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UN ALTRE ITINERARI NOU A MONTSERRAT 

Dura.nt el pnssat mes cPagost va.ig tertir 1•oportunitul de conCixer w1 nou itincra· 
r i n la munlanyn de Monlserrnt. ~·laJgra~ la grnn ulluenda d'oxcurs ioniswa i d'cscalu· 
dors al massís montscrralí, el ocrt és que les J'l(>ssibilita ts de tru~ur-hi no,•es rutes 
96n lluny d'csgotar·sc. Gr:tcies al mcu amic Pero ~1orera, del Club Muntaoyenc de 
'l'erraS!'a, que YOI pescM al vol una brcu noticia dlrm;a en un programa de TV3, vaig 
fer amb cll ol recor regut total del torrcnt deis Bugndcrs (ell ja l'havin bai~at un mes 
aban<). 

Aquesl Lorrent té la capt.nlcrn a cosa d 'uns 50 metres de dcsnivell per sota del 
Camell de Sant J eroni, al cantó deis Brucs. Per tnnt., el lloc ndienL per arribar-hi és 
pujant pel C..ml deis Fram-esos, a partir de la rodnlia de can Jorba. Oe.prés de deixar 
avall el coll de Moo;set i ja a lel\ en vistes de re~mcnt .. t Camell, en un pelat de roca hJ 
vcureu una rodona i una flC[xa de color vcrrncll, J'on;a desdibulxadab, que assenynJen 
cap a lo drct-U el Uoc on s~n.icitt Ju t.orrcntada. EIP. primcrs centenm·11 de metres del 
reoonegut són plnnors i transOOI'rcn entre la vrgctació1 majorit.Rriamenl de boixos, 
sense cap ccmplicaci6. TrobArem les restes d 'una pet.ilu resclosa (segurument del temps 
en que hi l.reballavcn els earboncrs) que nosaltrcs VWD deduir que es tJ'llC!aria, pot· 
ser, del -safarcig deis bug>1den<• ... 

Més endnvnnt~ ~1 pendcnt s'acc~ntua i comencen n prcsenttli'*Se nlguns trama 
redre~nts que obliguen a t reure In oorda i insloHnr·la aproDtont les soqu~s d 'nlgun 
urbrc o arbust.. Aquests salts osciHen entre el~ 3 i cl 9 rnetre::;, pcrb t-n ser aproxima~ 

dament a la meitat del recorrcgut, cal efectuar al¡¡un rape! d'entre JO i 15 metreS 
verücals. A la part final. es davalla un rilpel de 20 metres, el mé• llarg. L"llinerari 
per la llera del wrrent té uns 1.300 mctres, amb 350 de desnivell. En ser al voltant 
deis 900 metres, s'hi ajunta, per !'esquerra, el torrcnt que baixn del Clot de la S'\io· 
Hdn, el qual pnt ser obje<:te d1un ultre iline·rnri nou ... Bt~ Lrobcm unt's qullntes marmi · 
tes grans, nlgu nes <l'elles amb ai¡¡ua, pero sense pl-oblomcs, llevat d'nlguna Jlca<ln de 
pota ... Portar une• tisores de podar J'l(>t r esoldre algun pas de•agrndo.blc per culpa deis 
uríijols i el• csbllN.ers. 

Aquest itinerari · barranquista• &'acaba al !loe on hi ha una grnn balma, pronul· 
da per l'cnsorrament parcial del cingle. Cal pasMr per dinlre In bnlma i seg<1ir un 
rt\s tre que porla, n 1 cap de poct:s rnctres, a l t\ grnn roca~;;sa ooncgudt-t oom el Pont, i 
que dóna nom nJ torrent. i al C4mí, molt frcF.at, cap a la drcta, cns oonduirfl en uns 
20 minuts de franca baix9da a la masía de la Vinya No,•a, on enllacem amb la pist.n 
que ens tomo al punl de partida, tocant a can Jorba. 

Es tract~, dones, d'un ilincrari només de bnixada, perquc no hi ha instal-lacions 
que per meliu d'asccndir ·h i. En nlguns punts • 'han col-locat nncllco que racilitcn els 
ri\pcls i la recupcració de les oordca. Evidentmont, no és acon:;cllable u persones que 
no estiguin habituados als descensos ~ doblo corda, i cal anar equipat amb !'arnés í 
el desrensor corrosponent per a cada participnnt.. Com que no hi ha grans vertieals, 
ni aigua, constltueíx un bon entrcnamenl de ct\rll a futurs barranea més ccmplicala. 

