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PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

6 i 6 
6, diumenge 
8, dimarts 

13, diumcoge 
13, diumcngc 
13, diumenge 
13, dlumenge 
13, di umenge 
18, divcndrcs 
19, dissnbto 
20, diumcnge 
27, dlumenge 
27, diumengo 
27, diumenge 

Atdvltat 

IV Travessa Castellar - Guardiola 
IJ Marxa Ecdogica Saotuari de Gallifa 
Reunió preparalória 
Sortida de t.ot el dia al Monu;cny 
Prilctiqucs d'cscalada i cspcloologia 
P. V 'l'ravessa Vidra-Puig>~acalm-Yidru 
Excursió pels voltants d'Olot 
Lliurament premis ).farxa Infantil 
Reu nió de vocals 
Sop11r de gcrmanor 
ltincrari de la VIl Caminada Populnr 
Sortida amb els bombers 
Travessa de Sant Lloren~ a Castellar 
Excursió per Sant Uoren~ del Munt 

l\lés inlormae:ió 
. r.~tde 

Grup de Muntan)1l 
Not.iciari del Centre 
Grup de Fotografia 
Grup Infantil 
Grup Juvenil 
Crup de BTI 
Grup Anar-hi anant 
Noticiari del Centre 
Grup d'Esqlú 
Noticiari del Centre 
Grup de Muntanya 
Crup I nfantil 
Grup Anar-hi anant 
Grup tluvcnil 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
• Caminndes Populars i l'tlarxcs. - Oia 6: XIV 'l'ra•esea Mataga)ls-V te (40 km). 

Día 13: VI Caminada Balenyit (25 km).- Día 20: XV Morxa Rupit·Taradell (43 km). 
Día 27: Matagalls·GranoUers (40 km¡. Organitta, A. F:. Granollera. 

• Trobada en memoria deis excurs:ionistes. - Oia 13: Santuari de la Maro 
de O~u de l.oreto. Brilfim (Alt Camp). Teléfon d~nformnció: 44.16021 (senyor PaS<.-ual). 
Organ.itzo, Foment. Exc..-ursionista de Barcelona. 

• Camina nt pcr Senders. - Dia 13: 'fram Rasquara - Balneari de Cardó, de 
21 km. (PR C-80·1). Organitza, Centre Excurnionistn do 'l'crrnssn. - Oia 20: 'l'l·am 
Sant Martl Sasaerrea - Boadella, de 21 km (Gf{ 2). Or¡¡unitza, SESC de Scntmenat. 

• Segon Premi Froncesc Maspons i Llabrós, d'catudis sobre l'excm·sionisme 
(hisLoria, fUosoGa, sociologia, antropologia, etc.). 'l'ermini d'adOU.sió, 1 de mar9 de 1995. 
Orgon.itzn, Agrupació Excursionista de Gra.nollors. 

• ConCW'90s de fotografía. - «XX Concurso Nacional do Diapositivas en Co
lor• . Tema, ·El cal~at•. Termini, 12 de no,•embre. Organitza, A. F . de Tarragona. -
VI Prcmi Fotogrllfic .Osear Ribes•. Tema, •La muntanya•, en toles les seves vessanis 
(est.etiqucs, csportives i de caire artístic). Tcrmini d'odmissi6, 15 de novcmbrc. - XXII 
Coneurs Powgrt\fie - XXV Nacional .CSStel.l d 'O..,., de •rono•. 1'emes, lliure i Tona. 
Termini d 'admissi6. 19 de novembrc.- .y Edición :Memorial M ruin Luisa-, d'A,--türics. 
Concurs de diapoeilives. Tema, ·La muntanya i els esport& en ella practicats en qua!· 
!OCVOI de Jos I!C\U mnnifestacions-. Tennini d'odmissi6, 16 de desembre. De tots aquesl.a 
ooncurSO!I, en lenim les bases al Centre, i les podeu soJ.lititar, si us intercssen. 

ACTMTATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE NOVEMBRE 

GRUP lNFAN'rlL 

• Dia 13: SorUda de tot el día al Montseny. Sortircm a les 8 en punt de la 
parada de la Yallesaru.. Anirem amb autocar. 



d'estoloctites. A -17m. es traben tom
bé algunas concreclons peró o la res
ta de 1' avene oporeix la calcita nua 
A -11 m. es van trabar ossos octuols 
de cool. el que és fódlrnent explica
ble SI es té en compte que lo boca 
d 'entrado. obons de l'explaració. te
nia 20 cm. quodrots i els servio de ca u 
o oquests rosegadors. Per a realitzar 
l'explorocló. es va hover d 'ampliar 
omb dinamita. permetent actual
ment el pos o uno persona. 

