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LA PINASSA ESTÁ MALALTA DE MORT 
Dins la gran quantitat de racons i !loes d'lntoros que hi ha a Snnt Lloren~ del 

Munt, ocupa un lloc destacat el que coneixem com •la Balma de la Pinassa•, un in
dret fo~a amapt, pero d'encant indiscut-ible, conegut gairebé pcr lot.s els excursio· 
nistes castellarencs i vallesan.s, que de tant en tan~ incorporen en lea seves sortides. 

Dones bé, malauradament, tembla que la monumental pinassa que Ji ha do· 
nat el nom, está ferida de mort. En aquest.s moments, finals de setombro, té t.oc. l'UII 
i la part alta do la ca~ada gnirobé sec, í totcs les branques molt elclaríssades i amb 
poca verdor. La movn opinió éiJ que s'esta morint. Jn snbem que un dio. o un alt.re 
lot9 els éssers vius han de finir, perO és molt trist veure quan o.ixb ~• produeix i 
assisteixes impotent a !'agonía d'un arbro tan form<>s, bonic i gran que t'ha donal 
companyia i acollímcnt tant.eS vegadcs. Sembla mentida que un gegnnt com aquest 
hagi de caure. f'a 2,90 metres de porimetre, i o ull Ji faig uns 26 metres d'alcada. 
Tola una ~a que fa goig de mirar. :\lillor dit feia, porque ara, •tocada> oom está, 
més aviat angunie:ja i encoman n una bona doai de tristor. 

Modestamen~ c.rec que no és por causa do la Jlarga i persisten! sequera quo va 
potir el massfa, mós d'un any enrcrn, i que va A88ccnr tantes aJzlnes, boixos i altre& 
arbres i m atolla. Sóc del parer que potser ha agafat una malura, queja fa uns anys 
venim observan\ en altres pinaases i també en alguns altrcs pins, al aeu moment, ja 
comentada als orgnnismes del pare. (;n Jloc on hi ha fo~ arbres afec:lata és el Pla 
de la Bll$$ota del Dalmau. M'agradaria, si fos pooaible, que dins el món excursionista 
i científic on ara hi ha tanta gont preparada i amb coneixements auflcients, que algú 
investigués ni respecte. Pel que jo he pogut observar, cree que la cosa ja no té remei, 
perb si més no, ens servirin por oon~ixer i aprcndro un xic mós de natura. 

Potser es mor do vella. Per cnusa deis molis anys que deu Lenir. Signi el que 
sigui, ens quedara encara el bonic top<>nim que ella va inspirar. Un nom que anira 
transmetent a lee noves generacions, la constllncia, que anys ba, en aqucst lloc hi 
visqué una gran pinassa, admirada i estimada pols excursionistcs. 

Albert Antonell i Ribatallada 

SORTIDA SOCIAL A LA SERRA DE BASTETS 
Els veterana Pere Cardona i Baldomer Parera, van publicar al butlleti de setem· 

bre una excursió programada pel 12 d'octubre a la Scrra de BastoUJ (Solsonés). 
A dos quarts de 7 del mntl, tal com anunciava el butlletl, ons vam trobar ni lo

cal social. Quan ja vam ser els onv..e que més o meny& hnvicn conflrmat la scva assis~ 
téncia, vam decidir man<ar en direoció Berga i Sant Lloren~ deis Morunys. A quarts 
de nou ja érem a les casetes d'Aiguaviva, indret previst per a l'inici de l'excursió, i el 
primer que vam veure baixant del cobre van ser t<lt de fredolies. 

Amb molta humitat vam comen~ el camí que de seguida es va anar enlilant 
per les feixes, i ens va menar pcr dreceres i corriols fins al coll del Crauet. Un cop al 
collet vam decidir acnbar d'enlllar·nos fins ni 'l'ossal de la Vídua, punt m~s alt de la 
serra de Bastets, pcr tal d'esmorzar-hi. P~ar fins a dnlt va ser fo~n ontretingut do
nat que el caml s'ha perdut, i an&vem alternant la p~ada pel roquctar i per la boixe· 
da, fins arribar dalt del cim. Un cop dalt vam estar t<lta satisfeta de l'esfo~. dones el 
paisatge conlamplat des d'aiiA s'ho valia. 