J. lit Torras Homct 



SISENA EDICIÓ DE LA TRAVESSA , 
NURIA-QUERALT (6 i 7 de juliol) 

Aqucst any, les previsioll!! de participació s'han disparat més del que en un prin
cipi es podia preveure. De Núria van sortir 216 persones amb molla il·lusió i ganes 
de fer un bcn paper. 

Com és la meleorclogia qui marea la pauta a l"csdeveniment, enguany no bem 
pogut fer res contra l'espcssa i persistent bcira que va estar pn~Sent durant un Uarg 
tram del rccorrcgut, principalment durant les hores nocturnos. Des de l'organització 
es va procurar en tot moment tenlr cura del que anava oucceint per tal d'orientar els 
marx.i&tü D. qui s'nconscJJava abandonar s i no coneix:ien el t.erreny i si així ho crcicn 
oonvenient. Van arribar a Queralt 70 persones, dina lea 24 hores prcvistes i, cxcep· 
cionnlmont es permetia que altres 7 ho fessin jn fora d'nquest horari. 

No vam tenir especials problemes molgrot In boira. Una participant va optar per 
fer vivac tota sola jo que era més prudcnt que intentar anar a les fosques i sense cap 
visibilitnt; olla mateixa va apareixer, en fer-se de din, al control de la collada de To
ses. Superat aquesl contratemps, cls participante que arribaven a la lita, malgrat el 
cnnsomcnt, C:& mostraven contents. 1\.folt.s dels compnnys que van abandonar ja esta.n 
engrescah a tomar-ho a intentar i és que la Núria·Querall ja comen~a a ser prou 
coneguda í a'est.A consoüdanl com una de les més dure& i característica dins l'ambient 
d'aqucst tipus de proves. 

Fina l'aey vinent. 
Bcgoña 8 8$lerretxea 

A. l\1. B. (Agrupació l'tlunta.o,yencs Bergueda.ns) 

LA COLLA DEL MAL TEMPS 
Ln cosa va comen9ar J'estiu passat quan, en acabar do jugar un partit de futbcl, 

tres do nosaltreti vi\rem comentar que tcnícm intcnció d'anar a fer la Pica d'Eslats¡ 
cns vlu-cm posar d'aoord ambles dates, i n partir d'nquí vnm iniciar la nostra convi· 
vencia a la munL.t:lnya. A la primera ~ortida fOrom 7 i, malgrat el mal t.emps que ens 
va acompanynr, vilrcm aoonseguir fer eim. La sortidn clnu fou la de Núria. Tot un 
cap de sotmana per poder comprovar quina era l'estono quo feia menys mal temps. 
Tot i aix! férem el Puigmal, el Noucrcus i el Noufont&, i unes quu.ntes bores de bar i 
de continental por anar consoüdant. la colla. 

Dcspréa d'aixo queda un bcn regust que va pcnnetro munlar la següent sortida 
cap al mes d'ot1.ubre. aque>;t oop pcr anar a fer el Pedraforca. La intensa pluja va fer 
que ni tan sois poguéssim sorür del refugi, peró Ú)l. i nixl es crea un bcn ambient 
entre els eomponenta de la sortida que aqucst oop érem 6, i ens comen~m a plan-
11\iar aixo de ser la colla del mnl temps. 

Arribadea lee primcn>S nevades, vii.rem decidir provar les hivernals, i per que no, 
!'esqui do fono, i viircm anar cap a Lles on, després de frocnssor en l'int.ent de fer la 
Tossa Plana amb raquetes, varem practicar l'osqul de fono, i va ser prou divertit. 

Als mosos de l(t!ner i febrer la participoció d'nlguns de nosaltres en el curset 
d'esqul del Centre vo paralitzar temporalment les aortidea del grup. 

El segOont pos fou l'assignatura que wnlem pendeot, la Tossa Plana. Aquest oop 
arribbrom ni cim ja que anii.vem amb es((lús de muntanyo, oosn que ens agrada fo¡ya 
i rcpctlrcm on les dues segilents sortides a la Carnbossn i nJ Puigpcdrós. 

L'nltra assignalura pendent, que era el Pcdraforen, ons costa molt d'aconseguir-



la ja que el gel del Verde!. ens juj¡l\ més d'una mala pa8Sftda. VArem fcr el cim i la 
baixada per la tartera ncvoda; fou d '..Uo més divertit. 

