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L'ÚS DE BASTONS EN EL MUNTANYISME 
Molts trekkers, muntanyencs i escaladors utilitzen bastons d'esquí (telesr.Opics) 

perque ajuden en les p~ades i descensos i allcugen J'esfilr<; de l'esquena i les extre
mitats inferior:s, pnrticularment cls genolls. 

Avantatges: Quan els bnstons s'utilitzcn amb la tecnica adequada, especialroent 
en els descensos, els bastons poden alliberar varíes tones de pes del cos en de!l(:ens 
per hora de marxa. (Neureuther, med. W,;chr 123/1981). 

• Aixo producix un alleujament considerable de la columna i articulncions en les 
següents til.tuacions: 

- Edat avan~ada, exoos do pes. 
- En cas d'nrtritis o malalties de les a.rtieulacions. 
- Qunn es transporten carregues pesades, com, per exerople, en expedicions. 
- Caminant per pendents de neu, o creuant rius, o quan es camina amb poca 

visibilitat (amb neu, de nit). 

Dcsavantatges: Si la distimcia entre el cos i els bastons és roolt gran, no sola
ment es redueix l'alleujament de l'esforc;, sinó que pot ésser contraproduent i pot.. 
aroena~ar l'equilibri. de l'usuari. L'ús continua! deis bastons pot disminuir la coordi
nació del caminant i també llur estabilit.at, per bé que en la scva ment se sentí m~s 
segur. Aquest desavantatge es fa més cvident en terren)'S dificils. 

En general és més f1lcil, per raons fisiologico-motrius, i pela caminadors sans 
aprendre a mantenir l'elasticitat. i usar una tOCnica apropiada de la manca sense l'¿Qut. 
deis bastons, que usant-los regulanucnt. 

Aquests bastons no es necessiten per a enp a1tra activitat muntanyenca, i no s'han 
d'utilitiar hnbitualment, pcr raons de seguretat, sobretot pels nens i joves. 

Els avantatgcs i desavantatges s'han de sopesar en cada cas particular. 

(E>.tret, i tradui't al cxúalá, del butllett informatiu núm. 147 <k la FEDMEJ 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

5, diumcnge 

5, diumenge 
5, diumcngc 

10, divcndres 
12, diwnenge 
12, diumenge 
17, divendres 
19, diwnenge 
.19, diumengc 
19, diumonge 
24, divcndres 
26, diwnenge 
26, diumcnge 
2, d'abril 

Ac.tivitat 

Excursió ala indrets afectats per la 

1tfé8 Wormaeló 
n l'apn.rta. t. de: 

construcció de l'erobassament do Rialb Crup de Muntanya 
Sant ,Julia d'Úixols Grup Anar-hi annnt 
•Una visió fotografica deis Ports• Cicle de Projcccions 
Reunió preparatoria Grup Infantil 
Matinal a la regió d'Agulles (Montserrat) Crup Infantil 
Sortida a la c.asa de I'Obac Grup de BTT 
Reunió preparatoria Grup Anar-hi anant 
Matinal a Sauvatges Grup de Muntanya 
Excursió al salt de can Montllor Grup Anar-hi anant 
«Aigües '!'ortes i la vall de Bol· Cicle de Projeccions 
Assemblea general ordinaria Notician del Centre 
1'orre Roja i poblat iberic Grup Infantil 
IV Ruta deis Tres Monestirs Programa adjunt 
De Palamós a Calella de Palafrugell Grup Anar-hi anant 



TENIM NOTICIA DE ... 
• XXVl Renovació de la Flama de la Llcngua Catalana, a Montserra~ or

ganiuada pcr la l:nió ExcursioniSta de Sabadell. Dia 4.: A les lO del mati: Encesa 
simbólica de la t'huna, a Sabadell. Sortida a peu cap a Moni<trol. A les 7: Rcccpció a 
I'J\íuntament de Monistrol. - Oia 5: A les 8 del mar!: Pujada de la f'lama pe! eaml 
del Pelegñ fins el monestir. A les 11 del matl: :\lissa conventual i encesa de la liAD
tia. Acluod6 deis Castcllers de Sabadell. 

