevol col·labora
ció en el muntatgc o detleoberu de zones pcr nows vies. 

Lluís Serra 



PROGRAMA MENSUAL O'ACTES 1 EXCURSIONS 

1, divcndres 
3, d iumcngo 
9 i 10 

12. dimart..t; 
15, di>·endres 

17, diumenge 
17, diumenge 
IH, dilluns 
22, di\'cndres 

24, di um~ngc 
29, divendr·cs 

31 , diumcnge 
30 i 31 

30. 31 

Accivitlat 

í!<Junió deis oonlrols de In Marxa 
XXX 111 Marxa Infant.il do Hegu lnritat 
ActunpudtJ. a Castellar Vell 
Excun;ió aJ 'J'urp d'Olio.na 
lntroducció a l•s difcrenta 
disciplines de l' .. peleologia 
lllncrari pels cingleo de Bcrtf 
Partlcípa<ió a la R<>nda Vallcsana 
tlouni6 de Junta i Comisalons 
t~volució hist.Orica de L~cniqucs 
••l)(llcolbgiqucs 
Son,idu conjunta amb Semtt 
Cove~. fonls; i avenes do Sunt. L-loren~ 
del Munt i serra de I'Obac 
1'Nvessa Castcllar-Sant L.lonm~ Sa,·all 
P.xcun!Íó d'al.a munweyu 
al Gran Tuc de Colomers 

i 1 de novcmbre SorLido. al Bcrgucd8. Ascansió ol Pcdraforca 

lU. intormaeló 
a l'ap&rt.tilt de: 

Noticiari del Centre 
f>Uglno 2 
NvticiHri d0l Centre 
Crup de Munt.a.nya 

Orup d'Espeleologie 
Soccl6 de B1T 
Crup de Muntanya 
Notidari del Cen~N 

Orup d'Espclcologia 

Crup d't~spelcologia 
Crup de Mumanya 

Crup de Muntanya 

i •t'<.'Ccrcn i captura de boletA:... Orup tJuvcnil 

TENIM NOTICIA DE ... 

• Caminades Populnrs. Dics 2 i 3: llaaos de Pcguera·Manreaa (80 Km). - Dio. 
a: Ametlla de :0.1croln, Castelldetenes (20), Roda de Ter (20), Vic, CfliTCr de la River·a 
(20). Sant Pere de Torelló. - Dia 10: CallOs, Grnnollers de la Plano (20). - Dia 17: 
Navarcles, Vic (20). Dia 24: Berga-Sflntpcdor (55), Centelles (20).- Dia 31: P. R. 
C-43 de Tona (23). 

• Marxes. Dia 3: Marxa Infantil de Campdcvimol i :O.larxa Excun!Íonista de Re
gulari~al de Catalunya al Sol!!onés. - Dio 17: Marxa Infantil de Ripoll. - Dia 24: 
~1arxa Infantil del C. ~1. Sant Cugat. 

• Caminan! pcr GR Dia 10: Caminados pro-pirinenques, primer trrun: Sant Pau 
de Seguries · Ripoll, pel GH-1. 25 Km . Org: C. E. Terrosso. 

• 1\founta.in Wlldc rnes de Catalunya. 2o. Aoció al Palian Sobir~. Dics 9 i 10: 
lnstaHació del cnmplliDent al prat de Morciro de Guidal, prop do Tavascan. Treballa 
de neteja i refo,..,.tació " l'entorn del llnc Romedo de Baix. 

• XV Trobada del Grup Cavall Berna! a les ruine< de l'ant.ic llostal de la Creu 
(MoniSU"'l de Mont.Berrat). Dia 3. 

• Campaments. Oica 16 i 17: Campamenl Infantil de Tanlor a Mola i Campa· 
mcnt Catala de Muntanya al Barranc de I'Astor a la serra del ~font•iiL • 

• XVII Ap1ee Excursionista deis Pa1sos Cata1ans n Agramunt (Urgell). Dios 
30, 31 i 1 de novembro. 

• J Premi FranCCl;C Maspons 1 Labrós d'cstudis sobre l'excu rsionisme, do~at 
amb 100.000 pessetcs. Tenim les bases, vcniu a consult.ar-les. 