La següent sortida fou a l:lldeter i va ser molt variudu. lü bagué qui sc'n va 
annr a esquiar a les pistes de Vallt<>r 2000, i qui va anar a fer el Pie de 11nfern, deis 
quals la meita t van recular dcguL a la iocensitat del vent quu hi bufava. 

Un mes més tard tres de nosoltrcs cns aproparem trunbé a Ulldc((>r amb la lina· 
LitaL du pujar aJ Pie de Bastimonts i ttl Pie de 11nrcrn, ocnnsc~nt ter ambdós eims 
tot i la pcdregada que va caurc. 

El gran ambient i l'oufllria sorgida de totes aquestes sortides feu que preparés
sim un estiu plegat de sortideo, aixl com t.ambé en• fércm unes samarretes propic• 
do la colla. El julio! com~n,.A d'aiJb més bé, amb un \~vac al Carlit en un cap de set· 
mana en que s'anunciava molt mal temps i que nosalti"Cil incrcíblcment no vam -en
ganx ...... i inclús hi hagué banyada als Uru:s, poc nbnns d'una nevada inlensa qunn 
noo;nltrcs ja agalavem el ootxc. 

1::1 següeot cap de sotmann fou al Cadí, al Canaló, on tot i anar pe! dret, no tin· 
guórcm dificultats ~n plijar, Lot i que al bai.'<m" els més llt'l!tos van nllnrgar un pel 
l'oxcursió; pero oom semprc s'ncabil amb un bon dinar, RQ\ICst cop a Quer 1-'oradat. 

OetSprés, un a1t.ro C()p al Podralbn:a, perO sen se ncu i omb fbr<;a noves cares, com 
anava sent habitual a les últime$ sortides; nquest cop s'arribA a la xifra de J 4. 

Unes setmanes de d"scans par tal de preparar la !IOrtida •apoteósica .. , UM sct· 
mana als Alps, oo hi hagué de tot; mal temps (per desoomptat), scl, muntanya, -.ter 
el farfolles• i •festolina•. Objoctiu: fcr un 4.000. 1 no tant eols fou un, sinó que varen 
eer dos: Dome de Niege i el Grao Paradiso. 

El canS81lci deis Alps féu modificar la S<>gücnt sortida, que consistía en una sct· 
mann al Pare Natural d'Aig(lestor((>s i Sant Maurici, i es va convertir en quatre dies; 
en cls que es van fer els Encantnt.S, IOt i un petit accident al principi de la •pujada 
de l'Era•, i increiblement nmb un temps espli!odid. Al segllcnt dia, pero, arribA el mal 



temps, que ens va impedir l'assalt al Coma lo Formo i als Bessiberris. Varem fer tu
rismo i una mica el «farfolles•, per provar-ho al dia següent, petó sense ~xit, tot i que 
gaudfrcm d'una bona practica del rape! per desgrimpar la Punta Pa.sset. 

Ja ho veieu, un any d'ín.iciació a la muntanya en que bi ha hagut de tol., 
euJOries, fracu.."'S, ensurts, moments de tensió, i alguncs altres tonteries; pero el més 
importanl é8 que ens hem sabut prcndrc les coses pel bon camí, ja que en definitiva 
estero per passar-bo bé. És per aixo que intentem compaginar l'esfo~ i la d~ que 
a vegadCf; comporta la muntanya, amb el passar-ho bé, ja sigui amb un bon dinar o 
amb una fcstolina est.i.l Torí. Potser és per aixó que cada vegada s'bi apunta més gent 
i el que ve per primer oop s'ho passa d'allo més bé. 

Aixó ha cstnt un rcsum de la temporada; estero ja programan! la próxima, i 
csporcm que com a JIÚnim sigui com aquesta. 

PRooRAMÁ :~.NSUALD'ACTES I EXCURSIONS j 

1,2, 3 14 
6, diumengc 
9, dimecrea 

12, diuabte 
13, diumcnge 
13, diumcngc 
20, diumcngc 
20, diumengc 
20, dlumcngc 
27, diumengc 
27, diumengc 

1 novcmbru 
S novcmbre 

Aetlvttat 

lnscripció Marxa de Hegularita~ 
XXXVI Marxa Infantil de Regularitat 
Veredicte del tercer trirncstl'C 
Travessa Queralbs - N6ria 
Travessa San~ Uoren~ - Caatellar 
Excursió a la Serra de Busa 
Participació a la XV!l Itonda Vallesana 
ltinerari de Natura 
Escalada a Arboü 
Pantli de Sant Pon9 
Matinal a la Serra de Montncgre 
.Matinal a Sant Miquel del Fnl 
Cicle d'excursions pel Montsony 

