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CURSA DEL CANIGÓ, Vernet els Banys, 
4 d'agost de 1996 

Juntruncnt amb uns oompanys de .Berga i de Navils, he participa! a la cursa que 
anualmen~ es cclebra a la població de Vernet. els Banys 1 que lé por objccte sortir del 
centre del poble, pl\iar fins el cim del Canigó i dcsccndrc 6ns el Uoc de sortida, dins 
els líntits de ~ps marcats por l'organització. 

Es po~ realítzar en tres modalitats: oorrent, caminanl i arnb 8 quiJos de pes afc
git. No cnl dlr que l'espcctacle es troba en la cursa deis corredor& on hi ha marques 
a balre, re¡¡als i diners en efediu. La quantitat do gcnt que hi participa, i que cada 
any augmenta, dóna cspecio.J interos a la prova. 

Els orfgcns es trobcn a l'any 1905 quan un grup d'amica, portadors de cilrrcgues 
do gel, vn.n decidir ter una demost.ració del seu oornportnment compotitiu a la munta
nya. ~;1 primer home en aconseguir fer el rccorrogut ho fou amb 8 quiJos de pes i va 
emprar 4 hores 66 minuts. Quatro més, deis 14 que havien sortiL, ho ,.an fer en poc 
menys de 6 hores. 

No va ser f1 ns l'any 1981 que es va reemprendrc aquesta cursa en la modalitat 
do colTCdors i que a part:ir de llavors ha anat. en ascens de pa_rticipant..:;: i en dcsccns 
pe! que fa al temps en realitzar la prova. A partir dol 1985 es van incorporar els que 
fan la curso cruninant i que també gaudeixen d'una gran popularilat. 

La poeta rcpresentació deis calalans del sud ~ important quant a qualitat, ja 
que des de fa una anys sempre hi són presento en els primers Uucs deis eorredors. 
Aixl, des del 1994, hi ha una oompel.ici6 molt particular entre el •Kiku· Soler (de 
.Berga) i el rus Le<>nid TikhonO\' que, altcmacvament han ocupa~ el primer i segon 
Uoc. L'any passat el Kiku va batre el record, en fcr el rcoorrcgut en 2 hores 53 mi
nuto. Marca que S<>ril dificil de superar ja que aquest borne és una máquina i és un 
gcig vouro1 "''Olar•. Enguany ja ens havia manifestat que no pretcnia fer gran c-osa 
donat que no havla tingut temps d'entrcnar i pcr altra banda no el:! trobava en molt 
boncs oondicions fisiques. A.mb tot, quan jo em LrobtWO. pel lloc onomcnot xcmcneia, 
inlontant arribar al cim el més dignnment possiblc, cm vu uvan~r, primer el rus amb 
urya velocllnt lncrciblc i, tot seguit, ho feia el Kiku que pujuva oom una mote. Vaig 
t'er cim amb els dos prlmers corredors de ln prova~ clls ho fcien en una hora i uns 50 
minuts qunn jo hnvia necessitat 3 hores 50 minuts. No ealb gens mnlament!, per ells 
naturo.Jmcnl. El 'l'ikhonov acabava amb 2 hores 56 minuta, i el Kiku ho feia amb 2 
hores 59 minuts (SOrt que no cstava en plenas condiciono). 

Jo m'havia inscrita la prova deis caminadors i ho vaig fer de forma dosificada i 
conservadora pcl que fa a la pujada, ja que els 2.100 metrcs de desnivcll cm sembla
ven molLa per 16 qiolOmetres. La baixada ja va tcnir un altru caire i la vaig fer fo~ 
bé. Acabava en 6 he., 5 minul.s i en el Uoe 22 de la clnssillcnció general. H>"Íem 
sortit unes 350 persones, més 360 que ho fcicn oorrent. 

Al CEC tcnim l'anl<lccdent del pioner Josep M. Torras qui l'any 1986 va fer la 
CU1'114 en poc menys de 5 hores. Ell va ser qui em va donar nlguns oonS<>lls que scm
prc s'agracixen don<'S ajuden a preparar !'esquema de la prova, encara que sobre la 
marxa i en eituacions puntuals es pot anar variant; aix1, quan en els darren; 3·4 qul
lOmelres que trnnscorrcn por asfalt i por tant és molt més dur, els calids aplaucli
ments i ~nims que es reben del púl¡Jic l'impliqu~n a fe•·-ho ol millor possible i, en 
comptos do rebaixar el ritme, el vaig augmentnr, scguramont por simpatía. 

Ua animo a tcts els que vulgucu participar alguna vegadu a aquesta particular 
prova que, per nitra banda, no co.J fer-Ia en pla compctitiu sinó gaudint de l'espl~ndid 
panorama que ca porccp en tot el reoorregul que a ben segur molls de vosaltres co
neixeu sobradamont. 



L'organització és oorrecta i en cls comrols es !roben ganyips i beguda neccssaris, 
tot i que aquest any sembJa que cls darrcrs participanu no "4 an lenir prou o.s!fOni· 
ment, probablcmcnt por manca do pre,;sió davant. la grnn alluéncia de participants. 

Cada any, el primer diumcnge d'agool, el poble de Vcrnel es ''csteil< de festa i ja 
durnnt el dissabte, les danses i música catalanes i la quantit.at de ll'!Dt que circula 
pels currers donen un color mnlt. especial a aquesl potit indrct de la Catalunyn Nord 
que ea tTOba al pou de In cara sud de l'emblemMic Canif.'Ó. 

