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PARLEM UNA MICA 
DE LES RATES-PINYADES 

Les rotcs-pinyades de covn, o! wlernbre«tubre, inicien uno bnixada masshra en 
latitud u cove• i refugis més o rnenys fixos, des de la Provcn~n francesa, Ariegc, el 
Rossolló, o! Conflent, la C..rdanyn francesa i la c'Ostn de Girona, fins al centre de la 
provincia do Barcelona. Vnn nls rcf'ugis hlverncncs, cspedalmcnt l'nvcnc del Davl, al 
mnssls de Sant Lloren~ del MunL 

Hi ha constancia de moviment.s migratoris d'anada i t.ornoda., indús trovcssant 
el Pirineu (Conflent-Bareelonn i viceversa) que generalmeni <'Oincideixen amb onades 
de fred i scgueixen la direcció Sud més o menys paral·lela a la 0061a gironina. 

Segons l'cspécie els •-ols migratoris poden sor curts o moh llnrgs, dcpcnenl de la 
forma i desenvolupamcnl de les eles, com ja s'ha mencionnt nnteriormeot. Les pcti
tllll rutes que no srriben nls c:ent quiliimetres de distancia, fetes pcr n instal·Jar-se en 
lloco mé• abrignts, difereixen del• dcspla~aments a llnrgn distancia on els quals cls 
sniml\ls cerquen refugis hivcrnals amb clima difercnl al del lloc do precedencia. 

Lt.-s vttriacions cstacionals de lo temperatura provoquen en el~t qui.rbpters vcrita .. 
bies rnigracions, semblants o les de lett aus. 

A tall d'anecdoia., e• conta el cas d'lln pescador de la cosi.A burgalesa el qua! on 
t.robar a casa scva, enredat. en unn xarxa, un rat-pennt viu. L'animal duia una aneUa 
que indicava que procedía de Smol~nsk (Rús.•iaJ, la qua! cosa oignificava que havia 
NlCOI'T'Cgllt més de 1.100 quilomcU'O!!. 

El metode de l'ancllnment és un deis més precisos per a la investigació de les 
migrttcions. Cons.istei.x en eol·locar una abra~adora d'alumini o. l'avantbra~ en la qual 
va inscrit el centre d'ancllnmcnt ¡ un número. Les recaptures pcrmctcn conEüxer les 
relaciuns entre diversos tipus. d~ covcs, vies de pas i la dirccció que pr~nen en gene
rol el• animal• migrants. 

Les rntcs-pinyades per podcr-~o moure en la foscor hnn dosenvulupttt un dc1s me
canismos fisiolbgics més sorprenents que es coneixen del món nnimaJ, i que encara 
avui, suscita J'interes de molts invcstigadors. Ens rcferim a l'ewlocalització, la qua! 
coso consisteix en l'oricntació por mi(.jA deis ecos de sona emcsos pcr !'animal. La 
localització deis object.cs mitjan~.ant l'eco es rcalit.za emetent vibracioos sonores d'alta 
freqil~ncia, gnicies a una laringe moll desenvolupada. AquetiteS eón recollides de ro
bot por una oida dotada d'uns pavellons auditius grans i membranosos; les ,.;bracions 
pa88&rnn ni ccrvell, el qua! farb un cillcul precís sobre la distAncia i dimensions de 
l'objecte. L'oida, por tnnt, rcalitza en les ratcs-pinyades la funció d'ulls, obteninl d'a
questo forma una imaige sonoro i no optica del m6n que l'envolla. 

Aqucst complicQt sistemo nctua com un9 mena do radar nltturu1 mo1t més cfica~ 
i sensible que qualsevol dols construiis per l'bomo, ultra da ser més llcugcr, donat 
que no arriba a pesar més d'un gram. 

