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TRIST FINAL 
DEL XXIXe PESSEBRE A LA CASTELLASSA 

, Amb aquestes dues fOtografíes volem deixar con.stimcia, amb const~rnl:lció, de r .. a.
bnns• i al •<dasprós• de l'cstada d'aqucst pctit naixcment en el cim de J'entranyable 
Castellassa de can Torras. 

Al nostre enwndre, un pessebre és, basicnment i per damunt de tot, sentiment 
religiós, un dinúnut missntgc d'nmor, de pau i cspcranga. 

Pcr aixO dol oomprovar com d'cntre aquest nombrós estol de magnífics excursio
nistes que dediquen hores del seu lleure a practicar l*escala~a, hi ha «personatges .. 
que demostren tenjr tan baix nive11 de cultura i con'\ivfmcia. Es pos.'5ib1e que aqucsts 
«v3ndals» aconsegueixin llocs de treba1J de responsabilitat o, Iins i tot, lluir algun ti
to! un.iversitari . Peró, com a persones, amb aquest bagatge, a ben segur que no MSO· 
tiran ni les més modestes fitcs. 

Finalment, volem refermar la nostra voluntat de prosseguir la ruta malgrat 
aquests obstacles que, desgraciadament, hem vist repetits varíes vegades. Per aixó, 
el proper mes de desembre pensem retrobar-nos, coro sempre, al repeu de la Caste-
11assa, a l~cntorn d'un altre pesscbre muntanyenc, compartint una estona agradable 
amb els amics - per sort som molts-, que encara teni.m clar que el respe<..'te i el ci
visme són uns mots plens de sentit i contiogut. 

!, alhora, recordar - per si algú ho dubtava- , que ni el defalliment ni la rancú
nin ocupen lloc dins de la nostra motxilla. 

Pel Gn1p de l\funtanya del Centre: 
Jaume Torrens Calvó 



DE FONT EN FONT 
El passut dia 25 de febrer vam anar 

nmb el CEC de font en font per les rnda
lies de ~ar- Vam pussar pcr vuit fonts 
que eón: plntn lll$r, Mestre Gelonch (on 
cns van ~xplicar que la van fer en honor 
al doctor Josep Tob·a en agralment per fer 
portar nigua potllble). Varo anar cap a un 
camí que dono va a unn antiga pla~a amb 
ru!nes que unava a parar a la font deis 
Cnsots, quo dcsgraciadament ara esta om
presonodn pcrquO la seva aigua diuen que 
no és potable. AnMt pujant, anant pqjant., 
en. va m cnsopegar umb la Jbnt del Llorcr 
Lambé anomcnnda font de Canyelles; an
tigament hi haviu una pista de tonnis ni 
costaL de la font. Llnvors mentre p(\jilvem 
vnm t.robar peJ cwni la foot deis G<lssos; el 
scu nom és nquesl perqué té c:om una ca
vit.at. on &'acumula l'aigua perqué puguin 
bcuro cls gossos. 

Dosprés vnm p4iar un bon f.ros fins 
el Puig de la Creu on vam esmorur. Alli< 
vam estar jugnnt una bona, estoma fins 
que cns van donar un petit dossier pcr 
f(>Spondre unos preguntes sobre les fonts. Font del Coeidor. (Foto: G. Díaz.i 

Ale&horee varo continuar e) nostre 
camí. Ln sogOont font va ser la font del Gurri, quo pcrtnny a Seotmenat. Vam passar 
per la bassa du can Padró, dcsprés varem baixar fina a In fonl del Cosidor, vam anar 
tins n I'Ern d'Rn Petasques on la fbnt té una micn In forma d~una tortuga i vam aen
bnr o lo pla~o M'\ior. 

Val In pena fer excursions pcr le• rodnlies o ronta d~ Ca•tellar por saber apre
ciar la nost.ra vila tant com el poble o els seves afores, perqué ~s un pnble molL bonic 
i val la pena ttpreciar-lo i estimar-Jo. 

Mcril.xell Ley i Irene Ruiz 

PEDRES 1 AIGUA 
El pa...,l dia 5 de maro;, una colla del Cl:lC ens vam dcsplw¡ar per fer una petita 

cxcun;ió pcr les contrades afectados pcr les obres de l'embüSamt!nt de Rialb. Es '' a trae
lar d'una sortida que ben segur no podrem repetir mai ml!s en les mat.eilres condicions. 
Després de més de 10 anys d'opnsició per part de la gcnt d'aquestes vall•, la realitat 
s'ha imposal sola la forma de la construcció de l'embassamel queja es troba en la seva 
fose inicial. Aquesta és la part Uetja de tot plegat, pero t.ota volem aigua a casa. 