• XXVe aniven~ari de la Unió Excursionista de SabadeiL A Secretario lc
nim el pro¡¡rllllla deJo acles de tot l"any per qui Ji interesai oon•ultar-lo. 

• Caminodcs i marxes populars. Bonmotl, IR km: Riudarenes, 23 km; Cursa 
Xino-Xano, de I.Joret de Mar 23 km; Gironn, 9 km. 

• Com.inant J.>er Sendcrs. Oia 5: Sant Pau de Seguries - Sont Joon de les Aba
de.scs - !li¡wll. GR 1 12ó km). Organitza: C. 1;;. de Rubl. - Dio 12: Arbolí - Reus 
Ruta del Corrnsclct. PR C-88 i CH 7. (29 km). O•·gnnitza: C. B. de 'J"err>~ssa. 

• XXXVTl RaHi de 1\tuntanya en csquís. Ulldolcr - ComH de Vaca (Ripollés). 
Dies 18 i 19. 

TARIFA DE PREUS 
DELS REFUGIS FEDERATIUS GUARDATS 

Hem rebut de lo Fcdcració la tarifa de preus d'utiliuodó deis scus refugis, que 
cn.s plau reproduir per qui hi pugui estar interessat: 

Federots No federats 
Estiu lUve.rn Estiu Hivern 

Colomera 550 660 1.100 1.300 
Colomina 5ó0 61l0 1.100 1.300 
Snnt Jvlaurici 550 650 l. lOO 1.300 
Ho•tanca 550 6li0 1.100 1.300 
Sobc•·cdo 550 650 1.100 1.300 
Vallferrero 550 650 1.100 1.300 
CcrtOscon 550 850 1.100 1.300 
Est.onys de la Pera 500 600 900 1.100 
Pro~ d'Agull6 450 660 900 1.100 
Sanl Jordi 450 650 900 1.100 
Pcdraforca 4!10 550 900 1.100 
Sorra d'EDC:ija 450 ó60 900 1.100 
Santa Cecllia 400 óOO 800 1.000 
Les AguiJes 400 600 800 1.000 
t 'ooL Ferrera 400 500 800 1.000 

Tempornda d'hivern: De 1'1 de novembrc al 15 da maig. 

Utilitzocló de rerugi sense pemoetar o oonsumlr: 300 pessetes. 

Utilitq,acló de rerugl no guarda!: 200 pcssotos (enviar a la Federació). 

Menors de 6 onys, acompanyals dels paros, gratuit, ""n'"' ocupar pla~a de 
llitcra. 



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE MARQ 

GRUP INFANTIL 
• Dia 12: 1\l ati.nal. a la regió d'Agulles (Montserrat). Vine a coneixcr un racó 

deis molts que ofereix aquesta magnífica muntanya. 
Sortida a dos quarts de 8 del moti del local del Centre amb cotxes particulars. 
Vocal: Jaume 'l'orrens, tclCfon 714 55 42. 
• Dia 26: Torre Roja i poblat iberic. 
Sortida a les 8 del maU del Centre amb cot.xes particulars. 
Vocals: Guil\em Dlaz, telHon 714 82 95 i Antoni Cubí, telefon 714 '7127. 

ConvocatOria 
• Dio 10: Reunió preparatoria del tercer trimestre, amb altres temes a tocar, 

eom: 
- Acampada. 
- Cap de setrnana en un alberg. 
- Dinar a la Mola. 
Els interessats, pcr favor, no deixeu de venir. 

Nota 
E l Grup Pessebrista de la Cnpelln de Moutserrat de Castellar del V rulés ens hn 

concedit el primer premi en el LITe Concurs de Pessebres i Cartells Nadalencs. Des 
d'aqul el nostre agra:iment. 

T a vosalt:res, nens que vau col·laborar, imims pcr continuar fent coses al nostre 
Centre. 

GRUP PREJUVEI\'U, 
PeJ mes de mar-;; hi ha pre"\i stcs dues aeL.h•it.~:~ts: una excursió (Sant L1oren~ .. Cns

' tclldcpera, roca Sereny, Caixal Corcat, cova deis Emboscats, vall d'llorta) i camp de 
treball a la Balma de la Pinassa. Dies a determinar. 
GRUP JUVENIL 

Per informar-vos de les ac~h~tats del proper mes de mar~ podeu venir al Centre 
o bé con su ltnr el setmanari Forja. 

