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QUELCOM SOBRE LA MARXA INFANTIL 
D'ENGUANY 

El propcr mumenge ilia 2, si el tcmps ho permet, es deseovolupara la 34 edició 
de 111 Marxa Infantil de !Wgulnritnt de Ca•tellar. 

En el butlletí del mes de Mtombrc informavem de l'itlnornri de la prova i els 
detalla per a formnlitzar les inscripcions. Ara, potscr ós interesan! anunciar que el 
primer equip participant sortira de la Urbanització Cavall Bcrnat a dos quart• de 9 
del matl en punt. El despln~omont fins el punt de sortida, com en anys antcriors, es 
fara en autocor. Per tal d'evitar aglomeracions i pcrducs inútils de temps, els equips 
sernn convocats a estar enfront del Bnnc de Sabadell, aquJ a Castellar, per agafar els 
autocors d'accrd amb el segQent ordre: 

Oistintius de 1'1 al 90, a les 7 del matí. 
Oistintius del 91 en endavanl, a dos quarts de 9 del matl. 
l:ividentment, els amics que ens acompanyen i ajuden a fer les lasques de con

LTOI l organització sortiran, tnmbó, a les 7 del matí. 
L'esmorzar tindrñ lloc a la carena del Muronell. Cal tonir en oompte que degut a 

la dificultat d'accés a l'indret, no podrcm ler· hi ar riba.r algun. És a <tir, cal que els 
pctits ext'W"sionistes por tin bcgudn per a to~ el matf o In motxilla. L'horari de l'es
monar scril, nproximadament, entre les 9 i les 11 del matl. 

Es muntara una petita 7.ono de Jocs pcls enLOrns del pnrotgc conegut com •el 
Palau. (camf de can Borrell). Els infan<s hi seran prescnts entre dos quarts de 12 i 
doe quarts de 2 i !'arribada a lo pln~ Major de la noslra vila queda prevista entre 
lea 12 i les 2 de la tarda. Com sempre, reooma.ncm cspecialmenL la cooveniimcia de 
portar cal~L adequat per a caminar per la munlanya. 

Lítinerari d'enguany, si la jornada hi aoompanya, és possiblement deis més bo
nlcs deis que hem organittat des de fa tcmps. Traru!oórre per una •.onn molt atracti· 
va l espectacular, fent una petita incursió pels límits del Pare Natural de Sant Uo
ren~ del M un t. ).1alauradament, el tr(\jcctc de la preva disc6n-e també per alguns trams 
(CUJ'Cnn del Pi Gros) que han eAtnt parcialment devastats pele ínccndis forestals del 
PíUISOt cstiu. Ens sembJa que tot i que no és agradable l rtUlliÍtar·hi, a nivcll de mai· 
nnda potser !!igui peda,¡¡Ogicamont oducatiu que ho vegin, en directo, sense trampa ni 
cartró. 

Finalmcnt, volem agrair per endavnnt la bcncvolen~ i coHabcració d'un bcn grup 
do persones que, des d'anys en~. donen el """ suport incondicional i ofereixen el seu 
treball en els distints punts de l'iLinerari. Junt amb la mainada, aulkotics protago
nistcs de la Cesta, ells en& donen empenta i ale per a t'Onlinuar endnvant amb iHusió 
i &en.se defu.lliments. 

HA NASCUT UN NOU GRUP 
A partir de la present temporada comenc;a a funcionar un nou grup al CEC, ano

monat Anar·hi íiDant. Est.il forrnnt per per&~nes d'edats dh•ONics que valen gaudir de 
la natura¿ fent sortides do mflcultat miljana i amb una freqücncia aproximada de ducs 
al mes. Es UD grup de caire familiar basat en l'ami&<at que els unoix des de fa UDS 
anys sota l'afecció comuna do coo~ixer i estimar el pals rccorrent-lo pas a pas. 

No es consideren un grup tancat; per aixo des d'aquf conviden a tothom a parti
cipar de la programació que s'anira pubticant en el Butlletí del Centre i en el setrna
nari Forja, com és habitual. Les fanúlies que han assistit a la primeTa reunió són les 
segUents: Ba<tia-Barrachioa, Bi06Cn·Ccstn, Díaz·Mas, Foot-Porquercs, Girbau-Datzira, 
Mas-Eiias, Ruiz-Bar raebina i Vnli"'!·Grau. 



CASTELLAR - GUARDIOLA 
29 d'octubre : Cas~ - Pral& 63 km. 
30 d'octubre: P:rats - Guardiola ~ km. 

Com jo és habitual, ens disposem a fer lo travos_•a do Castdlar a Guardiola en 
duo$ ctnpcs. Tot i que aquest any el Centro ha promogut el coneixement de l'itincrari 
fcnt cinc liOrtides curtes, por posar·lo a l'abal:!t de wLhom, hom crcgut noccssari man· 
tenir, també, el format cla .. ic per a tolos aquells quo dcsitgin fer la caminada amb 
l'cspcrit dcls seus irucis. No obstont, com ja s'ha fet sempre, Lotes aquellas persones 
que només vulguin rcalitzar algun trlllll de la caminoda, poden fer-hu tranquiHIIlllent. 
La durada d'aqucstes etapes ens obliga a mantenir un ritme --go:ns for..ssenyat- quo 
permct delimitar bastant bé els hornris de pas i és per aixb, que només cal as.sahcn-
141'-&e dels mateixns per proccdiT a fcr cls trams escollits. 

& ciar que el més bonic és fer-Ia sencera tot gaudint del caml i compartin~ els 
sojoms que la caracteriuen. Com scmprc, aquesta marxa c:omport.a sopar i fer nit a 
I'Hoetal Sant Jaume, de Prots de Uu<¡anes i fer un berenor-I\Opnr de clocnda a Sant 
I. lorcng prop Baga, de Guardiola. 

Aixl dones, jo ho sabeu, cal que us puseu en contacte amb Ramon Falcó (de di
lluna a divcndrcs entre les 18 i lea 21 hores, al tciCfon 784 07 61) pera concretar lo 
vostra participació abons del dln 19 d'octubre. 