La pcrccpcíó que vam rebre cadascú de nosaltrcs S(!gllr que va ser molt similar. 
Un poble buiL, umb les scvcs portes i Jinestres tancodcs, él! trist. Unes Lerres que sem
blen tertJis i no estan conreadcs són tristes. Els arbres i matolls que desperten del som
ni de l'hivcrn i comencen a donar senyals evidenta de que él! ll.hú, pero nosaltres sabem 
que probablemeut aquest any no acabaran el sou cicle anyal perque s'of<>garan al mig 
de l'aígua, dóna trist.csa al nostre esperit. 'J'ots, poro, volcm aigua a casa. 

L'excursió va ser prou alegre i animada; amb tot, ós evident que ens ac:ompanya 



La r~n.ll vall que sen\ eoberta per les o.igüeo del Serre un eop ñJJat;tz;,., 
lu Qbre!ll de l'embaüu.mc.nt de Rlalb. (Foto: T. M. Dabira.) 

una ccrta nostt.lgia pcl que sabcm esdevindrtl bcn aviat en aquestes terres. L'a.igtul, 
pero, LoLS la volem a casa. 

Com que no ti 1lC capacitnt per nnalitzar ol quo rcprcs:;ontn una obra d•aqueste~:; 
~uract.eristlquos, ni en quá.lsevol caa Jes t5eves oonrseql\6ociee, i eom q·ue també sé que 
no tinc In rcspostn correcta, nquell cün el mcu pcnsnmont es vn dirigir cap uns altres 
aspectos molt mcnys tangibles. 

Em vaig concentrar en les .. pedres .. , encara que en el ron..s pensava en les pcrgo.. 
nes. Les pedres que visitArem han estat mnnipulndet~ det~ do tcmps immemorial per 
les persones; d'ollcs van fer els seus habiLaLges, els seus esLages per trobades 
toHeeúves. Les van Lreballar, donar formes divc~ les vnn fcr boniques i fins i tot 
solcmn~ Han oeompanyat molt de prop tots els esdeveniments de la hislbria de la 
Lerra que vam trepiiJar; de fet, ban tingut el seu propi protagonil;mc. Ara que aquests 
poblcs cstan dcstinats a desapareixer i, amb ells, les •ped....,.., potser la seva funció 
s'ha acabat i el seu destí és desapareixer de la nostra mirada i restar submergidcs 
sot.a unes aiglles obligades. 

Les circumstá.ncies EICtUnls són ben difcrcnts n pcriodCA pre!Crits i aixO m'ha fet 
pensar que nquostcs "~)edreS» i tot el que representen i signifiquen, probableroenL ja 
no tonen Uoc en aquest món d'irregular equilibri eeolbgic, on es pateix d'unn frñgil 
oooviv~ncla entre les persones i la naturalcsa, on ln mesura del scntit comú no l:!a
bcm masso quina és. Vull creure que les •Jl"d.res• d'"questes valls seran lliures i des 
cansaran paclficament del llarg període de soroll mundb que han supcrLat. E ls colors 
(verd deis arbres, blau del cel, marró de la torro) scrnn difcrcnt• des del fcms de 
l'embossament, perb no deixaran d'estar presenta en In memoria historica d'unes con· 
tradcs quo han do canviar el seu aspect.e perqué totl! volem lligua a casa ... 

Begoña Bastel'nltxca. Sabadell, DI8J'\' del 1995 



PROGRAMA .MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

2. diumcngc 
2, diumcngc 
2, diumcngc 
2, divcndrcs 
2, diumenge 
4, dimorte 
9, divondrca 

23, diumonge 
23, diumen¡¡a 
23, diumcngo 
28, diumMgo 

Aellvltat 

Tc:rocra sortida per a nct<úar camins 
1'crccra sonida per a nctcjnr camins 
De Palamós a Calella de Palafrugell 
Participació a la Marxa Infantil d 'Anoia 
Anglaterra i ES<)Óeia 
Vcrcdicte del concura do fotogrnfin 
Cicle Montseny: Turó de l'Homc 
i Les Agudes, per I'Aveteda 
.Mat.inal a Coll Prunertt 
Sant Sadunú de Gallifa 
P~trticipació F.mbnrdis•ndn la Garrotxn 
Sortida en BTT 