G.E.C.E.C. 
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ITUHIIUIS P•OI.UUS -- -
Mapa de onigracions de la rata·pinyada de cova <Miniop/erua 8chreibersi) entre 

Catalunya i el sud de Fran~a (Balcel.ls, Scrra y Salvayre). AquesteS ruW8 osciHen enu-e 
130 i 160 km de rca>rregul. A més s'inclouen itíncraris més lla.rp; pcr exemple: 

• Provincia dc Ban:elona • Grottc de Béu>Ue (Hérault) de 228 km. 
• Provincia de Barcelona • Grotte des Fées (Bouches du Rh6nc) de 350 km. 
Annex: reprcscntació d'una rata·pinyada anelladn. L'anella consistcix en un bra~nlot, 

normálment d'nlumioi a on s'hi f'a consl.ar el centre d'anellament i un número de rogis· 
tre. - 1 a 13 • coves i locnlitats amb l'e(:Upcracions. • • · - - -- Direcciona comprovades. 
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A JOSEP M. DE SAGARRA 
EN EL SEU PRIMER CENTENAR! 

Si bé el Centre no té per costum dedicar les p~gines d'aquest butlletí a homennt· 
jar o rememorar personat¡¡es notables de la nostra t.erra, creiem que la personalitat 
descollant d'un deis máxims cS<:ripl.ors, poeta i drlUllalurg oontcmporani, encara que 
avui pot.•er no tan ooncgut o popuJar com quaraota anys enr"era, principalmenl per 
les generacions més joves, com ós Josep M. de Sn.gnrra, bé es mercix fcr una excepció 
i dedicnr-li un breu paro bcn sincer record. 

Fem, dones, la rememoran~a omb un íntim dring d'cmoció l'ruit do la lectura de 
la seva obra P<*tica, de la qual i com a homenatgo, rcproduim un brcu fragment d'u· 
na poesía que pot.ser no figura pas en el cntaleg de les sevcs obres més cnbdals 
- reoordem El comte Amau, el Poema tk Monturrot, autentic:s moouments, entre d'al· 
tres- perO que a nosaltres, eh; cxcursionistes, cn.s fa rememorar 't-ivencies viscudcs 
en el nostre pelegrinar de molts anys pcr les nostres controdes, i beo espcdalment 
pel meravclló& Montseny. Si amb aquestes línios logrem de¡¡vetllnr l'int.eres de l'omic 
lector pcr en Josep M. deSagarro induint-lo a voler concixer a lbns la sevn magnifica 
obra, pcnsom que és el millor homenatgc-rccordan~ que podem ler·li. 

VILA DEL MONTSENY 

Sojorn humit de prots i de come/les 
de pins i de polla11cres i <l'nlf>ons, 
lleganys dt boiro., fines per¡jarelles 
de les mun/onyes pál·lides del fons. 

Sojom humit, oo veig {lorir 101 d'un<l, 
ent,.. garriga i gleL .. s de rooell, 
el palier d 'or de la mo.sia bruno 
i. el tecd.a.dl del c:ompan.or ucrmell. 

Temps ero lemps que en la d.ol~r o<Jfnarta 
d'aquesta uila d'aigua i pietal, 
passejaoo mon dnima rdorlo 
i adormfs mon cor enamorot. 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Abril 

10, diumcnge 
10, diumcnge 
10, diumcnge 
17, diumengc 
17, diumcngc 
23 j 24 
23 i 24 
24, diumenge 
30 i l maig 
l de maig 
l de maig 

.Escalada al Palier de les FOt¡Uerotieti 
Travessa Castellar . Montserral 
4n etapa travessa Castellar • Montserrat 
Part. l!:mbnrdissoda de JQ Gnrrotxa 
lnici del Curset de Potogrnlia 
Balmn de la Pinassa 
Santa Maria d'Oió-Prats de Uu~ 
De fonl en font 
Al ).loniarto amb esquís o a peu 
Sortida a desbrossar camíns amb Serna 
Cicle Montseny: Turó de Grenys 

M8 tnJormació 
a l'aj)U'tat de: 

Grup J uvenil 
Crup de Muntanya 
Crup Infantil 
Grup do Muntanya 
Grup Fotografic 
Crup Juvenil 
Crup de Muntanya 
Crup Infantil 
Crup de Muntanya 
Noiiclari del Centre 
Grup do Muntanya 



TENIM NOTÍCIA DE ... 