(. Bolxodoro.Spoloon. IV 1 2 1-27 (1953) 

, AVENC DE LES PEORES 

Descrlpcl6: Lo cavltat s'obre en la in
terseccló de d iversos sistemas de 
dlóclasls. peró sembla damnar el ~'(~N
SE amb desvtodons d 'uns 45> a cado 
costot. La boca s ·obre ~~ en el tól
veg del TOt'rent a lo Pedrera. de ma
nero que quan plau 1' aiguo que arri
ba o portar el petittorrent, és engolida 
completament per l'avenc. quedont 
més avoll completament sec -excep
te pels oports loterols de les pluges
fet aquest que té for<;:o importancia 
en l'evolucló de l'ovenc. La boca, 
que es va engrondlnt cada vegodo 
més per un procés clóslic que conti
nuo. permet !'entrado cómodoment. 
1 uno rompa d'uno certa lncllnocló 
ens porto al primer pou. de 5m. de 
protundltat. que assolelx els -8.5 m. 
Ad. P&f un pos no massa ample 1 q.¡e 
balxa en vertlcal. arrlbem als -11 m .. 
on s' acaba el pos 1 va ser necessori 
de col.lacar-hl tres córregues de di-
namito en lo primera exploració per 
o poder continuar. Aro, per una gote
ro molt cómodo s' arriba o la boca del 
pou més llarg de lo covltot (o -13m.). 
Aquest té 16m. (1967.setembre).con-
11nuo cap amunt uns 5o 7 m. par unes 
cavltats "fusltormes· que acaben el 
pou cap omunt. el pou és més ovfot 
complex. Jo que hl ha dues prolonga-

cions cap omunt. i més ovall s'uneix 
omb una covitot 'fusiforme"lateral pel 
S. Al fans d' oquest pou s· assolelxen els 
-29.5 m. (1 no pos -35m. com dele en 
Bolxodera) lla sevo planta jo ha con
Vlol bastont. pulg el more;: de 1967 hl 
haVIa uno pelito marmita excavado 
en lo roca nua pero el setembre del 
motelx ony jo havio desoparegut 
reomplerto per ol.luvions. Una curto 
rompa ens condueix al darrer pou. el 
quol s'obre o través de tres petits ori-

Avene cM LN Pe<:t1es 
o <N lo Font del Rou1e 

~:S· 
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flcls 1 recordo que la primera vegacla 
tenia una profl.ndltot poc superior a 
10m. Peró en 10 mevo segona visita 
recordo que anovo explican! que 
·ara ve el pou de qüosi 15 m.' i al 
balxar jo em volg sorprendre al com
provar que només en tenia 6!. Un curt 
reconelxement del lloc ens va con
vencer que el pou havio estot reom
plert per o l.luvlons orrossegats pel to
rrent de la Pedrera car obans hi hovio 
onemolltes per les porets i oro eren de 



roca nuo. 1 obons hi hovlo uns blocs 
clóstlcs al fans mentre oro lo planto 
ero ocupada per terro i moterioiS de 
pedro relolivoment petits. El IX-ó7 10 
plonlo ero o ·37m. i con dula cap al S 
o un petit pouet lateral que bolxobo 
flns o -42 m. Aquest pouet el )uny de 
197 4 en lloc de ten ir S m. només tenia 
1 ,3: la tosco de colmatacló perles ai· 
gúes de plujo seguia la sevo occló. 
Com que duront lo pñmero visito na 
vom olxecor el plónol topogrófic. vom 
dedulr el setembre de 1967 que 
r avene devio ter en pñnapl _,4 m. en 
llocdels-51 m.quediu Boixodero. per 
estimocló de r error possible en el dor
rer pou. cor obons tenim les següents 
xltres de Bolxodero i mesorudes oc· 
tuolment (nosoltres diriem que amb 
méscuro): · 11 = • 8,5/ -14 • · 13/ ·35 = 
·29,5 ¡ 1 seguroment encaro devem 
donar massa melres a r avene jO que 
r error més gran sembla ésser en eiS 
pous que precisen mater,ol per o 
bolxor· los. 
El cobvssoment deis eslrots, molt 
prims 1 ben visibles en loto lo covllot, 
és oproximodoment d"uns 300 al SE. 

Espeleometria: OJ:X.~,_e !eiemCfe:le 1\>óll 

Loeolltzoeló Desnivel 
Recooegut 
enplonla 

Embul entrado 1,5 1 
Rompo 2.3 4 
Poul 4.7 2.5 
Ressolt 3 2 
Gatero 1.5 1,5 
Poull 16.5 4 • 
Rompa 1.5 3 
Poulll 6 6 
PouiV 5 1 

TOTALS -42 m. 25m. 