ELS PRIMERS TRESMILS DE CATALUNYA 
Si scguim la serralada pirinenea, 

portint del Mediterrani i en dirccció a 
ponent, no hi trobarem cap cotn que 
sobrcpru¡si els 3.000 metres d'altitud fins 
que no orribem a Ja zona de lu Pica. 
d'Estats. 1, a més a més de sor ols pri
mers cims pcr damunt deis 3.000 me
tres, entre ells bi trobem el punt m6s alt 
del Principat de Catalunya, amb els 
3.143 metros que assoleix la Pica d'Es
ta~. 

Amb aquestes caractcríst.iquea, no 
és cstrany que cada vegada &iguin més 
els muntanycncs que dccidcixcn ll'CIIcar 
per nquclls verals i gaudir deis seus cn
cant&. PerO, c..-om que avui din tothom té 
el lemps comptat i cnl nnnr pcr feina, 
durant el passat mes d'agost viÜ¡( des
plagar-me a la Vallferrero, ambla inten
ció de fer-bi un itinerari que •encndc
nés• t.otcs les cotes de més de 3.000 
mctres de la regió. 

Ja em teniu, dona;, caminant n mit
ja tarda de poc més amunt del Pla de 
la Molina cap al refugi de Vnllferrera 
(1.940 m) pcr tal d'emprendre lea gira
goncC6 del cami que s'enfila per la vall Creu potiüda l'ony 1983 
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La nova crcu de la Pica d'Est.ats 
i el seu autor Jo1·dl Álvarez 

d'Areste, és a dir el camí normal d'anar 
a la Pica. Dcixo aquesta vall pcr klm· 

,• bar a l'e.squerra i anar, més o meoy& 
planejani, a trcurc el nas a la vall de 
Sotllo. Ili davnllo pcr cromar el torrcni, 
i vaig pujan~ vers la Socalma i el Pie· 
tiu de Sotllo, lins arribar a l'cstany del 
mateix nom. Aquí abandono el cmnf 
«normül• i rcmunto la va.ll a )'esquerro, 
aigücs amuni per la drcta hidrogrAflca, 
fins sorlir a la Coma de Soillo, plena 
d'estanyols, un Uoc idoni per acampar· 
hi o fer bivac. L"lúoerari que esúc co
mcntant es poi dur a terme perfecta· 
ment en una sola jornada. sempre que 
hom la eomenci a punta de dia. Ara bé, 
a fi d 'anar méll trnnquil i sense presf\0&, 
vaig pa.ssar la nii a la vora d'un estany 
situai soLa matcix del coll de Cancdo, 
als peu• del pie de J3aborie. 

Amb les primeres clarors de l'alba, 
reemprenc lo. mcva caminada. Travcs.so 
tota In coma per anar a trobar la base 
del pie de Sotllo i enfilar-me per una 
ampla canal·wtera (pot trobar-s'hi algu
na congesto de neu) focta red~ fins 
guanyar una bretxa que mira a la coma 
d'Esiats. Aquesta breixa travessa de 
banda a bnnda la Uarga carena que es 
dcspren del pie do Sotllo en direcció sud. 

Po1· tant, només ca) seguir tot l'esqu~nall sununt fins s ituar·sc al cim del primer tTc!;
rnil dol dia, el Sotllo (3.073 ml. 'l'é una situació csplbldida i éa una de les millors 
talaics de la zona, -obrctot d" cara a la veina Pica (des d'nqul sembla més abrupto 
del que és en realitat). 

Un fort peodent rocallós perme~ baixar al proper port de Sotllo (2.894 m). Poc 
abana d'arribar-hi, acostuma a ha,•er-hi una oongeot.a. Si In ncu és massa dura i no 
volem córrer el risc d'una rclli,;cada, ens valdril més tirar uns qoants metres aval!, 
pels roes de J'esquerre, i pujar despréll al port. Aquí ens torncm a trobar amh el caml 
Upio de fer la Pica, pero jo acon6cllo d'en.filar-se pcr l'itinerari directe, que segueiJt 
mée o menys per !'esquerro de la cresta, i desemboca -sensc oomplicacions fortes
u la Punta Verdaguer (3.126 m). Tircm aval! per terrony suau, cap al ooll de Riufred 
(2.978 m), des del qua! asaoli m arnb comoditat el plnnor cim del Montea] m (3.077 m), 
l'únic trcsmil del día situnt lntograment en tcrritori occitA. 

Cal rotrocedir al coll do Riufred i tornar a rcmuniar el tros que havíem baixat, 
fins sortir al cim més ali de Cal.Qlunya, la Pica d'Estats (3.143 m). Precisamont feia 
pocs die• que hi ha\'Íen ool·locai una grao creu (280 kg) a cArrec deis Minyono de 
Muntanya. A partir d'aqul ve el tram més facil de la lravcssa: la crestA, estrcta i 
peojada per cada oost.at, que mena al cim proxim. Té un parcll de pas>;09 de poes me· 
tres on cal fer atenció, pero les prcses són slllides i boncs (a penooes poc bregades, 
caldria assegurar·les amb una oorda). 

Travessom un coll i ens cnfilem al vértex geodc!lic empla~at a la Punta Gabarró 
(3.ll6 m). Scguini en la matcixa direcció, baixem a una bretxa, que pel cantó NE 
forma un dret corredor, i fcm la Punta Bessona (3.112 m) en un parell de minuts. En 



baíxarem en direcció SO, pero avial anirem tombanl cap al SE pcr tal de pujar el 
d~r tresmil que ens falt.ova., el pie Rodó de Canalbona (8.004 m). Així dones, be 
aconscguit enlla~ les set cotes de 3.000 metres! 