• Exped.ieions, trekkings i esqui de muntanya. Disposem d'un programa de 
sortides d'a,·entura per r.,. arreu del món. 



ACTIVITATS DELS GRUPS - MES D'OCTUBRE 

GRUP INFAJIITIL 
• Dies 8: Participació n la Manen Infantil de Regularilat. 
• Dies 9 i 10: Acampada i festa d'aniversari del Centre o Castellar Vcll. 
• Dia 24: Sorüda conjunta amb el Sormt per netcjar algun indrel del voltont del 

noslre poble. 

GRUP JUVENIL 
• Dies 30, 31 i 1 de novcmbre: Sortida per pujor al Pedrarorca i buscar bolets 

peJs seus cntorns. 
Nota; A partir del me. d'octubre el Grop ,Juvenil reemprcn les sevcs activiiats. 

Els interessats en participar-hi, entre 12 i 17 anys, poden ~r-se al local del Cen· 
trc els divendrcs a les !O del vespre. 

Ol!UP DE MUNTANYA 
• Dia 12: Excursió al Tu.rp d'OIIonn, d'unes ~ horcs de• de Llinars. A les 7, 

amb oooces part.iculars. se oorlirA do Castellar vertl Uinars. Cnl dur esmorur i que!· 
oom de dinar, puix es pot arribar un xlc lard. Vocal: Jo;¡cp Sors, telcfon 714 73 OO. 

• Dia 17: Participació n la XIV Ronda Vallci!IUla que, orgnnitzada pel• nmics 
de lu Unió Excursionista de Sabadcll lindra la seva .ortidn dol poble d'Aiguafreda 
(VniJCs Orjentnl)~ per H méR infOrmació consult..eu a Secretaria. 

• Día 31: Travcs.'IB Castellar-San! U.oren~ Sovall, seguint l'iünerari de la preva 
de rosistencia pcr munlanyo .El! Cinc CilllS>. Castellar, mUde Uri. ooll de Groa, Sant 
Lloren~ del .\1unt. cova del Ornc, coll d'E~. Montc•u . canal i font del Llar, oender 
C1R·5, Sani. Lloren~ Savall . Total: 21 quililmetres do r<.'Corregut. Ocsnivell: 1.065 m. 

Vocal: .Jo..,p Pons, tolefon 714 69 19. Nota: El •egon tram de .. EJs Cinc Cims• 
Sant lJoren~ Savall-Caswllor esta prevíet rccór re'l el proper 14 de noYcmbre. 

• Oies 30 i 31: Excu..,.ió d 'alta munlanya al Cl"'lll Tuc de Colomers. 
Din 30: Sortido a les 7 del matí cap o F.spot, muntar campamenl i si hi ha temps 

a•oonsió a l'Agulla Gran d'i\mitges (2.66o m) des del llac de St1nl ~1aurici (].900 m). 
Ola 3 1: Estany de Sant Maurici, Portflrró d'Espot, ... atnny de Ucri{Ús i Gran 'l'uc de 
C'.olomers (2.932 m). Retorn pcl maleix cnmi. Hores de cami efectivcs: une:.. 7. Tcninl 
en ooroptc l'epoco de l'any cal portar roba dñh..,rn i piolct o bastons. lkunió prepara· 
tOrín: dime<:re~ día 27 a leA 9 del vespre. Vocal: Joumc Sors, teiHon i14 32 15. 

Co\•a de {.a Fou de Bor {Cerdanya) . .Foto: Ramon Mt~~.- 1 



GRUP D'ESPELEOLOGlA 
Primeres Jomades d'F.spclcologia 
• Oia 16: Xerrada i projccc:ió de diaposiüves .Jntroducc:i6 a ¡.,. diferent.' dis

ciplines de l'espeleo1ogia•, a ellrrec d'en ,Jordi t'ranch de l'l.E.E.S. Seguidament 
projecció de diaposili\·es i oomentoris sobre •Geoespeleologia•, n ciirrcc de na .\1ar
gnrida Mimó de l'I.E.E.S. 