GRUP DE l\lUNTANYA 
• Dia ó: Excursió als indrets afectats pe r la constru.cció d e l'embassament 

de Rialb. 
Despla~ament amb autocar (sempre que sigui possible) pels poblcs de Tiurana, 

Castellnou de Dassella, AguiJar i La Clua. Excursió a peu a xliralpeix, al castell 
d'Aguilar i al poble de Bassella. ., 

Hora de sortida: 6 del ma~l. Hora de retorn: Entro les 5 i les 6 de la tarda. Pres
supost: 1.800 pessetes. lnS<:ripcion~ ~ns, eJ !!)a_)¡ de mar9 al local del Cencre, o M 
dirigiu-vos a Jaume Torrens, telCfoi1 t l4 SJ:l'42,' o a Daldomer Parera (714 26 76) . . 

• Dia 19: Excursió matinal al Salomó¡fóntde les Febres, Sauvatges,' elsPlans, 
i retorn al pla ds}es Forques, on haurem sp.mengat. . .. :¡ . 

Sortida '~· ¡~Jv7 ·del matí, amb cok~"'p.Ji:iculars, del pati del Centre~ :Rét~rÍl en-
tre la 1 i les dues·dcl migdia . · · :• :, 9-~ 8'l'l1i ·) .V 

Vocal: Josep Sors, tcJCfon 714 73 00- .u1~!!lí 
-. .. ' Dia 26: Participació a la IV Ruta deis Tres Monest.irs:-Sant~Hlei-.Va--- ' 



lles, Sant Lloren~ del Munt i Montserrnt. 52 km. Organit.za: CoHeetiu de Centres 
Excursinniste• del Vall~s. 

GRUP ANAR·IH ANANT 
• Oia 5: Excursl6 a San! Jul.iil d'Úixols (CastcUtervol). 
Itinerari: De Castellte~l 11 Sant JuliA d'Úixols i tornada. 
Sort.ida a les 8 del mat( del Centre. Tornada a les 2 del migdia. Oospla~amont 

amb cotxes particulnrs líos a Cnstellte~l. 
Vocals: Mon~rrat Barrachina i M. Concepció Costa, tel. 714 75 97 i 7 14 62 63. 
• Oia 19: ExCUJ'Sió al Sal! de can Montllor. 
lt.inerari: Castellar, can Padró, font del Gurri, font del Can~doll, snlt de can 

Montllor i retorn. 
Sortidn a les 8 del matí. Tornada aban& de la 1 del milltlia. 
Vocals: Jaumc Font i JOO!Cp M. Bioeca, te!Hons 714 ó6 76 i 714 62 63. 
• Oía 2 d'abril: De Palamós a CaleUa de Pal.arrugell. 
ltinerari: Es seguiri1 el cam( de ronda que sortint de Palamós i pas.,mt per La 

Fo..:a, cola s'Alguor, punta del CosteU (on hi ha unes rui'nc~ ib~riqucs), cap lwig, punta 
deis Forcats arriba a Calclla. 

Sortida a les 7 del matí del local socilll. Tomada o les 6 de lo torda. Dcspla~a· 
ment amb autocar. Oegut a aixb, és impre9cindible apuntar-se p~viamcnt als telHons 
deis vocals abnns del día 24 de JD.al"9· 

Vocnls: l'tamon Mas i Jooep Maria Bio~cn, telelims 714 66 48 i 7l4 62 63. 

Prognunació de les properes excu:rslons 
El di\·endros dia 17 de mar~ tutes 108 persones interessadc$ són romidadet al 

local oocial a les 10 del \'E!Spro pcr a programar les sortides del grup deis propcrs 
mesos. 

GRUP O'ESQuf 

Final del curset 
El dissabte dio 11 del passat mes de febrer va finalitzar el cursel d'csquf alpf 

que durant qualr'a dissabtea "" va clesenvulupar a l'estació andorraoa de Pal. El rct 
OÍés dcstacabla del curset d'aque«t any ha estot el doblar lo quantitat de participants 
de l'any pa.<.<;at, ooea que ha obligat a passar d'un a dos el nombre d'aurocars. 