TENIM N~TÍCIA DE ... 
CAMINADES 1 MAIVCES POPULARS 

Mél: inlormació a: 

Noticiari del Centre 
Noticiari del Centre 
Crup de FotograJia 
Crup de ~untanya 
Crup Infantil 
Crup de ~untanya 
Crup de ~1untanya 
Grup Anar·hi Anant 
Grup d'Escalada 
Grup Infantil 
Crup de Muntanya 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 

• Oia 6: CaUdetenes, Osona (Vic) i Navardcs. XIV Marxa de la Bona Pelja, Be
salO. - Dia 13: Campdcviinol - Dia 20: XVII Marxa-Passeig, a Bigues; t.ambé les 
de Santpedor, Orist.A i Centelles. - Dia 27: •La Zapatilla., )!ontomes del Valles i la 
de Sanl Pau de Scgúrics a Sant Salvador de Bianya. - Oia 2 de novembre: Balsa
rcny. - Dia S de novembre: Balenya. 

AL TRES ACTIVTTATS 
0iC1; 4, 6 i 6: 1 Raid Delta de l'Ebre i Ports, de 84 kms. en total, organitzat 

pel Armand Olivier i Punt 195. - Dia 6: Itinerari-Mamtó Pare de Collserola ll 
Marxo, org. IJF.C d'Horta. 7<! Retrobament Cata!A a Pral• de .Moi16-La Presta (Va
llespir). - Din 13: 41e. Campament General d e Calahmya, a Sant Martí de TouR, 
org. Camping Caravanning. ·XXIII Reunión i Marcha N11cional de Montañeros Vete
ranos•, a Vitoria-Gasteiz, org. pe! C. do Monta~n Gnstoiz. - Dia 20: XVII Ronda 
Valle68J\a a Sant Feliu de Codincs, org. UES. - Oies 1, 2 i a de novembre: XX Aplec 
Excursionista dels Paisos Catalans, a Esporles (Mallorcil). 



NOTICIARIDEL CENTRE 

INFORMAClÓ SOBRE LA 
XXXVI MARXA INFANTIL 
DE REGULARlTAT 

El proper diumenge, dia 6, si 
el 1emps bo permet, es desen,"Olu
para la nOfltra tradicional Marxa 
Infantil de RegularitaL. Enguany 
el pu.nt de sortidn l'hem situat a 
la urbanitznció Pcdra Santa {ter
me municipal de Sentmenat), 
punt des d'on, a dos quarts de 9 
del mnti, inicinril el trajecte el 
primor oquip participan!. L'itine
rari de la provn jn el vArcm deta
llar en el panat butlletí. Tot i 
aixo, cal signiflcor que es tracta 
d'Una excursió matinal -aquesta 
vegada amb molt poca p\liodo
d'Uns nou quilómetros de Uargada. 

Poden participor-hi toc..s els infants de 7 a 13 anys inclusius, fcnt la inscripció en 
equips de dues pen¡oncs. La inscripció es formaliua en el local del Centre els dies 1, 
2, 3 i 4 d'octubre, de 7 a 8 de la tarda. El preu és de 400 JlCSSCW• per persona És a 
dir, 800 pcNetco per equip (inclou el despta.,.,ent en autocar fins el punt de lo sor
t.ida i una asaeguran~a d'oocidents que oobrcix o tots els pnrticipants de la preva). 
Els socis del Centro gaudiran d'un descompte de 100 pessetes. 

Tal com hem apuntat, el despla~ament es fara en autocar. A fl d'evitar nglomc
racions l p~rdues inútils de temps, els cquips <eran oonvocnts a estar enfront del Banc 
de Snbadoll, nqui u Castellar, per agafar els autocars d'acord amb el següent ordre: 

Distintius de J'l al 60: a tres quarts de vuit 
Distintius del 61 en endavant: a dos quarts de nou 

L'esmortar tindrA Uoc pels entorns de l'nlzino grossa do ca n'Ametller. lntenta
rem ponor-hl una mica d'aigua, pero recomanem la conveniencia de que els partici
pants portin beguda per a tot el mal! dins de la motxilla. L 'horari de l'esmorzar sera, 
aproximadament, entro dos quarts de 10 i les 11 del matl. 

Es m untarA una petita zona de jocs pels entorna de la pla~ de Catalun)'ll de la 
noslra vila. Els infanta hi seran presents entre les 11 i la 1 del mlgdia. L'arribada a 
la pi~ Ml\ior cotA prm-ista entre dos quarts de 12 i dos quarts de 2 de la tarda. 

