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X CURSA PEDESTRE 
BARCELONA · MONESTIR DE POBLET 

·Sembla mentida, com passa el tcmpel •. Aquest era cl comentari general entre 
els participanLs en la descna edició de la preva, pce nbans d'iniciar~. al bclJ míg de 
la pl~a de Catalunya, de Barcelona, el passat dio 4 de maig. La primera vegnda es 
vn c6rrer l'nny 1987, i fou a In m~morin de l'atlcta gironinn Margarida F'rigoln, morla 
en tt.ccidcnt. mentrc s'entrennva, precisament pocs dies abane {era Ja cnmpiona esta· 
18] deis 100 km en aquella epcea). El recorregul., scmpre per earret.era, c!s de 129 km, 
cosa que la oonvenoix en la prova més llarga de l'Estat csp!Ul)-ol, d'una sola etapa. 
Ara bé, com que no es trncta d'unn cursQ compelilivo sinó de rcsist~mcin, es donen 24 
hores per acabar-la, encara que fins ara n1ai no s'han sobrepassot les 23 hore•. 
L'autent.ica rccompen•a de cada ·finishc,.. és, prccisament, aixo: acabar-la! 

Jo teni" l'a,·antal~ d'havcr-la ccrrcgut ja duea vegadcs (el 1991 i el 1994) i, per 
h\nl, sabia quo cal ag11far-s'ho umb molltl lrnnquiJ.Iítnt per evitar problemes, sobretot 
qullD t'acostes als 30 km darrcrs ... Enguany ''árem gaudir d'una meteorología perfec
ta Ouranl la nil., el ool va ser prcsidil per una esplendida lluna plena, i de dia lluí 
un t501 magn.Ific, que pictwa forL, perO am.b un aire frese i sec que ajudova a marxar. 
Oels 13 in•et·íts, en v~rcm wrlh· 12 i tan sois es produí un obandonamcnt. La vega· 
da que hi part.icipñ més gent va ser l'any 1994, amb 1 á pcr""nes. 

La sort.ida de la pla~ de Catalunya es dóna a les 00 hores, encara que els eorre
dors més lents ho hom f~t tres hores nbans per tnl de no quedar tan distanciots a 
]'arribada. l~ins a ).1olins de Hei i Marrorell (km 27) mnrxem forva agrupots. Mé• cnlla 
do Piera i C"J"'II&dcs el grup s'e•lira, cad...cú s'ajusta ol •cu ritmo, •i bé ens retrO· 
bem a Jgualooa (km 65), J'equador de la cursa. A partir d'aro ens an~m dislancianl., 
i ol ritme os fa mé• lenl. Un grapat do quilomctre• de pl\iada en• situen a Santa 
<.:oloma de Queralt (km 91), i ll les Pllc• (km 97), on comonccm u dnvnllar cnp a 
Rocnforl de Queralt. Sarral, Pira i Montblanc (km 120). Aquí hom ~q coment.n ja a 
veure le• orelles, perqué som a només 9 km del final, perc) cal tcnir en oompw que 
slm tots carn amunt ... 

Rn ser o l'Esplugo de Franoolí la cosa ja li!J rnés claru: després d'haver d~ixat 
E'nrcre 126 km. els t.rc& que fnlten són ¡>«ata mr'nuta. Ln trnve::;sa ¡;'ncaba en creuKr 
In Porta Oaurada del 
).1oncslir do Poblet (km 
12\JJ que dóna aocés u la 
plo~a m,Yor. Els com· 
panys qut> cns han anat 
sel(toínt amb cotxcs (en
guany b.i ho cstat lo me· 
va dina, I'Annal, ens rt'· 

ben cfusivamcnt i ens 
porten a I'Aiberg Jau me 
1, on en• dutxem, can
viem de roba i de caltat 
i, fins i tot, fcm una cur~ 
tu dormidcta. Curta ma· 
1aurndament, perqué n 
les 9 en punt del .-~re 
ons rep, com cada o.ny. 
al peu de lu creu de I'A· 
bat Guimera, el pare 

};1 primer grup, a la piOQa de Cotalunya, 
preparat per a la sortida. Woto: Anno M. Pall¡~h) 



prior Fran~se Tulla, aoompanyat de fra Josep Aliaga, per a lliurar-nos els trofeus i 
diplomes oorresponents. Jo havia acabat a les 6,15 i , per tant, havia fet el recorregut 
en un temps de 2 1 hores i 15 minuts. Curiosament, havia tardat una hora i mitjn 
menys que fcia cinc a nys, potser perqu~ havia fec les aturades mós curtes, en els 
a\;tuaJlaments. 

