
Bones vacances a tothom '"' '"'"" 
i que la muntanya ens sigui propícia! 



ESQUÍ DE MUNTANYA A LA VALL DE BENASC 
El passat cap do sctmana 8 i 9 de juny, quatre membres del Centre i un simpa· 

titzant de la UES en.s vam "eure les cares do son ficat.s dins un .Ciio•, el dissabte a 
les 6 del matl. Ens a~vem animats poi company Pcre Esl.apé cap a fer !'Aneto el 
diumenge. 1 un pclit entrenament el dissabte al migdia-Larda. 

La verit.at és que bi ha•;a ni>...U. per 8 tol.s els guslos: en Pero i en Ferran Marcos 
ja h8vien sortit molt aquesta temporada, i per tanr., estoven més que entrenats, i 8 
més duen un bnn bagatge a l'~uena. En Joan FabA també bavia fet una sortida 
aqucst any, i el eeu estat de forma també era bo. En Jordi Alt.imira mai no bavia fct 
esquf do muntanya, perO ai.xO encara li'o feia teniT mós ganes, i com que és un noi 
fort, no va tenir cap problema. El problema, dones, era jo: només havia fet dues sor
tides d'esq1ú de munt.anya abnns, i cap aquest any; toninL en compte a más que des 
que he pef\jat els osquís només he anat un parell de dies a la Mola i he fct la Cami
nnda Popular, el mé• adient ,otser hagués estat no annr-hi, pero ... no sé ben bé com 
ja hiera. 

El d issabte vnm arribar amb pantalons curts i samarretn ni rcfugi de La Ren· 
clus.o.. bcn suats. AHA, en un tres i no re~. vrun seleccionar el que necessitt.vem per 
aquell dla, 1 cns vam disfressar: d'anar g&irebé de .. playeroS>, vnm passar a posar· 
nas l'anarac. Pa118ats els liaos de Padcma, va venir la primera ret.irada: la neu era 
moJt. tova, i requcria molta practica i sobret.oi una bona m~quina locomotora que ti· 
rés amunt amb dccisió. Aixi és que els quatre maselcs ibCrics van seguir enfilant la 
Val! d'Alba, mentre jo me1s mirava avan~t com formigue~ pala amunt; després 
la disrracció va continuar amb una guineu, després nmb els crits d'un.a marmota, i 
finalmcnt amb més bestiar huma que sorprcnentment enfilaven els Porüllons fins i 
tot en ftlercs de dotze persones, molt a'·an~dn In tarda. Dcsgraciadnment, perb, el 
di!!Babte va acabar pnssnt per aigua en el meu eas, i pa!J8at per pcdrn en el cas de la 
resta dais companys, que arribats al ooll d'Aiba, n 3.075 metros, van decidir tornar al 
refugi, reservar forces i n.~secnr el mawrial pcr l'endemb. 

Al rerugi vam p113sar-nos-ho d'allo més bé: vam sopar com reís, tot ricnt nmb les 
an/:cdotos que ens explicnvn el Joan; el mcnjador estavu du guro a gom, i aixf és que, 
com que fttltaven taulos per un scgon tom, vam anar a dormir o dos quart.-, de 10, 
mlg enriolat~ perqu~ havfem do compartir un mata!As cada dut~ nles fantAstiques golfcs 
de La Renclusa L.. de seguida, a les 4, ja torn~vem a sor dompcus. 

