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EDITORIAL 
El passat mes de gcner, des d'aquest espai del nostre butlletí, anun

ciilvcm amb salisfacció, que enguany s'acomplia el XL anh•crsari de la 
data d'arrancada del Centre. A l'ensems, volfem inlormar ni soei de que 

;¡ en el decurs d'oquest 1993, es portaricn o terme difcrents actes p cr tal 
i ~ do donar-li el rolleu que l'esdave:rúmcnt mureix.. 
'! f Avui, qwtn alguns d'aqucsts actes han cstat ja realitznts, arriba In - : ..: ~ dota del 15 de novwnbre que, en oortn monera. representa la con..-.ec:u-
i ': ció de la fita. En wrmcs munt.anyencs, arribar ni eim! A partir d'ara, jo 
.3 ; podcm dir, amb ccrtesa í fonament, que l'cntitat excursionista castclla-

rcnca ha assolit la quarta docuda d'existllncia. 
'? ~ ¿1 per que s'ha ¡>Ogut aoollS<lguir i celebrar, nmb vilalitat., nquest 
~~ • e ret sense precedents? Dones, scnzillnment, pcrque al Uarg i nmple d'a-
& • quest dilatat periple. hi han hagut i. per sort, hi han encara, J)Cnoones 
~ ~ de bcna vohmlat.. que des d eis dL'itints ambits d'actuaeió que el Centre 
~ ~ promou i orgnnit.za, coHaboran i li donen c.Hliu i suport. Acf en teniu 
~ ~ una most.ra. Un butJietí especial, que hem volgut, com scmpre, obrh· n 
~ ~ tothom, perquc cadaseú, nmb .,1 seu tarnuna, !aci una pellla apo.-tocló 
:9 ·~ a la tasen col-leeth•a. Així ha funcionat el nostre agrupament durant 
~ ~ quaranta anys i ai.xí és eom esperem que continui cndnvanl 
; ¡¡ Dones, bé, ja ho veieu. La resposta ha estat positiva; des de J)CTSO-
~ ~ ncs que, per roons diversos, des de fa tcmps. no viuon de prop la mar-
~ ! xn del Centre, t>Cr0 continuon cstnnt·hi vinculndes, finij ols fundadors i 
il' § primers exeurslonísles de lu St:AC, ¡>:>-••sont pels no.•tres anties Presi-
e 8 dents, que hi han dedicat moltes hores i molt esforl), rins arribar Q 

j-" aquells menuts que, amb el seu senzill dibuix peral disseny de la mns-
S ""aé cota del Grup Wantil, tamb<I.Vuden afer comí; tots, absolutament, han 
<ñ volgut estar presents en el nos tre portaveu. 
~ g: ~loltcs grñclu~ i que pcr mott de temps uns hi pogu4:m rctrobnr. 1, 
~ ~ cnhorubon~ ñuim i fins les noc.::es d'or. 
~ f OONSEIL DE JlRDACClÓ ._., 

CEC. 40 ANYS 
L'tt.niversari d~ qualscvol cntüoL é); motiu di:! 

goig par tots els cnstcllarenes que scntim i ~stimcm 
la """Ira ,-iJa L'entranyable SEAC ha sabut de1! del 
primer dia restar ni ...,.--.-ei deis ct~stcllarent'S que hon 
pnrticipat en les nctivilats del Centre Excursionista -
do Ca•lellnr. Quaranta any¡; són molts i nomé• 11'hi 
ha 1>0gut arribar grllcies a l'esforc de tants i tnnts 

caSLe11nrcncs que han cstimat l'excursionisme i h an treballat 9 l'cntitat pec acostar-la 
9 tothom. El millor d'aquests 40 OIIJIII és sens dubw la bnro humana que s'ha ana~ 
forman~ a l'cntitat que ha garanti~ que en epoqucs dificils el CEC hagi ticat cnda
vnnt. 

Actualment al Ct:;C es fan mós acti,~tnt.• que mal, hi hn un munt do grupa i 
secciona, el futur de l'entitat esta garantit i com alcaldo i en nom de tots els casll!11a
rencs os '"'11 fer arribar l'agraiinent i el reconeixemcnt a la tasca que beu fe~ i que 
seguiu fent tots els que duranL 40 onys beu oonsolidat el Centre Excursionista de 
C9stc11ar. 

Lluís Maria Corominas Día>'~ Alcalde 



ELS QUARANTA ANYS DE UENTITAT 
Em scmbln que era ahir quon <'ls pioners del C..nll'l' <'OS ocolliren n tots nosal

treA, olcshorcs jovenalla, per inicinr4 nos en aquesl roón tnn mcravelló.:; de Pegeu~io~ 
nismc, d'estimar la nntura, conCixer·la i, sobretot, re;;tpcclar .. (H. 

Qui ho ha,;. de dir que algun dio. torrl t) d'hora,jo hauria d'é•ser el Prcsident d'a
questu gran fomtlia, que i's el Centre F.xcur,;ionisla de Costellnr. ,Jo. que pcls anys QU<' 
fn que C!itic vinculal al Centro, om un ctu-rec que no volia ni Rontir a purlar, en broma, 
!->Cinpre l'havüt n:~butjat pcls comprornh:!OS que el matoix eompor'Ltt. Perb heut:; aquí que 
deguc. a les malaurades circumstñncics que ara no vénen ni <"0~, uquí e~W.c ~otre vo~al
trc• amb molles ganes de trcballur pe! bé del Centre, i molt or¡¡uiJ6s de que In nostra 
enliLat 8igui pionera en eJ món d~ l'cxcursionisme del nostre pohlf', i la que major nom
bre de !!OCis té; és a dir, una gron fomília. 

40 anys és mir.ja vidn d'cxisU:ncia d'una entitat que vo néaxer wnb prou ro~ i 
vilalital, grncies a J'c,;fo~ d'unes pen.ooes que scnse ilnim de lucre dedicaren el fort 
de In Mva jovcntut en dur endovnnt una tasca sorda, ~rO que ha rc-suHat. ser mo1t 
ofcctivu. l lu ooostra la tcnim en Ut~t!OUr. enguany. els 40 ttny~. 

1 [e intcntat durant ft<f\l(I>StA primcrs meSOs que estk do Cnpduvanter de Yentitnt, 
u.n'lb l'l\.iut. <lels t.nembrcs de la Junt.u i coHoboradors, dur ~l Wrm~ 1.11 Centre unes petites 
rt-novncion:::: de les dependl:nclcA, i muntur tot un stlguit d'oC'ti vitnts pcr tal de donar, 
si cal, més ndleu a oqucst oadovcnirnt!m, del nostre Centre en ~~ tft:!U t10é anivcrsari. 

CttJ destacar. durant. le~ diveraes nctivitats i eelebrttc10n8 portadcs a terme en 
commcmoració del Ccmrc, el lHurrunent tt la senyora Rcmei Comp«ny, vfdua de Si· 
meó Cabo, de In primera medalla ,_!rmorial Simeó Cabo, enNnyoda en bomenatge al 
fundador i primer prcsidenl de l'enlltal J'anomenat pare Caba. guardó que n partir 
d'nrn scrl la milxima distinció que awrgara el Centre. 

Em faria falta tot el buUie~r per a mi S<>l, si u~ vol~o!3 delollar. una pcr una, 
lotes les múltiples activilats porlndcs a termc durant aquest any del nostre aniversa
ri, com lambé d'algune,; njornodoa per culpa del mal temp3. 

Us demano dones, que ena tJ(onLim oa·gulJosos de pcrtllnyer t)l Centre F.xcursionista 
de CnRtcllar i que no ens manquin mui le~:; gant'S d'ensenyol' n In mt-tinada les múltiple¡; 
virLuLe d'nqucst csport tan bonlc com és l'cxcursionisme, ida L1·<•bnlln1' scnsc defallir ~r 
COI'It..inuar aquesta taS(a que on el t!4:U d1a va iniciar el bcnvolguL pare Coba. 

Visen el CEC, i per molts nnya. 
Joan Munlada 

El Cn de F~l sobre Ulldeter 



DE CARA AL FUTUR 
Quan oom ara, t11n a nivoll personal com d'eolitats. i ttqu.cst és ara el noF-trc cHS, 

s'esdevó l'esclevcniment d'un anivcrsari, gairebé majoritln-iament. fi.Crveix scmpre pcr 
fer oomcolario, balan~. rclats o evocacions de f~b; i vhoencies pen;onals o coHectivcs. 
pas>~Udes. Qu an escric uquestes IJnies, dc~S<oneixcdor del que escriuran altres companys 
del Centre amo motiu del nostre ~oc aniversari fundacional. pcnso que possiblcment 
el que he rut unes llnics mt<s omunt trunbé succcirll i uns bonic• escrits ens faran 
memoria del que ha C!ta~ la \'Ída 90cial del nostre Centro dur8nt oquesL ja fo~ llarg 
período de vidn, l'inici del qui1l onguany com.nl('lomorem. 

Pero ja que la ,,ido de J'entitat i do tet• aquclls que la formavcn i formtm !lctual
ment des d'ahir endarrera mateix, és ja bisroria, pctita i scnziUa histOria. si voleu. 
pero ben real i scnso la més mJnima possibilitat d'introduir-hi modificacions, i que 

. hem d'accept.nr ens agrudi o no, permctcu-me que HQUO~ta t:oHnboracl6 no sigui por 
rememorar OOl!es pa!!Slldes, sinó per parlur d'uncs pet-itcs reOeláons que cm vénen al 
cap sobre el futur del Centre. 

D'enr.roda i a.tnb teta rnodcstia cnl dir quo ol Centre, a nivel! local, gnudeix avul 
d'u.n ccrt pre~tigi guanyat arnb l'esfof1: 1 dcrucacíó d'uns socis que en dive,.,.cs epoquos 
suoc:c>ssives, wnb alt.• i baiJ<os, naturalment, i cadascun 5eb'ODS el seu tarannll i posai· 
bilitnts, cndegnrcn l impulsaren aquellos a.ctivito.ts la m(\joria de les quals avu.i dia 
encnra rusfruten d'un bell seguid de •cgu.idor' i participunts del Centro. 

1 seguim. Del que el' tracta i que modcstament cree que és fonamentnl pcl futur 
del Centre, és que persones amb ganes i iHusions per tirar endavant tol lreballanl.
hl i, de passt1dn, sabtmt cngrel:lcnr a Jt~S noves &'Cncracions que, grl\cies 9 D6u, sórl jn 
bcn presents 4:ntre no~ltrcs, no en munquin i el scu nombre vagi nugmentnnt cadn 
rua, cosa que !OlrtoSamcnt ja ~ucceeix en aque1it.\ úliims temps. com bona prova n'él! 
la roc~nt incorporació, en l'última nssemblca d'enguany, de nous etemcnts o la Junta 
i al Cllpdavant. del:! g1·ups i secrions <¡uc tOrmen lu nostrn cntitnt. 

Els lemps són ennvittnt.s. les idees evolucionen i les a.feccions del soci es divers.i· 
liquen i en cada moment cal saber afrontar cada nova situació o plaot<tiamen~ nou, 
cosn nu sempre facil de ~wber fcr, eal dir-ho. Sorto~;amcnt len im g.:nt nmb perl;Ona.li
tat. i formació per adnptar- se .oJ món cnnviant i fer que les coSCF. rul.llin i s'endcguin 
com cal. l\o ho dic. aixb, pcnsant sclament a nivell de cArrecs, s.inó impuhw.t pel fct 
joiós de J'augmcnt constan! de massa sociHI que él! un doU esponcróos de vitaliiat que 
inr..romentn e l nostre put.encial hu ma en idees i projcctcs. Saber uprofitar i potencinr 
aqueíiia vitaliLnt ha d'é~<.<er una de les lites més cngrescndores que tots cns hem do 
plantcjar p<>rtar a tcrme de forma conslant i continua. 

El futur, de dificullats poU!er en fao·~ sorgir, en sorgirnn, sena dubte. Segur que 
les superarem, perO, si Wl~:> i cnda&.ú en la sevn ñ.rea. ó~ capa~ ele Wnir unu. persona
lital prou defin.ida pcr !labcr afrontar·les i possr·IIO al servei dcls altrcs defugini quaJ. 
sevol mena do protagonisme i tot fent pinya, colze a colze amb qui calgui, treballar 
sensc d~fa11imcots i nnant, F.í oonvé, oontracorront.. d\Jn oort pa~soüame que es detec
ta al si de la socictat. El Centre no és pas una empresa do sen-ei~ que munta activi· 
tats pel gaudi deis seus o.•sociaUI, encara que no defuig pas rcr-bo en determinats ca '!OS; 
som, pero tots els "'"ocia~ que bem de treballar per tola. 

C.J que ens traguem la son de les orello,. Molla gcnt ja ho ha fet; la vitnlitat de 
les scccioos ho palesa prou bé. No obstani ssbcm que hi ha molla gent que podría 
fer i no bo ra: és una llastima. El nostre excuraionisme ens nCC<!1>,Yta a tols ja que 
tethoro, qui d'una mancm. qui d'una altrn, po~ aportar quclcom de ooHabornció. Pon . 
scm que la Junta, l'aetual o qurusevol d'altra de futura, nccessita rcoolzamcnt, col·la· 
bornció i caliu i que no pot ser d.la sola que hagi de tir...- el carro endavant. Ella 
aporta, i hi aportara, no cal dir-ho, iniciutive;;, pero no oblidem que In ""'"" tasca és 
també encarrilar, potenciar, i millorar, si cap, les que li arribin de In base. 