Havent esmorzat, vam tomar a baixar fins al coll, des d'on vam continuar el caml 
cap a la vessant as!!Olellada, on aegu.in~ oorriols por vegetació oompletament difercnt, 
ens acostllvom cap al coll de la Vera, tot i contemplan! la vessant nord de la Serra 
de Busa, els aeus cingles i la seva vegctació iniclant la tardar. 



Toeeal de la Vídua (Foto: Joan ~luntada.) 

U~;~ cop alla es pot dir que va oomono;ar una nltra sortida bcn diferent. Varo baixar 
per camins que ens condulen per entre Jes parets de Bastets en dirccció a Sant Llo· 
rcn~ de Morunys. Arribats, pero, a un punt en qu~ v~iem que ens n'anltvem massa 
cap al poble, els voca.ls van decidir menar·nos per un camí que asscnyala.va el ma.pa 
do !'Alpina i que ooincidia tctalment amb el Torrent deis Llengots. 

Així dones, vam omplir d'aigua les cantimplores a la font deis Llengots o del Fo· 
rat, situa.da a la ca.p~alcra matcix del torrcnt, i vam iniciar el de.soons, a 1'e$ti) des· 
oons de bmTancs o barrnnquisme. Tot i que el paratge era realment bonie, l'angoixa 
de no saber com s'acabaria va fbr que no en gaudíssitn de tot el que el camí ens ofe· 
ria. Peró clespres ele refer-nos tot dinant, l'emoció queja creiem acabada.va continuar 
per sorpresa do tots: el camí obligava a tmvc'"ar el riu Aigun de VaJJs. AJII> sf que 
no vam tenir més remei que descalsar·nos~ arremangar·nos els pantalons i travessar 
el riu pcl lloc que vcicssis més curt i menys profund. J cnl~ats de nou, quatl'e passes 
L. una nltrn vegada el riu: Sort que en Pere ens va anar menant per la vora esquer· 
ra, i ens ho vam cstalviar qui sap si pcr una o mós vegadcs. Finalment., després de 
fer una colla de sifonets i de collli· uns qua.nts fiedolics, vam arribar increduls al cot· 
xe, al qual tots cn.s vam asseure amb més ganes que mni. 

lvlORlú.!TAT DE LA SORTIDA: X o diguis moi <passo d'anar-hi, perque és avor
rit sortir amb el!:! "avis': del Centre ... Aquesta ooJJa de veterans estan a punt de fun· 
dar, de manera invoJuntñria, la nova se<:ció Esports d'avcntu.ra. 

l.'llarina n 

EL MALPÁS 
Des del campament de la UES, a la Vall de Louron, fem una incursió a Bag· 

ncrcs de Luchon per coneixer la Vnll de Lis. 
Deixcm el cotxc al tinnl de la Vall de Lis a 1.140 m. d'al~acla, j a que per aquest 

costat franees els desnivells acos~umen a ser important.., dones les valls són molt 
baixos. Enfilem el co.mí por un bonic i agradable bose de faig amb algun que altre 
roure. Cascades d'aigua de varis metres d'al9ada alegren un rocorregut cntapissat de 
fulles en estat de deseomposició. Deixem el bosc i continuem pel prat lins a la caba· 
na de la Caume, d'aqtú a la cabana de Prat Long; passada aqu..,ta, fem una petita 
parada por esmor1.ar nl costat d'un rierol. El pns es viu i en 2 hores i 45 minuts efee· 
tius ens plantem al refugi dcl Mnlpas (2.430 m). El refugi és petit pero confortable, 



amb calefacció elect.rica ,fins i tot quan, 
fora de la temporada d'estiu. es oonvcr· 
teix en refugi Ujure. Aixo és possibl, 
perque a prop passa un funicular de 
I'EDF (companyia elo<:Lrica francesa) 
constnüL per al transport de matcrials. 
Un cable d'aquesta instal·lació li submi· 
nistra el corrent. 

Deixem pes en el refugi i 90 minuts 
després ens trobem a dalt del Malpás, 
a 3.109 m d'al~ada. Aquesta colla de 
jovenL m1han deixat com uns espolsa
dors; sort que era a finals de vacances i 
un esta més en forma. El paisatgc en· 
tre la boira que va i ve és esplendid; Clm pie Malpás (Foto: Franccsc Deu.) 
contemplem alguns deis cims assolits en 
dies antcriors, entre ells els Gourgs Blancs i el Permguero, també el Boum O'objectiu 
de dema per la resta de la colla), pero jo, tenint en compte que havent dinat cal des· 
muntar el campament, prefereixo fer una babeada alternativa i no entretenir aquesta 
colla que van molt lleugsrs. Tirem les últimes fotos en direcció a l'Aneto i el Posets i 
davallem cap el rcfugi entre blocs de pedra i alguna petita clapa de neu. 