RfOMPUMENT DE LA CAVITAT 

Com que lo boca de r avene es tro
bo jusi al mlg del talveg de 10 Pedre· 
ro, engoleix tato l"olguo que aquesto 
arriba a portar. de tal manera que 
més avall de 1' avene el torrent va de
sapareixent totalment, envoit per la 
vegetaci6. El reompllment més ocu· 
sot ha estot entre el more;: 1 setembre 
del 1967 ·segurament o les pluges In
tenses·. oleshores estimem que es van 
reompror 7 m . del dorrer pou si bé oer 
un pouet lateral es poclo ossolr un ni· 
vell només dos marres per sobre el 
que suposem ero el primitiu. En convl 
des del setembre de 1967 fins la dar· 
rero visito. el juny de 1974, el reomph· 
ment només va ser de 3,7 m. al pouet 
lateral i constru"it per orglles i llims fins, 
sense pedres ni moterlols grossos. 
SembiO que des d ·oro el reompliment 
sera menys ocusot. cor lo mojar port 
de 10 ten-o sollo que eXJstio en eJ curt 
torren! eplgeu jO ha estat arrossego· 
do i. per altre bando. el curt recorre· 
gut deltorrent eplgeu des del seu ca· 
menc;:omenl flns a lo cavitat no deixa 
acumular gol re quantitat d ' oigua 

o. Escol6. Exploracions,5, 88 ( 1981) 

A pa1t1r ese t'any 1974, les ba•i 10· 

d8s i excavodoMI de 10 Pedreia es 
cuiden de p0101 fl a 10 llarga exls· 
tencla de les dues cavllals. 

G.E.C.E.C. 
GRUP 
O'ESPELEOLO<ilfl 
.. Cftitre 
Eltturslonlsto de 
Castellar 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

6 i 6 
6, díumenge 
8. dimnrt$ 

13, diumcngc 
13, diumcngc 
13, diumen¡¡e 
13, diumenge 
13, diumenge 
18, divcndres 
19, di&snbto 
20, diumcngu 
27, diumen¡¡e 
27, diumengc 
27, diumengu 

Aethitat 

IV Travessa Castellar - Guardiola 
II Manca Ecc!Ogica &ntuari de Gallifa 
Reunió preparalória 
Sortida de tot el día al Montscny 
Prllctiqucs d'escalada i cspclcclogia 
P. V Travessa Vidra-Puigsacalm-VidrA 
Excursió pels voltants d'Oiot 
Lliuramenc premls Marxa lnfMtll 
ReUJüó de vocals 
Sopar de gcrmanor 
ltinerari de la VIl Caminada Popular 
Sor~ida amb els bomber• 
Trnvessa de Sant Lloren~ a Cru;tollnr 
Excursió per Sant Lloren~ del Munt 

l\lés infoi"DUUeió 
• f•putat de 

Grup de Muntan.)•a 
Not.iciari del Centre 
Grup de Fotografia 
Grup Infantil 
Grup Juvenil 
Crup de BTI 
Grup Anar-hi anant 
Noticiari del Centre 
Grup d'Esqul 
No~iciari del Centre 
Crup de Muntanya 
Crup Infantil 
Grup Anar-hi anant 
Grup Juvenil 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
• Caminades Populars i l\Iarxcs. - Di a 6: XIV Travesea Mataga)ls-Voe (40 km). 

Día 13: 'v1 Caminada Balenyit (25 km).- Día 20: XV Mnrxa Rupit·Taradcll (43 km). 
Día 27: Matagalls·GranoUcrs (40 km). Orgnnit>a, A. F.. Grnnollers. 

• Trobada en memoria deis excursionistes. - Oia 13: Santuari de la Marc 
de Dt\u de l .orcto. Brilfim (Alt Cnmp). Teléfon d~nformació: 4416021 (senyor PaS(.'Ual). 
Organitzu. Foment. Ex<..-ursionista de Barcelona. 

• Caminant 110r Senders. - Oia 13: 'l'ram Hasquem - Balneari de Cardó, de 
21 km, CPR C-80·1). Organitzn, Centre Excursionista do 'l'crrm;sa. - Dia 20: 'l'l·a m 
Sanl Martr Sasaerre• - Boadella, de 21 km (Cn 2). Or¡¡unitza, SESC de Scntmenat. 