Com aqudl qui no vol la cosa, eren les 5 i ja tornb.vem a Lenir els esqws nls 
peW!, enfilanL el eamf cap nls Portillons. Quan encara era fose, enfilades les primeros 
paJes, en Joan l jo simultilniament vnm tenir que recanviar les nost-rcs pclls de foca: 
n cll so Ji desenganxa,•en i a mi se'm va troncar una goma; oort en vam tenir que el 
Pero, previsor com és, en duia unes de rccanvi, que ens van anar de ·fAbul,... l tor
nem-hi. Aquella pujada se'm va f..- interminable: lo incxpcri~ncia cm va obligar a po
sar-me les ganivetes per tal d'anar més confiada . .\liea en mica els compan)-s es van 
anar enfilant com daines, mentre jo bo feia més lentamcnt ncompaoynda i as..."""""ra
da pel pacicnt Pere. En Joan va continuar tenint problcmes amb les pclls de foca, i 
va haver d'aeabar la pala fins Els Portillons smb un grampó. Finalment vaig fer es
perar als quaLre companys una hora llarga dalL d'Eis Portillons, on ganyipat.;, vam 
carregar cls o&qlÚs pcr fer la petita desgrimpadn que cns 6Cparava de la gelera. 

El nanqucig interminable que ens conduiria al Co11 de Corones el vnm fer sor
prenentment més rllpid del prcvist, només amb una hora i mit¡ja, tot i que el sol, que 
aque11a hora, als volts de les 10, ja petava de valent, ene va fer patir forva. En Fer· 
ran, en Pero 1 on Jordi van acabar de fer els vint minuta quo ens separaven del cim 
per una pujnda dreta, que feren amb esquís ti.ns al Pos de Mahoma, des d'on arriba
ren al cim a pcu, !lls voltants de les 11. 



A les 12 tocades varo iruciar el deseen. tots Junts dea deis 3.200 melTes del 
Coll de Corones, en direoció al P la d'Aigualluts, on per poc, no vam poder arribar 
esquiant. El descens va ser bo en pocs trams, sobretot en els baixos on la neu era 
vella i compactada, mentre que en la seva mE~ior part va ser una baixada dillcil per
qué la neu nova, for~a humida i remenada, pesa va moltfssim, i a aquella hora, des
prés de rot l'esfo'1; fet, les nostros carnes ja no podicn fer gaire .,.¡rgueries". Ailó dones, 
arribnts a Aigu.a11uts, vam tornar a carregar-nos cls estris d'csquí n la motxilla, i mal 
reta com aempre als finals feli90s, ens va anar mart.irilzant durant tres quarts d'hora 
-una hora fins al oot.xe, on vam descarregar, rentar-nos, refresea.r-nol:!, canviar-nos i 
... nnar a dinar a I'Hospital de Bonasc, instaHació polivalcnt que és el centre d'unes 
pistes d'esquí nOrdic a l'hivern, i que us recomanem tots cinc, de ben segur. 

1\l oralitat: Si e ts jove, inexpert i de!:!ent.renat, no vagis a fer esquí de muntanya 
amb quatre •Paios. que tiren més que els de la meva quinta ... a no ser que et com· 
pris uns csquís amb un motor de dos tcmps, o un xioot pilot d'hclio(>ptcr. 
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TRAVESSA QUERALBS - NÚRIA 
GRUP ANAR-HI ANANT 

Com a cloenda de temporada, el passat 9 de juny ens reunfrem un total de 56 
cxcursionistcs disposats a tCr una travessa inCdita gaircbé pcr a tots. i de Ja que cns 
n'bavien parlat molt: la trave!:!Sá Queralbs-Núria. Una vegada arribats a l'estació de 
Queralbs i després d'esmorzar, 50 de colla v3.rem enfilar el canú direcció Núria (6 
cornpanyes varen preferir fer el recorregut nmb el cremallera). 

Al cap de poca estona de caminar 
jn ens en varo adonar de que realment 
el ca mí era molt agradable. La pujada 
no era extremadament forta i les vistes 
que anñvem vcicnt cns fcicn aturar 
moltes vegodes per tal de fer forogrnfies, 
filmar, contemplar el paisatge, per seu
re, etc. Al final, vam arribar a Núrin 
sense adonnr-nos.en. 