1, com que no Lol han de ser esfor~os i patiments, a les 10 ens vam reunir tots 
al restaurant Masia Sagués, on el senyor Joan ,Jomet va fer honor a la seva hospita
litnt i, a más a més, ens sorprengué a !'hora de les postres nmb un monumental pas· 
tís que duia una placa de xocolala, amb la inseripei6 ·X Barcelona-Poblet>•. 

Malgrat no ser una cursa competitiva, en l'cstricte sentit del mot, cal deixar con.s
tltncia que els corrcdors més rapids han estat Antonio Polo (1988), Juan Manuel 1\r
quillo i Angel Lage (1995), els quals han baixat més de 5 minuts de les 13 hores. 
Angel Ceada és qui més vegades ha acabat en primera posició (1990, 1991 i 1992). 
Núria Rui• és l'ünica dona que hi ha participat i acabat, i ho ha fet en cinc ocasions! 
En l'edició d'aquest any, el corredor més jove tenia 34 anys i el més vetera 70, la qunl 
cosa demostra que, si es corre amb seny i d'aoord ruub les prOpies possibilitats, és 
apta per a qunlscvol persona que s'ho proposi, sempre que es prepari adequadament. 
En curses tan llargues es poso en C\oidCncia una cosa: és més important la pr~paracjó 
ps!quicn que la fisica . Segur. 

Juny de 1996 

2, diumcngc 
9, dimnenge 
9, diumenge 
9, diumeng<> 

15, dissabte 
16, diumenge 
22 i 23 
22, 23 i 24 
30, diuruenge 
30, diumenge 

Act.ivitut 

Scrra de Cabrera 
Sestn Foréstegn 
Vall del Bac i cim Montmajor 
Queralbs-Nú ria 
Sopar· a la Mola 
Seua de Curull (Osona) 
Cap de setmana a Ull de Ter 
Enccsa focs de SanL Joan al Ca.nig(i 
T.a Mola 
.\'httinal al Montseny 

• Dies 1-2: Caminada popular al Llu~ni!s. 

J. M. Torras Homet 

:\fés infonnaci6 a: 

Grup de Muntanyn 
Gntp lnfanlil 
Crup de Muntanya 
Gntp Anar-hi ."ulant 
Gntp Anar-hi ."ulant 
Grup de Muntanya 
Grup lnf.,ntil 
Grup de Mu ntanya 
Grup lnfantil 
Crup de Muntanya 

• Dia 2: XVe Aplec d'Excursionistes Vctc rnns de Catalunya, a Sant J oan 
de les Abadesses. Aplec al Santuari Ecologic de Gallifa , lOé aniversari. IX Catni
nada Verdagueriana (Folgueroles). 14 km. Caminades populars a 'Puig~rdá, Santa 
Maria d'Olot i Pobla de Lillet. 

• Dia 9: Carninades Populars a Bagñ i Cardona. 
• Dia 16: Caminades Populars a Vilada i Port del Comte. 
• Dia 23: VIII Caminada Popular de Guardiola de Bcrgucda, de 16 km. 
• Dia 29: Caminada Popular a Puig-rcig. 



Avene de La l:a&a l\lova 

El passat 30 de mar¡;; tres components 
del GECEC visitaren l'avenc de La Casa 
Nova (Les Arenes). 

En la corresponent exploració es varen 
recoll ir imatges fotogratiques i vídeo. 

Guillem Díaz, Ramon Mas i Jaume Font. 

Espeleolo9ia 

Avene del Lle!it 
El diumenge 14 d'abril, la sortida d'espeleo

logia s'encaminava a l'avenc del Llest per cele
brar el cinqué aniversari de la formació del grup 
d'espeleologia, (1991 -1996) amb un brindis 
excel.lent amb cava al fons de la cavitat. 

L'expedició eslava formada per 12 persones 
més 12 del grup Anar-hi Anant que després de 
fer la corresponent excursió a la Serra de I'Obac, 
al passar per l'avenc, tots junts continuarem fins 
I'Aizi na del Sal.lari on el grup obsequia amb un 
aperitiu per celebrar-ha tots plegats. 

Baixaren a la cavitat: Cristina Valles, Anna 
Font, Jordi Mas, Miquel Badia, Guillem Díaz, 
Jaume Font i Ramon Mas. 