F'inalmcnt, en nom del Centre, agraim la coHaboració de toles les persones que 
amb el seu treba.ll en els clistints punts de l~tinerari fan possiblo que la Manca In
fantil pugui continuar endovant. Gracies a tots. 

Com.issió de la XXXVI Marxa Infantil de Regularitat 

BffiLJOTECA. - Fem avinent als socis que cls divcndrcs, a les 10 del vespre, 
proccdonts do In sccció de VÍDEOTECA de la Biblioteca del Centre, es passo
ran vfdoos do tlpus documentalicultural per a lotes aquelles persones disposo
dcs a gnuclir-ne. 



ACTIVITA1'S I NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES D'OCTUBRE DE 1996 

CRUP INFANTIL 
• Dio 13: Trove""" Sant Llo

reD9 Savall · Castellar. Sortida a 
les 8,20 de la parada de la Valiosa· 
na ñns a Snnt Lloren~. Matinal. Tor· 
narem a peu. Vocalo: Guillem (telefon 
714 82 95) i Luces (wiHon 714 84 13J. 

• Dio 27: Rcoorrcgut pe l Pan · 
tñ de Snnt Pon9. Sortida a les 7,50 
de la parada de la Vallesana fins el 
Solson~s. 'l'ot el dia; anlrem en auto· 
car. Cal portar esmorzar i dinar. Cal 
reservar pla~, abane del 2ó d'oetubre, 
abonant. 900 pesoetes els socis i 1.100 
pesset.es els no socis. Podeu fer·ho al 
local del Centre, n les horcs que és 
obert o trucant ala vocals K úria i Joan 
(714 79 33). Per si hi ha alguna famf· 
tia o infant intcrcssat en participar·hi, 
us informcm que el día 20, a Sant Cu· 
gat del V aUlle tindrii lloc l'anyal Mar· 
xn lnfnnW de Rcgulnritat, organitza. 
da poi C. M. Sant Cugat. 

GUUP Pll.E.JUVENIL VJ .. 'E 
i\ vfs. - i\ tots els nois i noies 1'1 

que aquost uny vinent fan 12 anys us 
o•~crcm ni Grup Pre·juvenil. Estem reclut.ant gent per poder fer un nou grup amb 
molta marxa. 

GR UP DE MUNTANYA 
• Ola 6: XXXVI Marxa Excursionista i nfantil de Regularitat de Castellar 

. Trofeu Josep Co!L 
• Día 12: Travessa Queralbs • Coma de Vaca · Núrin 
ltinerari: Queralbs, Gorges del Freser, Refugi de Cerna de Vaca, ooll de Torro· 

neul~ oollct do Font Negra i Núria. Rctorn fin& a Qucralbs ~!nb tren-cremallera. 
Desnivell en pl\iada l. 700 m., en baixada 800 m. Excursió oensc dificultats t&niques. 
Sortida a les 6 del matí amb cotxes particulars del local del Centre. Vocal: Jaume 
Sors, telCfon 714 32 15. 

• Día 13: Serra de Busa • Berguedñ i Solsoncs 
ltinerari: Pont de Llinars, 860 m (dcixar cotxc!), Mirador deis Presidents, S. Pere 

de Grau d'Escales, S. Ueir de la Val! d'Ora, can SoJa, canal d'Orriols, ca n'Orriols, S. 
Cri•lófol de Busa (l3i0 m), .les Cc.llades, Grau <l'ES<:ale&, S. Pere de Grau d'Eseáles, 
Pont do Uinurs. Hores de camí: 4 aprox:imadamcnt. Dcsnivcll : 680 m. Sortida de Cas· 
tellar a les 7 del matt en cotxes part.iculars. Excursió de tot el dia, sense dificultats. 
Cal portar dinar. Vocal: Pere Cardona, telHon 714 SO 47. 

• Dio 20: Participoció o la XVII Ronda Vallesana que, organit.zada pcr la Unió 
Excursionista de Sobadell, tindra com a escenari de sortida i arribada Sant •' eliu de 



Codincs. l..'ilínerari es dirigeix vers la font de les J\vcllanedes, Sant Sodurrú de Calli
fa i Sant Julia d'Uíxols. Sortida, entre dos quam de 8 i les 9 del mnt.l de la pla~ de 
J"""p Umbert. 