Una vegada allil, cadascú va triar 
la seva opció per visitar Lot el santuari. 
La nostra proposta era dinar a la gespa 
vora el llac, perO després d'un matí es
pl~nilid, es van girro· les boires i va cau 
re un xAfec que ens va fer a.ixoplugar a 
tots al bar-picruc de l'esLació. Vist que el 
temps no feia. cara de canvjar, vñrcm 
decidir baixar tots amb el cremallera, 
excepte dos companys que varen tornar 
a Queralbs a peu. 

Un cop al parquing de l'cstació, cns 
vilrem acomiadar tot comentant que ha
vía estat un dia moiL aprofitat i citant
nos fins el dia del sopar de cloenda, a 
la Mola. 

Vocals d e l'cxcursió Núria (Foto: J. M. Badia) 



!PROGRAMA MENSUAL JYACTES 1 EXCURSIONS 1 

Julfol:Agost 1998 Aetlvttat Méll lnformació a: 

2, dimarts Vorodicle Concurs Fotogrufic Crup de J>otografia 

7, diumenge Pie de Fonmegra (Alta Cerdanya) Crup de Muntanya 

U, diumengc Excursió al Montseny Grup de Muntanya 

20 i 21 Ascensió als Encanta!& Grup de Muntanya 

i\¡¡ust: 1 al 8 Rutn d'cstiu Grup Pro-juvenil 

3 al 12 Rutn d'estiu Crup .Juvenil 

. , 
TENIM NOTÍCIA DE ... J 

Dies 6 i 7 do julio!: Núria-Queralt, de 92 kms., en men)'ll de 24 bares. Tel. 
(93) 82210 72. - ./I'tavesía del Pirineo• Port Bou-Henda.ia. Oe 1'11 de ju]iol al 
26 d'agost. Organitza: Anaitasuna. - Oel 8 al 14 de juliol: X J ornadcs d'Estiu so
bre la Sierra do Gredos, a El Barco do Ávila. - VIII Copo Cotalana de Ral·li.s 
d 'Alta 1\funtonyo. Dia l1 de juliol: Molieros; dies 20 i 21: Vnllhiverna; dies 28 i 29 
de sctcmbre: Canillo (Andorm). - 7 i 8 do sotcmbre: VD Montserrut • Reus, de 
1()() kms. - Dios 11, 12 i 1:.1 d'octubrc: 41e Campamcnt General de Catalunya, a 
Sant M.artí de Tou' <Anoia). Tel. 218 12 79. - Diea 12 i 13 d'oewbrc: .xxJ.Jl Reu· 
o.i6n y Marcha Nacional de 1\lontañei'OII Veteranos-. Vit.oria-Gaste?. - Caml· 
nades populars. Dio 20 de juliol: Caminado noe\Unla a Sant Foliu Saserra. - Dio 
21 de juliol: Caminad11 Popular de la Vall de Cóeol. - Dia 11 d'agoot: XVI Caminada 
al Moianes. -Di a 18 d'agost: XVll Caminada Festa .\1lljor de 'T'nrndcll. - Dia 23: 
V Caminada Nocturna llacri el R<lssinyol. 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MESOS DE JULIOL 1 AGOST DE 1996 

GRUP PR.E.JUVENlL 

Ruta Estiu 
• Lloc: Lles de Cerdnnya. Dies: 1 al 8 ~gost. Placcs limilt~des. Ednt: 12·14 anys. 

GRUP JUVENIL 
Ruta Estiu 

Uoc: Sant Maurici·Anet.o. Dios; S al 12 agool Place> limitndcs. Edat: 15 a 18 anys. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 7 de juliol: Pie de Fon tnegra (Alta Cerdanya). ltinernri: pont de llala

drur (1.875 m) (doixnr ootxes), Estany deis Poorons (2.350m), Collot (2.760 m), pie de 
la t'ontnegra (2.878 m), coll de Vinyola (2.740 m), coll de l'On-i (2600 m), pie de la 
.Mina (2.650 m), t.orrcnt de Baladrar, pont do llaladrar. Hore.< de cwnJ: 5 i mitja, aprox. 
Desnivell l.160 m. Sortida de Ca>tcllar a les 7 del matí. EX<:ursi6 de tot el día, cal 



portar dinar. Excursió nmb algunos dificuJ. 
tats, cal portar grwnpons. Vocal Pere Car· 
dona, tel~fon 714 80 47. 