• Segon Premi Francesc Maspons i Llobrós, d'cstudis sobre l'excursionisme 
(histOria, fUosofio, sociología, antropología, etc.). 'J'errnini d'admJ.túó, 1 de mar~ de 1995. 
Orgnnitzn, Agrupació Excursionista de Grnnollcrs. 

• Concursos de fotografía. - .XX Concurso Nncíonnl do l)inpo•itivas en Co
}()r•. Tema, ·El cal~at•. Termlni, 12 de novembre. Organitza, A. t'. de Tarragona. -
VI Prcmi Fotogrbfic .Osear Ribes•. Tema, ·La muntanya•, en lotes les seves vessants 
(estetiques, esport.ives i de caire artístic). Termini d'admissió, 15 de novembre. - XXII 
Concurs t'owgrt\fJC - XXV :-l..cional .CasteU d'O..,, de Tona. Temes, Uiure i Tona. 
Tcrmini d'admissió. 19 de novcmbrc.- •V Edición Memorial M ruin Luisa-, d'Aslúrics. 
Concurs de díapositives. Tema, ·La muntanya i ele esport~ en ella pradicats en qual
!ICVOI de los ocvcs manifcstacions-. 'l'ermini d'ndmissió, ló de desembre. De tots aquests 
ooncuri!O!I, en tenim les bases al Centre, i l<'l podcu I!OJolicitar, si us intcressen. 

ACTMTATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE NOVEMBRE 

GRUP INFANTIL 

• Dia 13: Sortlda de tot el dia al Montseny. Sortircm a les 8 en punt de la 
parada de la Vallesana. Anirem amb autocar. 



El preu és do 900 pcssetes els socis i de 1.000 pessetes els no socis. Ja podeu fer 
la reserva de piares les quals s'hauran d'abonar abans del dia 11 de nO\·cmbro. De 
oo ser ruxf, restaran lliures per a una altra peM!Ona. Nocessitarem esmonM, dinar i 
bosses per posar les c:astanyes que l:robem. Per a més informació tclefonar a Paula 
(714 22 06) o a Pilar (714 84 20). 

• Dia 27: Sorüda conjunta amb els bombcrs. Le eortida sera a les 8 del matí, 
del ~nlre eoclaL EJ. bombers cns cnscnyaran les l~ques i prevenció d'inccndis. 
Vocal a: Guillcm Olaz lil4 82 95), i Joan .Mas (714 68 20). 

• Rccordcm que tol~ els divendres, de 6 a 7 de la tarda, t'cspcrem allceal social 
del Cenlre Ex(.'Ul'sionista de Castcllar. Vine, ons ogrnda.rh lenir nous amics i amigues, 
i cns ho pnsso.rem moJI bé junts. 

CRUP JUVEN1L 
• Oiu 13: Practica matinal de tecnlque.s d'e&calada i d'espeloologin al Sot 

d'cn Golcros per tal d'assolir un mínim do coneixcmenl9 de le• diferents tecniqucs. 
• Día 27: A Sant Lloren~ del 1\tunl. ToL el diu. Sortida amb Vallesana lins al 

pon(. de la I!oca. Vall d'Horta, font del Llor, canal del Uor, .'.lontcau, coll d'Estcnalic• 
(pnüccció a la casa de la Oiputació, i dinar), roques de la Ccea, coll de F'inestrelles, el 
).larquel i pont de la Roca. Tomada amb Vnllcsana. 

T'AORADA LA MlJNTANYA? 

Donea si tcns entre 12 i 17 anys, 

vine al Cru.p Juvenil del CEC. 

Fnrem cxcursionisme; acampades, 
escalada, ""peleologia, esquí. .. 

i podrha gaudir d~ l~s instaHacions 
del Centre. 

Jnfonnnció i inscripcions: 
Oimocrcs de 7 a 8 de la tarda 

i divendres de JO a 11 de la nit, 
al local del Centre 

CRUP DE !\llJNTAJIIYA 

• Dies 5 i 6. - La IV Travessa Castellar • Ouardlola, 1\iomada pocs dies abans 
do portar-la 8 t.crme, com a conseqüencia de di(ICUitat.s d"allotjnment a Prals, es faril 
el primer cap de setmana del mes de novembre en idé.ntJques condicions. Els interes
sats en prendre-hi part, poseu-vos en contacte, quan abans millor, amb Ramon Faloó. 

• Din 20. - l tinerari de la VII Caminada Popular: Castellar, font del Plilian, 
el CMt.clló, &nt Jau me de Vallverd, Cadafalch i Caslcllar. Sortida, a les 8 del matl 
del pati del Centre. Retoro, als volts de la 1 del m.ill'fia. Vocal, Joscp Sors (telilfon 
714 73 00). 