Tots el& components de les sortlde..,. d'esquí. (Foto: Alina AntonelJ.) 



Els noranta-un inscrits s'hau repartit en difcrents grups segons el nivell de cada 
un, des deis dcbutants que es cal~avcn els csquís por primera vegada, fins cls que 
anaven a polir defecLes en el grup del paraHel més wfislical. La valoració positiva 
que n'han fct la majmia de1s participants ha cstat la mil1or recompensa que podien 
tenir els vocals, ja que coordinar un grup de més de ccnt persones no ha csta.t una 
tasca gaire Jltcil tú descansada. 

An.imats dones pec l'exit, s'havien preparat més sortides ja que tothom tenia ga
nes de seguir esquianL, per~ en el motnent de redactar aques~ escriL s'han hagul 
d'ajomnr les acLh'Ítats programadas, esperant la nevada que tothom desil¡ja. Per aquest 
motiu en aquest butlletí no es donara cap calendari i en cas d'un canvi de tcmps ja 
es fara !'oportuna difusió del que es pugui organiLzar. 

Vídeo del curset 
El company .loan Elias ha muntat un vídeo sobre el curset i el Grup d'Esquí, 

amb unes gravacions efectuadas per ell mateix i en Pere EsLapé. Tothom que en vul
gui una copia podra pnssar a encnrregar-la i pagar-la els divendres dies 10 i 17 de 10 
a 11 del vespre. El preu és de 2.000 pessetes. 

GRlWDE BIT 
• Uia 1~: Sort-ida de Castellar, .Matadepera, pont de ¡,, Hiba, casa de l'Obac, pla 

de l'Alzina del Vent, sanaLüri de Terrassa, Torre Boruca, can Deu, molí d'en Busquets 
i Castellar. 55 km. 

Uoc de sortida, del pati del Centre, a dos quarts de 9 del matí. Cal portar es
morzar. lnformnció: 714 86 94. 

GRlW DE FOTOGRAFJA 
• Dia 14: Par lero del ret.rat. Un deis temes obligats d'aquest any és el retrat, 

un Lema que la Vocalia de FoLügraiia creu que podria portar confusions a !'hora de 
presentar les fotografies. Pcr ta1 -moti u vilrcm par)ar amb els rnembrcs del Departa· 
ment de fi'otografia de les Agrupacions ~arcís GiraJt perque ens fessin una explicació 
del que cl1s consideren un rctrat. Por aixO el dimarts día 14 d'aquest mes, convoquen 
a tots els participants del concurs i a tot aquell que estigui intercssat, a )a tcrtúlia 

~ que sobre aqucst tema tindra lloc al nostrc 1ocal a les 10 del vespre. Us hi espcrcm! 
• Dia 31: Acaba el term.ini d'admis.sió del primer trimestre del concurs anual 

de fotografia d'er1guany. Com ja és oostum, el primer tema sempre és lliure. Recor
dem a qui encara no ha vingut a buscar les cartolines que les temm a.l Centre. 

Veredicte del concur s de diapos ltives 
El dia 28 de gener pa,.,at hi va baver el veredicte del XX Concurs Social Local 

de Dinposith•es, en el que hi participaren 23 col-leccions de tres diapositivas del wmn 
Liiw·e i 16 del tema Muntanya, que fan un total de 117 de 24 autors. El j urat eslava 
constitult pels senyors Enrie Soler, Merca 13olnderns i Caries Dom1J1guet, membres 
dcl Ocpartamcnt de Fotografia deJes Agrupacions Professionals Narcís Giralt, de Sa· 
badell. Del Leffia Muntnllya, el resulLat fou el següent: Premi a la millor col-lecció, 
Josep Llinares. Premi a la millor diapositiva: Primer, ConxiLa Gorro; segon, Joan 
Muntada i tercer, Antoni Cavero. Tema Lliure: Pretni a la millor coHecció, Joan-Car
lcs }"'olch. Prcmi a la milllor diapositiva: Primer, ,Joscp Sors; segon, Joan Jvluntada i 
tercer Anna M. Garcia. 