• Oia 14 de julio!: Excursió matinal 
a l Montscny nmb nqucst itinerari: Riells 
del Montscny, cnml de les Ca.seades, eorrals 
d'en Pernmou, Gorg Negre, Font Verme· 
lla i Riells. Atractiva excursió fluvial al 
pintores<: eorriol que remunta, entre gorgs 
i coscodcs, l'cncaixonada i espenerosa rie
ra do Riclls. &mida, 7 del matí. Voenl: Bnl · 
domer Parera, tcls. 714 26 76 i il4 54 53. 

• Oies 20 í 21 de julio!: Exc urs íó 
<l'olta muntanya al Pallars Sobiril. As· 
censió ol8 Encantats. Dissabte: Oespin~a· 
menl amb cotxcs pnrticulars fins Espot. 
Pcrnoetnció al camping Sol i Neu. Oiuroen· 
¡¡e: AsceMió ni• Encantats (2.747 m), des 
de l'cstnny de Sant Maurici. perla Valletn 
Seca i coll deis Encantnts (via normal). 
Desnivcll: 900 mctres. Hores de caml: 6. 
Vocal: Jaume Torrens. TelHon 714 SS 42. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 

• Dia 2 de ju liol: a les 22 horcs, al 

Pie de Fon.t Frcda (Z.737 m) 
(Foto: PeTe C..rdona) 

nostre loen! social es Cara el veredicte de les fotogrofics pro..,ntades al segun trimes· 
trc del Xl concurs anual, amb el tema · Mnsics•. El jurat estura format per membros 
del Departoment de Fotografia de les Agrup11cions Professionais Narcís Giralt, de 
Sabadeii. 

Avnncem iniorDUtcló: 
• Per la Feata Major fnrem, com cada any, el concurs de tema lliure •Joao Rie

ra•. Ln dnto por presentar les fotografies és la del 6 de sotombrc. luxo vol dir que 
heu de preparar fon;a material duran~ les vaeanccs pcr poder participar la reata de 
J'any. Tampoc no oblideu que el dia 30 de setembre hem de presentar les fotografics 
d~l tercer trimestre; kma «Activitats c-ulturals a Castellar•. 

• Hrm rcbut informació i les bases sobre el XII Concurs de Fotografia de la Fes· 
ta :\lajor de Palau de Plegamans, així com 1"" del Conc:un del XVW Saló lntemacio
nnl del Caravarung. Si hi esteu interessata, us podcu ad~r al vocal de F'otogralia. 

• No!Ms en.s queda desitjar-\'OS unes molt bn.ncs vru:AlJICeS, i unes bone;; fotos. Fins 
el setembre. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

DESCOMPrES EN LA COMPRA DE MATERIAL ESPOll'J'JU 

• Us Iom suber que wts els socis que comprin mntorial csportiu a la bot.iga STOP 
tindran un dei!Compte del 15 % si presenten el earnet de soci de la nostra entitaL. 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES D))j. MAIG . • . • . e . . •. 

GRUP DE MUNTANYA 

Entorns de Castellar 
Dia 6: Canyameres (Sontmenat), Castellar, matinal pcr JI!. Olivé i J. Sors. La 