• Dia 22: Xerrndn •obre •Evolució hlstorica de recniques espe1eologiqucs•. 
u cltrrec d'en Jordi Gual de l'I::~~<:ola Cntnlnna d'Espclcolo¡¡in c.lu la F.C.E., i projccció 
del Vfdco .Atracción Vertical•. grnvnt por en Víttor Ferre1· del G.F:.S. • C.M.H., als 
Pies d'I::uropa. 

• Día 29: l'l'ojecció del video .. caves, fonts i avenes de Sant Lloren~ del Munt 
i serra de I'Obac., recull d'imnt~s d'una ,.¡,tena de cavila!.& d'nquest Pare Natural, 
n ellrrec d'eo Ramon Ma.' del C.E.C. A eontinuació eomcntarit d'•Anecdotes curio
ses sobre San t Lloren~ del Munt., a ellrrec d'en Joscp M. Torrll& del C.E.C. 
T~ aquestes joroades lindran Jloc: al local del C.t:.C. a les 10 del '"Cspre. 

SECC1Ó DE BTT 

• Din 17: Cingles de lle rtf: Snnt Miquel del Fru, el &iler, So nt Miqucl Scsper· 
x~6. les Roquetes i Snnt Miqucl del Fni. 20 Km. Desnivel! 273 m. Dcspla~aments en 
vebicles particulars. Cal rell<!rvttr pla~a al tclCfon 714 86 94. 

GRUP FOTOGRÁFIC 

'l'roreu Joan Riera i classincació del teroer trimestre 
El jura~ del Cilmera Club de SubudeU format per lndalcci Uorens, Uuís Salva

dor i Uurs f'rancn establí el Bef!ilent vercdictc, el dia 7 de selembre, pel tema Uiure: 
Premi d'Honor-Trofeu Jonn Rier a pcr a Jaume l\1\IIlladn. Primer prcmi, Paula Uom!n
Jn.&e1 ~ ~gon prcmi. Jordi Parcrt\ i 
tercer prt!ml, Joan Pnrcrn. 

La clasoificació del torcer tri · 
mcstt'C és aqu~sta: Grup A: ,Jnu · 
me Munt.ada, 32 punts; f'rance~~<: 
Vilaclara, 32 p\IIltS; ,Jnumc Cnlsl
nu, 32 punts: Caries Ca•amayor. 
2G; J . Brandely, 24: Montll<!rrat 
:0.1unt, 24; Joao )funtndn, 23; ,Jo
•ep Mane! l.ópez, 22; Baldomer 
l'arera, 22; Ariadna Comas (',(). 
me>. 2 1; ,Joscp Sala Pey, 21; Joan 
:-1umbardó, 19; Cnrme Sallé•. 18: 
.\1uriona Lómas Gómc1., 18: .)oscp 
,\1 . Perrc1·, 18; Lcandre Muntudu, 
16; Joscp 11ors 0 ., 15; Jordi Gtl· 
rro• u .. 11; Josep Sors Tl., 1 o. 
Crup 13: Joan Parera, 29 punto: 
.Jordi Parera, 27; Paula Domfn
gucz, 27; Josep :'>1. Badin, 27; Jo
sep M Gandia, 24: Oiga ,Juliana. 
23, Meribcell Rossell, 22; Cristina 
Cornos, 20; Ramoo Capdevila, 19; 
Guillcm Díaz, 16; Teresa M. Oot
ziro, 16. 

-
Potog>r•fi• guan.)'•dc>N del trofeu Joan Ricn. 

tF'o14: .J~•~mf! Muntada) 



NOTICIAR! DEL CENTRE 

REUNJÓ DE CONTROLS DE LA .MARXA INFAl'ITIL 
• Dia 1: l!eurúó de persones <lisposodcs a íer de controla i treballar en la Mnn 

de jocs el <lia da la Marxa Infantil. A le~ lO del ve•pre al local social. 