~tés informació 
a l'apartai d~ 

Noticiari del Centre 
Crup Infantil 
Crup Anar-bi anan~ 
Noticiari del Centre 
Cicle de Projcccions 
Grup de Fotografía 

Grup de Munt.anya 
Grup Infantil 
Grup Anor-hi anant 
Grup de Muntanya 
'l'elefon 714 86 94 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

• Caminades i l\ol arxes. - .Marxa de les Ermites de Uoret de Mar. 19 km.; Ba
nyoles (40): Vinnyn (20 km), Sant Fcliu de Gu!xols (10 km), Bcllcnire (15 km), Vidre
res (7 km, cronometrada), Sant Pere Pescador (28 km), Manen de !'Alba de Salt 120 
km), Tordcra (16 kml, Les Freses (20 km), Hostalric 125 km), Sanl Greguri (15 km), 
Vilabertran ( 15 km). 

• Camínont pc r scndcrs. - Dio 9: TTam Bc•nlú • Marc de Déu del Mont. 25 
km. (P.R. C-H-l). Org.: C. K de 'l'errassa. 

• XXXJ Fosta de la Can~6 de Muntanya i Homcnntgo deis ExcuNlionistcs a mos
~n Cinto Vcrdngucr, amb motiu del 150C. anivcrsuri de la !:!"!Va naixen~a. E l dia 21 
á Prats do Molió <Vnllcspir, Catalunya Nord). 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES D'ABRIL 

GRUP L'IFANTlL 

• Oia 2: Sortida conjunta amb Serna pcr nctejllJ' un indret de les rodalics 
del nostre poblc. 

• Día 23: l\olatinal a coll Pnmera (La .lllola). 
ltinoruri a peu: pujada a coU Prunera, cruilJH de la canal del Cargo!, Sot de la 

Bota, lu HouredH i quilometre 13. (3 hores, aproxirnadarnent). 
So11.ida a les 8 del matf del Centre, amb cotxcs pnrticulars fins el quilomctre 13 

do ln enrrctcrn de Tcrrassa a Mura . 
Vocal: Ramon Vila, telefon 714 57 77. 

GRUP DE MUN'fANYA 

• Din 9: Cicle Montseny (XII). Ascensíó a l Turó de l'Home i Les Agudes. 
ltincrari: Font de Passavets (1.200 m), l'Abra~ada, l'Aveteda, collet dels Roes Cremats, 



' 
Turó de l"Home (l. 707 ml, coll sa Corbassa, Les Agudcs, Turó de I'Home, oollel deis 
Roes Cremats, l'Avotoda, la Fagcda Gran i font de Passavcts. 

Dcsnivdl, üOO metra•. H01-cs de Cllmf, 3 bares i mi(ja. Sortidu, a¡.,. 7 del maU 
amb ootxcs particulars. 

Vocal: Baldomer Parera, telHon 71 4 26 76. 
• Dio 23: Participació a la XVDI Embardissada a la Garrotxa, prova de 25 

km. do recorregut pcr cumins de muolanya, orgoniuada pcl Centre Excursionista 
d'Olot. Pera més dctwls i infom>ació, consultcu a Seet·etaria o al teltlfon 714 66 42. 

GRUP ANAR·Hl ANANT 

• Dio 2: De Pa lamós a Calella de Palatnlgcll 
Es ~eguira el camí de ronda que, sortint de Pttlam6• i pas•ant pcr La Fosen, cala 

s',\lgucr, punta del Cuswll (on hi hu unes ruines ib~riquesl, cap ltoig i punta deis 
Forcata, a rriba a Calello. 

Oe•plno;ament amb outocar. S.>rtido a les ·¡ del mlltí de la Valles!lna. Tornado a 
les 6 de la tarda. aproximadamcnt.. 

Vocals: Ramon Mas i Josep M. Biosca, leléfons 7146648 i 714 6263. 

• Oiu 2:!: Sant Sadurní d e Gallifa. 
lt.inernri: Pont de lo font de les M 11ioles, Sobre· 

grau, oollct de San~ Sadurní i Sant SadurnJ. 
Dcopla~;amcnt amb ooLxes particulars. Sortida a 

les 8 del matí del local !!Ocia!. Tornada a les 2 del 
migdia, uproximadamenL. 