Begonyn Bastcrretxea 

UN MES ALS ANDES 

Cowpaxi 
- ¡,Hará buen tiempo mañana'! 
-claro, claro ... 
Aquesta él, sempre la respo6ta. Cap problema! El cert, pero, és que tot el dia 

nevnvn sense pnrar. É•·cm al rofugi de .José Uh·ns, a 4.600 metres:.. Havíem nrribnt el 
dia nban•, pori> patícm lols els slmptomcs de mal d'al~ada de manci'!\ impotable: mal 
de cap, niu~ \-Qmit.A.. insomni i 
poen gana. Los expcctuthes no t!6n 
mi HorH, ja fú dics que ningú fn e l 
cim del CotopiiXi (5.897 mctres) 

A les dot1c de la nit ens nixe
quem. Fetn un t!Smorzar PQbre com 
ehi nostres rocurFoOS i obp,crvem oom 
a fora fa un fred que Jló!l8, que en
cara. nava i que el venL x:iula hura· 
carlnt. Bta. aixO é!:) lo muntanya. J:;ns 
cncomancm a la nostro Vcrge d('o les 
Arenes i. .. endava.nt. 

&1'1.im n lu una de lo malinoda 
runb bon pa., fins anlbnr a la ¡¡la· 
cera. En.s encord~m nmb cura i ini· 
ciem la pujada sortcjw1t csquerdcs 
senS<l fons. F'n molt fl'cd i vent i al
guno• cordad011 ja abandonen. F.Js 
amies baseo• diuen que alla dalt 
encara és pitJor. r;o~allres. w:~suts. 
amunl. F.J Joun pcrd un gua. F.• fa 
ciar; cinc pas..oell i descans, cinc pas
ses i dcscans. AixO no s'acaba mai i 
ja som a 5.700 metrcs. llem ar•·ibat 
al límit, estem csgolat.s, bem c>bcrt 

Foto portada: 
Tungurnhua 

(5.017 mctres), Equador Chimbornzo (6.310 metrcs), 
sostre de l'Equador 



tra~ i el lempo cns rebutJa. Ffr.icament estém malament i el perill d'algun edema fa 
pensar que és millor baixar. 

Primera desiHusió malgrat l'experilmcia brutal. El resulta! scrll que el Joan pntcix 
oongelació en un d.it., amb necrosis evident que aolucionarcm a QuiLo amb una injce· 
ció de cortisona. 

Chimborazo 
- ¿Hará buen tiempo mañana? 
-Claro, claro ... 
Som al peu del cim mé• alt de l'Equador: 6.310 metres. Sc¡¡uim el ritual de scm· 

pre; esmorzar scnzill i manen a primera hora de la mat.inada. El cel és oxtremadament 
estelat, ciar, com els dies més bonics de l'hemisfcri •ud. Seguim la IAXnica rast?era 
de seguir els guies d'aprop sen.e perdre passada. Aixb fa por. Abismes Uarguíssims i 
una neu ventada que no pressagla res de bo. Es fa una fossa per \•eure l'estat nival 
del pendent amb resultat negatiu; el perill d'allaus és alt, les capee cstan mal oom
paotades. 

Segona dcsiJ.Jusió i retorn do nou a QuiU>. 

Tungurahua 
- ¿Hará buen tiempo mañana? 
-Claro, claro ... 
No fa bon temps, perO farcm el cim. Aconseguim petjar el cim de 5.016 metres. 

No és massa bonic ni ma.<Sa complieat, peró ni cap i a la tl tambó ha estat dur. Fa 
il·lusió estar to.n amuo.t, tot i quo la densa boira M dcixa veure mós cnlla del eap de 
corda. Hem fe\ el cim el Joan, el Oani, el Guillem, el Martí i la Mon\se. Fantlistic. 

Sangay 
Som a Aloo, el poble més perdul del món. Pctita comunitat indígena que sembla 

l'últim reducté tradicional d'aquests pobles ca•tiga\s pel futur. Hem oontractat una 
agencia de o<troking» per intentar possiblement un deis volean!! mós actius del món 
(dxplosion!l cada quinze segons). Colon tres dies d'11proximació pcr llrribar al peu dol 
volea. 

Va cementar malament i va acabar pitjor, tot i que l'expcriencia foo molt positi· 
va. L'~ncia porta dos guies poe ccmpctenls. L'arrier que ponava ela cavalls es pre· 
sen la amb un cstal elll·lic lamentable, i així s'iniciil una de les jomades més cstra
nyes de l'Equador. 

Va ser un dia molt llarg, nmb fang finB als genolls i els cava.lle estimbnnt-so 
oonstantmont. Finalment, arribnrcm al primer cnmpament, en un lloc idíl·lic. 

L'~ndemil, enfastiguejat, abandono i retorno sol. A ells els qul"iara la jornada mós 
dura de la seva vida: moltes horcs de caminar, fang, vegetació ferést.egn i multitud 
de rius per crcuar. t.:nes plugcs I!Oblades van pro.duir una aescuda desmesurada deis 
rius que els fes complicadíssim el rewrn. De nou, impossibilitats pel temps, s'iniciñ 
una tornada no exempte de moltlssirnes dificultats. 