Fem un bon sopar, servit pcr uns guardes amables, mentre a fora la boira ja ho 
embolcalla tot. 

L'endema a les 6 som de peus a tcrra. El guarda tenia raó, un ce! estrella! ens 
anuncia un dia magnífic. M'acomiado de la resta de la colla que van al Boum (3.008 
m), i jo pujo al cim de Prat Long (2.541 m) situat sobre el refugi per contemplar la 
sortida del sol. Trec la maquina de filmar, que nhir practicament no vaig tenir temps 
d'utilitzar; avui m'hi podré recrear. Filmo la sortida de sol, les muntanyes que 
m'envolten i el refugi situat just al costat del Une En ter. Gaudeixo tranquil·lament de 
l'cspectacle, del silenci i la pau que m'embolcalla. Des d'aquí, baixo pel dret cap a 
l'estany Blau, visib1e des del Boum, i d'aquest. cap a l'estany Verd, aquest úJtim molL 
bonic (reoomano la seva visita); passo per un molt pet.it llac de les Graves i empalmo 
nmb el camí de pujada a la cabana de la Caume. Poc abans, he trobat ele primers 
excursionistes que des de la vnll de Lis v;siten el Jlac Verd, situat a 2.001 m. Són 
prop de 900 metros de desnivell, per un camJ agradable, per veure un bonic Jlac piri· 
nene, que reconforta l'esfor~ realitzat. 

Arribo a peu de cotxe i mentre espero a la colla visito la cascada de Coeur al 
final de la val! i a 20 minuts del cotxe. Dies abans, amb l'Elv;ra i una colla del cam· 
pament, havlem fet un circuit molt agradable tins a la Rue d'Enfer (a 1.5 78 m) sem· 
pre pcr una fagoda ombrívola amb vistes a diferents saltants d'aigua de la zona, pero 
aquesta quedava al margs del recorrcgut. La Hue d'Enfer és un tall profund i estret 
excavat. pel riu del matcix nom, que s'obre sobre una petita plana, Uoc que v3rem 
aprofitar pcr dinar. 

Poc abans de la 1 arriben del Boum la resta de la colla: la Gernma i el Jonn 
Clofent, el Poi Cruells, el Guillcm i I'Adria Deu. Tres quarts d1tora de ootxe cns se· 
pareo de !'ermita d'Artiguelongue lloc on tenim el campament. 

Arribarcm jusi a temps de dutxar-nos amb aigua calenta; en el campament es 
munta una dutxa que mitjan~ant un circuit de tub de pl~stic negre, aprofita l'energia 
solar per escalfar l'aigua. Si fa estona que no s'ha utilitzat s'hi poden plomar pollas· 
tres. Dinero a les dues. A les 4 iniciem la tasca de desmuntar un campamenL que 
perdurara agradablement en el nostre record. 

Francesc Deu 



TENIM NOTÍCIA DE ... 
• Caminados Populars: Dia 1: Primera Marxa del GIUTll.f. - Dia 4: XVlll Mar

xa pel lltontseny, a Sant Celoni. - Dia 5: Matagalls-Vic. - Dio 12: Balenya. -
Dia 19: Rupit-Taradell. 

• 12 de noverobre de 1995: Ill M)\RXA ECOLÓGICA al Santuari de Gallifa. Els 
drets d'inscripció pcr participar a la Marxa amb dret a bossa·sarró de reoord és de 
400 pcssctes. Participar en la paella val 600 pessetes. Inscriure's en una cosa no im
plica l'obligació de fer-ho a l'altra. Les inscripcions podeu furmalitz.ar-lcs aquí al Cen· 
tTe els die:s i boros de costum. 