CRUP ANAR-HI ANANT 
• Oia 13.- Excursió pcls voltnnts d'Oiot: Olot, font Moixina, fngllda d'en Jor· 

~~. voleA i ermita do Santa Margnrida, coU de Bassols, grau de Fincstrcs, Santa Pau. 
Es una excursió sense dificultal• rcmarcables, pero que exigeix una mínima prepara
ció ffsica. Hores aproximadas de canú, 6. Sortidn, a lea 7 del maL!, del local social. 
Tornada, a les 6 de la tarda, aproximadamcnt. Dcsplacrunent nmb autcear. Per a par· 



ticípnr-hi és indis¡xmMhlc ini!Criute's préviament al tdefon indicot (de 7 a 10 del vespro 
i firu; al dia 7 de novembrc). Les places són limitades. Vocals, Josep Maria Bi06Ca i 
Maria Concepció Costa (tdéfon 714 62 63). 

• Dia 27. - Travessa de Sant lloren~ Savall a Castellar: Sant Uoreny Sa· 
vnll, Sant Jaume de Vallverd, Catu!au, Canyelles i Ca.stcllor. Sortida, a un quort de 
9 del moti de la Vallesana. Tornada, a les 2 de la tarda, aproximadoment. Despla~
ment, amb cotxe de línia. Vocnls, Mont.ser rat Crau i ,Júlia Girbau, telcfons 714 33 22 
i 7t4 ú:l 35, respcctivnment. 

C RUP D'ES QUI 
• Prcparant el curset d 'esqul. Els vocals d'esquJ hem fet les primeres reunions 

per preparar les aet.ivitats por n In propera temporada queja esta a punt de eomen
~· En el momcnt de redactar aquesta nota, poca informadó podem donar, ja que 
cneara no tenim dades eoncretes; sois podem dir que les dates del curset d'esquí alpf 
seran cls dos llltims dis!abtcs de gener i els das primera de fcbrcr. Com a novetat 
important d'aquest any, podem dir que s~ntenta.ra fer alguncs sortides d'esquj de fons. 
efoctuant el despla~ament amb autocar i fent les classes omb monitnrs. La propera 
reunió de vocals esta convO<:ada poi divendres dia 18 do novembre, a les 10 d el 
vesp re, Aquesta r eunió és obertn a tct.hom que hi vulgul aportar qunlsevol idea o 
suggeriment. 

• Target.et; de la Fedcracló Catalana d'Esports d'Hlvern. A partir del 15 do 
novombrc disposarem de les tnrgetes d'asseguran~a. Tols els intercs.snts poden pas
sar per secretaria a les bores de eostum. El preu és de 4.000 peSBetes. 

GRUP DE BTI' 
• Oia 13. - Participacló en la V T rave55a Vidn\ • Puigsacalm • Vidn\, de 

35 qui!Omelres. lnformació, telMon 714 86 94. 

CRUP DE FOTOGRAFIA 
• Oia 8. - A les 10 del vcsprc, al local social, reunió Jli'CJ>Ilratoria de les ba

ses do l'any vinent. Esporcm l'assisténcia deis interess~u. perquo hi ha temes impor· 
tats a tractar . 

NOTICIAR! DEL CENTRE 

ruFA DE NADAL 
Enguany el número que juguem per Nadal és el 16200. 1 la son que no manqui! 

SOPAR DE GEMIANOR DE L CEN'MtE 
• Oia 19. - A dos quarts de 10 del vespre, al restaurnnt Airescl, sopar i lliura

ment a diversos socis de plaques oommemorativcs deis seus 25 anys de socí de l'enti· 
tat complcrts nques~ ~ny. El menó es eompon d'amanida completa, mongetes amb 
botifnrra, aigua, pa, ,;, postres i calo, i el seu preu és de l.500 pessetcs. Cal que 
rcscrvcu el vostre tiquet (Rnldomer Parcra, 714 54 53/714 26 76), abans del dia 8. 

REPARTIMENT DE PREJ\DS DE LA MARXA INFANTIL DE REGULARI.TAT 
• Oía 13. - A dos quarts de 7 do la tarda, a l'Auditnri municipal. 