Illinizas sur 
- ¿Hará buen c.iempo mañana"/ 
-Claro, claro ... 
L'endcma fa mal lemps. Resto sol i decidllixo provar una de les muntányes rnk 

dificils i boniques del país. Trobo uns companys equatorians quo t.ambé volen plijar i 
de seguida l(juntcm esfo¡;os. El resulta! sera fer un cim de 5.216 meLres per unn vin 
mo!L bonico, omb pendents sostlnguts de 60i70' d'inelinació i un gel en perfocte estat. 



Sensació extraordinaria: fer cim perla via més difici l que huvia fct mai. No tot ba de 
ser molo sortl 

Aqucsl C. el re&-um .Upiní&ic de In nostrn cotada als Andes equatorians. Exils i 
fraci!SIIOS, pero expcricncics gcnials amb molt.es ganes de repetir. Por altra part, 
I'Equndor és un país de contrasto. amb mol~ possibilita~ fora del món de la mun· 
tanya, des de In selva al l'acílic, que poden fer disfrutar d'altrcs ,;vencies. 

Ara, a es~alviar de nou. Qui sap? L india, llolh'Ía .. 
:.1artf 

Chimborazo (6.310 m.) 



Malgral la irseguretal ce 1emps, el passal 22 do solembro. 19 cctxes particulars 
amo un total de 60 pe!SOI'les sortíem a 2/4 de 6 del matl d.recció Fontalt>a per comorovar 
el temps que re ~a en aquel indret i pooer pujar a PI.. gmal. 

En ambar a Fontalba una petita capa de reu caiguda la passad.o n.t cobria els 
cimsque rooegen Núria a partir deis 2000 mts.. entre ells, O" cimde rAdou i el Puigmal. 

En aquolla hora de matinada semblava que o temps es YOiia aclarar, tot i aixo el 
Sol comen~va a voler treure el nas o decodfrem comen~r l'ascens•ó. 

Los duos excJrsions es posaven en marxa; on un grup, 42 persones ens d rrgiem 
al Pulgmal per baixar a Núna perla coma de I'Cmbut una vegada fet el cim i l'altre grup amb 
18 persones os dirigia a Núria pel camí de Fontalba. 

Durant el camí, una nevadeta acompanyava als dos grups, al gnJp del Puigmalla 
nou ons colguó r ns passat I'Adou. pero lol i aixo ol Sol oncara voliu sortir i al cel, sobre 
aquest el m es veia alguna clariana. En arribar a 1 últlm l ram de més PUJada, quasi ja al el m 
dol Puigma, un forl vent comen<;:ava a bufar amb Jore<J alxccunt la neu caiguda que foia 
ditícllla ccminuació d'a gunes persones que no varen venir massa preparadas per atrontar 
el fred. L..na vegaoa tots agrupats, els vocals de la scrtida decidirem tornar enrera pel 
mateix lloc Que havíem pu,at i anar a 'IJúria pe camí de Fontalt>a com l'altre grLp. 

Ja tots agrupats al SaJ'tuan de Núria vam contlnuar-hO tol ta com eslava previst. A 
la tomada. després de ornar, el Sollluia amo for<;:a, els cims. entre ells el "uigmaJ, ~n 
completamenl destapats i clanes, a mes várem lenir ragraclab e visió de rarc de Sane Martl 
perentre les va ts.ene cursoela rvtaderetomentre Núria 1 Fontalba 

Ens va '19nir dunas horas, pero que hr farem, aíxo és la muntarrya 
No obslant, la nevacta lexcurs ó, tot va ser tantastic. 

Els vocals de la sortida, 
Reman Mas i Joan Munlada 

Es rocomo.na als componcnts de los cxcursions. no possar mai dovant, ni f9tarda'-~ dais 
guias o ·.oocols q.;o por ton la sortida. 

t.Joglr ols tulls anb los C01'CSPOnonts insti\ICCIOns, s1 n h1 ha por la sortida concreta. o en 
cascon1forl prcgu,.,tnr:Olol quo calgu als \<OCr'1'S i sogutr sompro lossoVGS instrvcc ons. 

Anar agruoats. és ~t imPO(~nt poi control do i& sonfda 1 a ma7eix \91T•DS tctho'Tl estarit 
1ntormat de tes ceciSOlS q.Je pug..in prendre es \-'OCHIS per moditicaciors ditincrari St:lbre a manca. 
percausesl<np<eYistes ele. 

La 11'0IXIIa se"-e" per parla• 101es les roses que caca petSOn& por neces&:at durar! 
lexc..rs.O.(Ired. ca or. o u¡a.r81., 11'eiaf, oeguda,larmacloe, etc.) noéspas per decorar! esquera. 

Cada persona ha oe saber les seo.oes possobirlats on poden arrrba· , ser responsa::> es deis 
seus actas. et 11'és COrrode i senzi 1. és ter-ne respoosables a so-ganltz.adorsde 19l<WrSió o del centre 
Oef'll~t. 