[ova de La Font Major---
El dia 1 de maig el grup d'espeleologia realitza la bonica excursió a la Cova de La Font 

Major de I'Espluga de Francol í (Canea de Barbera) 
La sortida constava de dues parts. En la turística les 35 persones que composavem el 

grup, varem visitar la primera part de la cova en la que estava molt ben representat com 
vivien els nostres avantpassats en aquell indret i seguidament els que no feien la visita 
d'aventura, varen anar a visitar el Monestir de Poblet. La resta o sigui 16 persones 
equipades amb un vestit de neopre, case i llum de carbur, ens endinsavem a !'interior de la 
cova per gaudir de les meravelles de la 
cavitat, del fang i de l'aigua verge que 
circulava pel riu subterrani, que quan 
surt a la llum dóna pas al naixement 
del riu Francolí, amb les corresponents 
explicacions sobre el tema per part del 
guia que ens acompanyava. 

Fou una experiencia inolvidable, ja 
que algunes persones entraven per 
primera vegada a !'interior d'una cavitat. 

Grup O'Espe[eo[ogia 



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE JUNY DE 1996 

GRUP INFANTIL 

• Dia 9: <<Cicle Racons de Sant Lloren~>>. Sesta Foréstega. Matinal. Sortida 
a les 8 del matí. En cotxes particulars. Vocal: Ramon Vila. 

• Dies 22 i 23: Cap de setmana al Refugi <<Ull de Ter>>, al Ripolles. Pernoc
tar val 925 pessetes per persona. S'ha d'abonar aquest import al vocal abans del dia 
14 de juny. Les persones interessades s'han d'informar al telefon 714 22 06 (Paula). 

• Dia 30: «Cicle Racons de Sant Lloren~>>. El cim de La Mola. Aquest dia, 
com a cloenda del curs, havíem d'anar a dinar al restaurant, pero és pie i ens hau
rem de portar a més de l'esmorzar, el dinar. Sortirem a les 9 del matí del CE:ntre, en 
cotxes particulars fins Coll d'Estenalles. A partir d'aquí l'itinerari és a peu. Informa
ció 714 82 95 (Guillem). 

11 CAMPAMENT DE L'AZIMUT 

Els dies 20 i 21 d'abril es va fer el 11 Campament de !'Azimut, a Ma<;aners, sota 
el Pedraforca. Pel que fa al nostre Centre, van participar 44 nois i noies deis grups 
Infantil, Pre-juvenil i Juvenil. 

El lloc d'acampada era l'idoni per passar un cap de setmana, ~.nb una vista 
meravellosa del Pedraforca. 

Els participants del Centre al Campament d'Azimut 



Dcsprés de muntar el campnmcnt, es va comen~ a entrar en contacte amb els 
all.rels gn.ps. Eren ~tns 300 porticipants que proven.ien de ccntl'C.'ll cxcursionistes d'arreu 
de Calal~tnya (Granollcrs, :Mollcl, GavA, Barcelona, Vallirono •.. ). L'ambieol era rnolt 
maco. 

A la tarda es va organitznr una gimcama i jocs, prepnrats pcl; difcrents moni· 
tcr8 de cada un deis centre•. Al vespre, després de sopar, un grup d'an.imació ens van 
fer caJ1tar i ballar a tothom fins !'hora d'nnar a dormir. 

RJ diumcngc a primera hortl varen cauro quatrc gotclt, i uquest. fet ens vn for 
dosmuntar les tendes; vam tenir &ort, pero, i tot va ser una falsa alarma. Després 
d'esmorzar vam fer una cxcuraió ilns tt Saldes. 

A la tarda, i després de dinar un oon plat de macarrons, llll8 van nprofi tar per 
jugar, nltres per aoomiadar·se de la gcnt deis altres centres, i ols nitres simplement 
per admirar el Pedraforea. 

El eampament ha esutt molt posiliu, lanl pels ncn& i nenes oom pels monitcrs. 
Els ncns !>an vist que, per &ort, hJ ha molta més gcnl que c:omp~hc les matciJals 
idees pel que fa al respecte perla nnrura, l'estimació per la muntanyn i pel fet ext"llr· 
sionista en general. Els monHors hao pogut concixer a gent d'.Utres centres i intcr
canviar idees. 

