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CORSICA 
Paradís muntanyenc al mig del mar 

Sigui quin sigui l'aspecte de In natura que mós t'ogradi, a l'illa do COrsega li tro
bar.is. Des del mar a la muntanya, una infinilat de paisatges, de detalls, fins i toL de 
mieroclimcs, el farl gaudir d'nlló més de l'anomcnada liJa de la Sellesa. 

A I'Ait Aseó hi ha panorama alpl: les impressionants parets nord del mont Cintu 
(2.076 m) de!!aficn escalador. i alpinistcs; a l'hivern, cls esquiador!! omplcn els refu
gie i .-bergcrics .. ; aliJssims i forts pina la.ricis arriban prop d'on la roen pelttda comon~n. 

En una altrn 1.ona, podem grimpar pe) rocam que porta al llac Mclu, després de 
p\\iar per la vall on rierols, aiguarnolts, vegetaci6, tot, recorda la vall d'Aran. I, per 
miija hora que queda, val la pena enfilar-nos fins el llac Capitello, el m<!s honic de 
l'illa. 

Clutadcllu. A Cortl, antlga c" pltal de la C01'8eg" lndependcnt. (Foto: B. Parer•.) 

També podcm fer una excursió al cim de J'Aicudina (o lncudino). Al comeo<;ar, 
k'guirem en paro.J-Icl un riu (que plancja llargamenr., mandrós) per un cnminoi mar
eat sobre la Oonja molsa que eocat.ifa lota la planada. 'J'ravcssarem després bosooe de 
castanyers i fni~ (vellíssims i bcll fssims), ben bó com si estigucssis al Montseny. La 
cresta ens portarA aJ cim1 gran mirador de COraega, del¡:¡ seus perfil& muntanyenl.'ti, 
amb el mar Tirreno i el mar Mediterrani que rcsplandeixen a banda i banda 

Si us agrada la fotografia, podem anar a pcrdre'ns pel gran roeam encantat do 
les Calancbes: muntanyes de roca roja erosionada que pren mil i una forma fant.asti
ca i et fa sentir dins d'un món irreal. O també podem anar a les imprcssionants agu
Ues de Bavelle i fotografiar els grans arbrcs aplanaLs pel vent i només amb branques 
(enormes) pe) ooslat que aquest no hi bufa de pie. 



Petits poblet.s i veinat.s de •pesscbre» estan escampats arreu de les muntanyes. 
Normalment els carrers són de forts pendents i el campanar sobrcsurt des del punt 
més alt del lloc. 1 si us agrada caminar, el GR·20 (ben marcat) travessa Corsega de 
nord a sud passaat per uns paratges magnífics. De tant en tant trobes grans masses 
forestals, salvaguardades, que fan goig de veure. 

Una oosa que crida fortamem l'atenció és la llibertat amb que cin:ulen per ca· 
mins i carreteres grups de porcs que viuen al bosc. Són una barrcja de porc comú i 
de senglar, i, tal com es diu a l'«Astcrix a Corscgn•, no saps ben bé si dic·ne porcs 
salvatges o senglars domesticats, perquc si ct pares prop seu, no t'estranyis si se 
t'acosten amb Iá tranquiHitat que ho farien els gossos més mansois o amb la indi· 
ferencia de les vaques deis prats pirincncs. 

J Ja natura continua sent prec.iosa quan ens acostcm a la mar. En alguns llocs, 
oom per excmplc el cap Cors, són quilómetres i quilometres de penya·scgats impres· 
sionants; en altres, sobrctot al sud, platges maquissimes d'aigües quietes i transpa· 
rents que fascinen amb els seus tcns maragda. 

Podriem parlar de la gent i de com ens van rebre ( .. Catalans?, dones tingueu-vos 
com a convidats•); podríem parlar de la histOria de l~lla, que els pode.rosrn; de toro 
han fct SCI"'\;r sempre oom a t.erra i gent. utilitza.ble per les sevcs convenit\ncies pe1-ó 
amb total despreci a la Jlibertat deis corsos, la scva llengua, e.ls seus oostWlll!, la seva 
cultura; podríenÍ parlar de la forma i els mitjans de viure deis seus hornes i dones, 
de ootn s'estimt:n la natura, de com yaJorcn els productes de la seva terra, de com els 
ha moldejat )'estructura del terreny i el pas de la histOria ... Peril a.vui quedem-nos 
només amb aquest breu cop d'ull a la natu.ra de Córsega. 

L'illa, dones, és un bon Jloc pcr a practicar tota clnsse d'esports: escalad~ rit.f· 
ting, v~la, surf: parapent, submarinisme, esquf de fons, excursions a peu, a cavall, amb 
BTT. 1 no us deixéssiu ma.i la milqu.ina de fotografiar! 

Corscga, l'iJJa de bcllcsa, muntnnya que surt del mar. 

TRAVESSA NÚRIA 
GORGES DE CARANQÁ 

T/exeursió cornen~a a Uibes de Frescr, 
on agafem el cremallera que ens porta a 
N úria en 45 minuts aproximadamcnt. 

Arribar a Núria sempre és agradable; 
perO nosnltres. avW, a més, hem tingut la 
sorpresa de veure la primera cmpolsinada 
de neu de la temporada. 