La base hi és i creix oonst.antmcnt en 
quantitnt i qualitat. Aixl> é<; motiu de goig 
i d'C9penw~ pel futur. un futur que sera 
el que entTc tots farem que ~igui. Sera 
moLiu d'orgull i satisfacció p('r les noves 
gcncrncions de sods i pcl• que ja ho som 
d'anys qu• su peri i millori el P••sut. F:•pc
rem que abó sigui. de tols nosnltreR dopen. 

Josep SC>r• 

AL CENTRE 
EXCURSIONISTA 
DE CASTELLAR 
DEL VAUES 
EN EL QUARANTA 
ANIVERSARI DE LA 
SEVA FUNDACIÓ 

Gaircbé el temps ens ha pa.sat 'vbmt.. 
Encar8 rerordo que tot telebrant el 20C 
nnivcrsari, vaig venir a fcr una p~ió de 
diapo$it.ives, amb el títol d 'Operoció Mont
scrrnt, rcsum d'una activitat reta a la mun
tany" de ,\1ontscrrat, per tal de conCixcr les 
seves roques. 

i'rin,f!r• •~eneló de c:al!ltdlaaroene~ 
a l'Anoto l'any ¡g¡¡.s 

Abans i tot.. d'f1quolla Cpocu d~l 1973, jo j a seguía la tru,iacl(Jr'io del vostro excur~ 
Sion iPmc i, tot i la vostrn rnodl!st.ia, IOu i ha estnt molt cfL"Ctiu, gr~cies a les vostres 
nctivitats f~L~S j, mé~ que res, conlinundcs. 

Parlorcm de les )..1arxes, que inicialmf!Dt les seguin el joven t. i I:U'fl té, entre ,~osal· 
tres, més importAncia la infant.il, d., J~ que aquest any heu fet la XXXIII, ta.c•ca molt 
bona ja que ajuda a incrementar l'afecci6 als homes que enB hnn de succeir; els eoncur· 
606 fotogrillics, on l'afeccionat Cllll plll&D1a els paí:;;atges de les seves anadcs ''eM! la 
muntanya i en gaudim tots d'aquesls; una de les activital& importants i meri..Ories, és 
la imprcssió continuada del• buUJctins que apareixcn mcnsuhunen~ (esscnt l'últim el 
número 315), i que són mol~ efectius, jn que el soci és informal in més té la po;¡sibilitnt 
d'exprcs!'ar Jes seves vivCncics en el not!Lre 1\.robit oxcur~ionistu; Lambé dcc csmentar 
els Cicles de Pftlje<:cion• fquo Dóu n'bi do els que es porten fcl~), en els quals els socis 
shun pogut deleitar de les mJllors cspc<;tacular• panorllmiquc~. tol fcn~ club en el loeal 
(act.ul:llment és molt import.ant. cn.ptnr el soci), i en ll<luest.o tnsco hi vaig participar viuics 
vC'gndcs, especialment en cls primers anys d'aqucsts Cicles (Caucas, Dolonútes, Etna, 
Catalunya, Catalunya pirinenca, etc.), quodant molt content d'aquesta participació, pcl 
ben nth; que be esut~ pels prcsident.s i per l'interes demostrat pcl 80Ci. 

Pariariem mol~ Uargamcnt de la feina que ha fct el Centre Excursionista de Cas
teUar en pro del nostre excun.ionisme (natura, Reno\'ació de la f1ama de la Uengua 
CaUilana, ensenyameot infantil, curscts, reunions constants a la Vegueria del Valles, 
etc.) pero l'cspai és eurt. Tot aixo fa per a mi que aquC"t Centre, bagi estat un deis 
que cnaltcixen el nostre cxcursioniliJile "allesil. 

J C>sep Barberil, Veguer del Valles de la FEEC 



DUES CORDES DE COTÓ QUE ... 
No he IJegit. mai -o no me'n reoord~ que c ls ex<..-un;ionistct; dcdiquessin un c~;crit 

a un eslrl o objccte deis que normalment ulíli L?.en por la proclíco do llurs acliviLols, 
com són pcr oxemple; el piolct, ols grampons o cls esquí•, per In ncu. O bé els mosquc· 
tOns o una oorda, por !'escalada. Avui dedico aque•t mode•t cscrit, recordan<-ln amb 
si m palia, a una corda que vaig ulilitzar en les excursions deja fa ... una pila d'anys. No 
es tracto pos d'una corda de les octuals ni de Hbrcs sinli!tiques, ni de scixanta o setontn 
mell'e'< de llar~da. Aqu~J';Ic!l són tan! boncs, um ..,gure;; i ton porfecte:; que no ncccs
siten tlUE! sc1~ rccordi les qunlitats que tene-n .. . pcrquC jales len en tot.cs. 

Ln corda tt. qu.i ''n rlcdicac. aqu~st eserit. ós mi!!:! modesto, no 6s de fibra s intCtica 
(qunn la varen fer, les libres sint~liques encara no s'bavien dcscobcrt). La corda quo em 
refereixo, ¡)M'd6, de les dues oordes que em refereixo, són de eotó i , nfegidcs amb un nus, 
sumen un total de caton.c o quínze Jllélres. 

A partir de l'any 1944, en quttsi tolc!llcs OX<'Iln>ÍOO.S que duia a terme amb amica i 
amigues de Castellar, me J'emportava, a Cuanta. al puig de la Creu, a la font de les 
:\faiolos, a S11nL Sadurni do Gullifa, com tombé " 1•• moltes vogadcs que vaig pujar n la 
CastellttSAn ele can 'l'orrus j\1 ntomcnt amb arn icr:t o MI, cns ~judili'Cfl n pujar-les i btiiX(II'· 
les amb relt-1tiv.n facilitat. Un¡s quonts anys mé~t t.twd, potscr nou u deu, que )a SEA<.: 
compro la primera corda de clmcm i de quaranta mctres de llar¡¡ndo, alcsbores pujbvcm 
i baixavem de la CaW>llassa com aquell que puj" i baixa les escal"" del pis. 

Continuem parlanl d'aque..lc!l cordes, més ben dit, només eo guardo una, l'altm 
no sé quO dimoni se n'hn fct. La dacrera vcgo.da que les utilit7.Arcm fou en un campa
mcnt excui'Sionista. Expliquern -noR: El primer campamcnt excurt5ionista que assistírem 
uns quunt.s !:fucis de la SEAC fou al "T Campumunl. Bxcu1·s;ionistn SabadeJlenc .. orguni
tzat ¡>er les tres entiLal.s de In ciutat i c-elebrnl o can Casamildn oiB dies 16 i 17 d'octu· 
brc de l'lllly 1 9&4. 

Vuil di es mé3 tard, els dics 23 i 24 del mowix mes i any, (tino el programa d'acws 
al davant i Cberit eo caswlllll varem assistir al Campamento de oton<>- organit1nt per 
la -.>\grupaclón Excursionista de Granollers• í Cfllcbra.t a can Plann8, La Roca. En aqUC'flt 
campamcnt només hi a."istircn dos socis de la SEA<; (lamento no recordar el seu noml. Jo 
vaig nnnr en un velomovu· .. Gorrión·•, de Ju CS\P.O Clua i l'altr~ com¡lnny en bicicJettl. 'l'nn 
bon punL Lingu~rem la tendH plantada, vam posar lo famosa corda al voltant de ltl 
maleixn omb la in..,ndó de protegir els venL• por tal d'evitar que cap acampador hi cn
sopegués. Ue>.prés vam anar a observar i aprendre de oom i de quina manera "" fcicn i 
s'organittll\'en cls campam~nt.~ Quan tornArcm a la tenda en• adonllrcm que la corda 
l'havien tret i era a terra bcn plegada. Tot '"'I:LJit viogué un acnmpador que es d~ia ,JOf;Cp· 
R.=nn i em d igué: -Aquesto corda !'he LreL jo, porque oonsiderern que aquí no hi ha 
cap propiotnt privada ... Jo no vaig dir res, potscr perqué ~rn sorsnC"ngué la seva sinC'('ri· 
tn.t, o pe! que fo•; pero no val¡;¡ dir res. 

Aque~ta fou la primera 111¡<1 que no obli
darem pas. VArem aprcndre que els vents"" 
protcgcixen eimplemcnt JlO"&nt unes podres 
a sobre ells motcixos. D'aleshol'C!! en~a. amb 
l'amic Jo•cp ltamon ens voiércm molts cops 
i s'iniciA unn molt bona arniaLot. scnsc cap 
recan<;a. 

1 oqul dono per acobnt aque>!l escrit on 
demostro el meu afecto por aque.tes . Ducs 
cordes de coló que ... afegides omb un nus 
sumen un total de catorze o quin1.c metres». 

Enrie Comellas 



PERFIL 
La nootra cntital a&!Oieíx el s;cu 401! ani'-ersari: l'cdnt de la plenitud, a escala 

humnnn. 1 cree que és airl que ha arribal a tenir allo que dicm de ·rica i plena-, riea 
d'cspcril i plena de '~talitat. Sinl>erament jo la veig aixl encara que pugui ser titllat 
de colbisme. 

Són molts anys de carn(, de foina i activitat ben portada, nmb pocs entrebancs i 
nrnb nqucll esperit de ::;inccra companyottia i de mtpcració oont\ttln t que tant se li eS· 
cnu u l'excur::-ionismc. 

D'oquclla naixenca hu mil, en la llunyana i llegenclhria fundació, que hem glosot 
ll((\lf mateix en akres cfcmCride!l, n'ha. esdevingut una imporumt entiUlt de la nostra 
vila, que s'ha fct gran en tols els scntits, fidel pero a les arrcls i a les es.encies del 
que ooneixcm per excursionismo catal3, en el qua! hi té un lloc, un espai, on repre
senta dignamenl el nco;trc poble de Casl.ellar del VaJIC,.. 

De l'es!o~ inicial, csme~al principalmcnt pcr en Simeó (;aba i Gcncsca com a 
pret.idenL i pcr n'Enric Com(lllns i Uínares com a secretnri, en sorgí a\"ÜtL una bond 
fruitnda; un .,;ti] de jnvos tingu6rem la sort do rcbre la sev• ooollidn i, sobretot el 
seu m~tratge obert i s incor que t.ant. ens hauria d'influir en lu nol)tra formació tan 
oxtur~:~iunista, com humana i pntriblicn. 

A<¡11estn última expressió potscr pot sobtar a les gcncrncion• actuals que no ha
gin pouaL tnassa en la hisl.c)ria de ]'excursionismo a Cat•lunyn. 

E l cort és, pero, que en aquello 11nys un deis pocs llocs, dcls pocs fogars, en qu~ 
podics forjar, !:ie'nlir i nprcndrc a e!tlimar )a teva tcrra era dint~ del món cxcursionis· 
la. Ara també, i cree que és molt bo i 
que sempre sigui així, pero nvul. amb 
méo Uibertots. hi ha bastantd altr"Cs 
opcion• on bom pot aprendre el que és 
¡ el que: ~:~jgnifica estimar i é&rer fidcl 
a la tevo terra, la teva nació. Llovors 
noswtre• ho varem aprcndre d'aquclls 
pioners. 1\ l'cnscms ens ensenynrcn a 
S(U\&<..l1r~ne i n rcspcctar~la. 

To1·nant. al moment prcscnt, jo 
vcig Pttctua l Centre Excursionisln de 
Ca,t.ellor oom una entitat castellnrcn· 
en cxemplar, sana. '\'Íva i vit.aJ, que sap 
anar endavnnt obrint·se al pogré1l can· 
vínnt de la societat , 1ot monteninl el& 
va.lonJ lradicionals, incorpora.nr. novet. 
ll~vcs de ja>·enl que, si poden coHabo
rar ni co•tat de l'expcriimcia deis vete· 
rana, han de portar al nostrc ostimaL 
Centre cada cop a cote¡;¡ mós uJl.:¡:, 
d'cticitcia i plenitud cxcursionis~l:l. 

Bs el millor homcnat¡;:e que podom 
fer a tots cls altres company~ que un 
dia tinguérem al oo"at, tibant f<..-m•· 
ment i que ara ja ens falten. 

F.ns han precedil vers el cim final. 
Són sempre presents en el nostre 

roc:ord. 

Albert AntoneU í llibatallada 
Pare Mlun.l del Oran Paradiso W.Pfl 

des de la Pu.nt. ROfi!.I\A. tfoto: Joan Pa~ral 



EXCURSIONISME 
Quo ós un 0011trc cxcur~ionista'l, que pret.én?, que fa'! Responcll'(! a aquesws prc· 

guntes ens portarla a una tcmhtica atntetJvn í llarga. De mbncro scnzilht, perb, po
dem expo!lru' alguns deis oentit.s que bom Ji ot.ribueix. 

Un centre excursioniSUl, per eomeny>r, és una oorounitai de persones que t.enen 
un matcix objediu: conCiwr, estimar i moure~& per aquesta lerra que Déu ens ha 
confiat. 

És on la natura, dones, on lenim el noe:;trc camp d'scció. En e l moment quo diem 
·•aqucsL pai.eotgc és moll bell•, es dispara J'esaCnc::i a de l'excurt~-ion ismc. Quan hem dit 
aquesta po.rnula mftgica, toc..n una gran senF.ibiJiLat i un mu.nt do ~ntim~nt.s s'opndcren 
de tu. Aquesta e>'pres•ió tan~ pol aludir a una muntanya gcroada, com a un poblc 
net i joliu a la \'Ora del qual passa un rierol, oom a uns prat.s verds rcsplendenl.$ de 
llum, com a un ca.mí dins un a.lzinar, o a uno. successió de eorcncs i serraJadcs. 