• Día 27: Matinal a In sorra del Montnegre. Itinerarí: La Bat.lloria, Sant Martí 
del Mont.negre, Fuirooos i 'l'. de Brcda. És una excursió do 17 km scnse problcmes, 
amb 450 m de desnivcll, que ee fa en aproximadament 6 horcs oomptant-hi esmorzar 
i parades. Sortida a les 7 i tomada abans de les 3. Vocal: Josep :'.lancl :-.lartl. 

• Dio 1 de no,•cmbre: Matinal a Sunt !\fique! del Fnl - .Puig d'Olena. ltinera
ri: San~ Miquel del Fai, can Cabanyals, can Sons, Puig d'Oiena, ln R.oviretn, les Fer
reries. Sant :\fiquel del Fai. OcJ;nivell: 350 m. Rores de cami efeet.ivcs: 3. Der;playa
mcnt amb cotxes pnrtkulars. Vocal: Rnmon Vila, telefon 714 57 77. 

• Din 3 de novcmbre: Cicle d 'excursions pe! Mont.o¡eny (XIX). Sant Bernat, el 
Ccllell, coll Pregnn, Sant Marc;al, les llles, Sant Uemat. E:x.c~trsió que discorre en bona 
part pcr extensos fagedcs (aqucst temps ja está en plena ooloraines de tardor) es 
goudeix do la cap~alcra de Jo 1'ordern, on és ana de les últimes grans árees poc alte
rades, on trobem nlhora unn gran rique•n biologica i una extraordinliria bcllesa pai
lllltgística eupcrba i silenciosa. Vocal: flnldomer Porera, telofons 714 26 76i 714 54 53. 

CRUP ANAR-ID ANANr 
• Dio 20: A les 8, Itinerari de Natura del CEC (matinal). 

CRUP DE FOTOCRAFIA 
• Dimecres dia 9, a les 10 del vespre es 

fora el vcrcdicte p(lblic del tercer trimealre 
d'enguany, tema «AcL.h•itats cullurals a Casto· 
llaroo. Tal oom és habitual, el jurat <!!\tara for
mat pcr membre del Ocpartamcnt de Fotogra
f!a de les Agrupacions Profcssional• Narcls 
Ciralt, do Sabadcll. 

XlX TROFEU JOAN RIERA. 16e en 
color, díns el XXXIl1 Concurs de Fotogra
fia Artística. Segons acta emcsa pels tres 
membrcs d.J jQTal que fallaren el veredicto el 
passat día 12 de setembre, els guanyadors han 
cslat enguany, dels 3Q partieipants amb unto
tal de 53 obres prcsenlades, cls senyorsllicard 
Martín, Premi d'Honor 'l'rofeu Joan Riera, amb 
l'ob.-a ·Tomaqueres-; primer premi, senyor Jau
me Calsina, amb !'obra •Quietes-: scgon prcmi, 
sonyor Jonn Parera, 11mb l'obrn .. oil:)tret.n»¡ i ter
cer prcmi, seoyor Pranccsc Ferrnz, amb l'obra 
· De més pctila a més gran•. L'cnhorabona! Els 
premis roren lliurats als guanyadors el dia 14, 
u leo 12 del migdiu en l'acto d'inauguració de 
les exposieions de rest.a major. . 

U• fem saber que tenim les bases del 
concurs Osear Ribes, l'admisió per participar 
al qunl és fins el 29 de novcmbre. 

ORUP D'ESCALADA 
• Día 20: Hi ha~tTñ actlvltnt a Arbolí. 

Foto de Ricard Mart ín. 
Pr..m.l d'honor Trofeu Joan JUera 

• Dia 17 de novembre: L'octivitat tindra lloc n Mogrony. 
Per a tots els detalls, cal posar-se en contacto amb en Casimir. 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES D'AGOST 

GRUP JUVRJiilL 
• Del 3 al 12 d'agost. De l'Estany Gcnto a !'Anclo. lli participaren: X. Massip, M. 

Rodrlgucz. E. Boadella, J. i T. Minguell, J . Juliana, Q. Clndellos, M. Lleonart, M. Fa· 
brcgnt, R. Fcrriol, 1'. Caballé, G. Paul, L. Cubells, J. !)obct, H. Costa, J. Guilrdia, E. 
Soler, O. fluixedn, S. Solé i B. Biosea. 1 coma monitor&: M. Muntada, E. Ferrando. M. 
RovirM, S. Pieh, R. Homet i ).1. PauL Agraim a en Jordi Altimiro, Corme Homct, Pero 
Estapé i a !'Antonio el seu desinteressnt 1\iut. 