Pe•· n nlguns , aqucst ha eshtt. el seu primer campamont, per u d'altres hn c~tat 
un m6s, pero deben segur quo tot., cstan pensanl ja en el m Cnmpamcnt de l'Azimut. 

P. D. - El 111 Crunpnmont de J'Azimul es fm·A nqul, a Castellar, organiC.Zal pel 
Centro juntament amb !'Azimut. Més cndavant es donaran més detalls sobre aquest 
tema. 

CRUP PRE.JUVENIL 

Ruta Estiu 
Lloc, Ues de Cerdanya; Dio•, 1 al 8 d'agost. Tnscripcions, divendres de 7 a 8 de 

la tarda i de 10 a 11 del ve•pre, nns el 14 dcjuny. Plat"eslimilades. Preu aproximat, 
16.000 pessetes. Edot, 12 a 14 any•. 

G Il.lJP JUVENIL 

Ruta Estiu 
Lloc, Sant Maurici-Ancto. Oics, 3 al 12 d'agost. lnscripcions, divcndres de 10 a 

ll del vespre fins el 14 de juny. Places limitades. Prcu oproximal, 20.000 pessetes. 
FA!ot, 15 a 18 an)o. 

GRUP DE J\oiUNTANYA 

• Dia 2: Serra de Cobrom (Col.l.sacabra·Osona). Tot el d in. Vocal, Pere Car
dona. (l..<ls dades d'aquosta octivitat aparegueren a la pagina 4 dcl butllell del mes 
pa88atl. 

• Dia 9: Matinal a la vall del Bac (Garrotxa). Ascensló al Montmajor (1.076 
melres). llinerari: Hostal do la vall del Bac (600 m), ooll do Toralloles, ooll del Cas
taU í cim del :Montmajor. Oavallada via coll de CoUdccarrera i Hostal de la vnll del 
Bac. l)c,;pl~cnt amb COU<es pnrticulars. Sortida, a les 6 del maU en punt, dcl lc>
cal del Centre. Hores de camJ, S, nproximadament. Desn.ivell, 600 metres. Retcm pre-



visl per a les 2 de la tarda ser a Castellar . ..El Montm'lior, un delg cim3 més impor· 
tan!.& i caracteristics do la vall del Ba<, malgrat la seva modesta altitud de poc més 
de mil meues, ofercix una meravelJoola llii;Ó de geogra6a comarcal• (Anna Borllooet). 
Vocal, Jaume Ton-ens, 714 65 42. 

• Día 16: Serra do Curull·Osona. ltinerari: castell de la Mola (790 m), la Vi
nyeta (ermita del Roscr), CoUsaplana, la Coma del CoU, ooll~t de In Rnulella, ooll dels 
A~os. J'uig de les Aligues (1.364 m), ooll de .Joan, Baga de Curull, Rarral (runes), 
riera do Sant Rartomeu (pistul, Ln Bnrr8Ca (deixar pista), coll de l• Coma, castell do 
Cw·ull (1.302 m), la Salgueda, coll la Crcu de Salgueda, Collsaplnnn, la Vinyeta, ca.•· 
tell do In Mola. Hores de camf, & i mi!Ja, aproximadoment. OosniveU, 1.026 m. Sor
tida do Ca.•tellar a les 7 del matf. Excursió de tot el dia, cal portar diaar. Vocal, Pcrc 
Cardona, 714 80 47. 

• Dies 22, 23 i 24: Participaci6 en l'Encet;a deis roes de Sant Joan, dalt el 
clm del Canig6. Día 22: Sortida de Castellar a dos qulliU de 4 de la tarda. kam
pada a Corulcts (Catalunya :\ord). A la nit., pujada a dalt del Canigó per l'cncesa 
del fa<, d'on sc'n trcuril la Flama que sera portada a molls i difercnts pobles i punts 
deis Parsos Catolans, per encendre ols respectius focs de Snnt Joon. Día 23: A la nit., 
altrn volta pl\iada al Canigó pcr celebrar el Foc do Sant Joan. Din 24: De retoro a 
Ca~~tellar, hi hnurá parada a I'Abndin do Sant Miquel de Cuixh. Vocw: Baldomcr Pa
rcrn, toléfons 714 26 76 i 714 G4 &3. 