L'a<\ject.íu · bell• o •OOnie> qualífiea nqul un paisatge natural o poc modifical per 
l'obra deis homes d'avui, jn que gcneralment quan diem la pnrau la paisatge s'cntén 
que pnrlcm dt!l Uoc on cls sent.it.a humans troben benc~tnr, rc pQij . .Per aqucst curnr, 
arriba a coincidir amb .. nnturn:o. Dillcihnent hom l'empnt. per n unn zona de rñb1'iqut"S, 
en la qual ni el mateix tcrme, · paisatgc•, sembla adequal. 'fot i que, no estem pos 
ren)'it.s del tot amb J'acció de l'bome diDS le Mtura. •L'esg!ésia romaruca dalt del turó, 
amb l'csbclta eo;padanya. té un encant indescriptible-, podcm dir havent.Ja oont.em· 
plat com o conjunt, fins i tot havenl interprctnt el sentil estNic de qui la v-n idear; 
pero sí quo ens fa molt mal als ulls si vcicm un• f~brica al costal d'tma masia o blocs 
de pisos a la sorra de In plul¡ju. 

El noalre ofnny de oon~ixcr· nous paisaLges on~ fa ser viatgcr'S de la no~tra prb~ 
pia terrn i de terres forancR., i ens fa ser-nc critics adoptant una actitud d'anhli!ti. Pttr 
excmple; si trobem un monument romfmic, la primera impres:sló é8 d'cstetica: la Fe· 
gona d'e&ludi, observan! que nquell bell edific:i té diverses parts, com són el campa· 
nar, ol trcntallums~ el timpA, els ares lombards, etc ... , i de cada. part n•cstudiem In 
tOrma, la col·locació, és n dir, contemplem tros a trus aquell cdiflci i arribem tt cnlen
dro millor ~~ conjunt. Aquest upnrd xcra llavors m~s bcll que tlbtH'IS de come nc;ur, jn 
que concixe:rem uns dctalls, uns m~todcs, untt mé1·its e n dcfinitivtt de l'nrquitcct.¡;,, que 
ens el far~ valorar moll mé~. 

Davanl d'un paisatgc tambo! fem igual. 'l'enim primer la impressió estetica, i 
dcsprés~ 6.i l,ancm obsen•ant amb atenció, ens anir.l agradant cada vcgada més i Cn.l!i 

trobarem Jloant el gran Arquitccte d'aquellta obra sublim. 
1 pnrlnrom amb gcnt d'uquest lloc, cns inwressarem pcr com viuen, que pcnsen, 

i vcurem que clls també formen part del paisntgc, pe! qua! scntcn un gran afecte í 
en saben tols els racons i delalls i el fan ufanós. 

És a p¡;rtir d'aquest ooneixemcnt de cada una de les part.s i del conjunt, que 
arribarem n estimar, que és en definitiva el gran objeetiu de la vida. 

Pero, l'excun;ionisme encara lé altres '"""""'"" és més oomplert. Perqué pcr aoon· 
seguir nquest coneixcmcnt, haurem de tresear de valcnt per lea nostrcs muntanyes. i 
per iant lambé es dispararA el nostre organisme i comen~aril o func:ionar·nos d~prcs· 

sa el cor i cns beniJicinrcm de totes les coses bones que porta el f•r exercici lisie. 
Que feü~ que cts una tarda de diumen~. (¡uan al matí has oombinat, juntament 

amb els teus amicst rexerdd lisie i l'exen:ici cspiritutll! 
Bé, aixo és el que durant 40 anys ha enscnyat a fer viurc el Centre E xcursionis

ta de CaslAlllar, !M!gtlint la llnia deis fundadora de l'cxcursionisme catala, que a Ira· 
vés deis any& s'ha anat agrupant en difereot& centres per lol Catalunya Enhorabona 
al CEC per tota la trajectoria seguida, i quo por molts anys scgucixi en el matcix 
canú. 

Baldomer Parera 



&ni Mhtuel de Cui.xi i el Canigó al tons 

PER ESTIMAR UNA COSA 
PRIMER L'HAS DE CONEIXER A FONS 

Pcnso que tothom estarA d'ocord amb aquesta frase cxtrcta de la saviesa popular. 
Ara que se t-..lebra el• quaraniB WlyS d'existencia de la SEAC, o del Centre Ex

cursioni•ta de Castellar, som molts els qui cns sentim en dcute nmb cls qui ,-an fcr 
po""ible el naixem~nt d'nqucsln cnt.Hat que ha aoollit a tantfssima ~nt i que ens ha 
c.nsenyuL a anar pcl món, a conUixer a fons la natun t i tnmbó c ls voltants de Caste
ll ar i totcs les m1.wt.anyes do Cntalunya. J oonéixcr. com s'hu dit. ubam:1, és estimar. 1 
¿t5U rnnr on.s fa ser més person(\R. 

Ara que '"' "'lebro nquc•t quaranlk aniversari, reoordarem els fundadors de l'en· 
Litat i plornrcm la perdua de tlln!-8 i tants amics amb qui hnvlem oomparLit bolles 
jornndcs a la munt ... nya que han esdevingut inoblidnblcs. 1'oio en guardem algunos 
en el fons del oostrc oor. 

Caldria també donar les grAcics als qui ara diri~ixcn i trcballen per l'eot•tat.. 
pcrqu~ no es desanimin i ¡;ilpiguen u.collir els jovcs i els nouvinguls com ho van fer 
cls pjooers. La oontinuitat de le:t~ inr;titucions i de les eniitJ\ts ch'iqucs és un element 
bllsic pcr al ncletre redl1)!;nmont ool-lecLiu. 

Ara que el C<3ntrc E:xcuraioniatn fn qunranta anys haurlcm de pensar en el fu· 
lltr. llaurfem de treballar per fer les coses cada dia millor, porque només les ooscs 
ben fetos són les que duren. ,Jo sóc optimista per nnturnlosa i cree que tots plcgnt.• 
"ivim en un món codn día mil lor, aobretot des d'un punt de vista material. No cree, 
dones, en els pscudoeco1ogi¡;tes que cns pinten un futur dnnt.csc. Pcr exemple, mnl
¡¡roL ol crcixcment urbanfstic de Castellar (cases i fabriques pero també equipamcnt.• 
i zones verdes, digucm-ho toU necessari i convenient. la massa forestal ha creseut. 
espcctncularmcnt els darrers ODYJI. 

Hcm de fer compatible, dona<, el progrés material amb la qualilat humana i moral 
d'aqucst progrés. 

G060 demanar als cxcursionisteas act.ius, que concixen i eslimen la natura, cl país 
i la ..,va gent, que cns hi njudin. 1 que no dcfallcixinl 

Josctl JIDmon RecordA 



LLAVOR D'EXCURSIONISME 
Molts nnys abans que •~ fundés la SEAC, la llovor de l'oxcunlionisme, acampada 

i esc~dHdtl jn gorminava en I'Atcncu Cast..ellw·~,nc (d'n.quí haviH d't;omergir la SEAC uns 
quants nnys més tardl. Cnl dir també que la lluvor era molt migrada encara pels nnys 
1935 i nnteriors, ja que hi faltava un fort impuls pe-r fer-nc unes activitat.s t>Stnblcs i 
d'una projecció de gran col-lecliu. Uesclat de la guerra civil vu lf\lllC&' moiL• projec
tes. Pero, l'csperil de l'excursionisme estava lntcnt en molts componcnts de l'entitnt, 
i ~ mn.nifestuva de la manera m~.s imprmdstu. Vt!itlm eom nnnva la 00!:!-8. 

Era un vesprc de dissubte del novembro de J 935 (les dulas es recordcn por les 
fotos). F.l Mló-cale de l'Atcncu estava abarrota! de gent, oorn tolA cls dissabtes de l'nny. 
L'animnció no permetin que l'hura d~annr n dormir fos, almcny&, abans de Jo un11 de 
la nit. Els grups e.Wt\'en repart.its scgons les afeccions o temes a lractar: Tcrlúlies. 
jocs dive.-- (com cartt'S, escoa<, billar, ....,.lar múllica, patinat¡¡.e, etc, etc.). Tola aques
ta divcrsificació d'OCilpneions es podia oomplaure amb certn comodilat, pel motiu de 
que el local ostnva dh-idil en ducs dependt!ncies. F,n un grup d• terlúlia, el Uoron~ 
Fen-cr (untS uny!:) més ta.rd &aria consergo clo l'AtEjneu). T.luí~ Cunet, algun olt.ro i jo, 
sosltmfem unn polemica nmb uns detracLor~ d'un art icle del dill l'i sobre e l f'undado1· 
del campin¡¡: T. M. Holding, que en el 1877 \08 establir la priiiit!CQ expcriéneia d'•
campada en una travessia pcr EscOcia. Després d'una forta pol~mica on hi participa
ren en més o menys acccptaeió del nostrc criteri molts de la concurrencia del cale, 
s'organit1nva por la proximn sctmana una acampada als Obils, on as.<;istírcm divuil 
persones de les que cns embolico.rem en aqucll debat tan polcmic, i que volicn con
fondre'nt.; com a una «gitunnda .... . Nosaltres LJ'td qucdUvcm re8¡>0nsablcs de prcpQrru· 
l'acampitdit. 

De t<>l nqucU aldaru.ll en sorgia una de lo• primeres acampados populars de 1'/\
teneu. Tot allu distava uns 21 Wl)'$ de la primera acampada de la SEAC en el bosc 



d'en CepAs l'any 19.';6, i uns 18 nbans de la fundnció de la mateixo cntitat o secrió de 
l'Ateneu, nqucst restablert ja oGcialment. 

• • • 
Si rondem pcls anys de la ¡)()l;t-guerra civil, l'Atcncu no tenia el caliu d'anys an· 

teriors al 1936. Pritcticament I'Ateneu solamcnt era un •lmbol. Amb la guerra hnvicn 
d"""paregut companys de wta la ,;da. Er-en molles le• quinres que r-etewen el jovcnt 
n l'cxercit. Els c~ntims escassejavcn com mai i de mcnjar en faltovn més que no pns 
en sobnwo. L'nmbient no era gens túa!agadOI'. 

Afortunudument a.lguns \'Wn poder tornar dt: Ju guerra. i, mulauradnmcnt pas· 
snr tres itn)'8 n"lés a les Jlles militars. Al relornllr n In vida normal, scm.pre hl hnvln 
l'intenlona d'cxcrcilar el rec<>rd de les esporbdiqucs excursior" que o I'Ateneu orgnnit· 
zA•·em de t.nnt en t.nn<-. Aquesta rwifalla impulsada pe! record, va fcr que l'amic Enrie 
Comcllas, un gran entusiasta de l'.,...,.¡ada, busqui!<l coHaboració per formar un grup 
amb: Pilar Homct, Josep Marret, Cccil CaBtell~. ,Joscp Caixach i ,Joscp Pou fun servi
dor), i algun es¡xmcani curióa que no acabava amb fidclitnt a l'accjó. 

El fet do •cr· admirudors del gran esculndor Abolló tque va Súr rnolt temps ver de 
Cn.c;;tcllar}, creicm que va influir por donar-nos un impuJs a l'afacció a l'csca.lada, in· 
tentant trobor d'aquesw mnncra si hi bo,1n algun arriscat (ximplct aleshore•) que 
volgués seguir-nos en la nostra d~ria. Cal dir que en les nostres cru.es no ho aproba
ven pas omb bona gana, i molt mcnys les mores de les noies. 

Aquesta tÜt."\.'Ció a l'C$C.alnda, per Ja part que alt.!t:L.a,·a a l'entitat, no"~ prosperar en 
aqueUs momcnts. Tampoc ern pcr estranynr-no:.c;, ja que, com hC'm dit, l'Ateneu com 
t:!Otitat cst.ava en estat neutro. No~Sallres cns vum limiLor a C~scr el grupet que cns hl 
mov1em f;Cguint di~nt-ne l'Atcncu; i coro quo tots cls aoords i dcciRions les prenfem en 
les reunions quo cfcctua,·em 1:\ l'Atcncu. es pot. dir quan en represent.ació de l'ent.ital 
varo fer una do les primeres ll.'ICCnsions a la Ca.•tclla!!Sa en grup, capitaneja !.S per F.nric 
Comcllas. l'\o és sobrer dir que Pilar Homet podria ser la primera dona, al mcnys de 
Costellar, que s'orri>;qués a coc:lllnr la C~tstellaS1<a. En aqueO tempsja era una nota més 
que notable per alguns, i una díablcria per a altree. Pcr motius d'ocupacions Jaborala 
foru de Cn.<>tollur varo snnr pcrdont el contneoo entre nol:!altres, en quan a l'activitot 
tnunt.an)·encn, rcstablint-lo so1nmcnt en ocagiOI\tl n"'olt csporitdiques. 

D'alcshores eneA hi hn hagul un llarg pclc~:rinatge, done.• cstcm recordant uns 
pctits preludia d'ncti,ital! de jovc. i nntics componcnts de l'Ateneu Castcllarenc (mare 
de SEAC). UM 16 anys més tard formarien P'lrt de la SEAC. a !'~poca de la scva 
fundació, de la que l'amic Enrie Camellas en seria un deis puntals de més fcnncsa. 

Josep Pou 

TESTIMONI D'AMISTAT 
Em dieu que digui quelcom en motiu deis 40 nnys de vida de la noo;tra entitat 

cxcursiowsta. Pcr la meva estan~a foca de Castellar, he restat allunyat de les activi· 
tats del Centre, malgrat he mantingut un ccrt contacte o ami sUlt amb alguns mcm
brcs, que ara deuen ser del• rnéa antics. 

Dones bé, us puc dir <rue l'amíst.at és el que jo vaig trobar dee del primer mO· 
ment quo vaig entrar en contacte amb la SF.AC. l:nes persones obcrte• i acollidores 
que cm van -.fudar a sentir-me més c.asteUarenc. Do manera que quan les circums-
tlmcies perrnetcn retrobar·noe, scmpre es desvetlla, en mi, !'alegria d'un r-ecord en· 
tranyable. 