Després del veredicte del concurs de diaposilives, i oom ja és costum, v>tm anar 
a sopar tots plegats, aquest oop a La Rabassada. Tot parlan! amb els tnetnbres del 
jurat, aqucsts cns van anar comcntant la scva opinió sobre la qualitat de les obras 
presentados i cls vam demana.r que cns )a doncssin pcr cscrit per pub1icar-la al but
lletí a fi que la poguessim saber tots els socis. Aixi ho van fer: 



«Ha estJlt una niL molt espe<.inl. Els mcmbres del Depar\nment de ~'otografiu de 
lu• Agrupodon.s Professionals Nr1tds Girrut bem quedat gratament sorpresas en veu
re !'alta qualitat de lcs diapoo;itives participant.s en aquest c:oncurs. Com a jurat, po
dem dir que ha esta\ molt dificil pcr a noealt.res decidir quines diapositives havien de 
sur guanyauores. Voldrfem felicitar al Grup de Fotografia del C. E. de Castellar per 
la seva tasca, que fa possible que aquest món de In fotografia ,.agi cndavant, i eneo
ra(jar-los a continuar de pie dintre la mnteixa línia. Men:C, Enrie i Caries.• 

CICLE DE PROJECClONS 

• Dia 5: ·Una visió fotogrñfica deis P orls. Bnrrancadcs, carenes i pobles des 
de Tortosa 8 Harta de San\ J onn•. Diaposit.ives pcr Kildo Cnr reté, dol C. E. de Cala
lu r\Ya. Al local social, a dos qunrts de 7 de la tardn. 

• Dia 19: -Aigües Tortes 1 la vall de lloi. Una dies fent travcssa de munt.llnya 
i uns dies visitan\ els pobles i els seus monuments•. Diapositivas per 13aldomer Poro
ra, del C. E. de Castellar. Al local social, a dos quar ts de 6 de la tnr·da (es fa rnés 
tard perqub no ooincidcixi amb In festa do la pla~a). 

• Dia Z: .Anglaterra i EscOcia. Una aproximació als c:ostums bri~luucs •. Diapo
sitiv<>s pcr Ramon Montes i Alin8 Antoncll, del C. E. de Castellar. Al local social, a 
dos quar ts do 7 de la tarda. · 

Assemblea general anual ordinaria de socis 
En compliment d'allo que disposa l'article 11 deis Estatuts d'aqucsta enti 

tat, I'MSernblea s'efectuar~ el dia Z4 d e ~. a les 10 de la oit, en primera 
convocatOria, i a dos quarts d'tl en scgon~, a J'cstat.ge social oficinJ, cacrer do 
Color:n, ain, (Atcneu), d'aqueaLa locnlita t . Es desenvoluparr\ sota el aegüent 

OIIDRE DEL DIA 
l. Lectura i nprovaci6, si s'escau, de l"actn de rantorior asscmblea. 
2. Estnt de comptes l uprovnció de J'cxercici a 31 de descmbre de 1994. 
3. Modificació de les quotes de aoci. 
4. Pl-essupost per a l'cxcreici de 1995. 
5. Memoria d'nctivitab, pels delo¡¡ots dels diversos grups del Centre. 
6 . l'rojcct.es i prnposicions de la J unta. 
7. Lectura, discusió i aprovru:ió, &l s'cscau, de les propostcs deis socis re

budes pcr cscrit dcu dies abans de la cclebració do l'assemblea. 
8. Torn de paraules, procs i preguntes. 
Es !'(.-corda que poden a~sistir a l'assemblea amb dreL a vot tots els socis 

m¡¡jors d'cdai que e<>tiguin al eorrent del pagwnent de quotcs i no inhabilitats 
pcr expeclicnt dLociplinari. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

IV RUTA DELS TRES MONESTIRS 

La Junta del Centro es complou en fcr saber a t.ot.s el• soeis que hBvent estat lo 
nostra ent.itai con-;dada a participar en l'organit.zació d'aquestn prova, grades a !'em
penta d'un oodwt pero entusiasta grup de socis, el Centre ja forma part de la Comissió 
Organit.zador8, oom podeu veurc en el programa adjunL El programa dóna 8 bast.llment 
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informació; no cal, dones, repetir-la aqui. Només cal dir que seria moU bonic que en
gunny, ja que som oo-<>•·ganitzadors, In participació de cas~ellm-cncs fos ben nombrosa. 