• Cominades populors. - Dia 2: Segono Caminada Popula r Val! de Lord. Snnt 
Lloren~ de .\lorunys (17 km). - Dia 4: Monistrol de Caldcrs (17 km). - Dia LO: 
Caminada de les Ermite~ de Uorct, Xavils i Manllcu (15 km). - Dia 16: Berga. -
Dia 17: Voltrega (20 km), llostalct.• de Baleny~ (20 km) i Sallent. - Dia 24: Cases 
No•-es (Rodn de Ter) 05 km) i Avill. - Dia 1 de maig, CAAscrrcs. 

• 58 M11nca de Regulruit.at de Catalun.yn: Lles de Ccrdanya <Cap de Rcc). Oitt 
29 de maig. Organitza: C.M. de Snnt Cugat. 

• XJn Excursió i Aploe del.s Excu:rsionlsleti Ve oornns de Ca t.alunyn: Stmt 
Lloren~ de :\lorunys - Vnll do Lurd. Di a 5 de juny. Organitza: C. E. de Terras.a. 

• Camlnant per Senders. Dia JO: Caminades Pre-pitinenques. Tram Ponl de 
Uinars-Sant IJorc~ de Morunys (GR·l). 19 km. Organitza: C. E.TCTJ"aSSa. - Dio 
17: Sentmenat - fran~a. Tram Sant Julia - Hostu.l de la Riba <GR-2). 19 km. Orga· 
nitza: SESC de Scntmenat. 

• Concursos d e Fotogrnfia.- 'l'enim los bases dels concursos fotogrMic~ •La 
Rosa• de Snnt Fcliu de Llobregot i .,JI Concurs del poble de Murn i del Pare Naturnl 
de Sont Lloren~ del C.funt.. Ven.iu a consultar-les! 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES D'ABRIL 

GRUP INt'ANTIL 
• Dia 10: 4a. i danoern e tapa de la travessa Casoollar·Montserrat. Ttinera

ri: Riera de PuJA, Ho."'.aa de la Creu. C.ion.istrol de Mont$Crrat, camJ ant.ic del Crema· 
llera (pas~m pel túnel: cal portar un lol) i moncotir de Mont~rrnt. 

La sortida sera a les 8 del rnatl de la parada de la Vnllosana. Cal trucar amb 
antelaci6 per reservar Jes plncc~ de !'autocar i n més s'haun\ d,nbonar eimport del 

' mntcix abans del divendres dio B d'abtil. El preu pels socis és de 600 pcssctes i 600 
pels no socis. 

• Día 24: De font en font. Rccorregut per fonts que em·olu-n Cnstcllar. Sorl.ida 
a les 8 del moti del local scciol del Centre. 

Vocals: Guillem Diaz, tciHon 714 82 9:> i Anton.i Carner. ~li:fon 714 56 94. 

GRUP JUVJ;:Nn, 
• Oin 10: Escalada al Palier de les Fogueroses. Grup 11. 
• Dios 23 i 24: Camp de t.reball a la balma d e la Pinnssa, ""rtjda conjunta 

deis dos grups juvenils. 

GR UP DE 1\fUNTAl\"VA 
• Dio lO: V Travessa matinal Castellar • Montserrat, seguint camins de m un· 

tan ya. Reoorregut d'uns 30 qlti lbmctrcs de llargndn. Hores efeclive& de cami: 7 i rnit· 
ja, aprox.imndrunent. 

Sortida del local del Centre a les 5 del maU en punt. Cal portar loL F.J retom es 
faril amb a utocar si es cobreix un mínim de placcs. Pcr aquest motiu, és imprescindi· 
ble iascriure's i abonar el prcu de !'autocar com a m!\xim 6ns el dia 7 a les 9 del 
vespre. Si no hi ha sulidents participants, el retoro de Montscrrat 8 Castellar s118u
rA de fer for~ament amb cotxes particulars. HorQ d'arribada prevista a Montserrat: 
entre 13 i 13'30. Hora d'arribada pro,~sta 8 Ctu~t.ellar: entre 14 i 14'30. 