Mola, pcr M. Sors i M. Griora. La Mola. pcr J. M. Castclls i R Lleixa. - Oia 12: 
La Mola pel Cavall Bernat, l)<lr M. Sors, M. Gricra, Meroo Criara i Sam. Cnmína· 
da Popular; les dndes apat·egucrcn publicados al setmanari Fnrjo número 2.400, del 
dia 18 de maíg. - Día 15: Matinal des del pla de les Forques, als Plans 1 Caseta 
deis Plans, per l. Cabcdo i J. Sors. - Dia 19: Pla de les Forqucs, cls Plans, Sant 
Sadunú de Oallifa, retoro pcr la Rovira; moúnal per J. 'l'orrcns i J. Sors. - Dia 
21: Serra Barona, Scntmenat, Cara,•all, Castell11r, per M. Olivé í J. Sors. - Dia 24: 
c'Oll d'F.stonalles, capellcta í turó deis Cortíns, font del Foral, Roques de la Cocn, tor
rcnt de Pedra, turó de Mont<:nu i retor n pe! coll d'J;;stela; J. M. 'l'urras, junt amb An· 
tonio i Eduard Dória, deis Amics Caminants do Sant Lloren~. - Dia 26: Sentmcnat, 
Sant Miquel de l'Am, oollct del C..talá, font del Xcc, pla de )(!l! Absoltes, rtünes do 
can Rusiflol, can Montllor, C8.t>tellar; pcr J . Sors. - Día 27: Riero de les Arene~. els 
Cooons, carena del Roure :Mor1, turó de ooll Prunera i retor n; J. M. 'l'orra.s. 

Aitres CXCunliOJIS 

• Din 4: Des de les Bulloaes (Fran~a), asccnsíó al Pulg Pcric, per J. flo111, F. 
Sola i J. l'ons. - Dia 26: Serra de Cunill, P. Cardona i C. Vinnixa. 

ESQUÍ DE 1\fiJNTAl'IYA 
• Dia 4: Pujada al Puígmal des de l'e;rtacíó d'esqui d'Err-Puigmal i baixada pcl 

mateix lloc. J. Fabá, D. Sagrern, P. Estapé, ,J. Carrasco, X. de la Cruz. - Dies 25 i 
26: Pujada a l'Aneto per Pla d'Aigualluts i Bnrrancs, baixa.nt pel mawix lloc. P. Esta· 
pé i quatre compnnys de TV:t 

C.UfiNADES 1 MARXES 
Día 1: VID llfarxa de l'Amctlla de Casscrrcs (16 km); aerra de Ballús. Obiols, 

can Rosal, Minovcs, Olvan, Fuíll i l'Ametlla. J. M. 'l'orras. - Dia 4: X Cursa Pedes
tre Barcelonn-J\1one&tir de Poblet (129 km); J. M. Torras hi participa per terccm 
vegada, i l'ucubA en 21 bares i 15 mínuts. - Dio 12: IX Camlnado Popular de Cus
tcllar (18 km); A. M. Pall~jh, .J. ).1. Torras i 825 per•ones més. - Día 13: XII Cu rsa 
Pujada a la Salut (3,5 km); J . M. Torras. 11 Jlfarxa de l'.Erola (15 km), a Tordcr11; 
M. GermA, J. M. Torras i F. Valls. - Dies 18 i 19: I.X )fnrxa Ronu\nica de Resis· 
tencia. Jri porticipareo, finínt·la, V. Oandia i P . Clapés. Es relir~ 8 . Basterrecxea. 
Dia 26: ID Mnrxa Amlcs Caminants (19 km!; In Barata, roca del Cnrb, el pou de 
Gla~, turó de CostoUsapera, ooll de Boix, coma d'on Vila, la Mata, turó de Montcau, 
carena del Pagos, canal del Pi Tort i rewrn pcr can Pélal:'l; A. M. Palleja, 11. Germñ, 
l. Cabedo, F. Romagoso, ,.J. Bruix i J. :\1. Turras. 

ESCALADA 
· Día 9: A Mootscrral, ~gona ascensi6 a l'aresta • Das Loulse Fenster» (la 

Finestrn do la Uulsa), al l)<lU de la Panxeta del scrrat de la Poswrela <Collbató); J. 
M. Torras, amb J. Nubiola, de la 'l'repa Bruquctana. 
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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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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 