TARGETES FEDERATIVES DE L'ASSEGURA." <;:A ESPORTIVA 

Tal com &'explica b•-eument en el se<mannri Forja de data 11 de fcbrer proppas· 
sat, cal que tots els socls que encara no han tret la targota federativa i tenen inten· 
ció de fer-ho, que abans de fer l'ingrés del I!CU import a una dcternúnadn cnütat 
d'estalvi, pnsoin pré'.;ament per la Secretaria del Centre on se1s informara del canvi 
do número de compte i de l'enlitat on han do fer-Io. 'l'ingueu-ho prescnt. 

HORARIS ~>""OBERTURA DEL LOCAL 

Per acord de la Junta Directiva posem en ooneixcmcnt de tot.• els associats que 
l'hurari d 'obcrturn del nostre esta¡¡(! social, fins que no tornl a Mscr possible ampUar
lo n més diee de la setmana, és el ~;egüent: dimarts, de las 10 a lee 12 de la nit; di
mecres, de les 7 a les 9 del vesprc; divendrcs, de les 6 a les 8 de la tarda (g)"ups Infantil 
i Juvenil) i de les 10 a les 12 de In nit. 

La Junta aprofitn l'avinente•n per doonr los g.raeie~ públicament als dos "Ocis que 
d'una manera voluntaria i desintercssada durnnt un bon lapse de tcmps s'han rcs
ponsabilitzat d'obrir el local. Desilf¡cm que el scu exemplc fructillqui i bt'n aviat po
guem wmnr a obrir més dies mcr<:i;s a naves ool·laboracions de socis que vulguin 
aportar al Centre unes horcs del seu temps lliurc. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVI'fATS DEL PASSAT MES DE GENER 

GRUP INFANI'IL 

Dia ló: Sultant do can Montllor . Cnrleo Oíaz, flora Gandin, Aleix Cubl, Jo.ep 
Moreno, ,Juditb Farcll, Oriol i Sergi Cmnps, Oriol Papell, Bstc\'e Carné, Josep Casa
moda, M~l Adrobau, Arnau l'nla.zón i Xa,~cr Almar. - Dia 29: Roca Screny, a 
la val! d'Horta. Sara C~~.~>dia, Laia Drunet, Juditb Farell, Aleix Cubl, Estc>.·e freixe
net, Estefanin Gómez, Dnvid Antolfn, Arnau Pn.lazón, F.stcve Carné, ,Josep Moreno, 
Scrgi i Oriol Camps i More Pascual. 

CRUP DE 1\IUNTANYA 

Entorns de Castellar 

Dia 1: Tur6 de Montcau, a la 1 de la matinada, per donar la bcnvingudn a l'any 
nou. Josep M. Torrns i hmael Méndez, junt amb Cristina, Elsa i Dan! Vergés, Ar· 
mand Ballart i Josep 13arbera. - Oia 6: Primera sortidn por estudiar el possiblc iti
nerari de la Marxa Infantil. Hi participaren 8 socis. - Dio 8: El M arquet, coll d'Eres, 
Mon tcau, cova Simanya, fon~ del Uor i el Morquet. Perc VivP,, frru>cese Val!~. Joan 
Bruix, Pero Carrera.• i Maree! Germ~. - Dia 8: Castell.u-, can Ramooeda, can Qucr, 
Comadran, can Faixero, ca n'Amctller, camp de tir i CMtcllar. R. Vila, J. Ton-cns i 
J. Sors.- Oía 15: Castellar, Canyclles, la Cadena, Catafau, coll Monner, els Pals i 
Castellar. 18 km. Pere Vives, Francesc Valls, Vicen~ Gandia, Joan Bruix, Pcrc Carre
ras i Marc:el Germil. - Oía~ 1:>: Coll d'E.--tcnalles, Mura, puig de la Balma, Roca
pnmys, ooll d'Estcnallee. J. Torrens, R. Vila, T. Mañosa i J. Sors. - Oia 18: L'llla, 