CELEllllACIÓ DEL XL ANJVERSARI 
• Oies 9 i 10: Acampada a Ca.<t.cllar Vell amb moti u del XL Ani,·crsari de la 

fundació del Centre. Dissabte, a la tarda, instal·lació de les U.ndc!. Al '-espre, roe de 
camp. Oiumengo: Xoc:olatada, jocs infantils, ~olairada d'csU.Is i <linar de gennanor. 
Eh que estiguin inleressats en participar a una paella d'arrlls col·lcctiva, poden apun· 
la r-se prcvi pagamcnt de 800 pessetcs por pla~a. al senyor Ramon Mas, telefon 
714 66 48 fina el dio 6. 

ALTHES ACTIVITA'l'S 
• Dia 18: l!eunió de Junta i Comi~•ions, a les 10 al local social. 
• Dia 24: Sort.ida oof\iuol.a amb Scma per anar a ncU.jar cwnins de les rodalies 

de Cas\cllar. 

LA JUNTA INFORl\lA , 
Obertura del local: Un dia més a la sctmana. GrAcies n In bona voluntat d'un 

aoci que se'n rorh ci\rrcc, la Junt.n CP. complau en posar en coneix.,mtl:nt de tots cls 
associot.s que a partir del din 3 del corrent, durant unes setmoncs nmb carActer ex· 
perimental, a m<\s dols dimarts i divcndres d~ lO a 12 de la nit, el local s'obrirá tam
M cls dimecres de 7 n 9 dcl 'l!SPre amb In fmalitat que els ¡;ocis que ho desitgin puguin 
fcr ús de les instaHacion.!! (rooi'xlrom, ping-pong, bibliotA!C:a, ew.). 

Si l'csfo~. de<licació i bona volunl.al del soci que es fa responsable d'aquesta millo-



.------------------------------------------------------------------------------· 

rn es veu compensat amb la pi'C'l!Cncia de socis, 
esperem que aquesta amplítlció de l'horari 
d'obertura, a més de la normal deis dimarts i 
divcndrcs, ell!! po;rmetrá estudiar la possibililaL 
d'obrir encaru més di es. Si no és així, pa••al un 
tcmps prudencial, es retornara a l'hornri 
d'obcrtuJ·a normal , ja que sel'in incongrucnt 
ten ir un consoci obligat. n unn taRcu tsense HL'
ceptaciú social i, por oonscb'lienl, inútil. Espe
rcm que no sigui aixf. 

TNFORlltACIÓ .FEDERATIVA DIVERSA 
Hem tiogut informació formuloda por la 

FEEC relativa a: Pie do Vallhiv<ma 
11l Normativa por poder utilitur els excur -

sioni•ws 8 placcs que reserva diilriameol l 'alberg Pie de !'Aliga, a 1-óúria; b) reglamcnt 
d'ú5 i funcionament deis ~fugi• fcderatius; e) relació de dadco pcr tn.l de connectar amb 
ola guardes deis refugis federa ti u•, i <.1) in formació de oom ha quodat e•Lruclurat el Curs 
de Monitors d'Excursionisme que organitza IH Federació. Bis números de la FEEC de 
toiMon i fax, a pm·tir d'nra, són cls ~e¡¡úeots: Telefon i9S) 412 07 77, fax (93) 412 63 53. 

F.ls intcrcssats en qualsevol d'aqucsts temes o qüestjons podell passar pe) centro 
a asss.bt!ntl:lr-vos~n dctnllndnmont. 'l'enim docwnentació a lo vostra disposició. 

ACOllO 
En el curs d'uoa trobodo, eclcbrada al local de la Unió Excun¡ionista de Saba

dell, entre cls organitzadon< de la Ronda Vallcsaoa i la Comíiltlió de la ~1arxa Infan
til de Regularitat de Caswllor, es va arribar a l'acord d'alwmor la doda de la rele
bració d'ambducs pro'""' el primer diumenge d'octubrc, fcnt-la-hi un any uos i l'any 
ecgücnt cls n.ltres. 

EL PltOP.tllt BUTLLETÍ 
Amb rnoli u d'acompJir·sc ol prUxim dia ló de novcmbro, ol XL aniversari de la 

t\Jndttció del Centre, tenim intcnció de publicar un butlletf cxtrnordinari per uu de 
donar mé• rellcu a aquest esdcveniment. 