1!:1 fred és fort i el dia fm;a bo, exoop· 
te el cruní que ens ha de portar al Nou 
Creus. Els vuit.ccnts i escaig de me~res de 
desnivell els fcm en un parell d'hores. El 
darrer tram de la tartera esta nevat, el que 
ens permet ~repi~jar la primera neu, ben 
gelada, dones el frcd és viu. 

Coberts per la boira, fcm el cim del 
Nou Creus. Tot seguit, pe! pet.it corriol, 
anem perdcnt ai~<Qda. Tot d'una s'aclareix 
i veiem davant nostre el Pie de l'lnfern, 
~ambé empolsinat, cosa que el fn encara 

Teresa Maria 

Neus al pie de l'lnfern, fent camí 
vcrs Thues. (Foto: Maria Alfara.) 
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més altiu. En unes tres hores i nútja nrribem al refugi del Ras de Caran~il. El refugi 
esta pie oom un ou, pero encara ens hi podem encabir. No lora gens ogrndable fer 
vivac en una nit tan freda. Gaudiro d'uu passeig per l'enLorn del refugi, prop del me
ravellós riu, sopem i cap a dormir. 

El descen.s del refugi fins a Thucs (3 hores) és una delicia. Sempre sentint la 
remor del riu, tenim primer un bosc d1árbres caducifblis i al cap de més o mcnys una 
hora, comencen les •passareHes• per anar traspassant i superant el riu. Els ponts 
penjats són els que tenen més gracia, dones al passnr-hi es belluguen fo~a. 

A l'estació de Thues-Caran~ii agafem el tren groc en direcció a La Tour de Cru·ol. 
Les ducs hores del reoorregut passen volant, dones el paisatge és preciós. Des de la 
Tour de Carol a Ribes de Freser hi ancm amb la Renfe j el trnjecte és d'una hora. 

1 aquí s'acHba una !larga, bonica i entretinguda travcssa. 
M. Alfara 

V TRAVESSA CASTELLAR - GUARDIOLA 
Durnnt els proppassnts dies 21 i 22 d'octubre es va celebrar ht darrera travessa 

que -;;i no passa res d'extraordinari- s'cfcctúa de Castellar a Guardioln en les con
clicions actuols. 

Tal com s'cxplica en el darrer programa de ma, aquest tipus de sortida comporta 
un «modus operandi,. que, sense cap aportació addicional, resulta in'\riablc de cara a 
la seva promoció. Ho lamentem . 

.. -\1 marge d'aquest.a observació pt-e,tia, la sortida en si -com scmprc- ha rcsuJ. 
tat molt gratificant pels qui la fcm. En aqucst"- ocasió, a més, els qunt.re pnrticipnnts 
eo bicicleta !'han amenit~ada amb la seva iHusió i satisfacció. El recorregut d'enguany 
ha estat una mica més dur pcrquC s'ha pas.'5at pcr un itinerari nlternatiu·n la rñpidn 
pista de la riera de lvierlés que, per les seves característiques, desaconsclla mantcnir· 
la coro a rcoorrcgut excursionista. 

CIM DEL 
MATAGALLS 

Eren Jes 7 del matí. 
Ens nplegarem al Centre 
un total de 24 persones per 
ta1 d'assolir una fita ajorna. 
da en al tres ocasions i que 
era •la nostra primera pl\)a
da com n grup al cim del 
MatagallS». Desprós de do· 
nar la benvinguda a uns 
nous companys ens dirigíern 
cap a Coll t' ornúc on vam 
arribar a dos quarts de 9. 
El di a es presentava esplen
did: un sol de primavera, 
cap boira, i gens de calitxa. 

R. Falcó 

Cim del ~latagallo. (Foto: J. M. Badia.) 



Despres de carregar mol.xilles, onlllárem la pist.a que passant pcr la cal!a de Santnn
dreu de la Castanya en$ portA fina el pla de la Barraea, on várem decidir C$morz&r. 

EnfiiArem scguidament la penGitimo pujada i segulrem fin& el cim. La panon\miea 
era fora del corrent.; cel molt blau, gens de vent i, al fons. fins i lol es podia veure el 
mar. Per a una gran part del grup era la primera vegada que p~a.-en un cim 
d'aquestes caractcrístiques. Oesprés de les fotos de rigor vnm nnnr o dinar a la font 
dele cims. Uaigua que brollava cns va refrescar les eares quo tots tcníem molt ver
melles p•r l'esfor~ i el sol. Acubuts de dinar, i dcsprés d'una bona reposada, vam re
voltar per la Font de :\1atagulls fina trobar el camí que ens duguá altra vegada a Coll 
Formic. A les 4 de la tarda cns ncomiadiu"em, després d'un dia d'•xcursionisme molt 
uprolitaL. 