GUUI> OE ~lUN'l'ANYA 
• l!:n torns: Din 4: Roen Rncavnlcndn, M. Oorma. - Oia 10: i"e•ta de Sant Lloren~ 

a In Mola, nmb sortido del Girbau, .J. Avellaneda, R. llbs, J. M.Germa, C. Galí i M. 
Gcrma. - Di a 13: ooll d'J;;st.enalles, canal dol Soc, turó del• Cortins i retorn per la bre· 
txa i el con d'Estelln; /\. M. Pallcjil, l . Méndez, J. M. 'l'orras, amb Nioolau Salas, del C. 
M. Torras"'· - Dia 15: Marear amb pintura lo font del Gurri, por M. Gcrmil. - Oia 23: 
el Girbau, ooll do Grua, turó del Gurugú, pi del Venl, eanal de la Sardineta, la Molo, 
font del Salle; retoro, la Codoleda; J . M. TorrllS. - Oin 26: S(>rro de I'Obac; V. Gandia, 
P. Vives, F. Vall, B. Rodrlguez, J. Bruix i \f. Gcrrná. - Dia 31: coll d'Estenalles, bretxn 
deis Comns, torrcnt de Pedra de la Coca, luró de ~1onlA:au; retoro, ooll d'Estella. 

Altres exeun;ions 
• Oia 4: Ri pollcs-prospecció itinerari: Valltcr 2000, porteUa de Morens, porte

Ha del Callau, Esquerd .. de ll<>jA, colinda de RoquCfl Blanqueo (2.252) i retoro pe! ma
leix itinerari, por P. Cardona i J. Torrens.-Dia 6: Matinal al pie de Cabalires {2.334), 
R. Antúncz i J . Pons amb campan),; de la UES. - Dlcs 8 í 9 pie de BaJaitons (3.144): 
Dia 8, do .Mu.isun du Pare (1.470) al refugi T.nrribct (1,811) i pcmoctació; el dia 9, sorli· 
dn del refugi, Gran Diagonal i pie de llalniwus; J . Pons i 16 compnnys de la UES. 
Dia 10: Vallhivurna (l.970), pleta i estany de Liosos, bivoc Marmota, agulles Acgarot 
13.0Hr.), 'l'xihntxclT (3.052), Franque,·ille (3.065), l%cudiea· (3.3 16) i Daviu !3.3ñ0), eim 
d e 1'1\.neto !3404), punta deis Mossens, gclcrn í c•tony de Corones; J. M. Torras, amb 
Daniel Vcrgós, del Club Muntanyenc Barcelon~s.- Di a 1 1: Ripollés-prospccció it.incra· 
ri: Vnll tcr, pie de la Dona (2.702), puig de Bastiments (2.881), pie de Frcscr (2.835), pie 
de l'Jnfern, cobnnn Tirapits, coll Marrana, Valltcr; B. Bamerrelxea, P. Cardona i J. 

E l Morou (Montscny), des deis corrals 
d'en Peffirnau. {t'oto: M. Parerol 

'l'orrens. - Oia 12: Aseen sió a l pie 
Turcts (3.01 1) • Massís de Posets; 
rcfugi Angel Orús, Estany de Uarda
neta, ooll de Grist, pie de Turets i to~
nada pel pont de l'Espigantosa; A. 
Cavero, l. Lamban. P. Cavero i E. 
Cavcro. - Dics 12 i 13, asoensió al 
ma8818 del Vlgnemale: Dia 12, Ba
rragc d 'Ossoue (1.834) i refugi Bays
aellance (2.651), ascensi6 de torda al 
f>eLlt Vígncmnle (3.032), pernoctació 
al rcfugi; di a 13, del refugi ascensi6 o 
la l'ointe Chausenque (3.204), Pique 
Longuo (3.298), Pi e du Clot de la 
Jlounl (3.21 9) , Pie de Ccrbillona 
(3.247) i Pie Central (3.235), J . Pons i 