Vocals: Jaume Torrens, teléfon 714 55 42 i Joscp Sors, Lelefon 714 73 OO. 
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• Oia 17: Participaci6 en In XVII Embardissada a la Garrotxa. Pro,·a excur· 
SIOnista que organitzada pe! C. E. d'Oiot es desen•-olupara pcr un bonic itinerari d'a· 
quella comarca. El recorrcgut, hnbitualmeot, és d'uns 2ú quiJC>metres de llargada. 

DIA 24 

CINC TOMBS PER LA TRAVESSA 
CASTELLAR - GUARDIOLA 

Tercera sortida: 
SANTA MARIA D'OLÓ - PRATS DE LLAQANES 

Hora de sortida: 6 del mall. 
Lloc: Parada de cotxes de llnia 
Durada: 4,30 hores, aproximnd ament 
Qullbmetres: 21, nprox.imadament. 
C11dascú s'ha de portar el mcnjur i lo boguda 
Els tcmps indieats en el pm·fol de l'itinerari són cls que es fan uJ ritme de la • traves· 
tUh, és a dir, són bastant ~..;us. Not\aralment, en aqucsts •Lombs .. s'bauril d'adequa.r 
Jlhort\I'Í al rit.me dels pn.rticipantt>. 
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Por participar en aquesta octivitaL és imprescindible apuntar·sc pre,;amenL i 
abonar el prou de !'autocar fino el dio 21 d'abril a les 11 del vespre. 

• Dies 30 d'abril i 1 de maig: Sortida al Montarto d'Anln (2.832 m), nevat, 
per a fer amb esquís o o pcu. Dissabto: Sortida el maU amb c:otxes particulars. 
Tardo, a peu fins el refugi de la Restanca. Pernoctació. Diumengc: Ascensió al Mon· 



tnrto d'Aron runb csquís o a peu. Re-torn. 
Els intcrcssais poden oontad.ar amb Joan 
Fabll i Pere Estapé cls divendrcs de 10 a 
11 al local social per reservar places al 
rofugi, fins el día 22. 

• Oia 1 de maig: Cicle de sortidcs 
pe1 Monl6en.y (VIHJ. Can Puig (Arb(icies), 
el Vilnr, coll de Te, turó de Grenys (1.116 
m), feixn Llarga, els Rol.ers, can Puig (530 
m). Deenívell: 600 m. Vocal: Baldomer Pa· 
rern, tciCfon 714 26 76. 

• Nota: El Crup de Muntanya informa 
que el vinonL me• de maig hi haura, entre 
d'altrcs, les sogücnts activitats: Día 8: Vll 
Caminada Popular de Casl.ellar. - Oia 29: 
lT Motngnllo • Castellar, de 52 km. 

GRUP O'ESQUÍ 

Fi d e la temporada d'esqul alpl 

La Setmana Santa acostuma a ser el 
final de temperada de l'esquj de descens, 
excepeió feta deis aoys en que ha nevat 
molt i In temporada s'aJJarga una mica Pa.nc•rca qu• encaJan.a, .. rautocar 
mé&; aque&t ony, perO, sembla que no pe- d•J crup d'«qui 
dril ser uixJ: ja durant el mes de ma~ la 
calor ha nprctut de valent i cls abundants gruixos deis mef!Os de gener i febrer, han 
disrnimút e~candolosoment de pressa. 

l/óltimn AOI"tida pre,.;sta amb autocttr es vtt havar de 8\l.Spendre per no haver-hi 
el mfnim de gen~ necess~rin. De totn mnnom n tothom l'bi queda el bon regust de 
bóeu quo hllll deix1:1.L Jet~ bones esquiades dels primara rncsos d'hivcm. PorO com que 
als ci ms si que encara hi queda molta ncu, ara és el momunt d'aprofitar al ml\xim 
les pclls i cls esquJs de muntanya. 