Pcr tant, agnüriem lo col-lnboraci6 de tots els socis que -.Jlguin aportar, mitjan
~ant el• seus escrits o fntogrnfiCJI, el seu recolzament a la iniciativa d'aquesta modes
ta publicació mensual. Podeu fer-ho arribar, indistintament, al ConseU de Redacció o 
n In Junta del Centre, fins el 20 d'octubrc. Per endavant, molleS grácics a tothom. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTlVITATS DEL PASSAT MES D'AGOST 

ENTORNS DE CASTELLAR 
Oía 4: El Marquet de In Roen, pos de J'Escalela, baleó i C.ell de les Fogucroses, 

roea Encavalcadn, coll d'~:rc•, circumval·laci6 pe! Mnl Pns del Cable en el cim del 
:\fonLCau, i retoro per la canal i la font del Llor. Josep M. Torrü, junt amb Pere ~forcra 
i t.tiquel Salmerón del Club Muntanyenc de 'J'errassa. - Oia 8: (',asCclJar, Tres Pins, 
el •' arell, Guanta, Ca.<t<!llar Matinal de treball per a la Marxa lnfanl.iL Jaume Tor
ren& 1 Joscp Sors. - Día 10: La Mola. 1\ssistCncia als actes t1mb rool.iu de la festivi
Lnt de Snnt Lloren~- Anna M. PallejA, Joscp M. Torr.,, Josep Sors, Viceo~ Gandio, 
Marccl Germil, entre altres socis i castellaren~. - Dia 12: ColJ d'Estenallcs, turó de 
Montcau i relorn, per contemplar la caiguda d'eswls, a les 4 do In matinada (en milja 
horn en varen oomptnr 28). Annu M . Pallejil i ,Joscp Torras. - Ola 22: Can Pndró, 



font del Canyadell, els 'l'rc8 Pins, font de la Soleia, enbana i bassa del Pepet, font 
deis Horts de ooll Monner, serrot de la Codiru~., parany del lloter, Catafau, carcn11 
deis Pals, font deis (',ossos, Canyelles i C..Stcllar. Joan Bruix, Pcrc Cardona, Pere 
Carreras, Vicen~ Gandia, Mnn:cl \.crmit, Josep M. TorTa• i Francesc Valls. 

ALTRES EXCURSIONS 
Día 3: Vall d'Aran; Uurranc de I'Hospital (1.750), l'fo:senlctn, cstany R.edó (2.243), 

barranc de Conanglcs, pista Font• de Conanglc•. pont burruac de l'Ilospi tal. Cnrmc 
Vinwx~ i Pere Cardona. - Dies 4 al lO: Trm.·c.sn do Cumprodon, Molió, Núria fins 
l'lnnolcs, scguint trams del GR·ll. Oriol Sagrera i 1 ,luís !.a torre. - Dla 4: Alta Ri· 
bagon:;a: Des deis 1.7110 m, puj~d~ a la presa do Cavallers, pleta de Riu Malo, cas· 
cada i font, estany 1\egre (2.127) i rctom pel mateix ilínernri. Marta !\latas, Joan 
Ribalta, Carmc Vinaixa i el ,-oc:aJ Perc Cardona. - Dia 5: Alta Ribago~; Pantll 
do Uauset. (2.200), torrcnt de Botorm\s, estany de Botomls 12.330), estany Pcót, cs
tany Gran (2.o00), Cl'ltany 1\olig (:t.550J, estany Pctit (2.6701, cim de Vallhivema ~. 
(3.030), cim Vallhiverna (3.067), pas a Cavall, Tuc do C'.olobrcs (3.062), ooll Uausct. 
torrent de 13otornils, pnntñ de Lluuset i als cotxcs. Eduard Cardona, Frana= Cardo
na, Marta Matas, Joan Ttibnlta, Carme Vinwxa i el vocnl Pcre Cardona. - Din 6: 
Des de la Renclu.a, aseonsió " I'Ancto. Enrie Zorrillu. - Oía 6: Des del Girbau a 
Montscrrat. Joscp Hulz, Montec•·rat Barrachlna, Concepoió Costa, Josep M. Dioscn, 
Miquel 13adia, Mane! Rnbnt i Guillem Diaz. - Día 7: Dos delrlla d'Estnnys, asccnsió 
a la Maladcta (Pirlneu d'Osea). Jnumc Sors i Frederic Solh. - Día 8: Aseensió al 
Puigmal (2.913) des de N1)ria. Elisabel, Jaume, Mónica i Toni Minguell, Oriol Sa· 
grera i Lluls Latorre. - Del 12 al 15: Ascensió al pie de Mulleres (3.010) i p&SS('jB· 
da per l~ ''all de Bol. Estcl Montllor, Dani Sagrcra, Estel }'errando, Man: Paul, Ma· 
rino :\!untada, Sergi Pich, ,Jaume Clarel, Elisabet :\fingucll i Uuís Latol'l'O. - Dia 
18: Des de Núria, pcr Fincstrelles, ..seensió al~ pies de Segre i Puigmal ,Jaume Sors 
i &ter P lanas. - Día 14: Des de Núria, aS<:ensió al pie de Torreneules. J. Sors i E. 
Planas. - Díes H i 15: P nllnrs Sobirt\: Despln~nmcnt a la vail de Montgarri. Acam· 
p•da (plltia, llamps i t rona) prop del Barranc de Clavera. J}cndcma seguiren pel bar· 