• 12 de novembre de 1995: Trobada en m.crnoria deis Excursionistes. Ermi· 
ta de Santa Caterína. Torroella de Montgri (Baix Emparda). Organitza: Foment Ex· 
cursionisto de Barcelona. 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Novembre 1996 

4, dissabte 
5, diumenge 

11, dissabte 

12, diumenge 
12, dium enge 
12, diumenge 
12, diumenge 
1.4, dimarts 
18, dissabte 
18, dissabte 
19, diumenge 
26, diwnenge 

' 26, diwnenge 
26, diwnenge 
26, diwnenge 
26, diwnenge 
26, diumenge 
3 desembre 
3 desembrc 

Acthitat 

Senyali~zació de l'Itinerari de Natura 
Excursió · Dos miradors• 
Sessió de diapositivas: Fageda 
d'En Jord~. volcans d'Olot i Santa Pau 
Serra de l'Obac 
Sortida. a un avene 
Sortida a CantonigrO.. 
Excursió al Montseny 
Reunió - tertúlia 
Prescntació ltinerari de Natura 
Sopar de germanor 
Torrent de les Maioles 
Palier de 'l'ot l'Any 
Calella de Palafrugell 
Sortida a Sant Lloren~ del Munt 
Sortida al Puigmal 
Exc'W'sió al Santuari de Cabrera 
Entrega de premis Marxa Infantil 
·Do• berlins, dues alemanyes• 
Excursió a l'Alt EmpordA 

M~ in/C)rm.DCió 8.! 

Noticiari del Centre 
Grup de Muntanya 

Grup Infantil 
Grup Anar-hi Anant 
Grup Pre-juvenil 
Grup J uvenil 
Grup de Muntanya 
Grup de Fotografia 
Noticiari del Centre 
Noticiari del Centre 
Grup de Muntanya 
Grup Infantil 
Grup Annr-hi Anant 
Grup Pro-juvenil 
Grup Juvenil 
Grup de Muntanya 
Noticiari del Centre 
Cicle de Projeccions 
Grup de Muntnnyn 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE NOVEMBRE 

GRUP INFANTIL 
• Dia 11: A les 5 de la tarda, a l'estatge social, es fari'l una scssió de diaposi· 

tives de les excursions del passat curs 1994-95, a la qual des d'aquestes pagines ens 
plau convidar a tots els pares deis infants que hi prengueren part. No us n'oblideu. 

• Dia 12: La Fageda d'En Jordil, volcans d'Olot i Santa Pau. Tot el día. La 
sortida de !'autocar sera a les 8 del matí de la Vallesana. Cal reservar pla~a previa
mcnt al local social eLs dies que és obert (consulteu els horaris) i fer-ne efectiu l'import, 
que és de 800 pcssetes per als socis i de 1.000 per als no socis. El termini per fer les 



rc&ervcs flncix el dla lO a les 10 del vespre. Cal dur esmorzar i dinar. Vocal i in
formació PauJa Domínguez (telefon 714 22 06). 

• Dio 26: Matinal al Paller de To~ I'Any. l.n 110rtida dcb cobtes particulars serA 
a d011 quarta de 9 del matl del local social. Més informatió i del.alls al Wéfon 714 22 06 
(Paula). 

Les J ornades d1niciació a PExcursionis mc es dcscnvoluparcn amb una ma
jolitária """istcncia d'iofiUlts i amb wu• nonnnlitat, com ja .., pre,-eia, pel qua! mo
tiu cls or¡¡anilzadors ens sentí m satisfets. l::n el proper bullletl procurarcm donar més 
dades i informnció sobre aquest tema. 

GRUP PlU:..JUVENU.. 
• Ola 12: Babeada a un avene (per determinar). 
• Oio 26: Sortida a Sant Lloren9 do! Munt. ltinorm;: Sant Lloren~, castell de 

Pera, Rocu Soreny, Els Emprius, Qucixn.l Corcut, cuu deis Ernboscats, font del Llor, 
Marque~ i ponl do la Roca. 

GRUP JUVENIL 
• Dia 12: Surtida a Cantonigr()s · Santuari de Cabrera 
• Dio 26: Sorlida al Puigmal. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Oía 5: Excursió matinal a «dos mirado..,... h.inerari: wcrent foot Pllltan, el 

Castelló. Sant Jaume de Vallverd, Sant Anwni de CadofaJcb, cim occidental de Ro
ques d 'Agu.ilar, lorrenl Surtida de Castellar, en vehicltlll particulars. a dos quarts de 
10 do! matl. El retorn sera aproximndamcnt a les 4. Aque•La é• una sortida que es 
fa cof\iuntament amb mcmbres de la SEC Natació fgunladn. Vocal: J. Sors, telefon 
714 7300. 