CRUP FO'COGRAFIC 

Curset d'iniciació a la fotografía 

El dia 19 comcn~a el curset d'iniciació a la fotogrtúia. Les elasses seran dona
des per memb""' del depanamenl de fOiografin de les Agrupacions Narcis Giralt., de 
Snbadoll, c1s dimarts a les 10 del >'OSpre. El eul>lel tindr~ una durada de 7 setmanes 
i el preu del turS<!l é5 de 3.500 pessetes els no socil;, 3.000 pel!l!Ctes cls socis i 1.500 
pessetes pela membrcs del Grup J uvcrúl. Els temes que es iractaran són els segllenis: 

- Introducció a In fotografia 
- Lo cbmora i els complements 
- Diafragrn"" i velocitais 
- Compcsició 
- Uum natural i artificial 
- !Wvolat 
-Temes fotogrñfics 
Finalit.zarñ amb una tauJa rodana. 
Pcr a inscripeions, els divendres de 10 a 11 de la rút, al local del Cenire, fins el 

día 15 d'abril. 



NOTICIARI DEL CENTRE 

RESUM DE L'ACTA DE L'ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS 

Celebrada en primera ron>-ocati>ria al nostre estatge ooc:ial tingué Uoc, el dia 25 
de fcbrer do 1994, l'assemblea anual ordinária en la qual es lc8Cl8ren els segiient.s 
temes.: 

• Es llegiren i aprovaren les actes anteriol'l!, relotivcs n !'última assemblea or
dinAria, a l'ext.r110rdinária de constitució de la nova J unta dcl Centre i n l'cxtrnordinltrin 
de constitució de Junta del Grup d'Espele<>logi n. 

• S'uprovill'estat de comptcs del P•-'sat cxorcici, quo queda tancat amb un d~fi
cit de 71 .658 pe¡¡sel.es. Es di•cutí i aprova l'augmcnt de quotus de soci pe! vinent any 
que quedA nxat en lOO pessetes lineals per a Lotes les cal.e¡;uries de soci . 

• Es debuté el pressupost d'enguany que rou np•·ovot amb lUI d~ficit previs~ de 
65.552 pe..aetes que pot variar en menys en funció de po""iblcs ingrcssos de quotcs 
do nous f;()CiR durnnt rany. 

• Per part d'alguos responsables de grup s'cxplicarcn nlguncs activitats respecti
ve~. si bó qucd/1 sobreentes que és prou evident que la publicació men•ual del butlle
tf dóna informació suficient de les activitats i esdeveniments de l'entitat. L'encarrc· 
gnt del material explicA que del 1993 té un remanent de 30.000 pessetes que es poden 
esme~ar en la c:ompra de material nou. 

• A continuació la senyora DomínguM erposa els projectes de les activitats del 
Grup lnfllntil pcr aqucst any. El responsable del Grup FotogrAiic informa del projee
te de rer un curset de fotogralia el mes d'abril vinent i a continuació cl prcsidcnt del 
Grup d'Espeleologia exposll la idea del scu grup de rcr un cun;ct d'espeleo. 

Ele doe última punts de l'ordre del dia no calgué debatre1s j a que no hi hagué 
proposte11 cscritcs prCvics a J'asscmblca. i tampoc sc'n rcrcn d'orals. 

El Secretari 

SORTIDA MATINAL CONJUNTA Mm EL SERNA 

• l)iu 1 do muig: l:legun~ surtida matinal cof\iuntu amb el SERNA por tal de des· 
brcssar el cwnf de Cos tellac Vell que discorre por en n'Oiiver i la costa d'cn ,Jan, i 
neteja deis •·odnla de Castellar Vell. Olí ha prcgrama·C<trtell u part.) 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE FEBRER 

GRUP INFANTIL 
Oía 20: 2a. etapa travessa infantil Castellar - Mont~~Crrat. Sara Gandia, 