• Din 30: Matinal d'entrenomcnt al l'olontseny (Oosnivell: l.800 mctrcs). Tti
neral'i: Montscny (522 m), oorrw d'on !Wvirn, corral d'en Deumnl, con Sesbasses (1.646), 
lea Agudcs (1.703), els Castcllcte, pln d'En Mon, Sant Ma~al (1.090), con Pregon, 
Matu¡¡alls (1.699), ooll Formic (1.146). Dcspla¡;amenl en cotxcs particulars. Sortida n 
les 6 en punt del matí, del local 110eial. llores de canú, 6, nproximadamcnt. Retom a 
Castellar pre~;st pcr a le~~ 2 de la tarda. Sortida de notable durcsa degul aJs forts 
desni•-clls a superar. Vocal, Jau me Torrens, 714 55 42. 

CRUP ANAJt.ffi ANAN'I' 

• Oia 9: Travessa Qucralbs · Nía.ria. Itinerari: 1!.:-tttució cromn.llcrn Quenllbt\ 
(Í.ISO m), t'ont i torrent de Huira (1.32G), pont de Crema! (1.&00), sa.lt del Sa.•trc 
(1.730), Mlt de l'aigua (1.750), crou d'en Riba (1.950), santuuri de :\úrin (1.966). Lon
gitud, 6.373 m. Desnivell, 746 m. Pcndent mitjana, 10%. Tcmps de pujada, entre 3 
i 3 hores i mitja (a pos d'anor-ru anant). Camí senyolilzat amb ratllcs blaoques i ver· 
meiiCll. 

Cal saber: Sortida a '"" 7 del maú del local social en díroo:ió a Sabadell, Vic, 
RlpoU, llibes de Freser, i, per dias del poble, fins a Queralbs (1 30 km}. Cal portar 
eJ~morzor i dinar (al santuari, pero, t.ambé s'hi poden trobnr t.ota els !!el'\'cis). Esmor
zarem tots plegar$ a l'estaciú del crcmnllera, i després les persones que ,-uJguin fer 
l'oxcursió amb tren els hornris i preus són: l. 790 pesseles (anada i tornada), 985 
pessotes (non. entre 3 i 11 anys), 1.610 pea.setes (nens entro 12 i 13 ~nys). El crcmo
lle•·a surt a les 9,44 ho1-es. La resta dol grup iniciarem la pujada segons J'itinerari. 
Un oop a Núria, es prcvcu que baixarem t.ol• plegals " '"" 15'15 o 16'15 hores. El 
prcu dol tiquet de baixada és de 1.11& pesseles els adults í de 615 pessctes els nens 
entre 3 i ll anys. Tothom pot viaitnr l'cxposició de natura 1 l'exposíció permanent, a 
l'eogié&ia (hi;¡lória de Núria) i veure les projeccions de l'audílori. Les persones amb 
bitllct d'annda i tornada poden plliar ni telecabina tanta! ~gades oom vulguio. Per 
informació adicionol, Vocals, Miquel Bodín, 714 66 27 i Joscp Ruiz, 714 75 97. 

• Día 15: Coro a cloenda de lea oxcursions del curs, el grup oelebra el seu scgon 
aoiversari amb un sopar a la Mola. Sortida a les 7 de la tarda del local social. 



D<!splntnmcnt en cotxes particulars. ln.scripcions: Les plaees són limitades, cal apun
tar-se .Wans trucant al telefon del vocal com més avint millor pcr no quedar-se seose 
lloc. Menú: Amanida. cnt:remes, moogeles seques. xo.i i botifarra a la brasa, postres 
i ente. Vocal, Jaume Font., teléfon 714 56 76. 

Nota: Dcgut a que la tornada es faril a les fosques, és necessari que tothom por
ti llanwrna. 

• !Wcordem a tots els participants que encara no tinguin le" cartolines de les 
fotogralic~. que les poden passar a reoollir els divcndl"('~ do 10 a 11 del vespre. 

• Ja hem dcspcnjnt les fotografies del primer tlimcstrc. Les podeu passar n ro· 
collh· els cllvondres (de 10 a 11). 

• Prcparcu les fotografies d'nquest scgon Lrime;stre, perqué el día 28 acaba el pl>t~ 
d'admissió. Com jn snbeu, el tema d'>tqtlest trime11trc ós: Masies. 

• Eno hn nrribat informació sobre el Primer Concurs J:.:statal de Fotografía, orga
nitz"t per l'Agrupnció Fotogriúic.. DUú'rllgllla Vilnfrancn, així com el de la Creu de Saba 
96 (XXXII Saló Estatal de Fotografia) d'Olesa de Mont.errnt. Si voleu més informa
ció, wo podeu adr~ar al vocal de Fotogralia. 