Montse i Miquel 

JORNADES D'INICIACIÓ A L'EXCURSIONISME 
El passat día 29 d'octubre es va fer !'última sortida de les Jomades d1niciació a 

I'F.xcursionisme. L'aceeptneió do In quitxulla ha estat molt positiva, jaque hi han bngot 
més de setanta inscripcions; l'asalstOncia ha anat variant segons el tema o el dia, •tal 
i oom jn cspcravem ... Les jornndcs han cstat posil.ives t.ant pcls ncns oom per nosa1-
tn.'8 . .l::ls nens són ells mateixos els que hnurien de fer la seva vnloroció, pero pensem 
que entre jugar i parlar alguno OOM se1s hi ha quedat, tal i com hem pogut compro
vu a les excursions rcalitzades. 1 per nosnltrcs, l'opinió que n'hem Lrct ha estat molt 
bono, ja que hem aprés t.ant o m& que ell.s, i ens servirB d'cxpcriCncia de cara a al
tres jornadcs o cursets, ja que crclom que es poden fer periódicruncnt, i així fomentar 
l"oxcursionisme entre la quitxaU.., que eón el futur de tots. 

Volem donar les grilcies a lots cls que han ooHaborat direc:truncnt o indired.a a 
les Jomndcs i moll especialmcnt als nens, perqué sense ells aquestes Jornades no 
s'hugueesin pogut portar a terme. Gr~cies. 

ExCUJ'l!lloniame infantil. Jornada de practiques a ca n'Ollvé. <•' oto: G. Díaz.) 



visita a1 conjunt monumental de Sant Perc de Rodcs. Despla~ament amb cotxes par
ticulars. Vocal: Jaume Torrens. TelHon: 7145542. 

• Dia 10: CICLE :MONTSENY (XV). Excursió Montseny • Sant Mruyal. Per 
can Cervera, els cingles de BO\.;Jar, les Illcs, cls Tcrrcrs, el Puig, Sant Man;al, Font 
Bona, les l.lles, Cingles de BO\.;Jar, Can Cervera. Sort.ida a les 7 del mat!, del local 
social. Vocal: Baldomer Parera, telHon 71126 76. 

• Dia 12: Reunió per a programar activitats d el Grup de Muntanya. A un 
quart d'll del vcspre, al local social, farem la programació de les activita!s a desen
volupar durant el primer trimestre de 1996. Oberta a tothom que vulgui col· laborar. 

• Dia 24: A.ssisteneia a la tradicion a l Missa del Gall, a celebrar a Sant Llo
ren~ del Munt. Sortida a dos quarts de deu del vespre del local del Centre amb cot
xes particulars fins el pla del Girbau. llores de caml: 2 (anada i retorn). Cal portar 
Jlum individual. De retorn, al local social, tertúlin, torronndn i xampany. Vocal: Jau
me Torrens. Teléfon 714 55 42. 

GRUP ANAR-ID ANANT 
• Dia 10: Portada del Pessebre a l'Avcnc del Daví. Sortida les 8 del matí del lo

cal social. Desplat;ament en cotxes particulars fins al Coll d'Estenalles. Els integrants 
del Grup d'Espeloologia baixaran el Pessebre a J'avenc, després d'haver cantat nada
les amb la resta de participants a la sortida. Vocals: Ramon Mas i Josep M. Biosca. 
TelHons: 714 66 48 i 714 62 63. Tornada a les 2 de la tarda, aproximadarnent. 

• Dia 17: Participació en la portada del Pessebre a La Casteflassa. 
• Properes sortides: Per tal de programar les properes sortides, es faril una reu

nió el dia 11) de dcscmbrc, al local social a les 10 del vespre. 'l'ots hi sou convidats. 

GRUP D'ESPELEOLOGIA 
• Dia 10: Portada del IV pessebre del Grup a un avene deis entorns; engoany el 

del Davl (in memoriam Este] Montllor). Sortida del local social a les 7 del mat.í. Vo
cals: Rarnon Mas i Jaume Font, telefons 714 50 68 i 714 56 76, respectivament. 

CRUP DE FO'l'OGRAFIA 
• Dia 15: Últim rua per poder entregar 

les fotogralies pel Saló de Muntanya. 
• Din 19: A les 22 hores farero el vece

dicte del Saló de Muntanya; les fotografies 
seran jutjades pels membres del Narcís 
Gíralt. El farem en el nootre local social. 
Com l:iempre, és públic. 

• Dio 24: l naugoració i entrega de pre
m.is del Saló de Muntanya. Seril a les 12 
del migdin. Uexposició es podra visitar fins 
el dia i de gcner . 

El 14 de novembre ens varem trobar 
uns quants afeccionats a la fotografia per 
parlar de les bases de l'any vinent. Després 
d'expressar tothom la seva opinió, es va 
decidir que en el conc.urs de l'any vinent 
només hi baura un sol grup, i en comptes 
de tres prem.is seran sis (el nombre de pre
m.iats no varia). 

Després varem triar cls temes deis tri-
Pessebre espeleolOgie a l'avenc 

d el Daví. (Foto: R. Mas.i 



GRUP ANAR-m ANANT 
El passat dia 15 d'octubre, el grup Anar·hi 

Anant iniciavem la tanda d'excursions quinzenals 
d'aquesta temporada 1995/96 wnb la sortida ·Vo
rejant El Castclló•. 