Podem davallar directament per una canal-tartera moll dreta que cns deixar~ al 
peu mateix del port de SotUo (2.560 m), on trobarcm el camJ normal i podrcm tornar 
al refugi de Vallferrera i al punt de sonida, sense complicocions. També podem baixar 
o trnvés del coUeL >;ituat al S do l'ostany més alt de Cat!llunya (2.880 mj, seguir el 
curs d'aigun cap a l'esl.any Gelat i, finalmcnt, desembocar a la sortida d'aigües de 
l'e•tsny d'Estats (2.41l0 m) 011 enllacem el recorrcgut clhssic. 

Uno altra normativa, serio acampar aJ voltant. de l'csto,ny d'Estats i, l'endemA, 
enfilar-so a la bretxa de la carena sud del pie de SoUlo, seguint una estreta canal (és 
al cantó oposat de la que bem descrit al eomcn~menl). Aixo presenta l'avantatge de 
rer lots els tresmils amb molt poca impedimenta, ja que podem deixar el material d'a· 
campada o de bivac a la blll!C. 

Horari orient.atiu 

Palanca del refugi • Socalma 
Socalma • Estnny de Sotllo 
Eslany - Coma do Sotllo 
Coma - Dreloxa S · Pie de Sotllo 
Descens al port de Sotllo 
Crest.a a la punta Verdaguer 
Col! de Riufred • Pie de Montcalm 
Montc:alm - Pica d'Est.at.s 
Pica - Punta Cabarró i Punta Bessona 
Gabarro - Pie Rodó • Estany d'Estats 
Estany d'Estnt& • Socalma - Palanca 
Total 

J. M. Torras Homet 

Temps 
1,16 hores 
0,46 hores 
0,30 hores 
1,30 hores 
0,26 bores 
0,60 boros 
0,25 hores 
O,SS hores 
0,20 hores 
1,26 horcs 
2,00 hores 
9,~0 hores 

(Pürades a part). 

TRAVESSA DE SALLENT DE GÁLLEGO 
AL BALNEARI DE PANTICOSA (PffiiNEU D'OSCA), 

UTILITZANT EL NOU REFUGI DE RESPUMOSO 
i\quest estiu hem lingut oco.•ió de pernoctar i gaudir do los in.tnl-lac:ions del nou 

refugi de lwspumoso (2.1 00 m), que va ser inaugural durant l'ú!Lim trimestre de l'any 
passaL. El refugi esta situnt ni circ de Piedrafita, aigücs nmun1 de Sallent de Giillcgo 
(Osea), i a la vora de l'estany homonim, pe] qua! •'ha r<.ocupernt la toponlnúa local de 
Rcspomuso enlloc de l'altra molt ostcsa de Respumoso. V o a substituir l'antic refu¡¡i 
Alfonso Xlll (no guarda!), situat moJI a prop. 1 el substitueíx moJI avantatjosamcnt, 
perqué a part de les 1 iO plnccf!, la sala espaiosa i els scrveís a prova d'aglomeracion.s, 
sorprencn alguns detalls com ara la producció propia d'energia ciCctrica amb una pe
tita canonsda de prcssió o l'exis~ncia de seminaria i sales de treball; eom a detalla 
queja semblen un luxe, us citarem la possibilitat de bcuro una au~tica <any"" de 
ocrvesa (bi ha barril a prcssió) o la de comprar llen9>ls do popcr d'un sol ús (! ). De 
rct, vilrem escolt.ar opinions d'alguns excursionistes que trobavcn el oonrort. exoessiu, 
més acostumnts pot.ser a refugia més íntim.s i redults. 

Com a guardes es !roben l'Ursi, un vctera escalador, i en Toni, que va ser molts 



anys el guarda del refugi de GOriz, a Ordesa. F.l nou refugi constitueix una base cx
cel·len\ per atacar diversos tresmils, oom ara La Gran Faixa, tots cls del massís de 
Bat.-LaitoullC o també els Infiernos. Pero també c:aJ dir que estA situat sobre el GR-
11, i po\ utilitzar-se moU profitosamen\ com final í lnici d'e\apa per a una bona tra
Ves!l8, com la que vArem fer un cap de setmana de 1'ngo6t passat. 

La Lravessa es pot realitzar oomodamcnt en dos dics, i llCose cap tipos de suport 
si es dispoea de dos ootxes, un deis qua!• es dcixa al balncari de Pantioosa (1.638 m) 
i amb l'altrc es pot arribar fina a l'embassament de la Sarra (1.438 m), una mica més 
nmun\ de Sallen\ de Giilleg>:>; la distAncia entré ele dO& cotxes és només d'uns vint 
quil~metres. lA> primera etapa, molt descansada, no U! més de tres o quatre bores de 
mnrxo, bostant agradable, seguint cap amuni el cure del riu Aguas Limpias i traves
sant indre\s com el Paso del Oso o el Llano Chcto; cal dir quo al final el camí s'cmpina 
molt i s'espera amb impaciencia la visió do l'cstnny llcspomuso (2.100 m) i del refugi. 
Perb crunn s'DJTJba, aquesta ";sió compensa amb cscreix l't:sfon; f'!t., i es pot pa.ssar 
bono pnrt do In tarda gaudint de la conwmplació del meravellós circ de Piedrafita. 
Alxl, entre ele viatgcs pre,;s amb el" cotxos, los quot.rc horetcs de canú i la contero
plació vosportina de la natura i el refugi, es passa mok bé la primera jornada. 