La Federacló d'Entr:ats Excurs•onostes da Catal~nya, oosa a 'abast de to~ els 
excwsionistes unes lllcéncies federatr·.-es que rnclouen assegurances de to! ti pus. muotarr¡a, esquí. 
esca1ada, oopoleolog a, etc. a nhoell nac onal i estranger, les quals oo poden adquirir a• mateix Centre 
rxcurslonlsla do CMtollar i 10n<'Jn una valide"', d'un nny 1 oonon dro: a doscomptes en a'guns re•ugis 
do muetonyo 

Sog.Jint aquosm potils consells, do bon sogur quo podrom svitar molts problemas ' 
ajudarem al bon tuncionome-nt da la sottida. 

Tambócom jasabcmtots, resoo~arcm i ooomo"UtnromlnNaturn. 
Mottoo grñcies. 



RUTA D'ESTIU DEL GRUP PRE-JUVENIL 
De 1'1 al 8 d 'a

gost, el grup Pre-Ju
venil del CEC va estar 
de ruta per les valls 
de la Cerdanya. El 
grup de noies i nois 
d'entre 12 i 14 anys 
estava format per Xa
vi de la Cruz, Oriol 
Carrasco, Gemma Cu
bells, Anastasi Ho
met, Mireia Núñez, 
Sílvia Sarda, Francesc 
Sarró, Eduard Soler, 
Cristina Valles, Roger 
Vilalta i Isabel Zamo
ra, juntament amb els 
monitors Lali Genes
ca, Merce Costa, Mar
tí Llobet i Joan Avellaneda. 

El Grup Pre-Juvenil al Refugi J. Folch 

El primer dia sortírem de Castellar en autocar que ens porta, després de fer una 
arriscada maniobra, fins a prop del Refugi del Pradell, al terme municipal de Lles. 
Des d'alla, pujarem a peu i carregats amb tot el material fins a la zona d'acampada 
del costat de l'Estany de l'Orri (2.158 m. ). Aquí instal·larem el primer campament, 
on hi dormírem les quatre primeres nits. 

L'endema, amb el bon temps de cara, ens arribarem als Estanys de la Pera i 
pujarem al cim del Perafita (2.752 m.). Alguns continuarem fins el pie de Monturull 
(2.761 m.), mentre els altres comenc;aven a baixar, i ens retrobarem als Estanys de 
la Pera on gaudírem d'una fresca remullada. 

El tercer dia, i degut al mal temps (amb una bona tempesta de llamps i trons a 
la nit), estiguérem tot el dia de panxing al campament. Fins l'endema no tornarem a 
posar-nos en marxa, i aquest cop fou per pujar a la Tossa Plana de Lles (2.916 m.). 

El dia 5 desmuntarem el campament base i, amb tot el material carregat a !'es
quena, iniciarem una ruta que ens porta, dies després, fins el poble de Meranges. 
Aquest dia passarem pel poble de Viliella (1.556 m.) i pujarem pels bonics paratges 
de la Vall de la Llosa. Al vespre acamparem en aquesta vall. 

L'endema ens arribarem a la Portella dels Engorgs (2 .700 m.), a partir de la qual 
alguns i algunes de nosaltres ens arrib&.·em al Pie de Calm Colomer (2.869 m .) i 
posteriorment baixarem tots cap els Engorgs i ens arribarem al refugi lliure J. Folch 
(2.400 m.). Per manca d'espai, vam haver d'acampar al seu costat. El sete dia al matí 
ja ens vam poder instal·lar en !'interior del refugi i vam ascendir al cim del Puig Pedrós 
(2.914 m.). Arribarem al migdia just abans d'un bon xafec, que dura fins al vespre. 

L'últim dia baixarem fins a Meranges on, després de dinar, ens passa a recollir !'au
tocar que ens porta fins a Castellar, tot finalitzant així la ruta d'estiu d'aquest any. 

Abans d'acabar aquesta cronica, el Grup Pre-Juvenil vol donar el seu agra1ment 
a totes aquelles persones que de forma desinteressada i anonima ens han donat un 
cop de ma en diverses tasques. 

Grup Pre..Juvenil 



!PROGRAMA MENSUAL D'AcTES 1 EXCURSIONS 1 

Oc\Ubre 18'98 

3, diumenge 
3, diumcnge 
5, dimaru; 

10, diume~ 
10, diumenge 
10, diumonge 
10, dlumen~ 
10, diumonb"' 
16, dissnbte 
17, diumonW' 
17, diumongc 
17, diumonge 
24, diumcnge 
24. diumcnge 
24, diumenge 
24, diumengc 

L 

1 de desembre 
1 de desembre 

A.ethita& 

Matinal a Sant Lloren~ del Munt 
Cicle pel ~1ontseny (XIX) 
Reunió del Grup de Forografia 
•ltinerari remullal• 
Excursió al Monlseny 
Projccció de diapositiv~• HuLa d'.EaLiu 
Ruta de les Erroiles (primera pnrt) 
F'ageda d'~n JordA 
R<>par do gcrroanor 
Excu.r•ió a la Serra del Gan·of 
Entrega premi• Marxa lnf!tnlil 
Escalada a Mogrony 
Excursió al Pujo! d~ la Mata 
lniciació a !'Escalada 
Ruta de les Ermites (scgonn part) 
Les Aren es 
De Moooou a Sant Petersburg 
Cicle pel Montseny ()Q() 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

' CAMJNADESS T MAR.XES POPULARS 

Mis infol'IIUieió a: 

Grup J u'<enil 
Grup de Muntanya 
Grup de ~ot.ografia 
Grup 1 nfantil 
Grup Pre-Juvenil 
Grup Juvenil 
Crup de Muntanya 
Grup ."ular-hi Ananl 
NoLiciari del CenLre 
Grup J uvenil 
Cicle de Projeccions 
Grup d'Escalada 
Grup Infantil 
Grup !'re-Juvenil 
Grup do Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Cicle de PrQjeccions 
Grup de :\funtanya 

Din 2: Nocturna de Balsareny. - Oia 3: P<\iada i Baixada a Guanta. Balenyil. -
10: 'l'ravcssll Malilg'd!ls·Vic. 11 Marxa del Garrar. - Dia 17: Marxa Rupit-Taradell. 
XlX .l.1arxa pel Montseny. - Dia 24: Vll Mntagnlls-Grnnollcrs, de 40 km. 