Moltes grñcies. 
Lluís Fen-et AJUsench 



EL CEC, UNA ENTITAT COMPROMESA 
EN LA DEFENSA DELS VALORS NATURALS 

DE CASTELLAR 
La nostm cntilal ba mnnlingul al llarg deis u.nys una ncli<ud Qctiva en la defen

sa del noslre parrimoni natuml, partiópanl en campan>"'" promogudes per oltres 
entitats o bé csscnt promotors, sols o amb nitres ooHeelius, d'nccions encaminndes a 
protegir nquo•~ territori mós proper. 

La prirnera d'aqueste8 occions va S(>r l'fl ny 1975 pe-r tal de parar les Obl'($ de Ja 
urbanització de can Cadafnlrh. Aquesta campunya "" va portar en solitari, donca els 
partita polftics oncara nn es~aven organitzats • Castellar. Aqu~sta solitud va perme· 
tre un intcnl de subcm pcr part del scu prom<llor. Encara .-..:onda l'cx-pressió del pare 
Caba qunn cns va comunicar que el sen>-or Barata ens oferin un refugi al Pirineu si 
reiirllvcm lo denúnda i nnuHA"·t'm )a campanyu. Va quedar tun ~obtadamcnl oorprCs 
que va trigor un parell de mc!ios a comunicnr·nos·ho. )io \'ÓI'Cm t.cnir l'oportunitut d~ 
dir que no, ja ho havia fct ~ll . 

De~:-pr6P. va venir JH pnrnlitzadó de l('S ()brcs d'el Gi-rbnu, que va t.en ir un Kfan 
ressó n tola la comarca. AquesL fet va pnssibilitar que el• amics de Tcrrassa es pos· 
scssin en contacte amb no•alt.res, eslaven molt interess.us pcr •aber com ho havlem 
aoonseguil. Junlament amb els teiTilsscncs i la LJES .• varcm formar el 29 d 'llii'M!t del 
!978 la Coondinadora per In Salvaguarda MI Massís de Snnt Lloren~ del :\lunt i la 
Serrado l'Obt-tc, que vn iniciar les sevos activltut~ per tal de purtu' les urbanittllcions 
del Tori'Qnt de la Ribu i enn Robert ~ntre d'nlt rcs, ampliar el Purc i mo<lificttl' la sev~ 
normativa QUt!: pcm 1ctia urbHJtilzar en l'Areu del Prc-~Parc. Aquc~l fet legalit.?avo Jcs 
urban.it.t.tte:ions en aquestn ~a, rosa que no pa!itw.Vf1 en el~ aJt.re::~ terre:nys agrícolcs 
i rore•t.'l!s, on eren tnt.cs il·legals. 

La prima,•cra del 1979 cns entrevislárem amb el Conl\<'llcr d'Urbanismc de la 
Génernlitnt Provisional :\ a.rcls Serra cns deiu que no hi poclia r~r res, dont.'ti legal· 
mcnt el'fl tot correctt-. 

Rl 18 de novernbrc del 1979 omh el suport. d'ttllres entitultt, ¡nntit.s polítictt, dcl.s 
ajunuuncnt.c¡ afectats i el do Sabadell, ef.i vn orgt-tnih:ar una gran ft-!:!La reivindicuLivn 
al coll d'Esten!llles. L'Esbart 'l'oalral va col· laborar nmb eh ge¡¡'llnts i el mun~tge pot,tic 
-Som J'esqucix d'un arbre•, l'Asac va pagar, juntament. amb Wlres ~niitaL• sardomis· 
tes de la oomarea, la robla; el poeta caswllarenc Miqucl Des<:lot i el dibuixanl Jordi 
Clupers, von fcr una auca sobre el Pare, <iUO va. ésser una font d'in.g:ressos molt im· 
portan t. 

L'Ox:it vu ser tant gran que ol cup de pc,H,;S d ics, es va trobnr In solució i Jes urba~ 
nitzacions vun quedar pnroHtzadet~, s i bé cls vials que estavcn Wnl:ttruits van quOOat· 
consolidails com urbanilzació, m~s tard s'amplinria el Pare j s'oprovaria una nova 
normativa. 

Antcriorment. al 1977 es va crear In O:>mi.,;ó C.f,..icn integrada per enrita1s, óin
dicms i p11rtits polítics cootellorcncs, que a port de la urbaniunció del Girbcu, va 
reh;ndicar nmb cxit la pln~n de la Llib<>riot, n més d'altres n<tuacions. A(JII<'Sta rei
vindicnció no va ser comprosu pe!' una pnrt del~ socis, alguns dah~ quals sostenien que 
dins el poblv no ens hl havl~rn de posar, a pttrl de qücstionar al¡¡unes de les aetituds 
deis seus dcfensors. Ln mojoria de la junta teníem molt ciar quo •i fem poblacion& 
més conforlables amb ""Pai• verds i cquipam~niS pcr csplai deis ciutadans di.minui· 
ria aque..la doria de viure en mig del base, coo<a que cree que jn esta passant 

(~anu els ciutadan• eollucrnats s'han comprat una casa pcr viure en unn urba
nització a vcgades amb un pnti ben pel\int, i ara n'estan bcn nrrepcoti!S pcr la de
pendéncia total del cotxo. L'oscol•, la compro, el• arnics, le~ uctivituts extra-cscolurs, 
ooo,rertcixen ds pares en t.axisLes nJ scn.~ci dclt~ seus fills. 



• 

1..ft l'(l('fl P.nC4h'a.lcada W<tl.o: f' •••uwt·M: Deui 

Finalment el tema de la p~~ln~n de la Lliberlat va ser deba!ul en una Assemblca 
General que \'U aprovar majoritW"iament. t'nctuoció dt!- la junta. Arn amb la vi~ió que 
dóna el t.emps pcnso que Wl~ hi c•taríem d't\Cord. 
; /\ més d'ultrt!~:o ~\ctuacions, urlntnír;c.iqucs, que col laboren n pundh:t:ur l'nmpliació 
de l'urbanit?.ncí6 can l"onL o Pnltrc banda de In cnrrctera i la del Fnrcll1 i Jes millnrcs 
aoonsegujdes en Yoncs verdes i equipamcnts del vi~nt Pla Comarcal de Sabadell 
aprovat el 1978, el CJ;C, va participar en la recuperació de Castellar Vell, la Font do 
can Riera lque el& propictarís hllvien oolgat amb un metrc de saul6l i la campanyo 
de nctcja de Sant Uoren~ del Munt; a la n06tra entitat Ji varen tocar els secWOl de 
Santa Agn~• i la t'on~ del l.l<>r, que deixaren not de deixalles i bardisses. Per ccrt, és 
vegonyós que e l Scrvci del Pur..: aigui incapa~ de t~n il' mínimamc nL ne t de bard.i..:!o!Wtt 
i mawllo, indrcts com la Font del Llor i alguno cumins basics do la muntanyn. 

En el cwnp divu lgatiu es vru1 fer exposiciono i oonfcrcncies sobr.. &ologia i Ur· 
banisme a Ca .re llar. 

A part d'nqucstes actunciono el CEC és oonscicnt que cal !;('mbrar als pelits cas
lellarenes mitjtUI~ant el ooneixement i la scnsibilització, la lla\"Or del re.5pecte i la 
conservació del mcdi natural. 

Per aixb, n més a més de les cxcucsions infnntils , les marxcP. do rcgularitat i nl
guna plnntndu d'arbres o cursot d'excursionü;mc, el CEC vn é~::;cr piont"r en 1a crcacló 
deis ltineraris de la Natuu, pensots por incidir dircdament a wts cls pctits castelln· 
renes milja~ant les esoolcs. 

Copiant la idea deis itincrar~s de can Ocu i &uttiga. els únies exi..Wnts a Cato· 
lunya., i amb mot.iu del 200 aniversari, amb m~ vocació que coneixement.<:;, es van 
crear els itineroris, · Entorns de Castellar i la Molo•, ¡x>sant monitors grntuJts a dis· 
posició de les C!!oolcs, per tal de ter-ne el rerorrcgut en els primcrs tcmps; més tnrd 
es senyaliLlilren i l'S feia J'ilincrnri amb els profct:.sors interessntR. 



Oesprc\o va venir el de Geología amb la coHaboració del grolcg Josep Gibert, í el 
d11iswrio amb la de .Jonn Pinyol. 

El!i iUoeraris de Naturu n Cntalunya van nnor cl"Cixenl i Ju nostra tasca ern molt 
vaJoradn dins aquesls movimcnt cataH\ quo s'cstenia i 8.1llJ>Iinva amb les CllACS de 
natura i les granges escolcs, avui sovint<ojndcs en les colonics <'Scolars. 

Aque•LS itineraris, han Wlat caient en desú• per falta d'arrelament a les '""'Oies, 
i perque tampnc no;;a!tres no els bem vcUlut prou. '",¡ és una bona noticia que es 
torni a plnntcjar la seva actualització i reforma. 

C()ll1 també és important que el CF.C, avui esLiguJ n primera línia en ln defensa 
deis valoi'S natural• i la trudició pngcsa dcl nogtre poblc, fct loLalment compatible a mb 
la industrialització i el progres; dones és din• la diversitnt on esta la riqucsn, on cal 
cerrar l'cquilibri i on trobarem l'autcntic progrés. El camí é• ll><rg. els com¡>anys 
dltincrari podran variar ~:tei(Ol\S els scug propis intcressos i circumstimcies. le-s difi· 
cultats sernn múltiples, pero a l'horitzó albíl"('m el cim desiljal que ens dóna ro~a 
per pi'06scguir la nostro propia marxa. Renvinguls siguin aquell• que s'hi romín. 

Fr.mcesc Deu 

GRUP INFANTIL 
E:l Grup Infantil té uno gran importAncia dins deis centres excur•ioni<te•, dones 

aquost~~ infunts que avui pru·lJdpen en les wc:cursions juganL, més que altra co~a. van 
assoli nt son.!:!e ttdonor-~on c lt; vedt~c"'b lcs valort; que destnquon en un exrursionit~Lu: 
respecte i omor a la natul'~, entre molts tdt.r·cs. 

t\qucst Centre, sabenl aixo, s'ba preocupa! deis infnnts scmpre, i grilcics a la 
coHaboració grawita de lot.l els dirigcnts i pares disposal.s a treballar amb iHusió 

Un deis grups iníanUht que luan pu~:~~:~l't .,.,,. l'eutitat, 1981 (FOto! Franoosc Dcu) 



pels ncns, s'ba aoonscguit rcfermar aquest grup, porl.ant a Lermc amb les acti,<itat.s, 
la la!<:a d'edueació i Ueure en el medi ambien~ i una panicipaci6 nombrosa en les 
sortidcs. Participació, que ha tingut ~1 seu rrullor record aque$14 temporada passada. 

Conünuan~ amb In tllsca de dedicació als menuts, el Ct'ntro ha creat l'apartllt 
infantil dins d local social. l"n raeó on poder reunir-se, jugnr i passar l'estona. 

'rambé degut a voler donar· un millor servei als nostrcs soci~, ahú com a la ne· 
ccssHut. U'in formació per purL nnAtrn sobre els n~ns quo portcm u Ju rnuntanya, a parlir 
del 1 (í d'octubre, l'apnrtnt inl'until t'estara obert tots els dívondrcs de 6 a 7 de la tnr· 
da. 

.Ué, nixí dones, esteu tou.: convidats a acosta r·vos. pcr uquf. l'\o&lltrcs rcstem en· 
cantots de poder Sef\;f•VO!. Per qualsevol informació podeu trutur al 714 22 06. 

Endavani els infantils~ 

Paula Domínguez 

PRIMERES JORNADES D'ESPELEOLOGIA 

Bl Grup d'J:;spelcologiu del (.;EC, format rccentmenl, ha ~omcn9at la seva tosen 
omb mo!Ltt empenta. Una provtt evidcnt d'aquest fel en són lcR P'rim4!rt!l$ Jornadcs d•Es· 
p.Jeologia organilzades p~r oquo•l ,.,-up que tcncn lloc al local de l'cntitat. 

El pas!:lat di a lil d'octubre, vs va fcr la sessió d~ prescntnció de J~s Jor nades, tot 
irücittnl·SC ahá el cic:Je de xrrrndcs i proja'Ci<>ns. Els temes t.ratl.alt; en aquesta ocaliió 
forc-n •lntrodut"Ció a 
les difcrcnts discipli
nes de r .. peleologia-, 
a cllrrcc d'on Jordi 
Frnnch, i .. Qeoespc· 
leologin ..... a ch.rrec de 
nn Margaridu rvfimó. 

(.;tl) esmentar que 
dol nombrós públic 
que vn a~sist.ir en 
uqu~.sltt primera ses· 
sió, una part impor· 
tant eren d'altreS cen
tre• d~ Catalunya. 

Aixll explica lo 
lrnn~ccndencia d'a
quc&t.4'"R rJornades, 00 
tnn sois dios sinó 
trunbé fura del poblc. 

l"ioalmont, només 
enR queda animar n 
nquclle~;; p~rsones in· 
t.crc:tsades en a."isistir 
n Jcs prOximes ses
s.ions, que tcncn llor 
els divendrcs a partir 
de IC1\ 10 del vesprc 
al loclll del Centre. 