A la segona, clll matioar perqué el caml és mós llarg. Des del rcfugi, a 2.100 
motres, cal anar guanyant altura cap al coll de Píedrafita o de Tebacray, que ens 
espera a 2.780 me\res. Ilo fem a poc a poc, girant-noa d'Ol!qucna do tant en tant por 
admirar l'espec:tacle del ma.ssis de Bat-Laitousc. A l'ibon de Cantal, podem admirar 
un cspoctacle que c:oogela fins al pensamenl: ra mol~ ven&, í a les vuit del mati, a 
2.800 metres, una tenda de cmnpanya ha volat mcni.J'O la recollicn i ha anal a pa
rar ... al mig del llac; com que J'estany és prorund, el eeu propietari ha hagut de ne
dar una mica por recuperar-la. No ons aturcm i arribem al traro final del coll; lo\ i 
ser GR-11, és prou comp!ieat. Amb neu, el piolct hauria cstat ímprcscindiblo; sense 
neu com ara, les podres llisquen i fan dificil In pujada de la canal, molt empinada. 
Finalmcnt arribem al coll, pero buf'a un vent tan rort que és impossible mantenir-se 

El mus(s de Infiernos des del eim de TebMrT•Y· (Foto: Antoni Cavero.j 



a l'arcsta. De& del ooU, la visió és esplendida: el mns~ls d'lnfierno•. l'estany de Tebar
ray, i a l'altre extrem de l'est.any el eoU d'lnfiernos, pel qua! hem de passar. No es 
pot- resistir la tcmptnció de pujar al pie de Tebarray (2.916 m), que es .-eu molt a la 
vora, i que l!(•rA el """tre de la nostra cxrursió. Des del cim, que assolim en menys de 
mitja hora, la vista és encara millor; distingim fins i tot Sallcnt de Gilllcgo. 

Ara ja la tetita és tot baix.ada En primer Uoe ens posem a l'altre extrem de l'estany 
Tebarray, des d'on es veu el Vignemale; és el eoU d'lnfieroos, des del qual surt la ~ia 
nonnal pel& pies d'aqucst nom, pero aquesta vcgnda no hem ,;ngut per fer tresmils 
(a part del perill que entrcvcicm, amb el vcnt quo bufa, pn.•sant de pie a pie per l'aresta 
de la mnrmolera). Men~m dones, una mica i eomencem la baixada cap al balneari 
de Pa.ntiooea. Passcm pcls cstanys Azules, superior i Inferior, que fan honor al seu 
nom i que rellect.eixen) grandiosos, la geJera d'Jnfiomos: entre conversa i conversa, 
baixem els estanya de Baclúmaita, la Cuesta del l·'raile (t~mible en sentit invers) i 
F.Onsc ndonnr-no.~J·cn 111-ribcm ni balneari , final de trovessn, on t..enim els cot.xes i on, 
si es vol ulll.lfgur la cesa, tumbé hi ha un cxeel-lent rofugi, In Casa do Piedra (també 
té cervesn a preasió, pero sense merit perqué s'hi aarribü. en cot.xe), a part, és clar. 
d'hotols diversos. Hcm fct en total, unes si• horos do mnrxn efectiva i rnolt agrada
ble. En resum, un refugi que cal oon~ixe-r i una trt*vess.lt que us recomanem. 

' 

Antoni Cavcro 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

2, diumcngo 
2, diumenp 
9. diumeni!') 

12, dimccros 
16, ctiumcnge 
16, di u m en~ 
23, di u mongo 

23, diumoni!') 
29 i 30 
30, di umengo 
30, dlumen~ 

Aetlvltat 

XXXN Marxa Infantil de Rcgulnritat 
Pllrt. Trabada a Sta. Euliilia Riuprimer 
Cicle Montseny: Castell de :\1ontclú~ 
Excursió nl Mataga.lls 
Participació a la Ronda Vallcsann 
Matinal al tor reni de Colobror~ 
Part. Pedalada Popular a Sani llir>Qiit 
do Voltrega 

)!á informació 
• faplll"tat de 

Pilgina 2 
Crup de BTI 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi anant 
Grup de :0.1untanya 
Crup Jnfantil 

Grup de BTI 
Grup Anar-hi ananl 
Pagina 3 
Grup Infantil 

Rxcursió a In serrn de I'Oboe 
Travessa Castellar - Guardiola 
Caminada a !Hípica Castellar 
Avene del DavJ Crup d'Espeleologia 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
• Camlnadcs populars. - Día 2: Ametlla de Merola; CalldeJ.enes, 20 km.; Roda 

do Ter, 20 km.; Correr de la Riera Me), 20 km. - Dia 9: Callús; Granollers de la 
Plana, 20 km. Uia 16: Ronda Vallesana; Navarclcs; Osona (Vic), 20 km; Campdeva
nol, 14 km. - Dia 23: Santpedor, 55 km.; CentcUes, 20 km. - Dia 30: Manrcsa. 

• XVTn Aplcc Excursionista deis Pais06 Catalans, a Cocentaina. Dies 29, 30 
i 31. '!'el. inf. 316 23 11, del Centre Excursionista de Cautlunya. Org.: C. E. ContestA. 

• Camlnani per S~nders.- Dia 16: Trnm Poblo de Lillct • Scrra de CatUarils. 
17 km. (P.R. C-62). Org.: C.E. de Terrassa.- OiH 23: Tram Uesalú - Sant Martí Sas
serrcs. 16 km. (G. R.-2). Org.: SESC de Sentmenal. 

• llforxo General Infantil, a Collcerola. Dla 16. Org.: C. M. Sani Cugat, tel. 
6745396. 

• .xx:I Marcha Nacional de :'lfon tañeros .. , a Pal~ncín. Dies 8 i 9. Org.: C.M.F. 
CarrionBS. 



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES D'OCTUBRE 

FQto guanyadora del XVU 'l'rofeu Joa_o RieJ"&. (A\ltora: Auna M. Garda.) 

GRUP INFANTIL 

• Dia 2: Panicipació en la Manca lrúantil de Regularitat del Centre. 
• Oia 16: Matinal al torren! de Colobrers. So1tida a les 8 del roatf, de La Va

llesana cap a Sabad~IL Tornada a peu. Vocals: Antoni Cavero, tel. 714 86 57 i Antoni 
Carné, tel. i 14 56 94. 

• Dia 30: Caminada a !'Hípica Castellar. Sortida del Centre a les 8 del matí. 
A 1'Hípica cns fhran una dcmostració de ferrnr e1s cavalls i cxplicncions sobro ol seu 
món. Vocal: Paula Domínguez, tel. 714 22 06 i Josep Ruiz, tel. 714 75 97. 