El poo\ mt_'<lle~·al de Lucerna (SulJ!ISA), Joan Muntad11 \IÑ la pl"i:m.ttn foto eJ 22 d".,-Mt. 
Vuh d14!s ckrspt"61 c. c:~1nl 1 dies mbl Utrd, Pere E6tapé úri lA ileffona foco 

(In u pot apreciar el ~fflH destnüt.. 

ranc deis Tres Comtes, pie de s.rnnlln (2.590), a la cresta dh;s6ria aoob el cantó OC· 
citíl., i retom pcl barranc de Clavera. Josep M. Torras, TomAs ~fnilosa, Ramon Vila l 
el ,-ocaJ Jau me Torrcns. - Dia 17: Pirineu de Navarrtl: Recorrcgut pd Bosc de 11rat.!, 
a J'entorn de l'cmbassamenl d1robca. T. M. Dakirn i B. Parera, P'\iant aquest últim 
al Li7.ardoia (!.197). - Ola 18: As<"tJDSi6 al pie d'Ory (2.021) des del port de Larraile 
(Navarra). D. Pnrcra i 1'. M. Datziro. - Die~ 19 i 20: Arieja: Val! del Riberot (1.000), 
l>orats Bufadors, coscada do 1\oreg, rd'ugi <lo Cooussis (1.860) i rcfugi deis Estonhóo 
12.245), on os pcrnoctíl.: coll FnuRtin, eim del Mont Valer (2.838), punta oriental, .\lont 
dcl Petit Valer o l'Esquena d'Ase 12.736), Pala do Clavera (2.677), breUia i pie do Cla· 
vera (2.627), c:oll hW!Iin, c:oll de Pcc:Og, cim del Cap del Puég 12.494), refugi deis 
Estanhó<., i re«>rn a la vall del Ribero!, per Anna M. PallejA i ,JOSC!p M. Torras. -
Dia 20: Pirineu de Navarra: Des del c:oll Zclo.ne, excursió al cim de la serra de 
Be rendi (1.~54), carenajant-ln Ans I'Auzt>ll'ri (] .412) i rctom al c:oll 7.clane perla ruta 
dels avenes ll~rmanas. B. Parora i T. ~f. Datzira. - Dia 21: Rccorregut per scrra 
del Monl.grí (Bnix Empord~): TorrocUa de Monl.grí, canú de les Dunes, ·puig de Santa 
Caterinn (308), ernúta do Santa Caterina, castell de Montgrí (31 1), eoU del Duc i 
retoro a Torroclla de MonlgrL Roscr Antúnez i Joscp Pons. - Día 22: Alta Riba· 
go~: Estany de Cavallers (1.782), planell de Riu Malo, Uastres de la Morta, refugi 
Ventoso i CalveU de l'estany ncgre (2.220), eswny5 de Culiew, estnny de la Roca, Punw 
Alta de Coma les Bienes (3.014) i relorn poi mateix itinerari. Ramon Vila i Jaumo 
'l'orrens. - Din 26: Pirlneu d o Nnvan-a: Excuraió al Mcndimotz (1.&01) des del ooll 
Lepoeder. 1'. M. Datzira i n. Pnrcra. - Ola 26: Monistrol de Montsen-at, runes de 
!'Hostal de la Crcu, Uoc on es farA la propcra Trcb~<da del Grup Cavall Berna! (3 d'oc· 
tubre). Jo;¡ep M. Torras, junt amb Joscp BarberA, Joan Nubiola i Fl-edi Parcra. -
Dies 28 i 29: Ascensió al pie de P eguera (2.982) pcr la vall F06C8 i pcrnoctació al 
refugi Colomina. Este! ~lontllor, Dani Sagrero, F.stcl t'errando, Marc Paul, .\larinn 
Muntada, Alex Porto!~. Judit Avellanedo, Joan (pare) i ,Joan (fill) Avellaneda, Oriol 
Sagrcra, Mbnicn i Elisabet Minguell i Lluís Latorre. 