Al.TRF.S AC'MVl'TATS 
Dics 1, 2 i 3: XX Aplec Excursionista del& Palsoe Catalans, a Esporles (Mallor· 

ca). - Oia 9: lniei del oentenari de I'Espclcologia C4t41ano., a IM Covos del Salnitre 
<CoUbatól, organitzat pel C. E. C .. ..alunya. - Oia 10: Trobada en memoria deis ex· 
cursionistes, al Santuari de la )tare de Déu de Montnlbá, a Preixana (Llrgell). 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
l . . 

. .. ;: MES DE NOVEMB.RE .DE 1996 .. ·... '· 
G1WP lNF ANTJL 

• Dia 10: «l tincrar i remullat». Excursió ma~in!ll u alb'llnes fonts de les rodalies 
de Castellar. Sortida a les 8 del matí de l'estatge social. Vocals: Guillem i Ricard. 
TciCfons il4 82 95 i 714 25 54, respectivament. 



• Dia 24: Excursió matinal al Pujol d e la Mata (l'Obac). Sortida a les 8 del 
centre, en co~cs pmticulars. Vocals: Guillem i Franoosc. Telefons 714 82 95 i 714 29 21, 
rcs.pcc:tivamcnt. 

CRUP PRE-JUVErm. 

• Dia 10: Excw-sió de tot el dia al lllontseny: Aiguafrcda, Tagnmanent, Figu
ró. Despl~nls en lrllDsports públics. 

• Dio 24: l niciació al món de l' escalada, rlpcls ... a la Pedrera. 

CRUP JUVENIL 
• Dia 3: 1\latinal a Sant lloren~ del Munt: Pont de lo Roca, Vall d'Horta, Co

llet del Llor, Cau deis Emboscats, Queixal Corcat, Roen Scrcny, Ca.~tcll de Pera, Sant 
Lloren~ Savnll. Transport en Vallessana. 

• Ola 10: Projccció de diapositives de les rutes d 'estlu . Diumenge, a dos 
quurts de '/ do In tarda, al local del CEC, pro_jecció de díaposi\ives de les rutes d'estiu 
1996 deis grups Pre,juvenil i J uveniL Obert a tots oquclls intcrcssats en concixcr el 
doscnvolupnmcnt de les rur,e;; q1le s'han portat a term~ aquesL estiu a la Cerdanya 
(Grup Pre.Juvenil) i d'Estany Gento a !'Aneto (Crup Juvenil). 

• Dio 17: Excursió de tot el dio pcr la Sorra del Garrar. 

CR UP DE MUNTANYA 
• Dia 3: Cicle Montseny (XIX). Sant Bcrnat del :\lontscoy, col! S8 Riera, font 

del Vern, pla Salandria, San~ Ma:rc;al, les Wes i Sant Bemat. Excursió d'una gran bc
llesa, pero potoer un xic més dura que les antcrion;. Vocru : Baldomer Parera. 'l'elefons 
714 26 76 i 714 64 :;3. 

• Dia 10: Itinerari per la Ruta de les Ennitca (primera part). De Castellar 
a SanL Uoren~ Savall, passant per Santa Maria del Puig de la Crcu, Sant Scba.stia 
de Mon tml\ior. Snntn :VIaria del Grau, Santa Maria del Caotell de Gallifa i Sant Jau
me de Vallverd. Es trac-ta d 'un rccorrcgut do 24 quilbmctroa do 11nrgnda. Sortida del 
local del Centre a dos quarts de 7 en punL del tnlltl. netorn amb el cotxe de línia de 
$ant Lloren~. Ar1ibada a Castellar a dos qunrts de :] do lo tarda. Vocl\ls: Josep Pons, 
Rom()l\ Viln i cJnumo 1'orl'ens . 

. Oia 24: I tine rari per la Ruta de lo• Ermltcs (scgono ¡)art). De SanL Llo
ren~ Savall a CasLellar, pa.sant pcr Sant Feliu de Vallcarcn, Santa Maria del Castc11 
de Pera, Sant Pare de Mw· o del Da!mau, Santa Maria de le• Arenes i Sant Feliu del 
Rooó. És un rccorrcgut do 24 quilometrcs de llru-g11da. Sor~ ida a dos quans de 7 del 
mal! del Banc de Sabadell. Despla~cnt a Sant !,!oren~ nmb autocar o cotxes parti
culors. Cal insa-iurc's pnhiament. Hora de retorn prevista: 2 de la larda. V~ Jo
sep Pon.s, Ramon V"Ua i J:mmc TOl'I"C:ns. 