NOTICIARI DEL CENTRE~ _ _ __¡] 
•SF.AC, L'INFORMATIU DEL CENTRE• 

Com ja sabeu, des de finnls de l'any passat tota els divendrcs, a dos quarts de 
6 del v<)Sprc, el Druú i el C.1artí fan un programa a Radio Castellar que es diu «SEAC, 
l~nformatiu del CEC .. , que té una durada d~ m.itja hora. 

Rl Dnni i el )A:artí porten aquest programo com una tertúJia entre dos am.ics, 
donant informsció de les nctivitats deis diJ\!renta grupa, abó com cntrcvistanl algun 
convidnt rclncionat amb el món de ltexcumionismo o conlet;t..ant les trucados tclefOni
qucs (714 30 55) que el seu .. ftmic invisible• cls hi pa .. n. 

Rccordeu: els divendres, a dos qunrts de 8 de lu tarda, sintonitzeu .SEAC, 
l'informatiu del CEC., a Rlufio Castellar, al 8i.6 de In FM. 

¡-- EL CAMINAR DEL CENTRE 
l___A~TATS DEL PASSAT MES D'ABRIL 

GRUP TNFANTlL 

• Oia 14: ~ciclo Racons de Sant Lloren~» (ancm a buscar carbó). 
Participaren: Amau i Albert Vilatersana, O. l'npcll, T. Cot., :.1. Cots, M. Pána

ga, N. Berbis, E. Cavero, C. Iniesto, A. Jnicsto, M. 't'orroolla, A. Palazón, C. Díaz, S. 
Gandia, A. Cubi, E. Carné, Alba i Marta Alfonso, i Annu i Albert Canturri. 

• Oin 28: La sortida al Tagamanent es va suspondre degut al mal temps. 



GRUP DE JlfUNTANYA 

EntoMUI de Castellar 
• Dia 3: Neteja de drecercs del Girbau a eoU de Grua; M. Gcnna. - Día 4: Cas· 

teUar, C. Vell, llfont·rodon, el Pinet.ó, les Jeies, Castellar, pcr J. Sors O. i J. Sors. 
Castellar, 3 Pinl', serra Llisa, Gua.nta, Castellar, pcr 111. Oli>-é i J. Sors. - Día 23: 
Cnn~llcs, Catafau, Paraoy del Boter, eoll Monner, Saot Jaume de Vallverd i retom. 
J. :\1. Torra.s. - Dia 28: 1 Ruta de les Eruútes, les dades numériques d'nqucsta prova 
aparegueren a la pllg. 19 del núm. 2.398 del Setmanari FORJA. Matinal a la :\tola; 
M. Gcrmll. 

Sant Pére de Mur, en la Ruta de lee Ermitcs 

Altres excursions 
Mes do mru-v: VII 'lhve!!Sa mal.inal Castellnr -Mont..,rrat, celebrada el passat dia 

24 do mar,, J. Armengol, D. Basterretxea, J. Bru.ix, l. Cabedo, J . Camps, P. Clapo;s, 
,J. Candia, V. Gandia, A. Garrido, M. Gcnnil, D. Liliarln, M. Pérez, B. Rodríguez, F. 
Rodríguez, J. Rodríguez, F. Romagosa, X. Simon, J . Torrcns i F. Valverde. - Mes 
d'abril. Dia 8: Cantabria, Santa Isabel do Quijrus, ol Cri•tu de IM Penas, turó del 
castell de Viapiorcs, i rctorn per Puente. J. M. Tonas. - Oícs 9 al 12: Travessa de 
la Reserva NllDBa·Saja (Cantitbria), segujnt el GR 71. Primera .etapa: Dárcena de 
Pie do Concha, Pujayo, cim de l'Obios (J .219 m), coll du la Guarda, Fuente Clara i 
Bároonn Mayor (24 km). - Segona etapa: Rároonu, los Tojo•, Pefia Colsa, Saja, bosc 
i collada de Carraceo, Prau Conceju, Tudanca, la Lastra, Caos de Bcjo, embassamenL 