Vocals: Jaurne Font i Josep Rulz, teléfoM 
714 56 76 i 71 4 i5 97. 

GJtUP DE FOTOGRAFIA 

• Dia 4: Ver-cdíet.e de les fotogralies prc<enta· 
, des al primer trimestr-e del ooncun; onuo.l, runb temtl 
Lliurc. Al nostre local !!Ocia!, n les 10 del vesprc. T'hl 
cspereml 

EL RETRA'l' 
El dja 14 de] mes pussat vil.rcm lenir una xcr· 

rada sobre el tema .. El rctrat», havent-hi un nom - Sont Sndu,·ní Uc Gnllifo 
bre conlliderable d'n•sist.ents. Pel• que no varen po· 
der·hi anar, posem a continuació uns apunts del que es va parlar. 

Primen> plans: Els primers p18JI5 solen ser intimisles, qualítat que es rcssaJta 
quan el model mira a lo camera, ja que dcsprés, en vcurc la fotografia, es té la &en· 
sació de trobar-se davnnt do la persono. 

Els p11mcrs plana infantils solen tcnir gran poder d'atraeció perque ru les SC\•o• 
posturcs ni les seves cxpressions ..Sn preparndes. La llum sunu i difusa deis die~ amb 
núvols, 16n ideals pcr fer retraL~ no es creen contr~ elcvats enue Dum i ombres 
i el modcl pot tenir els ulls oberls i naturals. Per retratar primer& pl!lns t!lncats 61 
millor utili tzar objectius de distancia focal Jlargo, com un 100, pero mai uo gran an
gular, ja que distorsiona les faccions. 

Gent: Les bonos fotografics de ¡¡~~nt ntrcuen ínvarinblcment la curiositat o la 
simpatía de l'cspcdador i són un mlt¡j~ oxceHenL pcr captar l'atencló. En una bona 
fotograJia, ln rclació entre el subjeete i el seu enlom produeix doe cfcctcs simultanis: 
millora In comprensió del subjeete i crea u.ru1 eomposició interessant.. 



Tant els ret.rats preparnts com els csponLanis poden ser rnitjans d'expressió de 
la cTcntivitaL del totl>graf i del sou estil pt>rsonnl. 

CICLE DE PROJECCIO:SS 

• Oia 2: <•Anglnterra i Esoocia. Una nproxi.macló ais costums britanics•. 
Diapositives, per Romon )cJontes i Alina Amonoll. A do• quarts de set de In tarda, al 
local sociaL 

NOTICIARI DEL CENTRE 

NETBGEM EL NOSTRE ENTOlt."' 

• flin 2: Tercero sorlidJt col-lectiva, plegnt.~ amb els amics de SERNA, per 
a ne~or i conservar les rodolles del nOiltre poble. NeLejada matinal de J'cntorn 
anturnl de la font deis Casot.. A les 8 del moti, a la pla~a Major, el prendrá la sor· 
tida a peu. Cal portar guants, ÜJIOres pcr tallar bardisses i altrcs cines adequndes 
pcr tallar brossa. Port,e>u esmonnr i oonvidou nls vostrc& nmics i concguts 1:1. partici
par en aquesta feina tnn bona per consel'\>!IJ' els entoo·ns del nostre poble. 

PARTIClPACIÓ 

• Dia 2: Es participara en tasques de control en l'anual Marxa Escolar In· 
Cantil de I'Anola, organit~ada t'Onjuntament per l'Aju ntament d1g\onlada i In Secció 
Excursionista del Club Natació d'nquella locnlitat. 

U RUTA ELS CL'IC CDtS 

S'estil organit1.nnt peJ primer diumengo do maig, amb el mateix itinerari que In 
pri l.i1~otru cdició n.n1b lt-.s petitcs variants quo )'experiencia de Ja primera aoonseJla fcr. 
Són 52 quilometrcs per muntanyo, amb carllctcr de provn de resi•wncia, a fer en un 
mAxim de 17 hores. 

VID CAMINADA POPULAR 

Poi segoo diumongc del vinent mes de maig, el Centro, ccnjuntament amb les 
nitres entitats que coda any ooHaboren amb In Consellerin de Ueure do l'J\juntament., 
organiucm la trud.icional Caminada Popular, que cnguany anomenarem «Carenes. 
hoscos 1 fondals de Llevant•, d'una 18 quilometres, apmximadament, i nmb CHr~e
ter do sootida matinal, runb e•morzar ofert por la Con,;ellcrio. 