J oan, 1\lartí 
j Dani 

Ena,..,ga cl'obeequ.i.s u r.targarlda Mimó 1 JurcU Fnuteh en el primer 
ac:Wt de les Jor:tlMd~ d'"&pele4lloQia Woto: Miquel Radia) 



CAMINAR 
Caminar és una de les runcions primArias i bá$ÍQUC5 deis és.."t'rs vius; en.~ hem 

de tr~lladar, moure cont!nunmcnt, ... <ls uoa simple qUcstió de •upervivcncia. 
Quan una criatura comcn~a a donar les sevc::~ prlmcre~ pusses, és motiu d'alc· 

gria i joia per In scvn famfliu, óa una festat A ptlrtir de llnvors, caminar esdevé pnrt 
d4.: l u vida scnsc paHiaLius: ~a ton normal q ue no s'hi J)Cnso. g;.tire en u<Jue~t n.c;pcct..o 
n na que, en un moment, nl¡¡ó pot Lenir problernc' més o m•nys greus que poden ser 
transc.."tmdents i dcñnitius. 

Aquesta mínima i rhpidn rcflcxió perO, és nom(>A p~r intruduir4 nos o una forma 
det~rminada de caminar. Cnminar per gust, per ncce!'sit.atiS dt! dlferents carat.'terfSl i· 
qucs, fent-bo a trnvé1; de petil.e8 o grans cxtcnsions de terrcny, pcr planes o mun 
tanyes, ~ CrOO o calor, pll\ia o oou sj es presenta el Clll!. P.n definitiva, caminnr per 
e..país obcns. 

J]ésscr humit duu dins scu ríntim seotiment de pcrtrut)~r a la noturalcsa la QliRI, 

des de temps immemoriale, s'hn volgut •domestjcar .. pt"T ncon::;.eguir un modc de vidt\ 
í, tot menysprennt-ln, se la deixu de banda com si abe~ fos JJO•síblc. 

Sen~ adonar~nos, hern nnnt rcnunciant u l'eP.pni. É5 lu re!:!pol:ILa a l tipus d~ so· 
cictnt que ens toen viurc. G:l" h•bitacles, el transporl, les distraccions, les p1'0pic• 
rclaciuns entre )es per!Wnt~e, cte., esta tot orienlilt, ~n gcnc rttl, al m~rge· de la natura · 
lesa que només sembln f>Crvir ~r l::lCOroiadar.la a les no~>tr·cs OOtl\'cniCncies. 

Hi han persone~ que de rnwlera més o menys conS<'icnt. tcnim la necessitnt d'u
propar.nos o potSPr A no ollunyar~nos masso d'aqucsta malmesa gran companyfl 
d'cxi.stimcia univcTS:tl i. ho 1em CAminant, potser en un principi tímida..rnent pcM que 
pot arribar a eonvertir·sc en un bon re\.-ulsiu com actitud dsvant la vida. f;s unn OC:· 

tivital tolalmcnt pcrsonlll pero molt íacil i agradable de compartir. 
A '-cgades, 1• solitud d'un ctuní <ls la única companyitt que tenim i. sense ado

nar-nos, anem desenvolupanL lu noS-tra scnsibilitat i ~:~entimcnts més proCundF. que 
pode n aflorir mi~jun~ont In mcd.i.tació que e ns proporcionu u.n esoonari concre t, i nixf 
onH id~nti.fiquem amb el~ mé~ insólit.<; sorolls i ulors que F.C'ns fan tan familin1'1l, co· 
IOI'S que no pod~m rcprnduir pcrqu~ !:IÓrl lJnic:¡; i inimitnbl~~. 'l'ot. compartint dif'en::ontl\ 
S4!fit)ttdo~s. podcm participnr d'una manera fnlimo do tot a.LIO qut" ens cnvoltu prV· 
cluint~se una sirnhioj:¡i quo fa deiSNPArCixcr Ja divisOrü t quo C'ns separa de tot el que 
forma part de la Gre•ció. 

F.n fraccions de "<'gon~. cns podem integrnr amb el me<li de tal forma que mal 
oblídarem aquesta experiencia 1.w1 dillcil de traduir en pt1rnul011. És massa ~rsonnl, 
molt intensa i que es grava en In nostra oonsci~ncin prr scmpre m<ls. 

Caminar requereix e<.fon¡ IIbic i mental i ,; aque,;l ~ de debO, cns proporciono 
fortalel:!a <1ue és imprescindible pcr 1100nseguir Rnim~ i optimisme pe:r seguir cnda
vn nt i arribar a les difcrcnt.s filet; que s'esdcvinguin. ~o t1g tracta de competkncio ni 
voler doblegar ros ni nin~:ú. El caractcr compeLiLiu, recnu en n<J5altres mateixo• i w bre 
el que cstcm disposuts o donnr de la nostrn port pcr v~nccr quttlsevol repte que se'ns 
pl'eF.Onti. 

Si estem predisposuts, CH.tninant podcm aprendre SObl'C 1'amor, l'ami!:Lat, el rCR· 
P<•cte i tots els a'pectes que cns dcfineixen coro ésscr ,;u• i inteHigents. 

Nomt>s vull afegir que n¡¡rccixo a tots el• amics del ()t;C que m'han ajudat a 
oeaminar- en momento dilldb, perque el camí se m'ba fct mé1; soportable i positiu. 

A beo segur que I'IIJDilfta~ ha csde•ingut J'esperit primer des de fa 40 any~ de la 
fuodacíó del Centre, que aro amb goig celebrem. 

Degoña Bosterretxea 

Subadell, octubre de 1993 



RATLLANT ELS 25 ANYS DE SOCI 

Lo mcva pri 
mero etapa dins 
el món excun!io
nis tu va consoli 
d>\r·ac dins d'una 
fntitntja desapa· 
rcguda. 1 lo conti
nul't.ot hn cstat i 
!l<'gueix sent din
trc el Centre Ex
cursionista de 
Cnotcllar. 

Ueoordo cls 
nny• de la SEAC 
del o•rl'(lr M ajor, 
nnnnt-hi al~sho
re~S uJ \:Cipdnvant 
el brnvolgut pare 
Caba. El l'(lCOrdo 
a ~11 tot boodat i 
voluntat per fcr 
do lOtS nosaltres ~.i\~~~ ·'-"'<~.,.,..,.,~ 
bornes de profit a 
din• i a fora del 
m6n de la natura. 
Oc ltavors en<;~ 
hn n pnssat bas
tttntcs coses. Per 

1n mcvn rcsidbn
ci u fora de Caslc
ll or, no sóc soci 
que ho¡¡i viscut a 
fons el6 proble· 
m~ intcrns que 
normalmenl sol 
t~nir tota cntitat. 
pero twn poc n 'he 
cstnt al marge. 

No vull fer Uulo•nite~ (f'oc.o; Jo1ep Uttr~riU 
cup orltica a la 
no•tra enlitat, dones ni cap i u la fi lotes les eotitnl.-< CRtnn rogidcs per bornes i aón 
aqucPts {que som tots) els que a la n wm culpables de lol 1111~ que es fa o no es fa o 
s'hngués pogut fer ... Dones, allb que es diu, i que és ben cert, el• toros es veucn rnés 
bé del cantó de la barrera. 

l'er acabar, i parlant en primera persona, nomé!! puc dir que amb tols els com· 
pnnys be tingul un comú punt de vista que ha estat i ~eix cotnnt amb lols eJJs un 
ruany d'abwrbir i compartir natura i molles ganes de S('gUÍr fcnt país, goermanor i 
enriquir-sc cada día rn6; de tot.es les bones coses que en• cnvolten. 

Visea el món excursionista, vhsca la natura. 
l per molts anys mé• la noslra enlilat. Joan Sabntcr 



MALH DES POIS (LA FORCANADA) 
Després de molt de temps d'anar-hi al darrera, aquest passat mes de juliol (per ti} 

he assolit la doble testa de la Foreanada. Un cim esquerp i isolat, que cm va c1idar de 
seguida J'a ntcnció quan des dels Portillons, gelera amuni, m 'enfilava per primera vega· 
da {1967), vers J'_'\neto. Anys més tard, la scva presencia m'embadalio al contemplor-lo, 
imponent, des de l'aplonat tuc de Molieres i des del superb Foixant. J ja us podeu ima
ginar amb quins ulls l'csguardava, l'any passat, des del tuc d'Era Gcrbosa, mcntrc se .. 
guia, atenta i cOmodament, la ruta d'uns companys que s'hi alansavtm. 

t\rnb el pas del temps, aqu~lla estiJitzada muntanya, de roca caJcíiria, situarla. n 
la punta oriental del massís de la M aladeta, s1tavia convert.it en una petita i perso
nal \(a.ss ignatura pendent .. , que calia superar o] més aviot possible . 

• • • 
Sortint de Cast.ellnr a primera hora de la tarda d'una aoollidora jornada de ju

liol, hi ha lt'Ull)$ suficient. pt!r a: sense presscs: ani bnr encarn a rnb claror de <Ua a la 
boca nord del túnel de Viclha. Una mica m.és avall, cul •gafar el trencall de la pista 
que, quasi de pla. segueix ht riba e squerra del riu Ncrc. 

Pnusadament, plantern les tendes a la túanosa gespa, a ¡xx:s most1-cs del Uolh 
de~oh Jlurno (1.480 metres), s urgéncia de l Ncrc que neix . en tre 1·oques, pro<·ec.lent de 
I'Estanh dcLh Hóro. L 1ndret té una relativ>t ¡;emblan~a (a escala molt recluida, és ciar), 
>tmb els f>tmosos Uelhs deth Joeu de la veina Val dera Ar<iga. 

La boira~ poc a poc, t'mboh:aJla e ls entorns i pcr uns moments ln qujet.ud i 
l'harmonia són absolutes. PerO aqucst «sta.tu~» no dura gaire. La l)t"el:>lmc.:ia, ác.:tiva i 
pcr::;isOOnt, de mosquit.s i tllbocs. obligtt u cruspir-se e l sopar a corre-cuita i bu::;car 
prolt><;ció din• les tendes. Salvada la .-pe~¡ .. amb les darr<lres llwns del dia, lOlhom 
dorm pJñdrlnmcnt. n ema ens espera unu dura jornada. 

& taJili detb Hbro (f (lto: Jauultt Torren!:) 



A punl.a de dia tot.• soro ja dempcus. El cel pres.>nta un blau immaculat i la 
t..mperatura (cstem a la veAAnnt nord) és molt agradable. Un pe<.il mos pcr a agafar 
empenta i comencem a caminar. 

Al bell mig del bosc de 5<!6 !'los s'acaba la pista i IIJIIlfCm un <-orriol que s'cnfila 
mandrosamcnt. Scguint o.lguns pcdrons, anem guanyant o.l~ada i tntve$S(!m, viuies 
vegndcs, la llera per on hauricn de bai.lutlles inexi"cnts aigue• superlicials del N ere. 
lli hn molls lra.m.s d'aqucst caml quo ttansoorrcn damunl la tartera. Cal estar ama
tcnt a n<J pe1'dre la ruta. 

A !'esquerra dcixem la verLical pcndcnt que conducix ni l'brt Viehl Ilóro. Darrc· 
rll d'un collet, llunyA, mil rnctros pur thu:nunt nostrc, aparcix pcr primera vegada el 
~1ulh de• Pois. 

Arribar al magnífic Est.anh dcth Horo (1.980 metrc•J. 6s rctrobar-se amb l'aígua i 
la llum. Situat al recer d"unn immcn.a planúria herbrada, ofereix bonn pcr5pCC<iva '•ers 
1 .o F'orcanada. Cap de<h Hóro, tuc de Molieres i tuc d'Era Cerbosa. Aa:cdir·hi represen· 
la du., horcs de pujada, pero vol In pena de fer aquest pctit csfo~ dones l~ndrct ho 
mereix. Aprolitantla belle;;n MI• cntorm, prop d'un torrcnt que o.limento l'e,;-tany i d'un 
pul indicador del "nivell de la ncu, hi farem una reposada por a met"\iar. 

Alguns estudi• lúdrológic• nlirmen que aqucst estnny Tl'<:tLll les aigücs subterra· 
nie!f que ~/csmunycn pt>) Jlortll d~th HOra de Barrancs. 

Reomprcncm la marxa ncnbnnt de donar el tomh pcr la ,-oo·era noro del llac. 'l'ro
bcm un clot Orl queden pocs vel:ftigis d'una antiga mina d'M· nbnndonada. 

S'acoba el transitar per L('rJ"tny planer. La val) girn nrn c.up a l'esquerra i vcicm, 
n prop, les primeres eongc-f:1.t.c5 de neu que es de.spcnjc.n molt. verticals. Ln nostra ruta 
continuarA rcmuntant les lnclinndc• pcndents d'herbn dr la dreta. A esiAmes, topcm 
amb rastres de camf i moltcs ''cp.de• l'bem d~mprovitzar buecanl, scmprc, el tra~at 
~ racional pcr a •uperar el fort dcsnh·eU. 

Mentre pugo.m, veicm a la drela, el Cólh dera F'orcanad11 o des Pois que ens se
parlt de la val dcra Arti,W~. Una cstona més tard dominarcm. ja enfOl!at a la noo;tra 
esquerra. I'Estanh deth ).folicre• (2.248 metres). 

Avuru .. "ern peT l'iunplia base de la muntanya, parAllels n In vall, perO silualii ja 
enfr·onl del visible coll d'Aifr·cd, gircm decididament n In drclo. L• p(\jada s'nccentua 
\ lu Vi~:K\Jh-lció dcsaparoix quulii Lol,~llmcnt. Ancm a raur~ n uno platafOrma, envolt.odn 
do tartera, qut' ens orercix unn bona vhlió de 1'estrcta. i a~ria brt;tx.Q que hcm d·assolir. 
Parem uns minuts per a fer unn gnnyipada i recuperar cncwgic~. 