U J'.lARXA POPULAR AL SANI'UARl ECOLÓGIC OE GALLIPA 
• Oía 6. - La Comissi6 Organitzadora, formada por rcpresenlants de les deu 

poblaeions fundadores de la Marxa Eoologiea, entre les quals hi ha Castellar, cns 
facilita la informació de la Mnrxa: De cada poble es sort.irA en grup en direcció al 
eantuari~ es recomana fer servir el& anlics camins forest.als; cal inscriure's préviament 



(el preu ée de 250 pes.o;ctcs); hi baura un lot de llibres per a cada família participan!; 
es vcndn\ el tiquet per a un plat d'arros de lo gran paclla el preu del qua! és de óOO 
pesset,es; rebuda oficial a !'acabar la Morxa; pregaria coHeeüva cantant els goigs de 
la Mare de Déu de l'Ecologia; eXJ'O"ici6 de Martl Boada ~re el tema . [Js hoscos de 
Catalunya, una rcalitat que crema. i debat final; concurs de dibuix riipid; plantada 
de d06 xiprers; venda de nCuneros pcr la rifa de des viat8"'1 " Efes (Thrquial; obsequi 
pcr a 1<>ta els psrticipants d'un cremat de primera; bailada de sardanes: solemne toe 
de campnncs que invitara a fer una curta pregilrln díns l'ermita; acabament de la 
jornada font rotllana i cantan! El cant deis adtu•. Por ll mós informació i inscripcions, 
adreoou-vos al Centre. 

P R.ÉSTECS DE MATERIAL 
Recordcm scríosament a tothom qt.ti tinguí mnterínl del Centre en préstec, que 

dospr6s d'usar-lo s'ha de tornar imme<líntnmont, In qunl oosu no ha sut:<:eit amb una 
taula de camping deixoda jn fa molt de temps i que encru·a no ha cstat tornada. 

REFUGI .. 1\IANELlC• DE COMA VACA 
En la circular número 33 de la FEEC, el Centre ha estat informal que l'esmen· 

tat rofugi, que feill més de dos anys que !'ra foro de servei per haver esta! malm~• 
per una desaprensius, ha estat arranjat. Es <>bert en regim de refugí llíurc i disposa 
de 20 placee en llitcres, i té estufa. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTMTATS DEL PASSAT MES DE SETEMBRE 

ENTORNS DE CASTELLAR 
Di a 1: Castellar, Cnnyellcs, Catafau, ooll Monner, O nca ·Cerezo• i tornada pels 

Tres Pins, torrent Mal, font del Cnnndell, can Padró i Castellar (14 km). France•c 
VaUs, l'ere Vives, Joan Bruix, Pcre Carreras i Maree! Ge•·mb. - l)in 12: Castellar, 
font del Gurrí, Puig de la Creu, fonts Altcs, Castcllnr .• J. Sors B. - Dia 14: U.s 

•Arenes, el Onlmnu, ermita de Sant Pere, billmi< <le! (lord, font Gentil, ermita de San · 
to Agnes (recorregut de les galeries de In font, nprolitunt que eren totalment seque•), 
caml de lo Scnyora, cnmi deis Setis Vells, Guaiwnda de In Scnyorn, cingle de la 'l'ro· 
na, cím do In Castcllassa o l'allera d~l Dalmau, Caus d'cn D<>rra i Les Arenes. Josep 
Pallojb i Joscp M. Torras, junt amb P. \lorcrn í V. CardeUacb, del C. M. de Terra"''"· 

ALTRES EXCURSIONS 
Dio 1: Pla de Sant Miquel, Sant Miqucl Sespcrxes, mas Boquetes i retA>rn. l. 

Cabedo i J . Sors 8. - Oies 2, 3 i 4: Maladet.es Occidentals -Val! de Bcna.sc. Pla de 
l'F.stany (1.910), refUgi de la .Renclusa, llac de Padcrna, \lucia de Alba (3.118), Dent 
d'Aiba (3.136), pie de Cordier (3.254), píe Soyó (3.220), pie Mir (3.185) (els tres pies 
més olts de la Moladeta), coll d'Alba, llac de l'aderna, refugi de la Renclusa, pla de 
l'Estany, plllncll lbons, port de la Picada, pla de l'Estany. Jm;cp Aldoma, Ramon Ara· 
gnll, Eullllill Domenech, Carme Vioaixa i el vocal Porc Co.rdona. - Dia 3: Refugi de 
Vall Fcrrera, barranc de Sotllo, pletiu do Sotll<>, cstany d~ Sct.llo, estany d'Estats, ooll 
de Sotllo, píen d'Estats (3.143) i retorn. Joan FabA, M. Lluisn Ramos, Merítxell Faba, 
Annn Riera, Jaum~ llomet, Dolors Cnstcjón, Víccn~ Blanchw-1:, Assumpció Gallego, 
Eduard Gallego, AnU.nia Sáncbez, Albert Antonoll , Alina Antonell i Ramon Monte•. 
Aoompanyants, Jooop Gilí, Porc Ccnesca i Montserrat Ferrer. - l)ía 4: Alta Ce rda
nya: La Dullosa (2.017), vall de Maranya Tet, eetany de !'Esparver, cstany de la Ll<>
sa, pu ig Perle (2.810), estany Blau Petit., Port.ella d'Espanyn (2.620), estanys de la 
I..J()S8 i de In Bullosa. Jaume Torrens, Joeep Mane! :Mnrtf, Franccsc Romagosa, Bego-