El )Jont V11lcr (2.8M m) de• de la Pnln de Cla"·era. (t"'oLO: Annn M. P•tll('jA) 

.ESCALADA 
• Día 3: Montserrnt: Moncotir de Santa Cecilia, canal de SantJeroni,Ja Confluen· 

da, ru;ccnsió perla via •ferrala• Teresina ~ més de 1110 lll<!l""' de desnivell- fins a 
la punta de Santa Q!o1ia del scrral de Sant Jcroni. En el descens, varen pujar l'agulleta 
de lo Tcresina. Josep .\!. Torra•, junt amb t' red.i Parero, del C . .E. de1'errassa. Es tracta 
de la primera ruta d'aqucstcs caracwristiques oborta a la munlanya, grácics a la ini· 
ci•tiva i els csfm;os del veterh ce<:nlador Anwnio G. Picaza, durant wt un any. 

ESPELEOLOGIA 
Oia 17: Avene del Margo del Moro (Vallirana), •lO m. Anna Font, Jordi Mas, 

Guillom Dfu, Jaume Font i Rnmon Mas, amb el Manci, el Xavi i el Miquel, de la Sec· 
ció d'Espeleologia de l'Ordal, del C. E . Vallirana.- Dio 22: Avene del Topógraf <Vn
llirlilla). Baixarcn a la cavitat Ramon i Jordi )ias, Guillem Dru i Miquel Badia, noom
pnnyats de Carme Elias, Núrin Barracbina i Marta Badia. - Dia 29: Cova Fou de 
Bor (Cerdanya). Prospeed6 fil\ll la galeria Ccrdanya: .Ramon 1 ,Jordi Mas, JuliA Oriol i 
Bemat Carrasco, Guillem Draz, Carme Mas Puigdo~ncch, Jooep i Roger Ruiz i Mi· 
quol Badia. aoompanyats de Maile, Carme, Kúria, Meri!xell, :\1arta, :.tontse i Caries. 

SECCIÓ DE BTT 
Dio 29: Participaeió en In ID Trobada de Sant Lloren~ SavaU. J . Camps, J . 

M. Rodri, A. Pltials i P. Sln>on. 

CANUNADESI~~S 
Di a 5: Cursa do La Pononun.ique (16 km), amb asoonsiú al Luró de la Fo,a Heial, 

al damunt de la població de ~·lillars, al Rossclló. Josep ~- Torrlll!.- Oia 8: XIII Cami
nada del 1\loianes (22 km): M. Consol CMl\iQana, Angel CIUIÚJians, Vioen> Gandia, 
Marcel Germ.A, Josep M. Torras, TomAs Mañosa i •'rancesc Valls. - . Dia 29: X Cami
nada de l'Estany (15 km): Sot de la Vinya, mllet de :.1aioles, pla del Simon, la Vila, la 
Pin068, Posrius, el roure llonic, creu de la Vall, puig Espoltós (1.1)05) on oonflueixen eb 
termenals de l'Estany, .MoiA i Muntanyola, la Moojoia, puig Rodó (1.057 m) i J'Estany. 
Maree! Cermil i Josep M. Torras. Després es van dirigir al proper cim del puig de la 
Caritat (1.008), un vertcx goodbsic amb una extensa panorAmica sobre la regió. 