• Dia 1 de desembre: Cicle Montseny (XX). Corral de la Vila, coll Prcgon, 
Puigsacrcu, Motagalls, coll Prcgon, font deis :'>losquíts, fonl deis Llops i Corral de la 
Vila. BellfMim itincrari pcls contraforts mord-oricntal& del msssls. especia!menL alrac
th·a al travessar la magnifica avetosa de l'obaga do con Prcgon i por la p~sencia de 
les diveroes fonts que se succeixen al llarg del camí. Vocal: Baldomcr Parcra. 'l'eléfons 
714 26 76 1 714 54 53. 

C RUP ANAR·lU ANANT 
• Oia 10: Excursló a la Fageda d'en Jordii. Sortida o los 7 del matí en auto

car. Cal fer la reserva ab!UlS del 5 de novembrc. 'l'olofons 714 65 27 i 714 56 76. 
• Oia 21: Excursió a les Arenes. Castellar, Los Joics, Les Arenes, Sant Fcliu i 

Castellar. Sortida a les 8 del matJ. TelHons 714 6648 i 714 37 47. 
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GRlJP D'ESCALADA 
• Oia 17: Activitat a Mogrony. Consulteu dew.J.Ls als vocals, els dimarts i els 

dijous, de 9 a 11, al rocOdrom. 

GltUP DE FOTOGRAFIA 
• Din 5: Dimarts, a les 22 horcs, ens tornarcm a trobar en el nostrc local social 

tots els afeocionats a la fotografia pcr prcpara les bases del Xll Concurs Anual de 
Fot<>grafia. 

Com ja és habitual, aqueat és el ilia pcr triar els temas de l'any vinent i pcr fcr 
els canvis que siguin necessru-is en les !Jases, la qua! oosa seril acordada pcr les per
sonce que sigu.in prcscnts eo la reunió. 

Concursos: Tenim les Bases deis següents ooncursos de Cotografla: XXV Aniver
sario Ccrler, XVIll Concurs Vil a de Ripollet, JCO.."VTl Salón Nacional de La Unea de 
la Concepción, Memorial M. Uursa, La Doma 96, Snnt Sndurol 96 i V RaHi Foto
¡n\flc de Vilafranca. Vcniu a consultar-les. 

Class'ificació del tercer lrimeotre del XI Concurs de Fotogl"afia en Color: 
ll~:t<>r :Martinet, 37 punts i gua.nyador del tercer trimestre; M. llergadil, 37; B. Fare
ra, 37; J. Calsina, 31; M. Marabé, 31; M. Rosell, 31; !>1. Badia, 29; M. Sorolla, 28; V. 
Vives, 27; :M. Auguets, 2ó; M. Cal•ina, 26; J. Pltrera, 25; G. Oiaz, 24; F. Fcrrat, 23; 
J. Muntada, 23; E. Guanliu, 23; J. C. Folch, 23; R. Mn11:in, 22; S. Cómcz, 21; L. 
M untado, 20; J. Muntada, 19, l .. Girbau, 18; ,J. M. l..ópez, 18; H. R.ocordñ, 15 i T. M. 
Oat.zira, ll. 

Classiricació general: M. Bergnda. 105; J. Calsina, 10!1; ~1. Sorolla, 93; M. 
Marabé, 90; H. Martlne•. 87; J. C. Fol
ch, 84; L Muntada, 83; M. Calaino, 82; 
R. Marlin, 80; E. Guardia, 80; J. Pare
ro, 80; ~f. Auguets, 80; M. RMell, 79; M. 
Badia, 77; ,J. Muntada, 74; J. Muntoda, 
73; G. Oiaz, 73; F. Fcrrnz, t;5; S. Gómcz, 
63; J. Altimira, 62; J . M. Lópc1., ó8; V. 
Vive.e, ó6; C. Casamavor. 52; 1:-. ValvOJ·· 
d~. 43; J. M. Ferrer, ·39; ll. Parcro, 37; 
C. Folch, 36; L. Cirbau, 34; T. Galleste
ros, 30; M. Hoyo, 28; P. Domlngucz, 27; 
B. Milián, 26; M. Vendrell, 19; F. Vila
dllnl, 19; M. Casajuana, 18; F. Deu, 16; 
R. Record/l., 15; T. :\1. Datz;ra, 16. 

CICLE DE PROJECCJONS 
• Dia 17; Diumenge, a dot:t quane 

do 7 a l'Auditori municipal, acte d'en
trogn d e premis de la XXXVI Mnrxn 
infantil de Jtegu.laritat i pnsai de dia· 
positivos deis petits marxaircs castella
TI!nca. 

• Oia 1 de dcscmbre: Oiumengc, a 
dos quarts de 7 al local social, ~De 
Moscou a Sant Petersb~ Crcucr 
pcls rius i Uacs més importanto de 
Rússia,.. OiapositiYcs, per Joeep Pou, 
del Centre Excursionista de Castellar. 

Foto més puntada del tercer trimestre 
del Concurs de Fotografía en Color. 

Autor: Bi>ctor l'ltartínez 



NOTICIARI DEL CENTRE 

PROGRAMA A RÁDlO CASTELLAR 
A partir del mes de novcmbrc es rorna a emel-re per Rildio Castellar (87.6 FMl 

el programo del Cent-re Excursionista de Ca~tcllar. Tols els divendres, a partir de dos 
qunrts de 9 del vespre, podl'eu escoltar la informació de les aclivitats deis diferents 
grups pel cap de sotmann, ni;d com ternes diversos de munwnyn. 