GRUP DE MUJI,'TANYA 
• Dia 9: Cicle Montseny (IX). Castell de Montclús.: Sant Esteve de Palautor· 

dent (237), castell de Montclús, església romitnica de Santa Magdalena, Mosqueroles, 
església de Fogars de Montclús (620) i retorn pel mateix itinerari. 

Sortida : les 7 del matí. Hores efCctives de carrú: 3 hores i nútja. 
Vocal: Baldom~r Parera, telefon 714 26 76. 
• Dia 16: Participació a la XV Ronda Vallesana que enguany passarA pels 

cingles de Vacarisses. Sortida de 2i4 de 8 a les 9 del roatí. Org.: U.E. de Sabndoll. 
• Dies 29 i 30: Traves.'>ft Castellar - Guardiola. Vegi's pagina 3. Vocal: Ramon 

Falcó. 

GRUP D'ESPELEOLOGIA 
• Din 30: Desocns a !'avene del Daví. Sortida a les 7 del matí. Vocal: Ramon 

Mas, tel. 714 66 48. 

CRUP ANAR-ID ANANT 
• Dia 12: Excursió de tot el dia al Matagalls. Sortida en cotxcs particulars a les 

7 del matí del local social. Vocals, M. Badia (tel. 714 65 27) i J. Ruiz (te! 714 i5 97). 



• Dio 23: Excursió matinal a la serra de l'Obac. Sort.ida en cot.xes particulars a 
les 8 del matí del local social. Vocals, R. Mas {714 66 48) i G. Díaz (714 82 95). 

GRUPDE B1T 
• Dia 2: Participnció en la IV Trobada de BIT d e Santa EulAlia de Riupri· 

mer. 33 km. 

• Dia 23: Panicipació en la IV Pedalada Popular de Sant Ri~lit de Voltre
ga. 00 km. lnformació al tel. 714 86 94. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
Troreu Joan lUera. - Veredicte fet al nostre local social pels aenyors Valentí 

Vives, Enrie Soler i Caries Dooúnguez de les AwuJ>acions Professionals Xarcis Giralt 
de Sabadell: Premi dllonor · Trofeu Joan Riera: Anna ~- Garcia. Primer premi: Joan 
C. t"olch; segon prcmi: Jaume Cnl•ina i tercer premi: Jordi GarrOs Lleixa. 

Puntuació del tercer trimestre del concurs anyaL - El vcredicte emes pel 
matoix jurnt fou el scgüent: Crup .. A,•: Jaume Calsina, 38 punts; Josep Sors Olivé, 
31; Joan Muntadn, 31; Elvira Gultrdia, 31; Jordi Carros Ll., 30; Josep C. Homet, 29; 
Leandro Munlada, 28; Jaume Muntnda, 22; Josep · 1-fiquel Badia, 21; Josep Sala, 20; 
Carme Sellés, 19; Jordi Garro&, 19; Gcnls Roman, 18; Carles Casnmayor, 18; J osep 
Manci l.ópez, 17; Annn 13erdió, 15; Joeep M. Ferrer, 14; Montserrat Munt, 12; M. 
Francesca Valverde, 11; Cristina Valcll7.uela, 7. Grup ,.g.,, Cristina Comas, 32 punts; 
Mon~rrat Sors, 30: Anna M. Gnrcia, 29; Antoni Cavero, 27; Joan Caries Folcb, 26: 
Sal"ador Gomez, 24; Mariona Gómez, 23; Josep M. Gandia, 22; Pauta Dooúngucz, 19; 
Guillom Dra~. 18; Cristóbal Valonzuela, 17; Oiga Juliana, 16; ~erilxeU Rossell, 16; 
,Joan Parera, 15. 

F.ls premis als guanyadors foren lliurats el dia 10, dissabte de t"""ta Major, a les 
l2 del migdia al local social del Centre, doixant inaugurada a partir d 'oquell moment 
l'exposició de les fowgraúes del& tres concursos. 

<;:oncurs «III Trobnda de Gcgants del Valle&• 
El jurat tormat per Carlos Casamayor, on representació de fotoostema, Joscp 

Lru<ala, en representació de l'&bart Teatral i Josep Pou, en rcpresentaciódel Centre 
Excursionista de Castellar, eme~ el segiicnt "eredictc: De les 37 obres presentad()S, 
fou escollida guanyadora !'obra presentada pcr Josep .M. Gandia. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

FONS D'ART 

El fons d'art dol Centre s'ba vist incrementat amb un bonic dibuix del casteU de 
Castellar, obra de Francesc Dnvf, soci del Centre, per oort, que ens ha estat obsequiat 
per I'J\juntament i Comissió do Pestes, col\iuntament, en agralmcnt a la nostro 
col.laboració als actes de la Fest.a ~!ajor. 

1 també un altro quadre s'ha afcgit als altrcs, com a donatiu fet pcls organitza· 
dors de la gran festa que es celebrara a la Mola aqucst proper dia 2 d'octubre vinent 
sota el lema BOsnia t'ho dem.ona i a la qual el Centro ha estat convidat a col·lobo
rar í participar. 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE JULIOL 

ALTRES EXCUltSIONS 

• Oia 6: As:ensi6 al pie RusscU (3.207). Sortidn del pont de Coronas (1.950), Uacs 
de Llosa-. gelera i pie de R~!SSCU per la canal diagonal. Rctom pel mntcix camf. An· 
toni Cavcro i Isabel Lambán , runb Amoni Merino, de Renasc. 

• Oia 6: L'E•quirol !Sta. Maria de Coreó), eomp de 'l'ir, moll de l'Eixerit, mas del 
Vilar, salt de la Barra d e Ferro, cap.!Ja do St. Uoren~ BeUpuig i I'F:squirol. Joaop 
Pallcja,juntamb P. Morera, M. Burgos, M. Salmeron i S. 'l'ruliAs, del C. M. Terrassa. 

• Día 8: Ascensi6 al pie de Salvagwinl.ia (2.738): pla d'Estany (1.900), port de 
Bcnasc i pie de Salvaguardia i retorn. Antoni Cavcro, Isabel Lambán, Pablo Cavero 
(9 anysJ, Esperanza Cavero (6 anysl, amb Antonio Merino i Manuel Mora, de Bena.sc. 