• Oía 12: Excursió matinal al Montseny. Coll do Borderiol. Jtincrari: Coll 
Pregon, Font, Puig Sa Creu, Collet Home Mort, Matagnlls, Coll Pregun, Font Mos
quita, Font Ucp, Coll de Rorderiol. Horas de caml: 1. SorUda a les 7 del matí de local 
socinl. Vocal, Ramon Vila, t.defon 714 &7 77. 

• Oia 12: 'frobadn al Santunri de la Mare de Déu de I'Ecologia (Santa Ma
ria del Costcll de Gallifa). 

• Día 19: Mini-matinal al torrent de les Maloles. Desplacament a Gnllifa a 
dos quarts de 10 del matí. ltinerari: Gallifa, gorg l\egre, ermita de la Mare de Déu 
del Grau, Can Font i Gallifa. És un rccorrcgut d'unca 2 hores i mitja. Vocal, J. Sors, 
tcléfon 714 73 OO. 

• Día 26: Excursió a la Serra de Cabrcra-Coll.sacabra (Osona). U.inerari: 
Aiata, Cingle~~ d'Alllats, Coll del Bram, Ermita de Cabrera, !'Osea de Cabrera i Cap 
d el Pla del Prat (1.312); retoro per Ennila de Cabrera, Collet de Cabrera, Dores d'en 
Masarclla. Font Negre i Aiats. Rores de camí: ó. Desnivell: +450 -4&0. Surtida de Cas· 
tellar a 11!11 7 del matf. Excursió de tct el dia. Cal portar dlnar. Vocnl, Pere Cardona, 
telMon 714 80 47. · 

• Din 3 de dcscmbre: Exeursió a I'Ait Empordá. Trave ... a: Cap de Creus-Port 
de la Selva. ltinerari: Cap de Creus, mM Rabasscrs, cala Tavellera, ernúta de Sant 
Bald.iri i Port de la Selva. (17 quilometres). llores de caml, 4 (aprox). A la tarda visi
ta al conjunt de Sant Pere de Rodes. Dcsplo~omcnt amb octxes pm-ticuJars. Vocol, ,Jau
me 'l'orrons, te!Mcn 714 55 42. 

GRUP ANA&ID ANANT 
• Día 12: Ex:cursió matinal a la Serra do I'Obac. ltinorm;: Alzina del SaHari, 

Ccll de Tres Creus, el Paller de Tot I'Any, Coll do Correu, Torrent de la Can salada, 



Balmes de l'Espluga, Font de la Pola, La Porquerissa, Coll de Tres Creus i Alzina del 
SaHari . Sortida a les 8 del matl del local social, en ootxes particulars. Tornada a les 
2 de la tarda, aproximadamenl. Vocal3, Ramon Mas i Jordi M a•, telefon 714 66 48. 

• Dia 26: De Calella de Palarrugell a Tamariu. ltinerori: L'excul"!!ió comen~· 
rá a Calella de Palafrugell en el mateix punt que vam acabar la de l'any passat i es 
seguirh el camJ de ronda que !!Ortlnt de CaleUa i passanL per Uafranc, Far de Sant 
Scbnstia i Cala Pedrosa arriba a 'l'amariu. Sortida amb autoear a les 7 del malí de 
In Vallesana. Tornada a le• 6 do In tarda, aproximadament. Vocals, Maria Concepció 
Costa i Josep Maria Biosca. Tolbfon 714 62 63. Inscripcions: Dcgut n que el despla~><
ment es fa en autocar, és imp"'scindible apuntar-se prm.;nmen t ala lelilfons deis vo· 
calR abans del dia 19 de novembrc. 

CRUP DE FOTOGRAFIA 

• Puntuació del tercer t rimestre. Tema: !Wtrot. Crup . A.: El,;rn Guitrdia, 38 
punta; Jaume .Muntada, 33; ~iquel Badia i Valentí Vives, 32: Montserrat Munt, 26; 
Caries Casnmayor , 25; Joan Muntada, 23; ,Josep Mane! López, 22 i Joscp M. Fern¡r, 
21 punts. Grup •B•: Salvador Gómcz, 36 punts; Mariona Gómcz, 35; Anna M. Gar
clo i ,\leritxcll Rosen, 3:t; nicard Martín i Joan C. Folch, :t9; Teresa Ballesteros, 2(;; 
Cristina Comas, 24; Cuillom Dfa1. i l..eandre Muntada, 22; Montserrat Vendrell, 20; 
Antonio Cnvcro, 19 i Meritxell Cas!\ioano, 18. 