GRUP D'ESQUÍ 
La preparació del cursct d'csquf jo ha oomen~al. Aru maloix no usen podcm do· 

nor infonnaci6 concreta. Com ja ("' habitual. pero, es realitzarll els dos darrers dissa· 
btcs de gcncr (18 i 25) i els do& primers de fcbrcr (] i 8). 1\ més, i seguint la lradició 
inieiada l'nny passat. el lG de febrer Carem una sortida d'csqul de fons i el 22 de fe
brer tomarem a !'esquí alpl, fcnt una sorlida Jliure a una altra cstació; ,;cmpre i quan 
lll'guim t.enint ganes d'esquiar1 Tingucu en compte que aqueal any és el dese ani>·cr· 
oari de realització d'aqucstcs son id es. 

SOPAR DE GERJ\1ANOR J)J::L CENTRE 
El dia 16 de novcmbrc, o lea 10 de la rút, al Mas Pinctó sopar i lliurameol 

n diversos socis de les plaques oommemornti•es del 25<= arúvcrsari rom a socis 
de l'cntitat oomplerls nque&t any . .:llcnú: Embotits, amnnida i eroquetes de pri· 
mer plat, graellada de cams, de segon, i flam o gclat, de poeLre; amb pa, •i, ai· 
gua i care. El preu és do 2.600 pt.s. Cal que reserveu el tiquet nbans del día 12 
de novembre als tc!Cfons 714 26 76 i 714 76 9'7 (B. Parera i J. ~iuntnda). 



IUFA DE NADAL 
Enguany el número que j ugucm és el 07620. Si encara no teniu pnrticipac.ions, 
afanyeu-•-os a comprar-les, queja se n'ha venut molt.a i no en rest.a gaire. Vciam 
si aquest any la sort ens pica l'Ullet! 

ALGUNES DADES DE LA XXXVI MARXA INFANI'IL 
DE REGULARITAT 

Equips inserits Nombre 
114 de participants 

No sortits per ool·legis 

2,5 La lmmaculada 
Sortits 6.'1 
111,5 

Emili Carles-Toln\ 
Cnp de retlrnt 38 

Equips normals Bonavistn. 
de d os membres 35 

111 El Casal 
D'un sol mc mbre 35 

1 
lES ele Castellar 

Pa rticipan ts 19 
pe r sexos 

SM~ Estevc 
Noies: 111 18 

Noi.: 112 CoJ.Jcgis forans 

Tola! 15 

de parlicipants 
223 

P crccntatge d o participació, per ool·lcgi•, d els escolars 
compresos en edats deis 7 als 13 anys 

La lmmQCUlada 34,0ü% 
Emili Corlcs-TolrA 23,31 % 
Bonavista 22,87% 
El Cual 17,07% 
lES de Castellar 13,28 'l-
Sant Esteve 6,98 \lo 



GRUP INFANTIL 
• Dia 22: Un volt per la Serra de l'Obac. E. Carné, J. Moreno, Amau i A Vila

tersana, O. i ::vi. PapeU, T . i M. Cots, A. i M. Alfonso, Anna i A. Canturri, X. i S. 
Alavedra, C. i M. Diaz, a<-ompanyats de 13 ndults. 

GRUP DE MUNTANYA 
E ntorns de Castellar: Dia 8: coU d'l!;stenalles, Mura i 1-ctorn; ,J. Bru.ix, P. Vi

ves, P. Carreras, B. Rodrigue• i M. Germa. - Dia 11: Amidar i cronometrar .Marxa 
lnfaotiJ, urbanització can Canyruneres~ serra de Palau, ca n'Ametll~r, camp de tir, bosc 
de P\1igverd, pla9" de Catalunya, pla~a 11ajor; G. Diaz, 'J. Maíiosa, ,J. ivlu ntada, D. 
&mom, J. Torreos i R. Vila. 

Sant Quirc; al fons, la Ptmta Alta. (Foto: Pere Curdonc.} 

Altres excursions: Di a 1: Sortida d'aUa muntanya al Vallespir; Pla Guillem 
(2.287), p1J.ig de Rojá (2. 724), portella tres Vents, puig de Sethomes, pla Guillem; B. 
Basterrct:xca, P. Cardona, C. Vinaixa i J . Torrens. - Dia 8: Travessa Cuixa-Guar
diola; Vallter, coll de la Vnca, coll de Noucreus (2.796), pie de l'lnfern (2.869), puig 
de Bastiments (2.881), pie de la Dona, portella Mentet, Vallter; J . Torrcns. - Dia 15: 
Alta muntanya (Canigó: Hinerari travessa). Refugi Moriallcs (1.718 m.), pica del 
Canigó (2.784 m.), bretxa Durier, plans de Cadí, cab. Aragó, refugi Merialles. - Dia 
16: Canigó : Itinerari travessa. Ras de Cortalcts (2.055 m.), refugi Cort.alets, pica 
del Canigó, la Portella, ras de Cortalets. Jaume Torrens. - Dies 15 i 16: Cases 
d'Ordesa (1.250), Grades de Soaso, cascada Cua de Cavall, clavilles (ara són cadenes) 



de Soaso, refugi de Góriz 
(2.160 m.), pernoctar; 
coll d'Arrablo, camJ al 
coll superior d'Añiscle, 
Punta de IM Ola.~ (3.002 
m.), píe Bauddmont 
SE (3.026 m.), pie Dau
drimont NO (3.045m.), 
Espatlln deis Espar
reto (3.077 m.) i retorn 
u les c.,,.,;, d'Ordesa per 
Soaso; A. M. Palleja i J . 
M. Torras. - Día 29: 
Cercle de NW-i.a, puig 
do ~'ineslrelles (2.827), 
pie d'F:ina, pie de 1\ou
fonts, Noucreus i Núrin~ 
R. RnstcrrcLxea, P. Car
dona, R. Falcó i J . To-