Lt-ntament, cal remuntnr el oonlenar i escnig de mel"'-'1 que ens separen d'a· 
quctt altiu trau earcncr que. curiusament, es presenta envolt.at pcr unes grans llas
tre•. moll roveUades, que contrn>ten nmb el clilssic rolor blo.nquioós de la roca cal
clrria. l;ncs dretes canals pcrm<'tcn arribar·hi sense dific:ultat. 

La P<liada des de la brctxa fin~ a la carena superior és ro~ drcta i caldril bus
car els millors llocs pcr evitar In cniguada de pedres. No ~· tracta d'una ascensió di· 
frcH, nns el <:Ontrari; mé~ avint, cal precaució pcr tal de plijar sense provocar esllavis
sudll!l. 

Sonsc més incidimcie8 nrríbcm a la punta sud dol JvTnlh du~ Pois. Ara sol::; fnlta 
boixnr uns melres fins el coll que uneix les dues punte~ i ramuntar unn r.1.cil canal, 
tomb6 amh pedra molt inestable, lins el cim (2.881 metreo). 

No cal dir la visió, extenasfssimn, de les muntanyes nrnncscs de que es disfruta 
des de lo Forcanada. També la vosiWlt nord"""t del ma.<fs de la Maladet.a es desple
ga csponerós a l'entorn del sobir~ del Pirineu. En resum, uno pnnoriimica extraordi· 
nAria. 

La davallada es fa pe! mateix itincrari. Cal ad•-ertir, encara Olés, sobre la ne<:C11· 
sitat d"extrcmar la precaució pcr tol d'evitar fer caure pcdres. llo repctim una vega· 
da més: el Malh des Pois no és una muntanya difícil; simplemeot es tracta d'una as· 
oonsió delicada. 



• • • 
Per acabar, permetcu-me f•r un pan;ll de puntuttlil<acions: 11~ l>rocurat que cls 

noms de Jloc fO!II;in cscrils oorrcc:tament. En '~9üar un país omb Uengua i cultura 
prbpies, sempre m'ha agradat, ~j més no, r~pcctar .. (o escrupuJotuuncnt renunclnnt a 
<'tnLlllrmitzar .. eiR topOnims. 

Únicamcnt unt' tecomunució. Si dispO!$au de tcmps, millor C.:r In ruta do I'Ctorn 
cap n casa el dln scgüent. F.vitareu el ~nnsament acumula! de l'asc•n&ló amb les ho
""' que us ""peren dins deJa vehiclC3. Partcm per experiencia. 

1 finalment, no puc ni vull ncabar aquesta d<'Seripció robre IIQUC!!la singular mun
tnnyn sense fcr csment do I'Alfred 'l'onnellé, que fou el seu primer oonqueridor 1'1 
ci'ngotft ele 1858, Wl homc ab~Wlutamenl coptivat per nqucst cim , ni que hi vn pujar, 
despre:s de varia intents, i que. mal~urlldament. morl als pOCS di~ d'bavel'·lo a~:~o!:!Oiit, 
poosiblement d'una pulmonía 111(8fada en el pie. Ha,.¡a lingut temp$, pero, de pronun
ciar aquestes I¡(,Jics paraul~s; · Forcanadn, la mevn bella aimía, pcr que J'(l1;plcndeixes 
~rcna i ·rndinnt a la llum de la muntanyn?•·. 

FITXA TECNTCA 
De J'Uelh dctb Humo a I'Estanh dclb IIóro 
De l'Es<tanb detb Horo a l'Estanh deth Molierea 
Ue I'Estonb detb Moli~res a la broiJul (2i95 m) 
De la bretxn a la puntn sud del :-.1alh des Poi• 
De la punta sud a In punta non! do la Forcnnada 
Total t.emps efeet:iu do pujada 
Total tcmps efeetiu de da vallada 

2 llores 
43 míout.s 

1 hora 02 minuts 
20 ' " inuts 
15 minuta 

i) hores 10 minuta 
3 hores 40 mínuts 

Asoensió efectuada amh cls componys Pere Cardona, Joan Cus(\jollllo i Baldomor 
Parcra els di es 17 i 18 de julio! de 1993. 

Jaume Torrcns i Calvó 



UNA BONA COLLITA DE TRESMILS 
En aquest. rnón hi ha coHecccionistes de tota mena, de les coses més diverses i 

estrafolHries que ens podem imaginar. Por tant, dintrc l'ambient excursionista que 
podxfem anomenar d'alti tud, t:unbé hi ha persone~ obsessionades a coHeccionar tres
mi ls, és a dir, muntanyes pirinenques que sobrepal!sin els 2.999 metres .. . F.vidont
ment, oom que no ~.s possjble de ool·locar.Jcs:; en cap muscu, es tracta, simplement., 
d 'haver trepitjnt el d01 del major nombro de t rcsmils possible. Als Pirineus (ent.re 
l' Atl3.ntic i la MediterrAnia) t!S comptabi1it~en, peJ cap boix , uns 190 cimals que atén
yen o l:iuperen Ja oota. rntagicn deis 3.000 mctres. AixO fa que cls col·leccionistes d'a
quest ~ipus tinguin fCina asscgurada per for<;a tt<mp~. A"ui dia, perO, tothoru va atra
fcgnt i cal fcr les coses al més aviat. poss.sible. Per nL'<ó, l>em cregut que valdria la 
pena d'orientar els futu.rs ocaparadors de trcsmils, bo i proposant·los una t-xcursió 
d 'una jornada i mitja, durant la quaJ podran trepit.jar tre~mil:; a cor que vols ... 

Es t racta de sortir un cáp de ::;etmana qualsevol <dissabte al migdia, por cxcmplc) 
n.mb vehicle propi i cmpassar~sc cls 300 km escassos que en~ ~puren de la vila de Be nOs 
(Pirineu aragonef). Cal d~ixar el oot.xe a u ns 4 km mós a.munt de la població, dcsprés 
de creuar el riu Esscra pel pont nou de Sant Jaume, ~ l'ent.rada de la vall d 'F.stós. S'hi 
endinsa una piSUl., perO una cadena n'intpjdoix el pas, car és rcf.Crvada al:; del país . .-\mb 
cosa d'un paren d'hores i cscaig ens traslladarem al refu~i d'Bstós (J .895 m), despréo 
d'haver deixat enrer~ la cabana de Torrno (aquí acaba In pi•ta). Al rcfugi trobarcu t ibe
ri i tota mena de comoditats, si us rasqueu la butxaea, com éti n aLlU·al. 

cJa som a la matináda segü~nl. Es aconsellnble de sort.ir a ptmta d'alba, ~nint 
en cornpl.e qua cstcm par1ant deis mcsos d'estiu, que són els que ens ofer~bcen ·més 
hores de Hum, cosa impreseindible perque tot surti bé. Poi cantó deis lavabos, agafa
rem un scndcr que va a trobar el Jloc on hi ha la pr•sa d'aigua del refugi. i poc dcs
prés s'entafora perla llera del barranc de Gfas, por tal de gtmaynr la primera barre
ra rocosn. XormaJmcnt, es trobcn lites qu~ Stmyalitzen el canú més adient. Després 

Dalt el pie "' de Clarabida (3.021 m). Al fons, el massis del Poeets (3.3715 m) {Foto: Anna M. Palleja) 



de superar una se¡:ona barrera, occroim a la conca SUJX'rlor del barranc, i en du('ll 
bore~e• som a l'fl';tany superior d~ Glas (2.590 m), lloc idoni per fer-hi la primera 
ganyipa.da, i ompJir la Cilnlimplorn . . Més enlaire no lÚ'ICOfi~umn trobar~hi aigua. 

En unH hora mós, troicm el n"" al por~ de Gla.• <2.930 m), de• d'on fetn UnA ull ndo 
al contó aceita, a la zona de l'eatony de Puixerga. Aqul wrnbern dccididament a l'es
qut.!rra j seguim el lloe rocós que en!:l puja n1 primer trcs miJ dW dia: eJ pjc N. do Cla
rnbida (3.028), des del qunl gnudim d'una panorAmicn imp•-cssionant, dominats pcl 
Gurgs Blancs i el Perdiguero, a Uevant, i pcr !'enorme moltt d•l Pocets, a poncnt. Si 
no F;6n massa estrirtes, podem nrribar·nos en un moment n ln punta Occidental de 
Clarabida 12.967), pcr ncnbar d'arrod.onir la visió. 

llaiAarem en direa:i6 se ven¡ un altre collct, i ens encararem a una curta paret, 
r~tUoda p<'r una canaleta, per la qua! assolircm el pie de Glas (3.01 n. A pocs metres 
pcr sota, tenitn el pie Inferior de Gías (3.002), que tampoc presenta cap dHicultnt. 
He~roecdircm pel lloc de plijadn, i vorejarcm per so~a el• pies de Clarnbida, per tal de 
tomar u siLuar·nos al port de Cíal:l. lt"'ins ara, només:. hcm nccc!hitat r~r ae.rvir les mans 
en els pies de Gías, pero la dificullat no arriba al sogon grau. 

Posats d'esquena als Clnrnbidn, guanyarem altm·a poi pcdrcgar, en direcció NE i, 
quttn hem fe~ uns 150 mctres, lraves""m cap a l'esquorrn ñns aba•tar el pie Comboó 
(3.045). De fet, es tracia d'un IUDunt.egament do grans bloca ~n una estribació plnna, 
perO que presenta un espectacular buit damunt la fondalada occitana. Scguramenl, vist 
des del foos deu ten ir a.,pcete de pie. Jo en diria, més aviat, punta. En JJC)<.'S minuts mé&, 
cap a ponent, traves.em un collet i cns cnfilem al pie De Saint-5aud (3.003), un deis 
pocs enp-i<Ua del Pirineu (el pie de Loscl"l'S o Robiñera també té la mateixa cola). Tor
nnrcm eorera, pero asc:endir-cm en diagonal lins sorür dalt In punta Lurda-Roeablnvn 
(3104), des d'on baixnrem de nou al port de Gfas, i tronnr-cm el refugi pel mateix itino
rari de plijada. F.n aquest periple, haurem '~sitat 7 pies de més de a.OOO metrcs i un de 
propina, de 2.967 m. Sense treure el fetge per la boca, pero procuran! de no fer massa 



pnrndetes, podem ser al refugi al cap d'unes 10 hores. E n dues hores més arribarem al 
col.xe, i nornés en.s caldrA mastegar els quilbmetrcs que cns separen de lD llar ... 

l)e t.ota manen-".! ~ si fem uque~ta pasl:!ejada, per exemplc, al mes de juliol, an1b 
moltcs horcs de llum, encara podem arrodon.i_r la captl.:rra de tresmils, i ampliar-la a.mb 
quatre més, o ~igui, arribar a un total d'Onze tre:smils: Consisteix, ni més ni menys, 
a seguir la cresta que, des dt' la punta Lurda-Rocablava, comunica, cap a llcvant. amb 
In torre 1\rmengaud (3.111), l'avantcim (3.122) i el cim deis Gorgs Blancs (S.J29) i el 
pie del port d'Oo (3.065). luxo comporta nJJnrgar l'excursi6 tu\ parell d'hores, i exigeix 
tenir uns <..'érts coneixements de grimpada, cspccia.lment en passar Jn torre 1\ rmen
gaud, tot i que no ós imprescindible l'ús de la corda. El des.,.,ns de la canal de la ,;a 
normal deis Gorgs l.llancs, és una mica dclicat pcr la mal n qualitat de la roca, i la 
fort.a i!lc!inació de les lloses que la formen. 

;\quest, pO<lrfem dir-ne, encadenamen~ d'onze pies de més de 3.000 metros en una 
sola jornada, J'ofcrim als pirineistes entrenats, pero també apun tem la possibilitat de 
fer-m~ el nombre que ~~ pugui, d'acord amb !'ambició i les fhcultats deis que s'hi en
fl'Ontin. Poques s6n les 1.ones que ofereix.en t.antes pOssibiJitats aJs coHeccionistes de 
t.resmils que disp<>•in de poc temps, o que tinguin prcs.•a per completar la total.itat de 
Ja Jlista. A ells, c ls rccomancm el llibre de ,Juan Buyse Los lresmiles del Pirineo, 
d'f.dicions Ma!1.1Jle< [((1(,8, rmblicaL el 1990. 