• Oia 14: Reunió-tertúlin de iots els aficionats n In fotografia per a preparar 
loo bo.sos del XI Concurs de Fotogrnfin. Entre els presents decidircm els temes i els 
possíbles canvis que puguin haver-hí. La reunió és a les \0 do la nit al nostre local 
oocial . T"espcrem. 

n:v CICLE DE PROJECCIONS I CONFERENCIES 

• Día 3 de do>scmbro, al Joclll social. A dos qunrt• de 7 de la tarda, inicicm cn
gunny el nostre anyal Cicle de Projcccions i Conferencies amb In projccció de diaposi
tivas comentados del nostre consoci Joscp Pou titulada: .. Dos ber lins, dues alcmn· 
nyos)). 

NOTICIARI DEL CENTRE 
llfARXA Th"Fru'ITIL 

• Dia 26: Uiuramcnt deis premis de la XXXV Marxa Wantil de Rcgulari· 
tat. A dos quarta de 7 de la tarda, a I'Auditori :Yiunicipal, prcvi un passi de les dia
¡>osith·es fetes el día do ln :\lnrxa, es farA el tradicionnl ocio de lliurament de prcmis. 

EN EL 25e M"'VERSAfU DEL MERO 1 LA TERESA MARIA 

El passat dia 17 de sctcmbro es reuniren a Castellar Voll un nombrós grup de 
socis, amics i familiars del Mero i la 'l'crosa Maria que havicn cstot oonvidats per a 
celebrar les seves noccs d'argcnt. 

Foren unes hores d'esbrujo i retrobament moJi agradables en un maU d'un tem¡MI 

eaplendid, que s'iniciá amb una missa ofiáada per mossén Mlquel Ra,-entós. 
A continuació tothom fou obsequiat amb un suculeot esmonar en el decurs del 

qualla Teresa Maria i el Mero reberen alguns obsequie i felicitacions deis assistents. 
Lo festa va acabar amb un bonic ooncert dins l'església. 

No cal dir que des d 'nqucstes columnas donem unn vcgada més l'enhorabona 



al Mero i la Teresa Maria, desítjant-los felicitat i llarga vida per tal que ells, i nosnl
tres amb ells, poguem gaudir, si Déu ho vol, de la se\•a seropre grata companyia, com 
a puntals ferms que han estat i sóo del nostra Centre. 

SOPAR DE GERMANOR DEL CEN'l'RE 
. El día 18 d e n ovembre, a dos quarts de 10 de la nit, i al Hestaurant Ortega, 

sopar j lliuraroent a diversos socis de les plaques commemorat.ives del vint-i-cinq11C. 
aniversari coro a socis de l'ent.itat complerts aquest any. 

El menú es compon d'entremesos variats, vedelln amb bolcts, aigua, pa, vi, postres 
i cale. El preu és de 2.000 pessetes. Cal que reserveu el tiquet (abans del dia 14 de 
novcmbre) als següents números de telHon: 7l4 5<153 o 714 26 76 (Baldomer Parera). 

ITINERAlU DE LA NATURA 
Després d'un any de trcball por part d'un bon grup de gent, ben aviat podrem 

presentar 1'/tinerari. de Natura. 
• El dissabte día 4 sortirero a dos quarts de 9 del matí i netejarero i roarcarem 

l~esmentn.t Itincrari. 

• Dissabte dia 18, a les 6 de la tarda, al local social, es far~ la presentació 
del llibrc I tinerari d e Natura (ca n'Oliver, Castellar Vell, el Castell). A 
l'acte hi assistiran, entre d'al tres, !'alcalde de Castellar, el presiden! del Con
sen Comarcal i un representan! de la Caixa d'Estalvis de SabadelJ. Dosprés de 
la preseot-ació, es pnssarll un \'Ídeo que roostra les imatges del caml per on 
transcórre ri tinerari. 