L'ltinerari seguia pcr: Les At·enes, font de 
Sant Jordi o del P!Atan, El Costcll6, La Creu 
Vermella, riu Ripoll, torrent d'en Carner i Les 
Arene;;. Aquest itinerari tot cll ós molt bonic; la 
llimimn va ser que el dia no cns aeompanyá 
masse i a l'bora d'esmorUU' en el cím del Ca.'!U>-
116 ens va sorprendre una rorta pluja que ens 
deixava cls entrepans ben sucats. Pcnsilvem que 
túxb duraria tot el moti, pero després d'havcr 
eamorznt, deixava de plourc i comcn~ñ a sortir el 
sol per entre els núvols i oontinu11rem la nostra 
ruta dirccció ~ l'esplanada de la Crcu Vermclln 
lino a trobar el riu Ripoll, t>rop de les Marines, 
on oontinuilrem la ruta tseguint ol scu curs amb 
una indrets molt bonics. Passant pel torrent d'en 
Cnmor i els borts del Bar<:eló, arribllvem a les .El Caot.elló i el riu Ripoll 
Arenes. Una exeursió nmb pll\ia també té el scu (Foto: R. ~los.) 
encant; !10ls cal anar preparat. 

Aquesta exeursió va agradar molt a tots cls 28 oomponents dcl grup, els quals a 
!'hora de la sortida ''an desafiar el tcmps i no es van rcr enrere. Es proposil de tor· 
nar·la a programar més eodavant, ja que si es poi gaudir d'un dio amb l'atmosfera 
destapada, podrem oontomplnr les boniques panoriuniques que ens ofcrcix El Caste· 
Uó des del scu cim. 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

ll, diumenge 
8, 9 i 10 

10, diumenge 
10, diumeoge 
10, diumenge 
12, dimarts 
1 ú, divendres 
l ü, divendres 
16, divendres 
17, diumengc 
17, diumcnge 
19, dimarts 
22, divcndres 
24, diumenge 
24, diumenge 
25, dilluns 

1, gener 

A.cüvita& 

Excursió a I'Ait F:mpord~ 
Sortida a Monuserru 
·Una pctita vi8ió de Córsega• 
Pessebre o !'avene del Oavf 
~lont.seny · Sant Mn~al 
Reunió dol Crup de Muntanya 
Reunió del Orup Anar·hi Anant 
1nserip<:ions ni Curse~ d'E"'!uí 
Projec<:ió del vídeo K2 
Construcció del Pe.,ebre 
XXXI Pessebre a la Ca.<tcllassa 
Vcrodicte del Saló de Muntanyn 
lnseripciona al Cursct d'Esqul 
lnauguració del Saló de Munt.anya 
M.issa del Gall a La Mola 
lnauguració de l'Expoeició de Nada! 
Reunió preparatbria Marxa Infantil 

Mé. in!onnad6 a: 

Crup de Muntanya 
Grup Pre·juvenil 
Cicle de Projeccions 
Gru p d'Espeleol<>Wa 
Grup de Muntanya 
Grup de Muotanya 
Crup Anar·hi Anant 
Grup d'Esquí 
Orup Pro-juvenil 
Grup Infantil 
Noticiari del Centre 
Orup de Fotografia 
Grup d'Esqul 
Crup de Fotografia 
Crup de Muntanya 
Notician del Centre 
Noticiari del Centre 



TENIM NOTÍCIA DE ... 
~------~~------~ --~------~ 

• Oies 8, 9 i 10 de d"""mbre: m Marxa de la Mala Pctja (lle5alú). 

' 

ACTIVITA',I'S l NOTIFICACIONS. DELS. GRUPS 
: MES DE DESEMBRE ••• 

CRUP INFANTIL 
• Oia 10: Participació a la baixnda del 

pessebrc a !'avene del Daví. Sortida del 
Centre, a les 8 del matí. 1\!és informacló al 
7148295. 

• Día 17: Participació a la pl\iada del 
XXXI pc66Cbre a la Castellnssa. Sortirem 
a les 8 del Cel)lre en cotxcs particulors. 
Baixant cap cls cotxes, ap•·ontarom por 
agnfnr molsa, per fer el posscbro del Cen· 
tre. SerA el matcix día, a les 5 de la tarda. 
Vocal: Guillem (714 82 9:;). 

NOTA: Coro cada any, us oonvidem a 
participar a crear el pes<~Cbrc, i us dema· 
nem ooHaboració per fer-ho ~ ,.;u, apor
tant una ligurela de tamany aútjA. Entre 
t.ots farem que aquest any sigui pie. XXXI P-ebre a la Castel.lassa. 

Ela vocals i coHaborado111 del Grup ln· (Foto: R. Mas.) 
fantil det!itgen que tingueu molts regals i 
felicitnt.s on aquestes restes de pnu; i que sigueu l'any que vo, lwtl () més cnminadors 
que nqucst. Bon Nada!. 

GRUP PRE.JUVENIL 
• Oies 8, 9 i 10: Sortlda a Montserrat. Sortida el din 8 des de la Vallesana; 

després es continuarA en tren flnt a Vaearis..oes, i a pcu fina a Montaerrat (cal portar 
Mmonar i dinar). - Dia 9: SI. Benct • Els Flautats. GR flns cls antics aeris. 1'1\iar 
pel Grnu del Moro i tornar ni Monestir pel pla deis Oeclls. - Dia 10: St. Miquel • 
Snnt Joan . Sant Jeroni • Ret.om pel Comí de les Escales. Reoollir i nnar a buscar 
el tren n Castcllbell i el Vilnr. 