16 oompanys de la UES. Pirineu navarre&: Dia 13, pie Ori des del port de Larrau; día 
14, pie Mendílat des de la fabrica d'Orbaiceta; día 15, Selva d'lrati; dia 16, Mesa de !01; 
tres Reyes dos del Plano de lo Casa; i día 17, pie Arias des del port d'Ermaz, por J. 
Avellaneda i M. O. Cos. - Dia 15: Ascensió a l Puigmal; collada de Fontalba (2.075), 
eim del Borrut, Puigmal (2.910), puig del Segre (2.843), coll de F'inettreUcs, Núria, co
linda de FonUllba; T. FWura, R. Vila i J. Torren&. - Dies 15 i 16, asoensió al Gran 
Fache (3.005): Oia 15, Pont d'Espagne (1.496), refugi Wallon (1.8&}, col de la Fachc 
(2.664) i pie de la Gran Faehc, rctom al refugi; día 16, refugi WaUon, col des ~lulcts 
(2.591), vall i lae de Gaube, pont d'Espagne; R Anlúnez i J. Pons amb companys de la 
UES. - Oia l6: Montserrat; can Jorba, caml deis Francesas, coll do Mosset, el Ca
mell, descens do! torrent deis Bu¡¡aders, caro! del Pont, la Vinya Nova i can Jorba; J . M. 
Torras amb Pare Morera, del C. M. do Tcrra.ssa. - Di a 18: Cerolo do Núria; N úria, 
Noucreu.s (2.796), Noufonts (2.861), pie d'Eina, pie do FinestreUes (2.827), puig del Se
gre (2.843), pie pctit del Segre, oollada d'Err (2.770); J. Torrens. - Dia 23: Travessa 
perles Valls de Remuñe i Lllterola (Beruuoc); carretera A-139, Aiguamoix de Re
munyc, portal de Rcmunye (2.817), Estany de Uíterola i la baixada pcr l'cstany infe
rior de Llit.erola fínsla carretera; A. Cavero, l. Lamban, P. Cavoro, E. Cavero amb M. 
Lostao, Li. Vífiolas, R. Lostao, C. Lostao i A. Losr.no, do Sabadell. - Oía 25: Pont do 
Cuera (Benlls), cabana de Santo Anna, Aigüetn do Batisielles, font de Corones, cabana 
de Tunno i rcfugi d'Estós; .J. ~- Torras. Travessa al Ripolli!s; les Colladetcs (L800), 
Crru de Maians, pla de les Salines (2.238), puig de Dllrria (2.54 7), pea deis Uadres, Puig
mal (2.910), puig i)c)rria, coll de la Bassa, les CoUadeleS; por J. Torrens. - Dia 26: nt
fugi d'Estós (1.860), coll de Gistau, pie deis Veterans (3.126 m., dedicat nls pirineistes 
septuagennris on actiu), les pies Bessons (3.160) i rewrn; J. M. Torras.- Dia 28: A¡¡. 
ccnsió al elm de Raspes Roles, n In vatl de Boí (Alta Ribagcxval; váll de S. Martí (1. 700). 
bony de la Redona (2.637), cap de les Raspes FWies (2.751), Tuc del Muntanyó (2.600), 
pos de UevaLa i retorn; R. Vila i J. Torrens. 
- Oia 29: lntcnt !l'ascensió • la Punta Harté 
(Alta lbbagcn;a); Estany de CavaUers, llastres 
de la Morta. rofugi estall,)· Negro i estanys de 
Tumeneja i davallada poi mntcix it.inerari; R. 
Vila i J. Torrcns. Ripotles: scrrn de Fembro 
Marta (t. 731); P. Cardona i C. Vinaixa. A•· 
censió al pie d'Aneto; pla de la Bcsurta, por
tillon superior, gelera d'Aneto, oot1 de Coronas, 
pie d'Aneto (3.404) i retoro, por A. Cavcro, l. 
Lambán, P. Cnvcro amb M. Lostoo iR. Los
tao, de SabndcU. - Oia 30: Gnrrobw, puig de 
Comanegra (1.&68l; P. Cardona i C. Vinaixa. 
- Oía 31: Gnrrotxa, Montfalgars (1.610); 
P.Cardona i C. Vinoixa. 

Caminades 1 marxes 
• Dia 3: XJII Cursa Popular d'Órrius (11 

km), J . M. Torrru¡. - Oia 5: XVII Cursa po
pular d'Argentonn (5 km), J. M. Torras.-Dio 
11: XVI Caminada popular pel Mo ioncs; R. 
Vila, M. Ma~osn, G. Moré, J. Munt.ada, T. 
Mañ068, V. Gandía, F. Valls i ~ . Genná. 
Oia 18: XVII Caminada de Taradell (10 km); 
A. M. PnllejA, J. Bruix, ~1. Genna,l. Méndez, Le. aguiJes de LlosAs des de la vaU 
J M T as F V 11 · P y · es de Corones. (Foto: J. M. ·Torras) • . OIT , • O S l • IV • 
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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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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 