La Cohilla i Pcjanda (40 km).- Tercera etapa: P«tianda, San Mamés, Braña el Texu 
(1.450 m), Orañaoorrá -<:UrU.IIa de nou- , Ml\)ada el Prau, ermita Virll"n de la Lu•, 
patrona de Li6bana, el Dornooo, Luriew i Cohecho (21 km). - Qunrta etapa: Cnhc· 
cho, ermita Sllll~ Tirso, M 'liada el Jilguoro, Ojedo, Potes, Santo 'foribio de Liébana 
(aoy dol ,Jubileu) i Potes (15 km). Total: 100 lun; A. M. Pallej a i J . M. 'forras. - Oia 
13: Cart.es, Oarros (estela cl\ntabro-íbera de 160 cm 0) i visi ta a l'csglésia romanica 
de Yermo, a Cantiibria. A. :M. Pollcjil. J. Torras, l. Méndez i J . :M. Torras. - Dia 16: 
CoUá de Carmonu, ooll de MonteA, Cuetu la Ja.rrona, Coteru el CasUllo, Cuetu Torls, 
Oraña Zarzosa, vértex del Gándara (cim de la Sierra del Escudo, 923 m) i retoro per 
Ruente. J . M. 'forras. - Oia 16: Boo de Piélagos, ría de .Mogro, cim de la Pico~o (293 
m), desembocadura del r iu Po.s i visito a l 'ermi~a de la Virgen do la Mar (Contabria). 
J . M. Torras.- Oin 17: Port d'AliSIIS, Arredondo On capital del Mundo), vall de Soba 
i visita a la gran cascada del naixcment del riu Asón (CantAbria). A M. Palleja i J . 
M. 'forras. - Dia 21: Pie de 11nfern des de lnt de Ter. M. Uobct, Marta i Oriol Sa· 
grera i M. Costa. - Di a 30: llecc: regw'f. pc13 rials d'Arenys de Mar, al Marcs:me, i el 
port de pescodors. A. M. Pallcjl'l i J . M. Torras, j unt amb M.Canals i J .de Mns, 
d'Arenys. 

CAMINADES 1 MARXES 
• Dia 6: XJ1 ).farxa Popular Centre Excu..,.;onista Terrassa, ll. Dasterrctxea, l. 

Cabcdo, O. llenom, V. Gandia 1 M. Germit. n Caminada de cal Bo.ssacs (16 km) o 
Gironella: cal Sanglilis, creu do Salilons, Sant Joan Degollat, pont de Viladomiu, Sant 
More i pla9a Nova; :M. Germil, F. Valls i J . .M. Torras. - Dia 6: IV Caminada l'opu· 
lar Sant T. lorcn~ de Morun)"'; l . Cabedo, V. Condia, P. Clopés i M. Cermil. - Dio 8: 
VT Caminad11 Popular de Monistrol de Calders; G. Dfaz, .J. Oller, M. Gcrma i C. Dfnz. 
- Dia 14: X Caminada Popular de Kavñs; A. Camisans, F . Valls i :01. Germil. - Oia 
21 : XIX Embe.rdissada a la Ge.rrotxa; J . .M. Martí, F. Arderius, V. Ganclia, J . M. 
Gandia, P. Cla~. B. Basterretxca i M. 
Germa. XI Manta per Muntanya d'Ar· 
gcntona (19 km); nmb visi~a a les man· 
tJioos de CnRa Garí i b1 Roronin de Vi
ver. J . M. Tono... 

ESQUÍ DE :ltUNTAl\YA 
• Día 13: Puigpcd.rós des de Mal· 

niu: Montsc l.lobct, Jose¡> Simon i Oriol 
Sagrera . - Oia 14: Coma los Bienes. 
Pal'C Estapé i Oani Sagrcra urnb mom· 
bres de la Unió Exc'Urt~ionisto do Saba· 
dcll. - Dies 20 i 21 : Punta Alta, dC!; de 
la Presa de Cavallcrs, pcr Coma les Bie
nes. D. Sagrcra, 1'. Estapé i oompan,ys 
de la Unió Exc:urtsion.ista de SabadeU. 
Oies 26 i 27: l'u igmal per Coma de 
I'E:mbul -nlt ni Puigmal- i dcsccns 
cap a Núria. JuliA i Oriol Carriii!Co, M. 
Uobcl i D. Sagrera. - Dies 27 i 28: Pica 
d'Estat9 per Frnn~ pel refugi do Pinel 
P. Estapé, oompanys de la Unió Excur· 
sionista do SnbadeU i de ducs Trm;ses 
(Centre orgonitzador de In sortida). 

El Pulgmai, amb 1~ prímeres llums 
del dio 
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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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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 