• Dia 15: Projecció del vídeo K2 (..A) filo de lo imposible•). A les 7 de la tarda, 
ni local I!OCinl. 

• Din 17: Portada del XXXI peoo¡ebre fins la Castcllnssu de Can Torres. 

CRUP JUVENIL 
• Oia 17: Participacló a la portada del XXXI pessebre a la Castcllassa. 

CRUP DE MUNTANYA 
• Oía 3: Excursió a I'Alt Empordi. 'l'ravessa cap Crcus · Port de la Selva. Tti

nerari: Cap de Creus, mas Rabassers, cala Tavellera, craúta de Sant Baldiri i Port 
de la Selva. Reoorregut a pou: 17 quilOmetres (aprox). Hores de caro!: 4. A la tarda, 



mestres. que són e1s següents: el primer trimestre es «Lliure .. , el segon ...MasieS», el 
tercer trimestre «Acti,~tat.• culturals a Castellar• i el quart trimestre sera el ·Saló de 
Muntanya•. 

1-'lS baws les farern arribar en el butllet.í del mes de febrer. Ara ja podeu oomen~ 
a preparar les fotos deis diferents temes, i a participar! 

CICLE DE PROJECCIONS 
• Dia 10: «Una pctita visió de Corsega, Pilla de la bellesa•, diapositives co· 

mentades per Baldomer Parera. A dos quarts de 7 do la tardn, al local social. 

PRESENTACIÓ DEL LLIWIE «ITINERARI DE NATURA» 

D'acord amb el previst, el dia 18 del passat mes de novcmbre, n les 6 de In tnr. 
da, a l'estat.ge social, amb assistencia del batlle senyor Corominas i altres autoritats 
mwlicipals, deJ .senyor Grau, dire<:tor de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, acompanyat 

Presidencia: Scnyors Grau, 1\luntada 1 Coromlnas. (Fow: J. Tordera.) 

d'altres alts carrecs d'aquella entitat i de nombrós públic en el que destacava la pre
sencia deis diversos co-autors, tingué lloc l'acte públic de presentació del llibre ltine· 
rari de Natura, edita! pe! Centre en oonunemoració, l'any 1993, del 40c anivcrsari de 
la seva fundació. L'acte s'iniciil amb parlaments del presiden! del Centre, senyor .Mun· 
tada; del senyor Grau, dirc(:tor de la Caixa de SnbadeU; i de !'alcalde senyor Coromi· 
nas. 'l'ot lregult es féu obseqtú d•un exemplar a anlics socis que. ta molts anys. havien 
confecciono! els primers Jtineraris del Centre, ahcl com a les diversas personalitats 
assistonts, als rcprescntant.~ deis coHegis locals i als diversos autors als quals és jusi 
donar les gracies pel seu t.reball sense el qual no hauria estat possible tirar endavant 
aquesta obra. 

Es passil a cont.inuació un video del recorregut que fa l'itinerari, amb el qua! 



Presentacl6 del Ulbre l tinerarl de Natura. (F'ot.c>: J. Tordcra.) 

s'cst.ren~ -diguem-ho de passadn- una tclcvi&ó de pnnlaJla gran í un vídeo, adqui
rits pel Centre per a ús del• llSl!Ociats. 

L'oct.e Hni en un amblen~ molt distes, amb la degustació d'unes safales de llami
nadures que el Centre ofer! n tots els assistents. 

XXXI PESSEBRE A LA CASTELLASSA 
El proper diumenge día 17 de descmbre, els grups Pro-juvenil i Juvenil perlaran 

el XXXI Pcssebre a la Castellossa. La sortida sera a les 7 del maú del local social. 

DE L SOPAR DE GERMANOit 
El dia 18 del proppassat mes de novcmbre, en un re•taurnnt locaJ, t ingué lloc 

l'anyal r;opar de gcrmanor, en el decurs del qual es lliuraren les plaques commemo
rali""ll deis seus vini,-i-clnc anys ininterromputs de soci al~ que es donaren d'alta l'any 
1970. Enguany ba pcrtocat oJs socis segücnts: Joan Saba~r i Marsal, Maria Alfarn i 
Arrufal, Josep Garrigós i Bertrnn, Antoni Purcerisa i Mu.,aveu, Albert J!'emández i 
:\loré, Antoni Gonzálcz i Pastor, Maria Rosn Pl\ials i Moliner i Gcrma Fioo i Picó. 

A tots clls, des d'aquesles pilgines, rcpetim públicament l'cnborabonn, tot desil
jani,-los, a J'en..oems, Uarga vida i continuital. 

RIFA DE NAOAL 
Enguany el n6mcro amb que juguem és el 20648. Si encara no ~11iu parlicipn

cions, afanyeu-vos a comprar-les, quo ja se n'ha vcnut molta i no en resten gaire. Vciam 
si aqucat any la sort ens pica I'UIIct ! 

QUOO'ES DE SOCI DEL 1996 
Els primcrs <lies del vinent mes de gencr os posaran en circulació els rebuts de quota. 