Auna M. Pallej it i Josep 111. Ton-as 

PIC DEL MIG 
Divendres a hora baixa planteru les tendes al final de lo pisLa de Yalllúverna. !•'a 

bo i el cel ésta mngnlficament es~elat, perO ~'ha d'anar a dornúr dbora, que dcmii toca 
matinar. Dis::sable, a lres quarts de 7, encara de nit, perO nmb bono ]luna que iJ.hunina 
prou bé el caml. encetem lo canü.nada. La Carnu~ i Ja Marta pujaran més tard fins a 
l'estany de Corones. Els altres cinc pugcm fins el pie del Mig, seose oecessi tar els gram· 
pons, ja qu~ la gclcrn de Corones esL./t molt m.invada. El lred és viu i el vcnt del nord el 
fa sentir m~. La geJera d'Ancto esta blanca, immacu lada. gtltcies a la nt-vada recenl. 
'fot pujant a.Js cims do Corones. la. vit¡jó és <:orr>renedora; vers eJ nord, mar de n<tvols 
baixos i vers mlgjot·n. llevunt i ponent, una atmosfCra claríssimn que ens penuet. albj 
rar fins a la llunyania munta.nyes i muntanyes cone&'Ud~s. Fins al pie del Mig tot ha 
anat bé; dcsprés, vc1-s la punt.a t\storg, ens oorn
pliquem la vida i no trobem el desllorig-ádor, 
grimpem i desgrirnpern, baix~m per una canal 
dcscomposta fins al pcu del cingla i pugem per 
una altra canal fins prop de la punta Astorg. Va 
fent·se tard i no trobciU el pas adicnt; dccidim 
ba.ixar ~r cruutl!:! de&:Ompo!:!tes i per una tar· 
t(!ra caOtica, dircctn n l'cstany gran de Corones, 
i ja per cam.inoi millor fins a Jes aimadcs ton
des; la Cm·me i la Mart.a ens esperen. La cami
nada ba durnt 12 h 35", amb tul temps real de 
caminar, grimpar i desgrimpa.r de 1 Oh 28''. 
Dit.t.menge al mali u fora Jes tendes esta tot 
gla9at, pero el cel está clarissim i el sol avint 
ens reta, i tal coro estava prC\.;st ancm a con - \,,_'\\ , 
templar la flor de neu sota la tuqueta Blanca. 
També ens surt un botúc isard, apoques pas- 11...:. 
ses, que fuig saJtant nirosaroent. Pie del )fisc (:l .. 'l46 mJ 

Pcrc Cardona des del r•ic de Corvne~ c3..293 m) 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSJONS 
Mñ infomuu:ló 

Novembre AcH"Ital a 1' aparta t de; 

ó, divendres •Lil covu de lo Cij"" {Tero!) 
i resum de eavitnts del Pirin<'u Grup d'F.spclcologin 

7, cliumcngc Excursió u M onLKt!rTill Grup ln f1-lutil 
9, dirutWLS Reunió ele pt'eparació de bsH;es Grup Fot.ogrMil~ 

12, d ivt.tndres Jna.ugurució d~ l'expo!:lici6 dt! r<JLOgr·onos 
.. ~·latrriolc!!- y t.éc;nicH.s espeloológicns• 
Fot<>grnlio &ubterrimi• Grup d'Espeleoln¡¡io 

13. di.,;abt.e S<>p4r de l!<'rmanor 
i enL~¡.'8 do plaques 25 anys ~oticiari del Centn!' 

14, diumcnge Trtt,....,iu SonL Uore~ Savall·Castellar Grup de Mumanya 
14, diumcnge Sonido o Co•Lellwrvol Crup de 8'1'1' 
14, diumenge E"""IIJdo al Cavall Bcrnat Grup .Ju\~enil 
14, dlumenge Lliurllrncnt. de prcmis de ltt )..tarxa TnrunLil 

l 'l'rotou a lo Constancia Grup Infantil 
21, dlumeng~ 'l'rnvcssn RupítrTttvertet G1-up Infantil 
21. diumenge l·!xcu raió a In sorra d'Encija Grup de MuntanyR 
27 i 28 'l'r·nvcf>&n •<Koldo Basterret.xea" 

Costollnr · Guardiola de Berguedh Grup de Muntony• 
28. diumenge Oe:seens o. ]'avene de la Codoleda Grup d'Espeloologin 
28. diumen¡,"' Ciclo do Sortldeo al Mont.seny Grup de :1-lunt.anyn 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

• Caminades Populars; Dia 7: XJII Travc"-'" Mntagulls. Vic, de 40 km. - Oin 
7: Manresa. - Di a 7: V Marxn Excursioni•ta Camjns de ICB Guillcrics, de 24 km. 
Dia 14: V Caminada Bnlcnya, de 25 lun. - Dia 21: XTV ~11ll'Xa Kupil · Taradell. de 
43 km. 

• Caminan~ per scndcrs: Dia 7: Etapa SanL Uoren~ Savall . Coll d'en Taló. 
Orga.niLzada per lo Unió Excunionista de Sabadell . - Din 14: GR-1, etapa Hipcll · 
Alpcns, de 22,280 km. OrganiL1ndn pcl Centre E.'<C:Ursion.ista de Terras..<a. 

• Trobada en Memoria dels Excursionist.cs, al Snntunri de la Bovera {Gui· 
merb). - Dia 14. 

• 34 ex<..'UEsions per conOixcr la natura. Contimu:t la pl'ogramació, qu~ podcu 
conBultar a Secretar ia. Organitzndn pcr la Unió Excursionista de Sabadcll. 

• 1 i\larxa Ecologica a l sontuari de Gallifa: Diumcngc, dia 28 de novembre 
de 1993: Ln inscripció previa als actes a celebrar será de 200 pesseLes, teninL drct a 
doe llibres, •Diilleg de les vergcs ncgrcs> i ·50 idees sobre eoologia•, a més d'una gor· 
ra de coló commemorativa de l'acw. 

A més a més es far/1 una mooumenLal paella d'8JTÓ6 al preu de 250 pesseles per 
perwna. 

Per a més informació i inscripcions, visiteu el Centre ~xcursionista de C~leUar 
els divendres de 10 n 11 do la nlt. 



ACTIVITATS DELS GRUPS 
MES DE NOVE~IDRE 

«FLIP~. LA MASCOTA DEL GlWP INFANTI L 

En .el butlletí del me' de juny varen sortir tmes pet.iLes normes per 
a tots els nens del Grup Jnlimtil, perque els que volgucssin fessin un 
dibuix per poder triar la mascota del grup entre tots els dibuixos prc· 
sentats. 

Ünicamt'nt es varen presentar cinc dibuixos, i cls participonts han 
cstnt: Judit Farell, Sara Gandia, Marta Badia, Caries Uíaz i Oriol Pa· 
pell. Gracics a tot.s! Espcrñvem, perO, més pnrt.icipa.ció. 

"FLIP" 

Duran\ Ja reunió del Grup Infantil que es va dur a terrne el día 7 
de julio!, es vo fer Pelecció de la mascota ~nlre eJs dibuixos prcscntats, 
fent de jurat c.ls ncns que vnrcn nssistir a Jn relutió. 

El dibulx escollit com a mascota va ser el del conill .Fiip• fct per 
Caries Díaz. Esperem que sigui del vostro grat. 

Vocalia <lel Grup Infantil 

TTofcu a la Constancia 

Els nens i nenes mencionats t-1 continuaeió tindran J'obsequi tradicional pcr la 
cor\S\Itncia en el 'l'roleu Enrie Comellas: Jordi Mas, Estcvc Carner, Blanca Biosca, Judit 
~'arell, Davjd Farcll, 
Roger Cubí, Núría 
.Biosca, Joan Ruiz, 
Marta Badia, Sara 
Gandia, Anna Font, 
Cristina Valle, Merit· 
xell Badia, Eud a ld 
l'tccorda, Daniel Va
lle, Oúol Pal)l'Jl, Oriol 
Lletjós, Scrgi Llotjós, 
Núria -S'úñ~z. )..1ireia 
Nüñ ez, Roger Ruiz, 
Jvlontserrat Rusincs i 
Alba Lleljós. 

La nostra en hora.
bona a tots! 

Aqucsts obsequia 
seran entregats úni
cament el dia 14. La 
,Junta Directiva així 
ho va votar pcr majo
da a l'últ.ima reunió. 

• Dia 7: Exclll'5ió 
m a t inal J>er l a 
muntanya <le Mont· 
serrat. 

Ascensió a la roca 
de Sant Salvador (Re· 



gió de 'l'ebaida) 1.152 metrcs. ltinera l'i : Monesiir de Montserrat (706 m), pos deis 
l•'rancesos. plat;.l:l de Santa Anna, miran<.lt\ de1s crmiLu.nts, ermita dl;l Snnt Bonct., roca 
do Sant Salvador, canal f>lnna, canú de l'Arrel, pla do la Triiútoi i moncstir. 

Despla~amcnt amb roc.xes particular&. Vocal: Jnume Torrens, tcléfon 714 ,;5 42. 
La roca de Sant Salvador i la Trompa de l'Elefont, siluades o la regi6 de Tcbai· 

du, són , possiblemcnt, cls millors miradors de la zonu orient11l del massis de Moili
serr•at. La sevtl osccnsi6, ~nzilla. tot i que inclou un Cllt't .. ramonuge», ~i la jornada 
noompanya. bcn segur quo sera una d('scoberta per nls que no concixen la serrn1ada. 

• Día 14: Entrega deis premis i Troreu ~Enrie Comellns· a la ConstAncia, 
aixl com rcpartiment de premis de la Manca de Reguloritat, de la que es P"""aran 
diopo•ilives. A I'Auditori Mllnicipal, n dos quarts do 7 de la iordn. 

• lJia 2 1: Travessa Rupit - 'l'avertc l. Aproximndruneni 7 Km. Despla~amnment 
en autocar fins l!upit.. L'hora de sortida serA a le• 7 del malf n In parada de In V..Ue
sana. 

E:s recomo na arribar 10 minuis abnns, per tal de col·locar les motxillt!d i prcndre 
tscient. 

El preu de l'autocar ós de 1.000 pcssetes per persona. Al$ socis del Centre sc'ls 
Bplicnril un JO per ccnt de d~900mptc. Ja podeu reservar i abonar la ''Mira pla~a en 
les hoces que el Centre és oben. Informació al wlefon 714 22 06. 

tii per algunH raó no podeu venir el diu eJe rcxcursió, a..;-i~ou aJ ma.teix número el 
méR 1wiat p<>ssiblc i Jins do~ dics d'ttntclnc:ió. 

GRUP .JtJVBNlL 

• Dia 14: Escalada al Cavnll Bernot de Sant Lloren~ d el Mu.nt. Vnenl: Dan i 
Sn¡;rcra. 

• lJin 21: Tnwcssa Rur>ii-Tavertet. Sor~idn nmb l'a\Llocnr o•·ganitzat pel Grup 
Infantil. 

GllUP DE llfUN'l'ANYA 

• Dia 14: Travessa Sant Llorcn9 Savall-Castellar, se¡:uint l'itinerari de la 
prova de .,;s~nda per muntnnya •E:Is Cinc Cim,.. (""f¡fna pan): !>Wli Uorcn~. els 
Plnns, Sant Sadumí de Gallifo, Gallifa, el f'arcll, P\Lig de la Creu, Castellar. 

'l'olal: 31 quili>metres do n>corregut. Ocsnivell: 1.100 metres. 
Surtida nmb Vullesnno a tres qunrts de 8 del motJ i tomada n les 5 de In larda, 

aproximadameni. Vocal: Josep Pons, telefon 714 69 19. 
• Dia 21: Berguedil. Scrra d'Encijn. 2.327 m . 
Sortida de c ... tellar a le~ 6 del matí amb ootxcs particulnl'!l. 
Coll de la Crcu de Fumanya (1.650), el Grau (1.740), la Bruixu (1.640), el ~·~rrus 

(1.1\201, l'Bst.re~ (1.940), cap Llitzct o de In Gallina Pelndn (2.327), t•cfugi Delgado Úbcda 
12.200), pla de les 'l'orcs (2.265), Crcu d~ Ferro (2.286;, pla d't:n•ija (2.180!, ""rut 
Voltor (2.271), pla d'Ensija, creu de Ferro i coll de la Creu de Pumanya. 

Dcsnivell nproximat: 1.100 metros. llores de cnmf: 7, aproximt>domcnt. 
Cal portar dinar. Vocal, Pcre Cardona, ieléfon 7114 80 47. 
• Din 28: Segon cicle d'excursions lll Mont•cny. ltinerari : Pare Natural RA.<\C 

de Gualba, pedN'rcs de c•n Sala, el polvorf, central eléctrica número 2, gorg Negre, 
baga Corbera. mosia Cor!M>rn, canú de In Solana, cnn Prat. 

Hora de sortida: 7 del matl. Hores de canú efecth·cs: 3, aproldmadament. Vocal: 
:\1cro Parern, tclHon 714 26 76 i 714 ú4 63. 

• Dies 27 i 28: IIJ Travessa •Roldo 13astcrrctxea " Castellar d el Valles -
Guanliola de Jlcrguedii. 



Curscl d'esquí alpi 

Tots ele interessar. en participar-hi, 
s'han de posar en contacte amb en Ramon 
Falcó aban• del 18 de novembre. Trucar al 
784 07 61 do dilluns a dijous de les 6 a les 
8 del ...,pro. 

GRUP D'ESQUÍ 

Targetes de la Fcderació Catalana 
d'Es)M)rts d'llivern 

A pnrtir de la segnna quinzen a d'a
quest mt:s do novombre, disposarcm jn de 
les targctcs d'asseguran~n. Tots els intercs· 
Sul~ podrnn pnssnr per Secretaria o l_es 
horcs do co~tum, En el moment de redac· 
tor &<IU~~lu notn, encara no sabem el preu. 

F:ls •'OCals d 'esqui C<tan treballant en la 
preparació del proper cun;et. A diferencia de 
l'any passat, i s'hi ha prou neu, el cursct 
oom~n.,..,.~ més avint a li de poder fer més 
sortidcs un cop s'hagi acabat aquesl. 

F.n el propcr butllctí s'iotentara donar 
ja un calondnri 1 tola la informaeió de toles 
les soo·t.ide• pro¡¡ran>ndcs per la temporada. 

' CRUP D'ESPI•:LEOLOGIA 

• Oia 6: Projccció d'un recull de diapo
sitivcs sobre La cova de la Cija (1'erol) 
i un resum de cavitats del Pirineu. a 
cllrrrc d'en Jordi Carreras, del CEC. 

A contlnunció diaposith-cs, en blanc i 
ncgre, de Primer-es exploracions de di
rerents cavitats, per Jooep ~.Torras, del 
CEC. 

11. lee 1 O del vesprc, al local social. 

• Di• 12: lnnuguració de l'exposició de fol<>grnfics que recull difcrent.s cavi
tats d'Espanya i F'ran~a, n eArree d'en Fclix Alabart, de In Sceeió d'Espclcologia de 
l'Ordal del C. E. de Vallirna. 

A oonLinuueió, prqjeeció del video cditaL per la federación Española de Espeleo
logía «Materiales y técnicas espeleológicaS». 