• Dics 16 i 17: Ascensi6 al píe de Pocets {3.375 ml por la vall d'F.riste, pernoc-
tan! al refugi Angel Orús. Anloni Cavcro i lsobcl Lambán. 

• Din 20: Port del Comte: Coll de Po1-t, prat Llong, font de l'i\rdcric i retorn . 
Anna :-.1. PallejA, Maria MartJne•, Ismael Méndoz i Josep Pnllcjll. 

• Dio 24: Pobla de Lillet, santuari de Falgnrs, mirador de la Uuna, serra de Ca
tllaras i retorn. Joo;ep PaUejii i Sea., junt amb Pero Morera i Sra. del C. :\1. Terrusn. 

• Del 27 al 31: Travessa pe) Pirineu; 27: Hospital de Viello, cstany de Bcsiberri, 
Besiberri Sud (3.030 m), refugi Bretxa Peita. - 28: Besibcrri Nord (3.014 m), bro
txa deis lsards, refugi Ventosa i Calvcll. - 29: Montardo d'Aron (2.830 m), rcfugi de 
la Restanca. - 30: Estany do Mar, estany do l~us, hose de CoMnglcs, Hospital do 
Viella. - 31: Sanl Maurici, C:nCIIntat Gran (Canal Cen~ral) . • Jordi i Josep Llinares. 

• Dia 28: Ascensió als pies occidentals de la Maladeta pe! coll d'Alba. Pla de 
la Bcsurta (1.900), pleta i rcfusi de la Rcnclusa, coma d'Aiba, coll d 'Alba <3.075 m). 

Llac de Büt.O.n i ph~ Néouvielle4 (Foto: Joscp Pon".) 



Punta Snyó (3.220 m), Punta Cordier (3.252 
m). Antoni Cavcro i Pablo Cavero (9 anys) 
amb Moisés Lost.as i Hicanl Lastas (7 anys), 
de Snbadell. 

ACI'IVITATS DEL PASSAT 
:MES D'AGOST 

ENTORNS DE CASTELLAR 

• Oin 4: CoU d'Estenalles, torrent del 
Sec, canaleta SE a In en pelleta i el turó deis 
Cortins, Hoques de la Coca, turó de llfont· 
cnu, 1 def!(:ens pel ooU d'Bstela. Anna M. 
l'allejA, Ismael Méndcz i Joscp :\l. Torras. 

• Ola 10: La Mola: Assistencia a la 
festivitat de Sant Lloren~. Franoosc Valls. 
Ángel Gamisans, Maree) Germa, Anna 
.\tarín Pallcjii, JOl!Cp Sors, Ismael Méndez, 
Josep .\t. Torras, junt amb Scrgi i :-<atxo 
Gonzálc, i altr·cs caatcllarencs. - Dia 10: 
Castellar, Sant Sebastia, CaUlfau, carena 
de Pals, Ca.stcllar. Manci Sábal i Guillem 
Diaz. 

• Dio 22: Era d'en Petasques, sot de 
Goleres, puig de la Creu i retoro per la 
carena a Caatellar. Anna M. Palleja. 

GeJeJ"& d el Balaitou.5 

• Din 28: Castellar, el BoA, 1\lont-rodon, careno dol Pujol, el Pinetó. J. Sors. 
• Oiu 31: Castellar, Alzina Bailadora, Catafau, serra de Torras, Pinós, torrent 

de Fonts Cnlcnts, Aire·sol, ws Casots i Castellar. Annn M. Pnllcjb i Josep M. Torras. 

ALTRES EXCURSIONS 

• Diee 1, 2, 3 i <l: Ascensió a !'Aneto (3.404), per !,loslla i al l>ie de Coronas (3.293 
m), pies do Vallhiverna (3.067 m). Pocets (3.375 m). Fronccsc Fcrrcr Escursell, Dani 
Sagrera, Este! ~lontllor i Marc Paul. 

• Del 2 a 1'11: Campament de Vacanccs CES al Pare Natural de 1'\éouvielle 
(Pirincu ñ-on~). 2: Aparcaroent delllac Aubert (2.148), brctxa Chaus;;cnque, gelera 
i pie de ~éouvielle (3.091) i retom per I'Hourquctte d'Aubert, i Uae d'Aubert. R. Pine
da, R. Pineda, F. 1\fnroos, D. Marcos, E. Mata>9, E. Marcos, F. l.ópcz, J. López (de la 
UES) i A. Dcu i J. Pons. Passejnda pels llacs: Llac d'Oredon (1.852), les Lacquettes, 
lac d'Aubert, lac d'Aumar (2.12i) i retom. Roser Ant(me• i el grup de la UES; 4: Llac 
de Cap de Long (2.161), bret.xa de Néouviclle (2.926), pie i cresta de Trois Conseillers 
(3.039), 'l'uron de N~ouvielle <3.036). Relorn pels llaca de Moniportet, bretxa Cbaus
senque (2.790), brctxa de Barris i llac de Cap de Long. R. Pineda, R. Pineda, F. Marcos, 
D. Marcos, E. Maroos (de l'UES) i C. Dcu i .J. Pons; 6: lnici de la vall d'Estaragne 
(2.079), coll i pie d'Estnrngne (3.006) , per la cresta al pie d e Cnmpbiel (3.173, 2on. 
més alt do lu zona) i d'aqu( al pie de Lentilla (3.012). l!ctorn per I'Hourquctto de Cap 
de Long (intent frustrat d'assolir el pie Maon (3.074)) i llac de Cap de Long i rctom 
als ootxes. A DuscA, R. Pineda, E. Pineda, R. Pineda, E. Soler (de la UESJ i R. Antú· 
noz i J. Pons; 8: Llac (2.161) de Cap de Long, gclcrn de Pays Baché, cresta de 
I'Hourquctte del pie Lol\g i d'aquí al pie Long (3.192, cim culminant de la zona). 