GRUP D'ESQUÍ 
La preparació del curset d'esquí ja ha comen~at. En aquests rooroents no us po

dem donar massa informació sobre preus ni estacions, ates que encara no tenim da· 
des concretes. Coro ja és habitual el curset es realitzara cls dos darrers dissabtes de 
gener i els dos priroers de febrer. Si aquest any la neu no ens falla, també intenta-
1-em organitzar algunes sortides d'esquí de fons, amb el mateix funcionament de les 
d'esquJ alpl, arob autocar i monitors. Al proper butlletí ITobareu més inforroació. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DELS PASSATS AGOST 1 SETEMBRE 

ENTORNS DE CASTELLAR 

• Dia 26 d'agcst: Coll d'Estenalles, el Montcau, carena de les Sepultures, les •'o
gueroses i retoro per ooll d'Estela, per J. M. Torras. 

• Dia 3 de setembre: De l'ermlta de les Arenes a la de Sant Pere de Mur, perla 
baga de Casanova, matinal per M. Olivé, J. Sors, E. Planas i Jaume Sors. - Din 8: 
De Castellar a les Arenes pcr Roques d'Aguilar, matinal per M. Olivé i J. Sors. -
Dia 16: El Marquet, els Emprius, el Bnlcó de Pregona, Altar d'Ánimes i retorn. J. M. 
Torras, junt arob O. i A Masó, de Sabadell. 

ALTRES EXCURSIONS 

• Dia 3 d'agost: D'Esterri d' Aneu a l'cstany de la Gola i retoro, per C. Davl, V. 
Gandia, P. Domíngucz, S. Gandia i J. M. Gandia. - Dia 5 d'agost: Pista a S. Mauri-



ci, pie de Peguera (2.982 m), estanys, refugi J. M. Blanc i pista S. Maurici, per V. 
Gandia i J . M. Gandia. - Dia 8 d'agost: Ascensió al Monteixo (2.905 m} pel camí 
d'estanys d'Aixcus i retorn, per V. Gandia i J. M. Gandia. P. Domínguez i S . Gandia 
romangueren als estanys d'Aixeus. - Dia 9 d'agost: A l'excursió d'aquest dia manca· 
va fer-hi constar la senyora de J. PaUeja i Anna 11. Palleja. - Dia 10 d'agost: Pcl 
port de SotUo, asccnsió a la Pica d'Estats (3.143 m), pie Verdaguer (3.125 m), Mont· 
calm (3 .070 m) i pie de Sotllo (3.073 m), per V. Gandia i J. M. Gnndia. - Dia 24 
d'agost: Collformic, MaLagalls, Collformic, pcr C. Diaz, M. Diaz (5 anys), C. Mas i G. 
Diaz. 

• Dies 2 i 3 de setembre: Dissabte, despla~ament tins I'Orri de Planes i pernoc· 
tació. Diumenge, excursió fins coU del Boc (2.645 m), Circ de la Conca i retoro, per J. 
Torrens, P. Cardona i M. Parcra. - Dia 9: Havent pernoctat al camping Pla de Bar· 
res, des de les Bullases, ascensió a la Pica del Carlit (Ccrdanya francesa), per J. 
Aldaz, P. Martín, J. i A. Aldaz. - Dia 20: sant Lloren9 deis Piteus, la Coma, fonts 
del Cardener i retoro, per J. M. Torras, arnb J. Serch, J. López i J. Barbera (Club 
Muntnnycnc de Monistrol i de Sant Cugat). També van visitar les runes del casteU 
de Lladurs. - Dia 22: Corsega; Plcta de Petra Pínzuta (1.561 m), refugi de I'Erco, 
llac del Cintu i l'vlont Cintu, que amb 2. 706 metres, és el més alt de l'illa. Retorn pel 
mateix itinerari, B. Parera i T. M. Dat.zira. - Oia 23: Pleta de Grottelle (1.370 m), 
Une Melu (1.711 m) i retorn, B. Parera i T. M. Datzira. - Dia 27: Des del refugj de 
Matalza (1.424 m), per Pedinielli, al mont Alcudina (2.134 m) i retoro. B. Pnrera i T. 
M. Datzira. 