ña BasterreLxca i Joscp Sors. - Dia 4: Ascen
sió a la pica d'Estats. El vocal Ramon Falcó, 
Gemma More, Antoni Gómez i dos més. - Oia 
11: Pallan! Sobira: Est.any de Sant Maurici 
(1.900), csUUly Rat.era, refugi d'Amitg<>s, pie 
d 'Amitges (2.848), Gran Tuc de Saboredo 
(2.830), aguiJa Gran d'Amitgt>s, estany Petit, 
Sant Mn~trici. Jaume Torrens. - Din 12: Pa
llars Sobira: Bifurcació de pistes (1.700), cm
bas;oament de Llndres, estany Tort de Pe
guero (2.320), bifurcació de pistes (estany do 
So.nt Mauric:i-vall de Peguera). Jnume Torrens. 
- Dia 12: Montscny: Sant Estove de Palau
tordera, cfl8tcll do Montclús, Sant.a Magdale
na, FogM! de Monlclús, can Valls, Sant Este
ve. l.laldomeo· Parcrn i .Joan Parera. - Dia 16: 
Pcr co11 do Jou, ascen~;ió al Taga de Ribes 
(2.036). V. Cnsndo, N. Sors i J . Sors B. - Día 
18: De Ca•tellar a Montserrat. Miquel Ba
dia, Salvador Gómcz i Guillem Díaz. - Día 
18: Moncstir de l't1ontselT8t, pas deis Fran
eesos, Sant Jeroni, Sant. Joan i monesLir. 
Go~l Lclpcz, Pcre Vives, t'rancesc Valls, Joan 
Bruix, Pere Carreras i Marccl GermiL - 20 
al 24: Val! de Bol: GR 11-20 per Bol, Durro, 

La re.buda de8pré!s de la travessa 
Castellar - Monbie.rrat. 

ermita de Sant Quirc (1.498) i retorn; recorregut pcr l'antic carni de Coll a Vilaller; 
del pont sobre la Noguera de Tor fins el poblc abandonat de SaraJs (1.337); '~sita a 
11 esg.lésíes rcmaniques de la vall. B. Parera i T. M. Dntzira. - Dia 25: Se1T8 dels 
Emprtus. Primera excursió, amb una assislCncin do 18 person~s, del Grup Anar·hi 
ananl. - Oin ~(i; Voll del Bae (CarroLxa): El Pag~s (650), Sant Andreu de l'orreres, 
el Triadli, font de Rcsclusanys, ResclU!ianys, pln de l'Ar\'. pla del Camp de Dalt, pns
sant del Doix, colinda de les Planelles, puig Ou (1.301), font de Resclusanys, el Pa
gés. Josep Sors H. i Jawne Torrens. 

CA.,UNADES 1 MARXES 
Dies 3 í 4: V Travessa Montserrat-Reus (de 100 km., per camins de munta

nya), seguint el t.ra~t d'un GR Anna M. PallejA, Paula Dorolngucz (fins el km 62), 
Joscp M. Cíi.ndia., Vicen~ Gandia, Pcrc Clapers i Josep M. Torras. Es dóna un tempS 
llmit de 24 hores. Desnivells totals, 1.550 m do baixada i 1.300 m de pujada. - Día 
JO: Cursa Popular de Festa Major a Castellar (6.;)00 mct...,.). Pcrc Clapés, Josep 
M. Torras, etc., etc. - Dia 11: V !\fanal Aplec de Coaner, a Súria (de 13 km); Torre 
deis Moros, font del Ferro, font Crossa, can Solcrnou, can Podades, ermita romiinica 
i torre de Coaner, i retoro a Súria. Joan Bruix, Maree! GcnnA, Josep M. Torras i Pere 
Vi....,.,.- Die& 17 i 18: Un nombnís grup de eastellarcncft participa en la prova Mata
gall.s - Montserrat, entre ells l. Cabedo, V. Gnndin, P. Clapers, J. Ruiz, etc. - Dia 
18: XIII Maru Popular de la Roca del Vall~o (de 16 km). Pont d'en Pipa, dolmen 
de can Planes, tur6 del Morro de Gall, colinda i ermita de Sant Barwmeu, do! m en de 
la Cabonn del Moro, Orrius, can Solei i la Roca. Anna M. Pallej~ i Josep M. Torras. 
- Oiu 19: XIV Marxa Rocapreverína (de 18 km) a Torelló: Pistes de tennis, pla de 
Vilardull, coU Sesosques, cls Quatrc Camins, ermita de Sant Fcrriol, can Codinae, san
tuari de Puig Agut, In Cnsa de Dalt i santuari de Rocnprovcrn. Anna M. Pall~A i Josep 
M. Torras. - Dio 24: XVI Cursa Popular de la Mere~ a Barcelona (de 9 km). 
Anna M. Pallcjll i Josep M. Torras, entre uns 13.000 part.ic:ipant.s. - Dia :W: Xl Ronda 