&torn pe! matcix camí fent la baixada de 
la xcmcneia amb rappol. J . .Pons aoompo· 
n.yot de 16 persones mós do la UES; 9: Hos
pioo de Rioumaju (1.G60), port de Cnnarere 
(2.901) i pie de Batoua o Culfreda (3.034) 
amb rctom pe! mateix irinel'llri. R. Pineda, 
R. Alberich <fill), H Alberich ( de I'UES) i 
J. Pons, .M. Carrasco i R. Anui.nez van 
pl\inr al coll de Canorere; 11: Aparcamon~ 
del llac de I'Oule (1.694), tram del G.ll.-10 
fins al refugi de Bastan, ooll de Bastnneot, 
pie de Bastan (2 .715), Hourquette de Cada
rolles, llac de Port· Bielh, Sapini~rc de 
Bastanest, llac de I'Oule i rctorn als oolxes. 
R.Pineda i E.Soler (de la UES) i R. Antú· 
net i J. Pons. 

• Dies 2 i 3: Circuit por la BoUotlll i 
cl ooll Colomer i retom. Circuit por les gor· 
gcs de Queren~. J. Parcra i E. Davau. 

• Dia 5: Vall Fcrrera: Areu, bordes de 
CI'Ul!OS, i per la via directa fins el cim de 
Jlfonteixo (2.905). Miquel Bodro, Enrie 
Comellas i Joan Comcllas. 

• Oia 6: Ascensió al Carugó (2 .781 m) 
.Est.any de lltongco. per la pista deis Corto.lots. Sergi l'ich, Mnrc 

(Foto: T. ~!aria Dattino.l Paul, Mariana Ro'·ires i Marina .Muntada 
· Tra,-cssada peJ Pírineu d'Osea: Emba&

sament do la Sarra, a Sallent de Gitllego (1.438 m), refugi i Uac de Respumoso (2.160 
m), circ de Picdrafita, ooll, ...ccnsió al pie de Tcbarray (2.916 m), llac de Tcbarray i 
coll del Tnlierno (2.721 m), llacs de Bachimafiu, balneari de Ponticosa (1.660 m). 
Antoni Cavoro i l.abel Lambán, amb 1tamon Tqj~dor i VictllJin Luño, de Sarngosea. 

• Dios 6 i 7: Pla de la Motina, rcfugi de Vwlforrera, coma de Sotllo (bivac), ooll 
sud i pie do Sotllo (3.073), port de Solllo, Punta Verdl\j¡Uer (3.026), el Montcalm o Ari~a 
(3.07i), Pica d'Estats (3.143) on s'ha instal·lat una nova creu del& Millyons de M un· 
tan)'-a, CI'CWl a Punta Gabarró (3.115) i a la Punta Bcssona (3.112), pie Rodó de Ca· 
nalbcna (3.004), estany d'Estota i retoro poi rcfugi de Vallferrera. Josep M. Torras. 

• Dia 7: Excursió per !'Alta Cerdanya: Al!<lonsió al pie de Coll Roig (pcr In vnll 
d'Angostrinn): Capella de Snnt Mnrtí (1.693), 1'rcs Fonts, eatany de Coll Roig, pie 
occidental de Coll Rolg (2.835) i retom. J oscp Sors i Jaumo Torrens. 

• Dia 8: Val d'Aran: Collada del Santet do Cru;au, pie Pla do Sobre el Santct. 
pie de Leta.~i i Mont Corbisaon. Josep Pallej~ ! Sra., junt amb Pere Morera i Sra., 
~ercé Morera, Marcel, Marta i Pau Gibert, del C. ~1. de Tel1'1UI88. 

• Deis dios 8 al 13: Trave&sa: Pont de &ssec (1.400 m), refu¡ti Restanca (2.100 
m), port de Güellicrestada (2.475 m), refugi Ventosa i Calvell (2.220 m), port de Ce· 
lomers (2.591 m), refugi do Colomers (2.085 m), Portell de Colomers (2:731 m), re· 
fugi d'E•tuny Llong (1.985 m) 1 reoorreguts por i\Jgftes Tortcs i estany Uong. Baldo
roer Parera 1 Teresa Maria Oatzira. 

• Dia 9: Mare de Déu de les Neus, estan,y Gran de Gerber i rctom. Jooep Pa· 
DejA i Sra., junt amb P. Mol'\!ra i Sra., M. ~orera. Maree!, Marta i Pau Gibert, del C. 
M. de Terrassa. 

• Dia 12: Excursió al por! de Boet (2.520). Gisela Ccmcllas, Monica ComeDas, 
Enrie Comellus i Jonn Comcllns. 

• Di'"' 13 al lú: Ascensió al Balaitou.s (3.151). Presa de la Sorra fins al rcfugi 



de &spumoeo (2.171). Asrensió pe! barranc de Respumoso i Jo bret.xa Laoour fins al 
cim. Baixodo accidentada, amb la caiguda del company Santi, fins al n>fugi. Evacua· 
ció amb helioopter fins a Osea. Lloren~ Rovirea, Santi Benimeli, ~stcl Montllor, Dani 
Sagrera, Scrgi Pich, Esrel Forrando, Joan Avellaneda Cos, Marc Paul, .Martí Llobet, 
Lluís Laoorre i Marina Muntada, amb el vocal Joan Avellaneda Solé. 

• Dia 14: Travessa Castellar - 1\olontserrnt. Eudald Subirana, Mane! Sabai, 
Josep Ru.U i Guillem Diaz. - Montseny, ruta de les 4 tonta: Coll Fomúc (1.146), 
plana Jugadora, font d 'en Vila, font de Coll Pregon, creu de Matagalls (1.699), font 
deis Cims, font de Matagall•, pla de la Barroca i ooll Formic. Vicenc Gandia, Maree! 
Germa, Joan Muntada, Josep Sors, Jaume 'l'orrcns i Ramon Vila. - Cm-ele de Pe,.. 
sons (Andorra). Jordi Mas, Ramon Mas i Marc Cabanillas. 