Esteve Carné, Arnau Palazón, Blanca i Núria Bioecn, Cristian i Irene Ruiz, Aleix i 
Roger Cubl, Pablo i Esperanza Cavero, Anna i Gemma Mas, Anna Calsina, Sergi i 
Anna Borjabad, Sara Gonzálcz, Gerard Toutain , Oriol Popell, Roger i Joan Ruiz, Ro
ger i Pau Vilusecu, David Monlorte, Eduard Soler, Pau Armengol, Joan Ros, Caries 
Dfnz, Moritxcll Ley, Mnrc Pascual, Esteve Costo. Recorregut sense dificultats que fi
nalitzA al voltant de les 11 del matí. Els neos van disfrutar també de dues bores de 
jocs. - Ola 27: Sortlda a la neu, a Castellar de n'Hug. Aquesta oxcursió la f6-
rem amb el propi>sit de trepitjar la neu, jugar i IHscar sobre d'ella i nixí ho vam fcr 
el total de 4 7 per&OIJes que formAvem el grup. Al migdia tornllvem del Pla de l'Anyella 
cap a Castel.lar de N'Hug. 



GRUP JUVEND> 
Grup A: Día 20: Pract iques d 'orientació. llecorregut: font del Uor, Queixal 

Coreat, cau deis l!:mboscats, oollet del Llor , coll del Sec, ) ,·(ontcau, coll d'Eres, cova 
Simanya i font del Llor. Assistiren " la sortida: Toni i Jaume Mingucll, Xavi Masip, 
Marta Mainou, Laia Rocaver·t , Jaume Solé, Joan Llobet i Toni Pladevall amb els 
monitors Joan Avellaneda, Marc Paul i Marina 1!. 

Grup B: Día 6: Matinal pcls entorns del puig de la Creu, substitutbria de 
l'auada al Delta de l'Ebre, amb el següent recorregul: Castellar, sot do Goleres, puig 
de la Creu, font del Gurri, font del Canadell, salt de can Montllor, font de les Fagi· 
rtes, can l\•lontllor, can Padró, Castellar. Blanca Biosca, Gina Pau1, EJ"ola S imon amb 
M. Llobet i D. Sagrera. - Dia 20: Matinal a Sant Lloren<; del 1\lunt: Sant Lloren~ 
Savall, Comabclla, castell de Pera, roca Screny, els Emprius, Queixal Corcat, eova deis 
Emboscats, coll de ~'inestrelles, el Marquet, vall d'Horta i Sant Lloren~. E. Soler, E. 
S imon, J. Guardia, J . J uliana, J .Gamisans, G. Paul, S. Pieh i D. Sagrera. 

EN'OOUNS DE CASTELLAR 
Dia 5: Can Pages. font i !()rrent de la Tosca, can Moragues, ermíta de Togores, 