CAMINADES 1 MARXES 

Dia 2: VI 'l'ravessa Montserrat-Rcus, 100 km per senders de muntanya, en menys 
de 24 boros. Hi van prendre part: N. Fresno, B. Basterretxea, M. Fresno, l. Cabedo, 
P. Clapés, V. Gandia i J . M. Torras; i L. Girbau tins al km. 82. - Dia 9: Cursa Po
pular de Castellar 1991> (6.300 mctres). Josep M. Torras i altres socis. - Dia 10: VI 
Caminada a Coaner (17 km): M. Germll i J. M. Torras. - Dies 16 i 17: Participants 
sabuts a la XVI Travessa Matagnlls • Montserrat: A Vilalta, M. Viadé, J. Ruiz, L. 
Cirbau, J . Garcia, J. l'tecorda, M. Garcin, J. Moré, M. i G. Galofré, Jordi, G. i J. Sola, 
S. i X. Gua!, S. Pich, M. Carreras, X. Boada, E. Pons, F. Ferrer, Dolors, D. i O. Sa· 
grera, J. Llobet, A. Deu, M. Veodrell, P. Casajuana, S. Peraroau, P. Uoncb, J. Mari· 
né, I. Cabedo, F. SolA, V. Gandia, G. Moré, J. Masaguer, O. Carrasoo, O. Martorí, Ave-

Serralada 1 elm l\lont Cintu (2.706 m), COrsega 



Jlanedn, J. Salvador i P. Clopé&; In fínnlitzaren 32.- Día 17: XVI Marxa Popular de 
Fl~ (18 km) J. M. Torras, amb M. i J. Mangot, i S. Fa.rré, de I'AREC de Terrassa. 
Dia 18: XV Marxa Rocapreverino, a Torclló (16 Km): Anna 111. PaU~l i J. M. Torras. 
Día 24: Xl1 Ronda de Matadcpcra, V. Gandia, J. Corbó, J. :\i.Gandia, T. Mañosa, D. 
RAlnom, B. Rodrlguez, :M. Gcrmll, F. Romagoea, P. Vives i J. Bruix. - XI Morxa Blanc
i-Biava, a Cardedcu (16 km). J. M. Torras. - Día 30: ([[ Cursa Blaugrana, a Santpc
dor (10,5 km). J . M. Torras. 

Jordi Mas, Annn Font, Mlqucl Bndia, Ramon Maa 1 Jaumc Font. 
(Foto: Joume Font.) 

ESPELEOLOGIA 

Dia 16: El Cau deis Embclecats (Finestrelles). J.M.Torras, amb O.i A.Ma...;, de 
Sabodcll. Dia 24: Avene de )'Ademar (33 m.), J .Mas, A.Font, :\I.Bodia, R.Mas i J.Fon~. 

ESCALADA 

Dia 16: El Queixal Corent í seguna ascensió al Pedrot del Queixal (Serrat deis 
Emprius). J. M. Torras, amb O. i A. Masó, de Sabadcll. - Día 20: Roca del Cavall 
Deroat de la Coma (Port del Comt.e). Josep M. Torras, amb Josep Barberil, Sant Cugat 
del Valles. 

ACTMTATS DIVERSES 

Oía 9: Sis sccis col-laboren en les tasques de control de la Cursa Popular. - Dia 
17: Aasistencin de nombrosoe socis a la celebració del 2óe. e.niversari del casament 
deis eonsocis Mero i T. Maria que tinguó llcc, el mat!, a Cll8tcl.lar Vcll. 



¡M u· NHT. A 
~~#•u 
~-_;¿~ 

A ' &.CÁMPING 

Jlrimeres marques 
en material técnic 
i al rnlllor preu 

.·:' 

./ SENDE.RISME. 

./ EXCURSIONISME . :';: ''· ,, . 

./ ESCALADA ~ ,· .. 

./ ALPJNISME ~-$.' 

./ ESrELEO ' 

./ BARRANCS :·. 

C a l de r ón, 92 - 0820 1 S A BA.D E L L: - Te l . ·72779 ·7~ i 

WATI:r- ART 1 MÚSICA 

Telefon 7 14 55 71 
SANT PERE D'ULLASTRE, 9 

PIANOS, ORGUES 
1 TOTA CLASSE D'INSTRUMENTS 

FACILITATS DE PAGAMENT 

VENIU 1 HO VEUREU 

FADERS, S. A. 
FABRICA CIÓ 
DE MATERIAL 
D'ESCALADA 
1 A LPINISME 

Poligon Industrial 
Pla de la Bruguera 

Carrer Barcelona, s/n. 
Tel. 71 4 66 11 

CASTELLAR DEL VALLES 

Propa Domestic Industrial 
RARSA 

Av. deis Fruiters, 1 

CASTELLAR DEL VALL~S 

lnstaHacions i subministraments 
gas propa 

Concessionari oficial 
de Butano, S. A . 

Reparacions i condicionament de tota dasse de vehides 
VENDA DE COBERIES 

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