Us rccordem una vegada més que és molt nec-essari (per tal d'evitar la devolució de re
buts impagats, que a posteriori us encar iran la qllOta) que els que durant aquest any 
95 hilgiu modificat quaüeuol dada de les de la vostra domiciliació bancilria que, diM 
d'aquest mes de cksembre, ho poseu en coneixement de Secretaria por fer les esmcncs 
adients i aixl ens estalviarem tots plegats molestias i dinors. Gracics. 

EXPOSICIÓ DE NADAL 
El din 25, a les 12 del migdin, al local social, es fara la innuguració de l'exposició 

f'O'J'OPJNTURES, de !'autor local Jaume Mussons i Alavedra, soci del Centre . .Mus
sons~ gran afeccion.a.t a la fot.ogra.fht, al jubilar-se hi e~mer¡;;a roes hores encara, cosa 
que li permet presentar-nos ara un sistema inedit de fotcrpintura que li pcrmct obte
nir, a par~ir de fotografies en blanc i negre, unes originals tonalitats. L'exposició es 
podril \'ÍSitar als dies de Nndal, Cap d'Any i Reis de 12 n 2 i de 7 a 9. 

'f·- "' 
DADES PIUNCIPALS I INFORJIIACIÓ DE LA XXXV MARXA INFANTIL 

El dio 26 del proppassat mes de no,-embre, a l'Auditori Municipal, a dos quar ts 
de 7 de la tarda, tingué lloc el Wurament de premis ols 50 primers clossificnts en la 
Marxa Infantil efectuada el día 8 d'octubre deis quals, cls cinc primcrs !oren: R. Morera 
- R. Ruiz, C. Ocaña - N. Hemández, N. Biosca - E. Costa, P. Cavero - R Lostao i M. 
Ro\'Íra - Marta Ro\'Íra. 

La relació de tots els equips premiats aparegué publicada al setronnari FORJI\ 
num. 2.376 del dia 25 de noverobre. El nombre d'infants participant.~ por coHegis fou: 
La Immaculada, 77; El Casal, 53; Bonavista, 37; Emili Oarles-'folrlt, 30; San~ Esteve, 
25 i diversos col·legis forans, 27; que fan un total de 249 infants deis quals ll4 eren 
nenes i 135 nois. 

A la .Marxa s'hi inscrigucrcn 127 cquips, deis quals en sortiren 123, 120 deis quals 
eren de dos participants i 3 de tres. 

A I'Auditori, J'ac-te de Wurament de premis s'efectua, com ja és habitual, després 



del passi de les diaposit-ives fetes el día de la Marxa. Una vegada lliurats els premis 
als infants, es féu donació del rccord..,bsequi de part.icipació als representants deis 
col·lcgis, la classificació deis quals s'estableil< en base a In punruació aconseguida pels 
seus tres primers equips classificats. Enguany són: primer, La lmmaculada, 38 punts; 
segon, Th>navista, 41; tercer, El Casal, 44; quart, SanL Esteve, ó2; i cloque, Emili Car· 
les-Tolrá, 55 punts. 

En el decurs d'aqucst acle es lliurlt el Trofeu Enrie Comellas, que des de fa 23 
anys oonsec-ut.ius dota el nostre oonsoci Enrie Comellas, primer secretari que fou del 
Centre, de fo11;a anys en~il soei d'honor i a qui hem d'agrair públicament un oop 
més la seva gentilesa. 

La vetJlada la clogué amb unes pnraules el presiden! senyor Muntada donan! les 
grilcies a tots aquells que, arnb treball i esfor~ uns, i arnb donacions i ool-laboracions, 
altres, fan que any rera any la Marxa pugui ésser realitat. 

GRUP D'ESQUÍ 
Curset d'esquí alpí 

Després de l'intent de l'any passat d 'anar a fer el curse! a La Molina (i deguc a 
Ja manca de neu es va. hnver de canviar a última hora per Pa]), aquest any c1s vocals 
han decidit anar sobre segw· i organitzar el cursct ja a Pat Els dies seran els díssab
tes 20 i 27 de gener, i 3 i 10 de febror. 

El preu és de 22.000 pessetes per aJs socis i 24.000 pessetes per als no socis del 
Centro. Aqucst import inclou outocar, abonament i dues hores de classe cada día. 

Les inscripcions es faran cls divendres di'"' 15 i 22 de desembl'(! de 10 a 11 del 
vesprc al local del Centre. En el rnoment de fer la inscripció caldra donor una pagn i 
senyal de 5.000 pos•etes; la resta es pagara per banc. 

Notes importants 
• El funcionarnent del curset sera el mateil< que en anys anteriors, poro per a 

tots aqueOs que vinguin pcr primera vegada, i el desconeixen, el divcndres 15 d~ de
sembre a do!) quarts de deu es fara una xerrada informativa. 

• Per poder tirar endnvant el curset calen un rnínim de 50 inscrits. 
• Els grups per fer les elasses s~ntentará que siguin el mltxim d'homogenis pos· 

sible, peró caldra un mínim de 8 persones per grup. 
• Els vocals es reserven el dret 

d'expulsar del curset, sense drot a recla
mar l'irnport, a tothom que no tingui un 
comportament prou oorrecte a les pistes 
o duran! el viatge. 