• Dios 14 i 15: Refugi de Vallhiverna (2 .000), vall i estanys de Corones (2.700), 
ascensió a J'agulla de Cregüenya (3.043), bivoc \'Ora l'estany, gclera (gairebé no en 
queda) i coU de Corones, cim de !'Aneto (3.404) i retom a Vallhivema. Josep M. Torras. 

• Dia 15: Val d'Aran; Sant Joan de Toran, refugi Era llonderia, gorges d 'Erme 
i retoro. Josep Pelleja i Sra., junt amb P . Morera i Sra., Marta i Pau Gibert, del C. 
M. de Terr asso. - Travessa: Coll de Toses (1.800), pla d'AJlyella, can"Ctera de Cus· 
tellar de N'Hug a la Molina, colla<ta d e les Toms (1.949), plo de Canells, xale t de 
coll do Pal, canal Mala, Sant Marc (1.601), foot de Serra, Sant Martí de Broca, Guar
diola de Rer¡ueda (720). 33 km. lsidre Cabcdo, Ramon Faltó, Marcel Germa i Jnume 
Torreas. 

• Dia 16: Ucssui . EstallY'J de Maioera . Llcssui. Josep Teixidó, M. Victbriu 
BaUort i Roe. - Val d'Aran: Pont de Riu.s, estany Tort de Rius, es tany de Mar , In 
Restnnca i J>ont de Rius. Joscp Pallojñ, jum amb Joaquim Cab!illé, Snlvndor 'l'rull1\s 
i Pere Morera, del C. M. de Tcrrossa. 

• Dia 19: Bcguedll: Feners, molí d'en GüeU, coll Castellar, Bonnor , Pont Que
bradís i retorn. Joan Avellaneda S. i M. Dolors Cos. 

• Dia 21: Circuit: Co!J de Pontalba (2.075 m), Núria (1.960), con d'Er !2.770 m ), 

Mo.ludetes des del Tnwent d'Alba. (Fotn: Perc Cardona.) 



coll de Qucralbs, Pas deis Lladre• 
(2.531 m), font do l'llomo Mo11., 
Footalba. 23 km. Joscp M. Gnn· 
dia, Yicen~ Candia, Pere Cardona, 
Marta Ma tas, Joan Muntada, 
Joan Ribalta, Josep Son; i J aumc 
'rorrens. 

• Dia 23: Ascensió al Gnrmo 
Negro (3.0:11), pies d'Algas (3.032 
i 3.036) i Argualas (8.046) des de 
In Majada Baja de las Argu olas, 
lloc on s'havia acampat .• Josep 
Pons i J aume Sors. 

• Día 26: Estany Uebretn 
(1.617), ealany Serrador d'Amunt Avene d' en Ro<a. (Foto: llaman ~las.) 
(2.445), cresta sud, Jlic de Con· 
tralg (2.957), davallada directa vcrs la Bassa (2.705), eatany Sorrader d 'Amunt, i 
eetany Uebrcta. Tomlls MaJ\0811, Ramon YJ!a i Jnume Tclrn>ns. 

• Din 27: Vall de Boí: Estació d'hivern Boí • Taüll (2.030), pie Cerbí de Durro 
(2.652), Cornmco de Ourro, port d'Erta (2.460), pos de Llevota, estació Boí • Tnüll. 
Tomas MaJ\osu, Ramon Vila i Jaume Torrens. 

• Dics 27 i 28: Pont de I'Espigantosa (1.500), refugi del f orcau a dormir, camf a 
la canal Pon da, estany de Llardnneta, coll de Grist, cim de la Forqueta o Turels (3.007), 
punta SE (8.004), coll de Grist, Owlt Roia (3.010>, Tuoon Rolo (3.121 ), Tuca del Forau 
do la Neu (3.080) i rctorn pel refugi del Forcau. Josep M. Torras. 

• Dia 28: Presa de Cavallers (1.782), refugi Ventosa i Calvcll, eatany MenJI'Ildcs, 
eetnny de Mongcs (2.405), Montardo d'Aran (2.830), refugi Ventoea i Calven, presa 
do Cavallers. Ramon Vila i Jnume Torrons. 

• Dia 29: La Noguera, serra Uarga: 1'uró de Pcniejo i Tossol Gra\'at (441 m. 
tots dos, >rortcx geodósic, a prop del poble d'Algcrri). Josep M. Torras. 

CMfJNADES I lllARXES 

• Dia 7: XIV Caminada Popular del Moianet.. 18 km. Ramon Vila, Tomila Ma
ftosa, Frnncesc Valls i l'vlarool Cerma. Dia 2 1: XV Caminada Festa M!ljor de Tara· 
dell (11 km}: La Sorra, castell do can Boix, masia del Plijol i font Gran de Tnrndell. 
Man:cl Gerrna, Franoo;c Valls i Josep M. 'torras. - Oia 28: XI Caminada Popular 
de J'Estany. 14 km. Angel Camisans, r'l'nnccsc Valls i ).l aroel GermQ. 

ESPELEOLOGIA 

• Din 3: Aveno d'en Rooo.. 60 m.p. Jordi ).1as, Anna Font, Ramon Mas i J aume 
Font, junt nmb Xnvior Salvado, Manci Alabnrt i Mane) Sruvado, del Club d'Espelco· 
logia do I'Ordal. - Dia 8: Avene d'Agullar. 32 m.p. Jonli Mas, Anoa Font, Cristina 
Valles, Ramon Mas i Jaume Font. 

BIT 
• Dia 15: Sortida de Castellar, Catafau, Sant Lloren~. els Plans, Sant Juliia 

d'Uixol.s, collet de Termes, Sanl Feliu de Codines, Sant Sebastia de Montmajor, can 
Sallent i Ca•Lellar. 52 km. P. Simon. - Dia 20: Sortida do Castellar, Catafau, Snnt 
Lloren~ la Vilate~a. Gl'81\cra, el Plans, coll de la Rovira, Sant Llor<>n¡;, la Bus· 
queta i Castellar. 48 km. P. Simon. 
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