earcna de cal Pinero, roques d'Aguilar i rel.om per les Arenes. Josep Palleja i J09ep 
M. Torras, junt n.mb M. Burgo!, P. Morera, R. Moldonado, R. Rubinat, :\f. Soler i S. 
Tru11As, del C. M. de Terras•a. - Din 20: El• 'rros Pins, el Caslllot, l'Aizinn de I'An· 
dreu, cim del Farell, Sant Scbast!A de Montm!l,jor i cls Tros Pin• . Josep M. Tor· 
ras. - Din 25: Les Jeies, Cntafou, parany del Boter, coll Monncr, fonl de la Soloio, 
re,·oll dels Cnrgols, Sant SebostiA de Montm{\jor, carretera i Al1.ina de I'Andrcu, 
cim i creu del Farell, els Tres Pins, torrenl Mal, serrat de Cuardiola, Calafau i re
Iom per la ;.erra de Pinós. Josep Pallcja i Josep )1. Torras, junL amb 7 socis del C. 
:\1. de Terrassa. - Dia 29: Caus d'En Dorrn, la Cadireta, coll Gavatx, Pcdra d'Aiiga, 
enus d'En Dorra. R. Vil a, T. ManoAO i J. Sors. - Dio 31: Gallifa, Sant Sadunú, salt 
de la Guineu, Callifa. J. Cobe<lo, V. Gandia, J. Carbó i ,J. Sors. 

Allres excurslons 

Dia 8: Montseny: La Cortada, corral de Puigventós, el Cucurull i retom. B. 
Parera i T. )1. Dat1.ira. - Dia 10: Cantabrla: Torrclavega, la Pc~uea, la MontMa, 
la Tejera, collado de Villanedn, pie Dobra (606 m) i retorn. Anna M. Pallejá, Judith 
Torras i Jot~ep M. Tor ras, junl umb José Leñero. - Di a 11: Sant t' eliu de Codines, lo 
flaronia, ••>rrOL de Berenguer, eolleL de les Termes, era de les Coses, collet de Mota
faluga i Sant Julia d'Óixols. ,/oeep Palleja, junL omb V. Cardelloch, R. Maldonndo, 
P. Moren~, M. Salmcron i S. 1'rullll.s, del C. M. de Tcrrassa.- Oia 12: Las Bárde
nas Reales (zona Uida del sud de Navarra): Arguedas, polígon de Tir, els Tres Her· 
monos, •cabezo&• do Sant.xik.orrota, Rallón, Pi.zkcrrn i l'increible Castildeu.rra, monu· 
ment al Postor i retorn pe! Vedado de Eguaras i el d'Aguilaros. Anna M. Pallcjll i 
Jo•cp M. 'l"orrus. - Dia 15: 1\tontseuy: SanL Murtf, Snnt CristOfol do lo Ca.stanyu, 
corral de Puígvontós, Luró del Fnig de la Bandera (1.287 m), coll Formie. Joan Paro ro 
i B. Parera. - Oia 22: Ripoll~,.; f:ls Cortals, Solanllong, eoll de I'Ar~. lo Palomera, les 
Baumes, Pedró de Tubau (1.543 m), els Cortals. 18,ó km. Bcgofta Dasterretxca, M. 
Carme UeixA, Joscp Manel Martl, Baldomer Parcra, Pere Simon i el vocal Jaumc 
Torren.. - Di a 22: Ascensió, pela Ca.st.ellets, a ICII Agudes r-.lon~ny). Montscrrrat 
Sors i Martl Criero. - Dia 28: Sant Pau de Segdries, eoBada del SitJar, oolls de In 
l!au i d'Arroncnfels, vertex goodbsic del puig Ou (l.306 m), ma.~in de les Planellea i 
retoro al Siljar. Anno M. Pallojil i Josep M. Torras, junt amb 13 marxnires de la Val! 
d'llebron, de Rarcelona. - Dio 29: Tavertct, ascensi6 al puig do la Fo~ i retoro. 
Josep Pallojil i Sra., junt amb 12 socis del C. M. de Terrassa. - Oia 29: BcrgucdA: 
Tcrradelles, plans de Rotllan, Clara, coll de Jonear, Paller de Dalt, colinda Gran, coll 
de Fanclls, bassa de Tamos, crm.it.a de Saut ll1are {1.611 m), caeteU de BrocA, fonL 
de Serra, Sant M mi.! de llrocA, can Rotllan, planR de Rotllan. Bcgo~a IJasterrctxca, 
Ramon Falcó i J•lume Torrens amb lgnnsi Cost-a i JoRcp M. Costa del C. E. La Bassa 
del ('Qllet, de Cuardlola de Bcrgucdá. 