• Es molt intcrcssant i reoomana
ble, encara que no obligatori, disposar 
d'algun tipus d'asseguran~a. 

TARGETA DE LA FEDERACIÓ 
CATALANA D'ESPORTS D'lllVERN 

Tots cls interessats en obtenir la 
targeta -asseguran~ de la FCEH per a 
aquesta temporada, poden passar per 
Secretaria, els dirnarts i dívendres de 10 
a 11 del vespre. Cal portar les dades 
personals o el carnet de l'any passat. El 
preu és de 4.500 possetes. 



GRUP INFANTIL 
Dia lú: Cova Simanya i JUontcau. S. Ga,'ilán, O. i S. Camps, P. i E. Cavero, 

G. Muntada, J. Farell, M. i E. Suso, N. i J. Cerezo, D. i A. Aotolín, M. i C. Dlaz, S. 
Candia, S. Garcla, S. Gonzále•. A. Cubí, Arnau, J . i .M. Sans, S. Romero, J. Rui1., E. 
Cruz, l. Martíncz, A. i Anna Canturri, Q. Oller, A. Tresscrres, tT. Barbera~ X. A.lave
dra, M. Boladera, A. Palazón, Q. Grau, A ~'ernández, J . .Moreno, E. Carné, M. i G. 
Santiveri, A. Santívcri, A. Torrano, A. Rojo, J. Manyolic, M. Roca, A. i Arnau Vilater
sana, L. Sánchez i lsber~ Garcia. - Dia 22: Sortida practica d'orientaeió al Pui.g 
de la Creu. P. i 1!:. Cavero, A. i M. Alfonso, A. i Albert Canturri, A. i B. Gangone!Js, 
E. Cru.z, L. Granja, M. Casct, S. Garcia, S. Gandia, E. Carné, A. i Arnau Vilatersana, 
C. Dtaz, A. Palazón, M. Roca, J . Saiz, A. Tresserres, S. i X. Alavcdra, A. Rojo, A. i J. 
Soldevila, Q. Oller, G. Colodros, S. Romero, M. Sanz i A. Adrobau. - Dia 29: Sorti
da practica d'acampada. A. 'l'resserres, A. i M. Santiveri, C. Santiveri, A. i Albert 
ViJatersann, J. Saiz, Q. Oller, G. Colodres, S. Gandia, E. Carné, S. Garcia, C. i M. 
Díaz, A. Cubí, A. Adrobau, E. Cruz, M. Caset, M. Roca, P. i E. Cavero, J. Moreno, A. 
Cantw·ri, N. Grao, A. Porrano, X. i S . ."uavedra, J. Soldevila, A. Rojo i A. Canturri. 

GRUP PRE.JUVENIL 
Dies 14 i 15: Cova Simanya. Sortida de Sant Uoren~, GH fins a la font del Llor, 

Canal del Llor, Montcau, Exploració, Simanya Petita, Simnnya Nova, Cova de I'Angel, 
Cova Simanya i dormir. Les Fogucroses, Canal del Paller, Roen Encnvalcada, Font 
FJa,~a. Óbits, Mola, Castellar. J .Ros, M. . 
Nuñez, E. Soler, X. de la Cruz, R. Pich, 
R. Vilalta, .'\nastasi, Jordi i Rik; Casn
mHda, LaJj, Joan i Da ni. 

GRUP DE MUNTANYA 
Entorns d e Castellar: Dia 1: Cas

tellar, St. Julia d'Aitura, can Messeguer, 
can 'l'orrelln, Castellar Vcll, Castellar; J. 
Sors B. - Dia 9: Saleó de St. Lloren~. les 
,Jeies, Catafau i relorn; A. M. Palleja i J . 
M. Torras. Alzina Sal·lari, els Cooons, ca
rena del Roure .Mort, tW'ó (.'()]J Prunera i 
retorn. J . M. Torras. - Dia 10: L'Aizina 
Bnlladora, Tres Pins, Castellet de Dolt i 
retorn. A. M. Pnlloja i .J. M. Torras. -
Día 15: Ca-<;tellar, Sant Pere d'Ullastre, 
Ripoll, Castellar Vell, coiJ de Lliri, Sant 
•' eliu, el Sabater Vell, Ermita de les Are
nes, roques d'Aguilar, serra de Pinós, el 
Palau, Castellar; R. Vila i J . Torrens. -
Dia 17: Coll d'Estcnallcs, coves del Bis
be, coll d'Ercs, camí de ronda del Cul del 
Montcau i retorn pel coiJ d'Estcla; ,J. M. 
'l'orras. - Día 20: Gallifa, Gorg Negre,. 
Ermita de la M are de Déu del Grau, Font 
del Solcll, torren! Mal, Castellar; J. Sors. 

Pcnjat a mig cingle disoórre el c.t:t.mí del 
Grau deis Barrots. (Foto: M. C. Costa.) 