......... ... 
EIB Empr:lua. Primera excursió de l Grup A.na.J-..hJ ananL (Foto: Ramon Mas.) 

de Ma tadcpcra !de 14 km). Joan Muntada, Onnicl Rcnom, Ramon Vila, Tomas Ma· 
ñosn, Viccn~ Gnndia, Josep M. Gandia, Josep Carbó, Marool GermA i Els Grillats. -
Dia 25: X .1\larxa Popular Blanc-i-Biavn n Cardcd eu (de 16 km). Anna M. Palleja 
i Joscp M. Torras. 

• GRUP DE BTT 
Oin 11: Participació en la Primera Trobada Popular de Folgucrolcs (de -«l 

km). Tl. Clapcrs i P . Simol). - Dia 18: Sortida d'Osscja, coll de la Bassa, pas deis 
Lladres, Puigmal (2.913) i rctorn a la Molino (43 km). P. Simon i dinou companys 
de la UES. - Dia 25: Participació en la Primera Pcdalada Popular de Tona. lti
nerari: praL de la Barraca, Sant Cugat de Gavadons, Collsu.•pina, pla de la Cabreta i 
Tona. (33 km). R. Clnpcrs i P. Simon. 

AL TRES ACTIVITATS 
• Dio 9.- Cornsponcnt a la invitadó cursnda per l'Aicaldia, membres de la Junta 

i altrcs I!Ocis assistircn a la inauguració del restaural Palau Tolril com a seu de I 'A· 
juntament. - Día 10: CoHaboració voluntllria, per pnrt d'un grup de I!Ocis, per a fer 
de control en la cursa urbana de la festa ml\ior , orgnnltzada por la Jovcntut Atletica 
Castellar. - Oia 10: Uiuramcnt de premis deis concurses de fotografia i inauguració 
do les exposicioll8, acte al qual assistl el regidor Albert Antonell, I!Oci del Centre. -
Dla 18: Un grup de deu socis feu una matinal de treballs diversos d'acondicionament 
de trame de l~ti ncrari de la Marxa Infantil de Rcgularitat. 

NOTA: En l'article de Josep M. 'l'orras, del bullleU anterior, quan explica per 
on s'ho de continuar a partir del cim de la pica d'Eslats, allil on diu •d'aqul ve el 
t ram més tacil de la l.ravessa•, ha de dir, oom molt bé haur~ oompr~s el lector, «d'aquí 
ve el tram més dillcil de la travessa.. 
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d. RESPfeTE. 

SANT PERE D'ULLASTRE, 9 
WAW: ART 1 MÚSICA 

Teléfon 714 55 71 

PIANOS, ORGUES 
1 TOTA CLASSE D'INSTRUMENTS 

FACILITATS DE PAGAMENT 

VENIU 1 HO VEUREU 

FADERS, S.A. 
FABRICACIÓ 
DE MATERIAL 
D'ESCALADA 
1 AL PINISME 

Pollgon Industrial 
Pla de la Bruguera 

Carrer Barcelona. sin. 
Tel. 71 4 6611 

CASTELLAR DEL VALLES 

Propa Doméstic Industrial 
RARSA 

Av. deis Fruiters, 1 
CASTELLAR DEL VALLÉS 

lnstaHacions i subministraments 
gas propa 

Concessionari ofic ial 
de Butano, S. A. --------------------

TALLER VILACLARA 
Servei i venda 

RENAULT 

Reparadons i condidonament de tola class~ de vehicles 
VENDA DE COBERTES 

Passeig. 72- Tclefon 714 51 91 - CASTELLAR DEL VALLES 
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Puig ele la Creu, 3. Tel. 714 61 42. Cutellar del ValiM 