CAMINADES l MARXES 

Oía 15: Vll Cursa Mar i Murtra (20 km) a Blones. Josep M. Torras. - Dia 22: 
ll Marxa Popular (1 4 km) a Vilobí d'Onyar, comlll'cn de la Selva. J<>scp M. Torras i 
Mllrcel Germ/1. - Dia 29: XI Morxa de Sant Pau (16 km) a SanL Poi de Mar. An· 
gel Gamisans, Maree! Germa, Joscp M . Torras í Francesc Vlllls. 

GRUP ANAR·JD ANANT 

. Dia 15: Estava previsl anar a Sant Sadurnf de Gallifa, pero degut a que el bosc 
estnvn farciL de ca~adors de senglurs, opt.Aretn per fcr una excursió al castell de Gn· 
llifa. Hi participaren 15 persones. - Dia 29: Exéursió a Guanla. 28 persones. 
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El Crup Anar·W anant cap als I{OJ1,.'S de Guunta. (Fot.(l: Miqucl Badia.) 

ESPELEOLOGIA 

Día 8: Sortida a !'avene del Llest. l!i anaren 19 persones, de les quals el baixa
ren: M. Dolors Cos, Joan Avellaneda S., Ramon '-1as, Jordi Ylas, Cristina Valles, Joan 
Munt, ,Joan Muni C., Roser Mun~, Joan Trias, Joan M. Llorct, Pere Pujo) i Jaurne 
Canal. - Dia 18: Descens a )'avene d'Aguilar (-32m) ~r visitar el pcsscbrc del GE.
CEC. Josep M. Torras, j unt arnb M. Burgos i S. Trullos, de Ten·assa. 

ESCALADA 

Día 8: Sant Lloren~. El Cavall Bernat per la via normal. Bernnt, Oriol i Julü\ 
Carrasco. 

BICICLETA TO'T TERRENY 

Dia 15: Sortida de Cas tellar, serra de Palau, Sentmenat, serra Barona, Pnlnu de 
Plegantans, l'Alzina, Galle.:s j llfollet. Retoro ~ mateix itinerari. R. Clapers i P. 
Simon. - Día 29: Sortida d'Alella Park, castell de Rtú, can Girona, Santa Maria de 
Martorelles, Martorelles i Mollet. Het.om pcl mateix itinerari fins a can Girona, font 
d'en Gurri i Alella Park. P. Simon. 

CICLE DE PROJECCIONS 

Día l.5: «Un viat.ge a Rússia. Les ciutats, el paisatgc i les esglésies•, per Jawne 
Planas, del Centre. - Dia 29: Projecció de les diapositives del concurs i repnrtiment 
de premis, organitzat pcl Grup de Fotografia 



MUNTANYA 
1 CÁMPJNG 
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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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Estem molt a prop Ocs 00 · 659. a Caixa dt Sebedtll tei'Yehc 
Olrrb ~iQ ' profiewiOf'lll ~tt t1t •eu• 
e en:s. ES!et!" • prop OM....,. ¡:n:~btetres, 
Ge8d.a..P'5~ .. ~ ...... 
d·oo~a 1! fT'>Ca q.¡t lprapnre-o-a ~ 
dool8 intE""$$ e 1 -..,_. pw ........ dlni!IS 
1 el de 1 <tiCnCó pononai!U-.,... • ~ 
Est~ mol! ao-op.cte 'lOft~ A lOI C.l'I IJ'"ya 

Sc-npre ons trobara a NU C061•1 

~2 Caixa de Sabadell 

Dl~olllepl: B. 16.009·1967 
Fotocom-lcl6 1 lmp..,Rióo GRAn<tVI8 CA8Y'Cl.WI 

Puig ele la Creu, 3. Tel. 714 61 42. Cutellar del ValiM 