&scrvcu-vos la data! 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
AC'I'IVJTATS DEL PASSAT MES DE FEBRER 

CRUP JNF ANTIL 
Oía 12: Sortida a la neu. Sergi i Oriol Camps, M<LrCcl Adrobau, Mare Pasruol, 

Oriol Junyent, Arnau Palazón, l':ric Galisteo, Estefanla i Joaqu.im Gómcz, Cristian i 



Irene Rujz, Juan Prot~o. Eswvo Cnmé, Josep Morono, Sara Gandia, Judit i Da,id 
Farell, Mcritxell Ley, Anna Borjabad, Esteve Freixonet, Oriol Papell, Anna C.Jsinu, 
Javier 'l'ru,jiUo i Antonio Lomas. - Dia 25: De font en fonl. Scrgi Gavilán, Irene í 
Cristian Rttiz, Pero Roig, Meritxoll Ley, Carles Ofoz i Esteve Curnó. 

CRUP DE MUNTM'YA 

Entorna de Castellar: Oía 1: Castellar, SanL Sebastia de Montmajor , la Vilt1, 
cim de Creu So Copia M }'aroll), Guanta i Castellar. J. Sors B.-Dia 2: :l.lura, r-On 
Puig de la Rnuma, torrcnt de les Pinasscs, Sot de lo Cremada, Sot de 11 nfern, el Mal 
Pas de Puigdoure, masia de Puigdoure, i retoro pel t'OII de la Creu deis Alls. Josep 
Palleja, junt arnb P. Morer.., R. ~lnldonado, :.1. Salmeron, .\1. Soler, R. Rubinat i S. 
1'rullils, del C. M. de TCJTS..osa.-Día 3: Gallifa, Gorg Negre, Sant Sebastia de ~lont· 
major, Castdlar. J. Sors. - Dia 5: El Girbau, ooll de Grua, la Mola i retom. Pere 
Vives, Pere CI!JTCras, Joan Bruix, Francesc Romog<>sa i 1larcel Gcrmh. - Dia 5: Cns· 
teUar, can Rnmoneda, can Fn.ixcro, camp do tir, Castellar. Joaep Sors i ,J. Sors G. 
Dia 12: Font de los Maioles, Sobrcgrau, Quatrc Camins. ermita de Sant Sadurní d e 
Gallita i rctorn. Pere Vives, Joon l.lruix, Bcn~t Rodríguez, Pere Carreras i Maree! 
Genna. - Dio 16: Sant Uorcn~ SavaU, la Busqueta, San! Jaumc de Vallverd, Pa· 
rany del Boter, Catafau, la Cadena, el Puig de la Creu, $o(. de Golcres i Castellar. 
Josep Pallcjll i Joeep M. Torrns, junL amb 6 socls del C. M. de Terrassa. - Día 19: 
Castellar, can R.amoncda, can Faixero, camp de t.ir, Castellar. J . ~·!untada, Jaumc i 
Josep Sors. - Di a 25: El Girbau, ooll de Grun, gorg del Gencrnl, toU de la Castellu~· 
sa, cova Roja, Mili Pas deis Merínges, canal del 'fro i rctom. Joaquim Cnstany, Jaumo 
i .Josep Sors, Jooop M. 'l'or ras i Josep Pons amb el •LIIí!ky•, juntnmenL amb la famf· 
üa fede SolA. - Uia 26: Serra de I'Obac: roca Salvatgc, balma de I'Espluga. el<:. R. 
Vila, T. MaJiosa i J. Sors. 

Lo va.U de GuaotR des de prop de can Sanosa. (Foto: J. &n¡.) 



Cim del pulg del Faig de la B.u.ndera. (l<'ot.o: B. Parortl.) 