Pies de Font Negra (2.878 m.) , alta Cerdanya. 
(Foto: Pere Cardona) 

rrons. - Día 30: Refugi forostul de Tabernés, a In vnll do Oistau (1.700), pnlnnca de 
llttchimala. plnns de Culf'reda i de Bnlinot, port de la Pez (2.4Gl ), pie del port de la 
Pez (3.018), pie do la P ez (3.014) i retoro per la vall del Zinqueta de la Pez; A. M. 
PallejA i J. \l. Torras. 

CA!1111"11ADES J 1\fARXES 

• Di a 1: XJTT Caminada de I'Ehtany \l 7 km): Giraculs, lllancafort, Baga del Crau, 
In Jlo,irassa, el Castell, serrnt deis Lliris i Santa Maria de I'Estany; J. Avellaneda, 
M. i J. Mun tada, M. Gcrma, J. M. Tor ras, F . Vnlls i D. Rcnom. - Dia 2: IX Cami
nada do Sant Hipolil de Voltrcgll (15 km): el Grauel, mn~in de Scrratosa, font de la 

, Baga, •rmita deis Snnt• \lb1tirs (Lluciio i :\fnrcii\), Sllntn Llúcia de Sobremont, In 
Mh·nnda, font deis PhUnnA i Snnt Hipi>lit, J . M. Torras. - Dio 7: Vll Travessa de mun
tanya de Momserrnt-Rcus (100 km P•t sender. de muntanya) •n menys de 24 horcs; 
:\l. Vcndrell, J. Casajuana, P. Clnpé•, V. Candia, Ll. Vcndrrll i ,¡_ M. Torras; de 299 
pnrticipnnts varen acabar-In 166, entre ells tots els cn•t.c'llnrencs. - Dia 11: Camina
da Popular del Pla Rcmei tVic); F. Valls i M. C.crmii. - Die• 14 i 1;;: XV11 Travessa 
Mataga11s-:\fontscrral; hi participil M. Carrera!! i alu-es socis del Centre. - Día 22: 
IX Caminada de Prnts de Uu~anih; (18 kml; Molí del Cinglc, la l'ria, S. Nazarí, Molí 
del Ulanqucr, les Vcsprades, Galobnndcs, Santa Llúcia, SerrndeL de S. Antoni i Prats; 
l. Cabcdo, );l. G<!rmA i J . M. Torras. - - Q:a 2-1: XVT!l Cursa Popular de la Merco, a 
Baroolona (9 km); A. M. J>all(\jl). i J. M. 'l'orra.s . - Oia 29: Ronda de Matadcpcra; T. 
MaJ1osn, V. Gnndia, J. Cabedo, J. Cnrbo, ,f. Cili, F. Homilgosn, .J. Bruix, B. Rodríguez, 
D. Rcnom, M. CermA i J. Armcngol. 

ESPELEOLOGIA 

• Día 29: Exploració a l'avcnc: pélit de La Muntadn. per H.. Mas. 

ESCALADA 
• Oía 21: Escalada a Monlllerrat, en el serrat del Sol Ponent, ascensions a I'Agulla 

Pelada, IJ(!r l'arcsta N i IJ(!r la vio normal cara Brues; A. M. Pnllcja i J. :\1. Torras, 
junt nmb J. Nubiola, F. GuillniJlOo i E. Tomas. 



¡M u· NHT. A 
~~#•u 
~-_;¿~ 

A ' &.CÁMPING 

Jlrimeres marques 
en material técnic 
i al rnlllor preu 

.·:' 

./ SENDE.RISME. 

./ EXCURSIONISME . :';: ''· ,, . 

./ ESCALADA ~ ,· .. 

./ ALPJNISME ~-$.' 

./ ESrELEO ' 

./ BARRANCS :·. 

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

WATI:r- ART 1 MÚSICA 

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

PIANOS, ORGUES 
1 TOTA CLASSE D'INSTRUMENTS 

FACILITATS DE PAGAMENT 

VENIU 1 HO VEUREU 

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

Poligon Industrial 
Pla de la Bruguera 

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

CASTELLAR DEL VALLES 

Propa Domestic Industrial 
RARSA 

Av. deis Fruiters, 1 

CASTELLAR DEL VALL~S 

lnstaHacions i subministraments 
gas propa 

Concessionari oficial 
de Butano, S. A . 

Reparacions i condicionament de tota dasse de vehides 
VENDA DE COBERIES 

Passeig, 72 - Telefon 714 51 91 - CASTELLAR DEL VALLES 
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Estem molt a prop Ocs 00 · 659. a Caixa dt Sebedtll tei'Yehc 
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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 