el Vilar, can Torrents, Canamada, Sant Pere d'Ullastre i Castellar. Anna M. Pallejlt, 
Maria :\1artínez, ,Joscp Palleja i ,Joscp M. Ton as, junt amb Núria !'!ir, xlontse 13er· 
tran, Llibert Padró i Nieolau Salas, del Club Muntanycnc de Tcrrassa . - Dia 6: 
Castellar, el Farell, Puig do la Creu, Castellar. V. Casado i J . Sors. - Dia 6: La 
Mola, el Montcau, per ooll d'Estenalles. M. Sors i M. Griera. - Dia 6: Alzina del 
Sal·lari, balma i avene de l'Bspluga, camí ral, Tres Creus. T. Roura, R. Vila, M. Ofivé 
i J . Sor. B. - Di>< 6: La Mola i cingle de Cavalls. D. Renom i amics. - Dia 6: El 
Girbau, coll de Grua, camí de la Scnyora, Santa Agnés, Morral del Drac i wrnada 
per caml de la Soleia, font, coll de Grua i el Girb>tu. P . Vives, l. Cabedo, V. Gandia, 
J. Bruix, P. Carreras i :\1. Germa. - Di a 6: Font del Llor, coll d'Bres, Monte.au ( lOM! 
m) i oova Simanya. Mru·cel Canudas, Gerard Enrique, Estel F'errando, Lluís Lator re, 
Elisabet Minguelf i 11aria Salvador. - Día 16: El pont de la Roca, lo Torrotn, puig 
d 'Abcllerola, la Munt.ada, font del Llor, el Marquet, i reLOrn. Josep Palleja, amb Pere 
Morera, del Club Muntanyenc de Terrassa. - Dia 17: Castellar, font del Pintan. el 
Castelló, Sant Jaume de Vallverd, Cadafalch i Castellar. V. Gandia, J. Cabeilo, J. 
Carbó i J .Sor. ll. - Dia 20: Castdl>tr, Cadafaloh, Sant Sebastia, Castellar . V. Ca
sado, N. So•·• i Joscp Sors O. - Dia 25: El Girbau, col! de Grua, el Gurugú, la Codo· 
leda, Pi del Vent, cami de la tOnt Soleia, fOrats i carena de les Animes, font del Saüc, 
la Mola i retorn pel eamí deis l>•lonjos. Annil M.Pallejil, Maria Martínez, Josep Pa· 
llcjii i .Joscp M. Torras. - Dia 27: Castellar, Les Al'cnes, pi de les Quatre Besses, el 
Dalmau, canal i ruines de S8llta Agnes, camí de la Soleia, canal i font de Ncda. pi 
de Jns Quatro Bcsscs, les Arenes, i Castellar. Tsidre Cabedo. Pere Vives, F rancesc Valls 
i Maree! Germa. - Di a 27: · · · · · · - · .· - . - ........... -, 
Matinal al Farell. Josep 1 FLAMA DE LA LLENGUA li\if.) ' 
Sors o. i Vero Casado ,;}!i CATALANA 8 
ALTRES EXCURSIONS 

Dia 13: ).1atinal Vila
drau ·La Garriga. l. Cabe
do, V. Gandia, J . M. Gandia, 
B. Bas terretxea i R. Falcó. 
- Dia 20: Collbató, mones· 
tir de Montserrat, en el dia 
de la ~-lama de la Llengua 
Catalana, i retorn. M. Sors i 
M. Griera. - Día 20: l eta· 
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pa CasteUar • Guardiola: Castellar • Castelltc~l R. t' alc6, 1 Cabedo, V. Gand.aa, 
Josep M. Candia, B. Basterretxca, P. Simon, M. C. Lleixii. J. Muntada, J. Sors B., J. 
Sabater, O. Snbater, C. Co•tes, J. lbáñez, F. Deu, M. Germil, J. M. Torras, O. Renom. 
- Oía 20: Arbúcies, el Vilar, coll de Te i relorn pe! mateix itincruri.l3. Parcra.- Dio 
23: Scrra de Collserola: Área de lleuce del torrcnl de can Coll (Cerdonyola), puig de 
la Guardia (197 m), torreot de can Codina, turó d'en Cerda o de l'Ennita (295 m), can 
Cerda del llo6c, coU de Mas Bcrnal i can CoU. Joeep Pallcjit i Josep M. Torras,junt amb 
Pere Morera, Miqucl Salmeron i Salvador Tnllllls (C. M. Terrassa).- Día '1:7: Sonido 
del Centre: Serrcs del Corb i mola de Sant Honora!, a l'Alt Urgell. Anna .M. Pallejil, 
Josep M. Torras, Jooep Sors, Uegoño Basterretxcn, .loan Sabntcr, Joun Casujoana í el 
vocal J numc 'l'orrens. - Dia 27: Montseny: Arbúcie• (295 m), el Vilor, coll de 'l'e O 004 
m), fcixa Gran, Arbúcies. R. Vil a, '1'. M añosa i .0. Porera. - Día 27: Alta Cerdanya: 
Pla deis Avcllans, pista fins el refugi de les BuiiOSC!I, travessa delllac (gelal), estany de 
!'Esparver, estany de la Uosa, pcu del Petit Pcric i retom pcl maleix itinerari. ~1 
Ferrando, Este! Montllor i Dani Sagrera. 

CA~IJNADES 1 1\tARXES 

Dia 6: XI Milja Marató d e Sant Cugat d el Valles. Hi participa J osep M. Tor· 
ras, entrC més de 1.000 corredora. - Día 13: IJI Cursa Santpedor · Manresa (15 
km). Anna ;\!, Palleja i Joscp 1\t.Torras. 