ALTRES DADES l ACTIVITATS 
Dia 13 dejuny: Escalada a Mont-Bru (Moial. J. López, X. Sepúlveda i 11. Serra. 

Día 24 dejuny: El .Marque~, els E mprius, el cul del Montcau, Montcnu, coll c\'Eres, font 
del Llor i el .Marquet. Frnncc•c Valls i Marcel Germá. - Di a 26 dcjuny: CircumvaHació 
a la Mola. Josep Pons. - Dia 4 de juliol: Desccns de Barrancs. Miriam Pons, Josep 
Pons i nitres. - Dia 24 de juliol: :';1atiM l pel cap de Creus (Ale Empordal. Escer Pla· 
nas, Rosar Antúnez, Jaume Sors i Josep Pons. - Del 4 al 13 d'agost: Participnció en el 
campamenL de vacances de la UES. Pare Nacional dcls F-crios. Francesc i Guillem 
Deu i Jo.ep Pons nmh altres de la UES. Dia 5: E xcursió des de Chambron (1.719) (Va· 
1lon de Chambron) alllac de l'Eychauda {2 .514). Ro.er Antúnez i nitres de la UES. 
Dia 7: l!:xcur,;dó des del Pré de Mme. Carie (1.874) al rcfugi del Glacier Blanc (2.512). 
Roser Ancúnez, J osep Pons i allres de In UES. Dies 9 i 10: Des de l'Ailefroide fins el 
refugi de Pelvoux (2.700). Pernoctació. Cap a Bosse de Sialoa•e, Glacier de Sialouze, 
Couloir Codidge i Pointe Puiscux (3.943). Desc-ens directe pel mnteix itinerari. Josep Pons 
amb altres de ln IJES. - Dia 12: AsG..,nsió matinal n In Teto de la Draye 12.077), des de 
l'Ailcfroide. R. Antún~• i J. Pons. - Dia 13: Recorregut de pan del GR-54 i GR-541: 
Entre les Aygues (1 .624), ooll de l'Aupt Martin (2.720), pns de la C:avale (2.615) pel GR· 
ó4. Desccns pel GH-511 fins la oota 2.000 i ascens per una varianc al coJJ del Bal {2.600). 
Descens cap el Gran Bois de Vallouise fins al pont d"" Placcs (1.237). R An~únet i J . 
Pons. - oia 21: Visita als castclls catars de Montsegur, Puegve.xl (J'wgverdl i Pucglau· 
rene {Puiglloren~). Anna :.1. Palleja i Josep M. Torras. 

WAlV ART 1 MÚSICA 

Sant Pere d 'UIIastre, 9 Teleton 714 55 71 

PIANOS, ORGUES 
1 TOTA CLASSE D'INSTRUMENTS 

FACILITATS DE PAGAMENT 
VENIU 1 HO VEUREU 

FADERS, S.A. 
FABRICACIÓ 
DE MATERIAL 
O' ESCALADA 
1 ALPINISME 

~::::::;¡;' Polígon Industrial 
Pla de la Bruguera 
Carrer Barcelona s/n. 
Telefon 714 66 11 

CASTELLAR DEL VALLÉS 

Propa Domestic Industrial 

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

CASTELLAR DEL VALLES 
lnstai·Jacions i subministres 

gas propa 
Concessionari Oficial 

de Butano, S.A. 

TALLER VILACLARA 
Servei i venda RENAULT 
Re¡nmlcions i acondicionament de tota classe de VEHTCLES 
VENDA DE COBERTES 
Passeig, 72 Te l. 714 51 9 1 CASTE LLAR DEL VALLÉS 



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 