Altres excursion.s: Din 1: Monl8eny-Turó del pou d'En Sala. Carrerera GE-
520, collel del Roure, turó del pou d'En Sala, fonl Pomereta, ).1atagalls Xic, l'Alzinar, 
Seva; T. Maftosa, D. Iteaom, ,J, Torrens i H. Vila. - Dia 4: Església de Sant Pcre de 
Rcbmc, sorra de la Malcsn (465 m), turó del Cnvnll Bernat, turó del Valcnt i Reixac. 
J. M. Torras, amb J. BarberA, del C.M. Sant Cugat. - Dia 5: Scguers, ermíLa romll
niea i eastell de Boixadors (850 m), serra de Castellt.allat, Cardona i Fonollosa. J . 
Pali~A i senyora, M. Pall~jA i J. M. Torras, j unl amb 9 socis del C. M. de Tcrrassa. 
Día 12: Serra deis Bastets. CM Sarngossa, T06Sal de la Vldua (1883 m), ooll de Verd, 
Congost deis Llengots, Riu Aigu a de Valls, Obaga de la Mata, Can Saragosso; M. 
Botlle, T. M. Datúra, M. C. LloixA, J. Muntado, M. Munt.ada, P. S imon, J. Sors, J. 
Torrcns i C. Vinaixa. - Dia 15: Escoladci, grau de l'Escletxn, gruu del Barrots, la 
Morera i Esealadci, per J. M. Biosca, M. C. Costa, N. Biosca, Jaume i J. Sors. - Oia 
19: Les Masuques, pantA de Foix, turó deis Uops, turó del Cavall Bcmat, i rel.orn 
pcl torrcnt de Xoriguera. J. M. Torras, junt amb J . Rovira i J. Barberil, del C. M. 
Sant Cugat. - Dia 22: Se11'8 del 1\l ontsant Conreria d'Escaladei, Grau de l'Ea
cletxn, La Cogulla, .Piló del• Sonyalets, Grau deis Bo.rrots, Morera del Montsant, t 'ont 
Pregona, CArt.Oixn d'Escaladei; J . Riosca, F. Deu, J. Lloret, ).1. Olivé, E. Planas, .Jau
me i Joscp Sors, Jaume Torren•, M. C. Costa i N. Biosca. Argcntorn, Mare de Dóu 
del ll.emei, Sant Julia de Clua, i retoro a cal Cistollcr (tcrme de Vilanova de MeiA). 
A. M. Pallcjll i J. M. Torras, junt IUllb 6 socis del C. M.. de Terrassa. Visita al ool\iunt 
medieval i es¡¡Jésia romiuúca de Ribellcs, al municipi de Vilanova de !'Aguda Oa No
guera); A. :\1, Pali~A i J. 1\1. Torras, junl amb ).!. i L. Salas, del C. M. de Terrasaa. 

GRUP ANAlt.lU ANANT 
Dia 29: Clm del Mat.agalla. 

GRUPB1T 
Dies 21 i 22: V Travessa Castcllar-Guardiola. lli participaren amb bicicleta: R. 

Clapés, D. ).lu6o•, P. Simon i M. Vallribera. 

CAMINADES 1 MARXES 
Dia 1: VII Caminada a l'Amctlla de Merola (17 km) T. Cab<.'<lo i M. Germñ. VI 

Marxa de les Termes (24 km) a Areoys de Munt, J. M. Torras. - Dia 8: XVII Curso 
Barri de CanyeUes (7,5 km) o Barcelona, J M. Torrn.. XXXV Marxa Excursionista 
Infantil de Regularitat de Castellar, ambla part.icipació de 123 cquips, que t.Otalit
zarcn 249 infants. - Dia 12: Vni Cursa UGT (10 km) a Badalona, J. M. Tomu. 
Día lb: m Caminada Popular d'Orista 08 kml, M. GennA i J. M. Torras. - Oies 
21 i 22: VTmvossn Castellar · Guardiola; B. Bli.Sterretxea, T. Cabcdo iR. Falcó (sen
cera), Lluls M. <'.orominas i A. Gómcz (primera etapa), P. Falcó (segona etapa). - Oia 
22: XVI Morxa-Pa~ig de la VaU del Tones, Riclls; H. Vil a, T . Mafiosa i M. Germh. 
Participaci6 de nombrosos S<Jeis 1 cMtellarencs n In XVI Ronda Vallcsann. - Dia 29: 
1 Marató de Munta.nya (42,195 km) a Sant Lloren~ Savall, J. M. Torras. 

ESPELEOLOGIA 
Dia 10: Avene del Uest (~), Mart:l i Dani. - Dia 12: Avene de la Ca.•anova 

(-10), Mart! i Dani. - Din 13: Avene Josep Cnstcllet (- 8), Xarop (-6), Brune~ 
(- 15), Marlf i Onni. - Dia 17: Avene del 11uronell (-3&), Martf i Dani. - Dia 20: 
Avene del Montcnu (- 16), Picarol (- 10), Joan, Mnrtl i Dani. - Dia 22: Avene do la 
Tica (-3), La .Pala (- 12), El Uadoner (- 7), Marll i Dani. - Din 27: Avene de la 
Pinassa (-48), Joan, Mart:l i Dani. 

ACTIVITATS DIVERSES 
A M. Pnllcjil i ,J. M. Torras varen participar en l'organitzaci6 deis VID Cent 

qullomctres Jntemacionals de Catalunya 95. 
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A ' &.CÁMPING 

Jlrimeres marques 
en material técnic 
i al rnlllor preu 
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./ 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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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 