ESPE LEOLOGIA 
Din 12: Avone del Sol Gran: ·7 m.p. Rnmon Mas i ,Jaume f'ont. - Día 20: 

Aven e del Duvl. ·65 m.p. Cri•lino Valles, Jol'di Mas, Anna F'ont, Miquel Bndia, 
Guillem Díaz, Romon Mas, Joume l•'onl amb Xavier i M:mel Salvadó i ~liquel Ponl, 
aqueSI.S tres membres del Club d'l':spclcologia de l'Ordal. 

ESQUÍ 
Dia 3: Jornada d'esquí a Ulldeter, per Annn M. Pallt>jA, David Torras i .Josep 

~!. TotTas, junl mnb Marta del Ruste. 

ESCALADA 

Dia 19: Mont.<¡errat: Escalnda a la via normal del Frarc de Baix del Clot. de la 
:\fonica (Collbntó), per Joan Nubiola i Josep M . Torras (van fer-bi la primera aseen· 
sió absoluta l'any 1952), junt amb Jordi Al vare•, F'rnncesc Palau i Esteve Tomas, del 
C. E. Puigmal. 

BICICLETA T OT TERRENY (BTT) 

Din 6: Sorlida d 'Aiguafreda. riera de Picamcna, el BruU, Co.sodemunt, el Boix, 
Montgri>s, can Brull, setT8 de !'Arca, can Scrra i Aiguafrcda. 32 km. M. Carreras, 
F. Munl, S. Espiñeira, J. Campa, J. ;\!. Rodri, lt Clapcrs, J. Torrea, J. Cortiella i P. 
Simon. - Dia 19: Sortida de Castellar, Calafau, cingles de l'Agcll, poni de la Roca, 
Agramunt, oollet de la casela, Granera, el Salomó, ds Plan•. coll de la Rovira, pla 
de les ForqucA, serra Codina, parany del Boler i Castellar. 49 km. F.. González, R. 
Clapers i P. Simon. - Día 27: Sortida de Castellar, coll Monner, Oallifa, eastcll d e 
Gallila, pla do les Forquea, Cotafau i CastelliU'. 37 km. X. Martí, Rara, R. Clapera, J. 
Coniella, J . Torres, J. Camps i P. Simon. 

CICLE DE PROJECCTONS 

Dia 6: «La muntanya 1 l'homc .. , pcr Caries Valles, a I'Auditori. - Día 20: 
«Alps. Pare Na tural deis Ecrlns•, per Joscp Pons, ol local social. 
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WATV 
SANT PERE D'ULLASTRE, 9 

CÁM P ING 
•EX~ 
• /VJIN91E 
• ESCAIA!:lll 
• fSlJéEo 
• 11Aitmt'S 
• cAI-IPiN4 

Calderón, 92 
Telófon 727 79 74 

08201 SABA06U . 

ART 1 MÚSICA 

Teléfon 714 55 71 

PIANOS, ORGUES 
1 TOT A CLASSE D'INSTRUMENTS 

FACILITATS DE PAGAMENT 

VENIU 1 HO VEUREU 

FADERS, S.A. 
FABRICACIO 
DE MATERIAL 
O'ESCALAOA 
1 ALPINISME 

Polígon Industrial 
Pla de la Bruguera 

Carrer Barcelona, sin. 
Tel7146611 

CASTELLAR DEL VALLES 

Propa Doméstic Industrial 
RARSA 

Av. deis Fruiters, 1 
CASTELLAR DEL VALLÉS 

lnstaHaclons 1 subministraments 
gas propá 

Concesslonari oficial 
de Butano, S. A. 

TALLER VILACLARA 
Servei i venda 

RENAULT 

Reparadons i condidonament de tota classe de vehlcles 
VENDA DE COBERTES 

Passeig. 72 - Telefon 714 51 91 - CASTELLAR DEL VALLES 

J 



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 