Al~res exeursions: Dio 12: MonU;cny: fon~ de Passavet.s, I'Aveleda, turó de 
I'Home, !Á'll Agudes, la F'ageda Gran, fonl de Passavels. Joan i Bnldomer Parcra. -
Dia 19: Cicle MoDI,;eny: Travessa de la vall de la Caslanya a coll Formic. Jonn 
Parcra, Jnume Torrcns, llltmon Vila, 'J'omits Mañoso, Marcel C.cJ•mit, F'ranccsc Romn· 
éosa, lsidrc Cabedo, Torosa M. Dal:r.ira i el vocal Buldomcr Parera. - Dio 26: VI Trn· 
vessa matinal Castellar · Montserrat per camins de muntanya: Castellar, el Ripo
U, ooU de Lliri. pla del Girbau, ooU de Grua, riera de les Arenes, pont de la Riba, 
collct. del Queixal, casa Nova de l"Obac, les Vendranes, collet del Lleonard, Vacaris· 
ses, riera del Pala, hostal de la Creu, Monistrol, font de les Guillcumes, cremallera i 
moneslir do Montserrat. Jo!'.Op Aldomar, Jordi Armengol, Regoña Basoorrelxea, Joscp 
Blasco, ,Jo;¡ep Blasco Arias, Joan Bruix, Jaidrc Cohedo, Daniel Calabria, Seba.stiA Cu· 
nals, Pere Clapés, F'rancosc Farell, Vicen~ Gandia, Angustias Garrido, Joan Gutié
rrez, :\1. Canne Ucixll, Anwni Pascual, Joan Pou. Núria Pou Pere Roca, Francese 
Romagosa, Bcnct Rodríguez, F'erran llodríguez, Ángel Sánchez, A,;g;;1 Sánchez (júnior), 
David Sánchcz, Xavier Simon, Jaume Sors, Jatun~ Torrcns i AnLoni Val. 'l'otlll, 29 
persones. 

CAMINADES l MARXES 

Dia 6: XII l'>litja Mnrató de Sant Cugat del VaDes. Josep M. Torras. - Oía 
12: XXIV Travcssa Vlladrau - La Carriga (31 km): Vllad·rau, la Sala, ermita do 
I'Eroln, santuari de Snot Segimon, ooll formic, pln de la Calma, can Valls, San! Cris· 
tOfo! do Monteugucs, La Garriga. Begoña Basterretxea, lsidre Cabedo, Pere Clapés, 
Vicern; Gondia i Jaume Torrens. - Dio 12: IV Cursa Manresa . Santpedor • Jl.fan· 
resa (15 km) organitzado pel Gimnas GThfBB. Joscp M. Torras.- Oia !9: V Cursa 
Delta del Llobregat (20 millcs = 32,2 km): GavA, Cast.clldefels, Gavll, el Prat de Uo-



bregat, Sant Boi, Viladecans i GavA. Josep :\1. 1'orrAS.- Dio 26: VD I Marxa Popu· 
lar d e Bonmntl (1 i km) al Gimnes: BonmatJ, eingles de Sant Hoc, la Torre Gran, 
Sant Climcnt d'Amer, el Carrer Nou i el Carrer PetíL de Sant JuliA del Llor, la Selle
ra de Ter i Bonmatl Josep M. Torras. 

ESQUI 

Dict 4 1 11: Curset d 'esquí a Pal. 

ESPELEOLOGIA 

Dio 5: Avene d'Aguilar. -32 mctrcs. !Wcuperaeió dd l'.,;•ebre (en perfecte es· 
tat) conjuntwncnL amb el Grup Anar·hi ana.nL. Cristina Valles, Rogar Ruí1., Ramon 
Mas, Salvador Gómez i Jaume Font, acompanyots do 9 porl'()ncs més. - Dia 18: Avene 
de can Sodurnf. -84 metrcs. Xavicr i Manci Salvudó, Miquel l'ont, Felix ."Jabart, 
Xnvior Mnlonda (de l'Ordall i ,Jaume B'onl. 

Jteoollint e1 pessebre de ru.vene d•A#uilar. (Foto; R. Mu.) 

ESCALADA 

Dio 3: La Cas tel.lassa de can Torras, ascensíó per la vía normal i descens per 
la via X. JCM;cp M. Torras, en soliLari. - Dia 25: La Cas tcllossa, via normal, per tnl 
de bai.xar-ne les restes del XXIX pessebre do lo SEAC. Les fortfssimcs ratxes de vent 
van e•tar a punt d'impedir-ho ... J oaquim Castany, Jaumc i Josop Sors i Josep M. 
Torras. 

CICLE DE P ROJECCIONS 

Día 5: «L'Amaronia i el Mato Gro880, porodisos amena9ats», per Maree! 
Costa i Vilo. - Oía 19: «Estada i ascensiono a la zona de Neouvielle», per J osep 
Pons. 



MUNTANYA 
1 CÁMPJNG 

e~¿,~ 

~- ·· 
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 



.. 

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 