Scguidamcnt, xerrada sobre Fol<>gr-.úia subtcrrilnla, umb Feüx Alabart. 
l.'expol!ició rcstura oberta del 12 al 27 de oovembro, i l1>ornri sera el scgüent: 

De dillun6 o divendres, de 9 a dos quarts d'll del veapre, i dissabtc i diumenges, de 
7 a 9 del vcspre. 



• Dio 28: Sortida de cloenda de les jornadee a !'avene de la Codoleda. Desploco· 
ment amb cot.xes part.iculars. Per poclcr davllllar a la cavitat cal apuntar-se fins el 
dia 19 de novembrc al local del Centre, omplint el oorre~<pcnent ccrtificat de respcn· 
sabilitat. 

Pcr informació, telefons 714 50 68. 714 66 48 i 714 65 27, o al mateix CEC els 
di~~endres a les 10 del vesprc. 

GRUP DE BTI' 

• Día 14: Castellte•-col, en Puja!, riera de Murlll, 1\lonist•-ol de Calders i Caste· 
llar. 

Col reservar pla~a al telefon 71186 9~ . 

GIUJP OR FOTOGRAFIA 

Not.a: llccordem que podeu passar a recollir les fotografics deis trimestres pas· 
sot.l!, eh divendre• de 10 a 11 del vesprc pcl nostre local ooci.U. 

• Oía 9: A les 10 del vcspre, reunió al nosLre local l;Oclnl, pcr fer la p reparació 
de les bases de l'any vinent. :-;o hi falteu, la •-ostra Wll!Íl>teocia és molt impcrtant. 

Pr()xims concursos. El mes vinent farem el ooncurs de fotografia XXXl Saló de 
Munttlnya. Les bo.'l<lf! us arn'baran amb el pn)xlm bullletl. Us rcoordem també que el 
temo del quart trimestre del concurs anual ós .Animal ... 

Aúd donctS, jH podeu comen~ a preparar el mt~.l.eriuJ per els dos concursos. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

LOTEfUA 

Aqucst. any el número de la Loterio amb el qulll juguem a la rifa de Nadal és el 
5.766. 

Que pcrti molta sort a tot..! 

SOPAR DE GER.'11ANOR 

Oía 13: Sopar de gcrmanor del Centre Excu110ionista de Castellar i repar· 
timcnt de plaque• als socis que fn 25 anys que en •6n, coro a mostra d'agral· 
ment de l'entHat pel reoolzament que han donut duruoL loL aquest llarg temps. 

Enguany tindra lloc a !'Hostal Martinet i el menú ¡;crll el següenl: Cala· 
mnl"ll n In romana, vedella amb xnmpinyonR i p(l!l<lls, b'Clat, vi, >ligua mineral, 
cnfo í copa. Preu 2.600 pessctcs. 

Hora de !robada: Dos quarts do 1 O del vcspro. 
Apunteu·ws aviat, sobretot nbans del 10 de novembre, al local social o n 

Baldomer Parera, tclCfons 714 26 76 i 714 51 53. 



t EL CAMINAR DEL CENTRE 
: ACTIVI'I'ATS DEL PASSA'I' MES SEn~MBRE 

ENTORNS DE CASTELLAR 

• Dia t.!: Font i mn•ia do tu Roca, ma.<ria del Coll, can Girbau de Oalt, carena i 
cim de Haca d'Aliga (845 m), ditn tnmbé el !'edró, ca•tcll de Cnmera, i retom. ,Jo· 
sep M. Toulls, junt amb l'o1'C :.1orora i ¡\'li<¡ttel Snhnorón, dw CltLb M. de Torrassa. 

• Díaq8: El Brunet, Toroll, ermita de les Arenes (aplcc), torrcnt i fonl del 
Plotao, Cdf.nf.,u, carena deis l'nls, font deis Gossos, Cnnyollc• i c .. steUnr. Anna :\1. 
Pallejh i Joscp .\1. 'f orras. 

• DiaJ22: Foot de In IJioona, torrent del Cellerot., turó do ll1ontcau, 00\ '<'5 del 
Bisbc, coU· dtEstela i coU d'Estenall~ Anna .\i. Pallejl\ i Joocp M. Torras, junt nmb 
Maria i Jcx;cp P..Uejl\. 

• Díod29: Coll d 'E.•tcnnllco, torrent del Scc, eanaleiH SF. n la capclleta del tur6 
del• Corlinl( Yisita a la oovn de In font del ~·oral, roque• de la Coca, ,..;censió a !'aguiJa 
Bnixa de ll1i Carena de la Coca. mnsin de la Vall, serrn de Jos RcfUrdes, á.scen~ió n 
I'Occll de Pedra. earenn deis Empriu-t~, Fine:strc1lcs, coUet dvl 1 .lorJ cova Simanytt, 
ooll d'Ere•;>'lUI'ó de Montcau, coll d'F.stcla i coll d'Estennllcs. ,Joscp M. Torras, junt 
amb Joscp;,Pallejil, 11iqucl Salmerón, !'ere ).10J·ern i Salwdor 'l't·ullas, ddel Club 
t\+futanyenc de Tel'l"ll.~sa. 

AL TRES EXCURSIO:-IS 

Dics.il, 4, 5 i 6: Alta Jlibogorya: Vall de Vallhivcma U980J, iboo de Corones 
(2.220), cstany de Corones (2.6351, tlbtaoy gran de Corones (2.726). torrent, morena, 
coll, cim, pie de Corones (3.21)3), coll de :\1ig (3.255l. pie del Mig (3.346) oollet, bretxa, 
estnny gra'ñ: de Corones, estnny do Corones, ibon, vall de Vullhivem a. Ramon Are· 
gull, Manuhl Batlle, Eulalia Oom~ncch, Marta Mm-o•, Jonn Ribalta, Curme Vinaixa i 
el vocnl rore Cardona. 

• J)ic&-14 i 5: Arieja (Catnlunya Non!), Apnrcnmont de Laluu (960) (Vnll del 
Ribcrot), cuscotda de Ncrcch, cubana des Caoussis (1.859), refugi des F.stagnous (2.2~5>. 
P•rnoctació,:Rcfugi Mis l~stngnous, coll de E'austin (2.6f>3), pie de Mont Valicr (2.839) 
i davallada¡.nl refugi i d'allil ver! l'a.pan:ament de Lalau. Josep M. Gandia, Tomas Ma· 
flooa, Juan Muntada i Jaume Torrens. 

• Ditu•12: )fontserral. Mat.inol a la roca de Snnt Salvador: Aeri de Sant Jeroni, 
Cilmf de l'Arrcl, pla de lo Trinitat., camí de l'ermita do Sant Salvador, ooll de la Ml>
mia, pa• deis Flautats, ooll de la Prcnyada, oollel de Sant &!Yadoc i as.:ensió a la 
roca de Sant Salvador. Rctom pel mawi>< itinerari fins la cnnal Plana i daYallada per 
lu canw dhl l'ou del Gat. Jau me Sors, J osep Sora, Jaumo Torrcns i Ramon Vila. 

• Dior;13: Matinal al Comnnegra (1.558). Tomas M ufi(l6u i J osep Sors. 
• Die6 15 i 16: Vall de Beru\s: Pooat do la Cuera (1.~00), cabnna de Tormo, 

J'Cfugi d'Estós (1.89u), r ornoctució, eatanys i port de Cíili!, pie N (3.02ll, pie S (:).028¡ 
i punta ooeident.nl de ClarHbida <2.967), pie de Gías (3.011) i pie infe rior de Glas (3.003), 
punta Camboé (3.045), pie De Sainl·Saud <3.003), punta Lurda·llocablava (3.104), i 
rctom a la vall. Anna :\1. PaJJejA i Joscp M. Torras. 

• Día 18: Coll Formic, Sanl Segimon, Malagalls, ooll Formic. Joan l'arera i com· 
pan _y$. 

• Día ) 9: Bo,gllS. Sant Vice~ de Castellet. coll de can !\o¡¡uera, Sant Pcre de Val!· 
honesto (visita de l'església i del refugi del C.E. de San! Vice~), torrent de Rubi6, ca 
n'Ambrós, w ll de Sant ,Jaume, Sant Jnume de Vallhoncsta i retoro pel mateix iti
noruri. Josep Sors i ._raume Torren$. 



Deec:a.Dt8J'nt. en u_n dc.b puma d'avh.uallament de la Mata.c•tbl · Mo.nuerr-.1 

• Dia 19: Monistrol, monc•tir de Montserrat, Monistrol. Jonn Parera i oompanys. 

CMDNADES 1 M.ARXES 

IJin 4: IV Trnvessa Moutserrat-ltcus (100 Km. per ~ndcrs de muntnnya), 
orgarut•adn per la S.E. del C. F. Reddie. Enguany va acollir 21R participants, que 
havien de fer el rccorregul en menys de 24 hores. Varen oomplctar-lo, en menys de 
21 hoces, Pcrc Clapés, Vic:e~ Gandia i Joo;cp M. Torros. 

Dia IS: Caminada Popular de Calders. 25 Km .• Jaume Bcrcngueras i Carme 
Sánchez amb llurs fills, Frnnccsc Valls, Mare-e! C'.crma i tres m~s. 

Día 11: XJV !11arxa d e Si. Estcve de Palnutordcrn. 12 Km. Joscp M. 'l'orr::ts. 
Dia 12: Caminada del Pln del lle mei (Vic). 22 Km. Viccn~ Gaodia, .Jaume 

Gandia, Paqulla Vilit, J<M'Cp M. Gandia, Plluln Dom.inguez, Franc:esc Valls. Marre! 
Connit, Enrie G11ndia i Sara Gandia. 

Dia 12: IV Caminada i Aplee de Coancr. 12 Km. Súriu, mllS la Ricr•. fonts 
del Roure, del Ferro, F'rcdn, dels bn.cosahi i d'en J>cre, esglé!'>ia rum9nica i torre de 
Coaner, i rctorn a Súria per la vall del Cardener. J. ~1. Torras. 

Dia 18: XI Cursa Barri de Sant Uoren<; (Tcrrassa). 5 Km. J. M. Torras. 
Dies 18 i 19: XIV finvessa Matngnlls •. Montserral. Tenim noticia que !'acaba

ren ,Joan Avcllnnc'<la i Dani Sagrern, umbd6s amb un temps do iú hores 3 minuts; 
Scrgi Pich, Jaume Claret, Joscp c .. sajuana, Mont.Scrrat Vendrcll, Quim Snlvador, 
:'lliqucl A,·aJJanoda, Alfons Cornel., Joan Hodilla, Jonalan Doménecb, Raül Estcvc, 
Maurici Ga!orre, Jordi García, Gabriel Soll, Uorcn~ SolA, Xavi Cual, Elsa Uorel, Marc 
Carreras, Perc Clapés, Vicen~ Gandi, Josep Ruiz i J06Cp M. Riera. 

• Oia 19: VI Caminado de Prats de Llu<;anlls. J 9 Km. !loe l'oradat, les Coles 
de Manyaqucs, ooU de Plana, Santa Maria de Llu~h, Camdesol~r. f'onL de les Ooves i 
Pral.s. Anna M. Pallcjil. Ángel Gamisans, Marcel Gcrma i Josep M. T<mas. 



• Día 20: XJ11 Ca.minada Roeapreverina (a Torelló). 9 Km. J. ~1. Torra&. 
·Dio 2-1: XV Cursa de la 1\lc....:e (Barcelona}. U Km. EntTe els més de 12.000 

participunt.a hi havia i\nna M. Pallojn i Joaep M. Torms. 
• Dia 26: IX Marxa Blan c-i·lllavo de Cardcd eu . 15 Km .• lo•ep M. Torr~s. 

ESCALADA 

Dia 25: l!:scalndcs ~ Montserrat, rcgió de Por tolla; Agulln del Sol Poncnt, ores
La N, i roca Pet.ita de In Portclla, ,; a normal. Joscp M. Torras, junt nmb .Joan N ubio· 
la, J ordi Álvarez i F..fttcve Tumtt¡:L 

ESPELEOLOGlA 

J)in 11: Cova d o Mum. Carmc Elies, Jordi Mus, Ramon Mas, Enrie Vnllcs, 
T\·fontscrrut Grau: CriAtina Valles, Dunid VaiJcs. 

GR.UP DE B'IT 

Dia 26: Despla~nmcnt ru cireuit ¡x,rmancnt de bicicletes tot tcrreny de Vnllro· 
ma nes. J. Cortiella, J. Tnrres, J . ).1, Rodri, J. Camp•, C. Pcñrllver, C. Ruiz, R Cla· 
pcrs, A. J>ujnls i P. Simon. 

WATV ART 1 MÚSICA 

Sant Pere d 'Ullastre, 9 Teléfon 714 55 71 

PIANOS, ORGUES 
1 TOTA CLASSE D' INSTRUMENTS 

FACILITATS DE PAGAMENT 
VENIU 1 HO VEUREU 

FADERS, S.A. 
FABRICACIO 
DE MATE RIAL 
O' ESCALADA 
1 ALPINISM E 

Flo4fgon Industrial 
Pla do le Bruguera 
Carror Barcelona s/n. 
Telé fon 714 66 11 

CASTELLA R DEL VALLES 

Propa Domestic Industrial 

R.A.R.S.A. 

Avda. deis Fruitors. 1 
CASTELLAR DEL VALLioS 

lns ta tlacio ns i s ub m inistres 
gas propll 

Co ncessiona rl Oficial 
de Buta no, S .A . 

TALLER VILACLARA 
Servei i venda RENAULT 
Rcparncion, i acondicionam ent de tola classc de VEHICLES 
VE KDA DE COBERTES 
Passei • 72 Te l. 714 5191 CASfELLAR DEL VAJ.LES 



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 


