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L'AMIC PEPET ENS HA DEIXAT 

Vaig tenir la sor! de con~ixer el Pepet mitjanoant el noslre Centre, i mt's tard 
dins del Grup Pc&Sebrista de la CupcUa de Montserrat, dues institucions del nos
~··e poble a les quals estava vinc-ulat. 

Grllcics al seu tarannil de rodamón que el S<.'U treball li exigf, i a la seva afee
ció a la fotcgrafia, c~devingué un bon din impulsor deis concursos fvtogrfüics ele la 
nostra enlitut, encltrrec que on aquell momenl li féu la junta del CEC, i que el! 
accept.A de bon grat, pcrmelent nixl donar contínuitat a la lasca que iniciA en el 
scu momcnt el malourat Joan ruera. 

Per la meva participaci6 on les duos cntitals, vnig te ni r molles ocnsions, dones, 
por xeJTar-hi i per escoltar cls contes i peripecit•s deis ..cus viat~os per terrc-s na· 
cional• i europeas, que féu primer com a taxi..ta í més tard com a camioner. Tnm· 
bé havícm conviS<.ul en le• ocasion.~ que ens ufcrien el" concurses fotogrillic.• del 
Centre, deis quals mós d'una vcgada n'hnvia re•u ltat el guanyador, i c ls Cicles de 
Proje<rions i Conferencies. en els que havia participat presenlant i comcntant aJ. 
¡¡unes p!'Qje<rions, on ens pnrla,·a deis seus ,;ntges per Europa, !!Obretct pcr Aus-
tria i SuTssa, pulsos del A quuls n'estav¡¡ ben enomorat 
i perdoncu!, com que et'a un o,;pereptmyelcs ... sempre <..'U ida-
va el detall al maxim parlant- nos de tot el que havia ,;st i 
ropsat en cls paisos que visí· tava. Enguany tumbé Lenia 
provist participar en el XXVI Cicle de ProjeccionR. en el 
qua! ens hauria fct una ses- sió de diapu.<itives comentnnt· 
nos el scu últim viotge, que es titulava •De ~lo!>cou a 
Snnt Petcr~burg.. Molourada· ment, no en podrem guudir; 
pe•· sort, poro. n'hom pcgut tenit· un bon tust n través de 
sct interes..ant.s articlcs seu~; publioats al setmannri Forja, 
del que n'era assidu col-labo· rador. 

En el seu pos pel Centre, durant uns any• va formar par t do lo Junta Direc· 
tivn, oom a vocal del Grup t'otogrfüic, vocalia que, amb el seu impuls per~onal, 
terna a rello~ l'afettió a la fotogralin entre els nostres socis i c:•stellarencs. 
Gracies a oll, i a la scvn dedicació, aquesta vocalia té continultat. 

A més d'hovet· oscTit i col·loborat en la redacció del butlletí del nostre Centre. 
el podem recordar també si ancm a caminar pels nostres rodals, on encara podcm 
trobar alguns deis retols indiC!Idors de c.amins i font.s, tasca que eU també féu amb 
la paciencia i la lenttcitat que el caracteritznven. 

És evidc nt que el Pcpet era una persona molt vinculada al no•u·e poble, que 
s'est.imnva. ~..0 del que a l 'ensems n'era un cnt.ic molt rigorós amb tot el que 
l'envoltava i ~n cll mateix, omb la polltica i en les actuacions municipals i nacio· 
nals. Trobarem, dones, a faltar els scus relats, el scu ll·eball. In seva manera de 
fer i, és ciar, la seva companyia. 

Fina sempre, Pepet. 
Joan Muntada 

Portada: La fotogrnfla de la portada que publiquem a taU de felicil.tlció 
nodtt.lenca é6 obra d'on Josep J>ou. autOnUc artlAta de lo cAmera. 



~RAMA MENSUAL n•ACTES 1 EXCURSIONS j 
~mbtoe 1888 Md~oicat M& informadó a: 

1. diumcnge Cicle Montseny (XXI: Mat<~galls Grup de Muntanya 
l, diumen¡¡c La Val d'Aran a la t.ardor Cicle de Projeccions 
6, diveodres Portada del pessebre a un avene Grup d'Espeleo 
6, divcndres Son.ida anyal amb mcmbrcs de SECNI Grup de Muntanya 
6, i i 8 Cap de selmana a Montscrrnt Grups Pre-Ju>enil 

i ._Juvenil 
7, dissabte Ascensió al Puigmal Gt·up de Muntanya 
8, diumsngo Excursió al torrent de Colobrcrs Grup Infantil 
8, dium~nge Excursió al Bcrgueda Grup de Muntanya 
8, diumenge Pares Naturals deis RIJA i Cnnudh Cicle de Projeccions 

13, divcndres F'i ternúni adm:issió Saló do Muntanya Grup de Potograño 
13, divcndres Reunió per a preparar aetivitnt& Grup de .\fuotanya 
15, diumcngc Portada del pessebre a la Castcllnssa Noticiari del Ceotre 
22, diumenge Entro l'aigua i la Selva Cicle de Projcccions 
24, dimarls Mlssa del Gall a St. Lloren~ del Munt Grup de Muntanya 
211, dimceres Lliurament premi• Saló do Muntanya Grup de Fotografia 
25, dimccrcs lnauguració Exp. F Ot. Pope! Pou N01iciari del Cenll'e 

1 do gcncr Reunió prepara10ria XXXVll Marxa Ini. Grup de Munu111ya 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
--~------~~~ 

' Altros actívitnts 
• Die• 21 i 22: Al Bosc de Can Deu, Llign Cnt.D.lana de 'l'rineu amb gossos (e•po· 

cialital kart), organitzat por la Fcdcració Catalana d'Esport.s d'Hivcrn. 

ACTMTATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE DESEMBRE DE 1996 L.._ ___ _ 

GUUP INFANTIL 
• Dia 8: flxcursió matinal al Torrent de Colobrcn¡. Sortida de la parada de 

lo Vallcsanu u le• 9 del matl. Vocals: Guillcm 714.82.96 i Paula 714.22.06. 
• F:ls dics 6 i 15 parliciparem en la portado deis pl'Sscbres a !'avene del Muro

nell i a la Caatcllnssa, rcspectivamcnt. 

GllUP Pll.E.JUVENlL 
• Die& 6, 7 i 8 de dcscmbre. Sortlda de cap de 6Ctmann a Montsen-at. 
• Divundres: Sortidn de. la Vallcsana a le• 8 del maLí. Bus tins a Snbadell i tren 

fins a Vacorísscs. Pujada a Montserra~ a peu. 
• Dissabt.e: Excursió a Sant Jeroni i a la •ona de les nguUcs. 



• Diumcnge: Reeollir i tornada (tren i bus). A dinar o cosa. 
• Oia 16: A les 7 del matí sortirem del local social, pcT portar el pessebTe a la 

CnStellossa. 

CRUP JUVENIL 
• Dics 6, 7 i 8 de desembre. Sortida de cap de selman a a ll1ont.serraL 
• Divcndres: Sorcida de la Vallesana a les 8 del moti. Bus fins a SabadeU i tren 

fiDJI a Vacarisscs. Pujada a Montserral a pell. 
• Dissabtc: Excursió i pujada per la ferrata Tercsina. 
• Oiwnenge: l!eeollir i tcrnada (tren i bus). 11 dinar a casa. 
• Oia 15: Portarem el pessebre a la Casl.clla.•sa. Sortida, 7 del matí del local social. 

CRUP DE r.tUNTANVA 
• Dio 1: Cicle 

1\lonlscny (XX). Cor
ral de la Vilu, coll 
Prcgon, Puigsacreu, 
Mttla¡¡alls, eoll Prc· 
gon, font deis Mos
quil&, font deis Llops 
i Corral de la Vila. 
Uellfssim itincr ori 
pels ~'Ontrttforts nord
oncntcl• MI ma•sfs, 
espec;itt.lment atractiu 
al travco~ar In mag
nfnca avelo~tt de l'o· 
bngn de ooll Pregon i 
per ltt prcscnci a de 
lcP. d ivt:rKet> fonts que 
tie s ucoooixcn ol llnrg 
dol C!HO r. Vocal: Bal· Ma tagwl><, t<l fv n• le• Agudos i T u ró de l'Home. 
domor J>ororn (tcl•. (foto: Boldon1cr· J'orcr·o.l 
714 26 76-7 1~ 54 53j. 

• Ola 6: ,Junt amb mernbre;, de la SECN lgunlndn, onyol sort.ida matinal; enguany 
pels loponls del gorg Ncgrc, Mare de Déu del Grnu i Snntuari de Ja Mare de 
Déu de l'Ecolo¡cia. Dctalls: vocal ,Jooep Sors (lel. 714 73 001. 

• Oin 6: Porticipació en la portada del ~·bre a l'ttvenc del Muronell. 
• Din 7: Asecnsió aJ P UIGl\IAL (2.913 m ) Jl('r la •e»•ttnl de la \'all d'Err. De!;.. 

pla~amenl en ootxcs particular;; fins a l'estació d'esquJ d'Er r Puigmal !1.900 m J. C.U 
¡x>rtar cquip hivemal. Sortida a les 6 del mnll del locul xial. Vocal: .Jaumc Son;. 

• Día 8 Excursió al BerguedA. Darrera etapa de la tra'""-"" Sant .\liqucl de 
CuixA • San! Lloren~ pmp Bagil. ll.inerari: Sttnt Mnre de Brodl, el Castell. fonl de 
&rra, Sant J.1arti de Broca, Guardiolo, Sant Lloren~ prop Uagil. En el cim de Sant 
:.lnrc, roHoco<ió d'un pessebre, obra de l'amic .loan Munlada. Vocals: Perc Cardona i 
Jaume Torren. <tol&. 714 80 47 i 714 55 42J. Dc•plntnmcnt en rotxes particulars. 

• Oía 13: Reunió pcr a programar les actlvitats del Gru¡> a desenvolupar 
durnnt el ¡>rimcr trimestre de 199i. A un quort d'on•u dol vesprc, al local social. Oberta 
a tuthom qui vulgui col·laborar. 

• O in 15: Participoció a la portada del XXXII Pc~sebre a la Castellassa. Sortida 
dt l loc!ll dol Centre, a les 7 del matr. 

• Oiu 24: As.•istcncia a la tradicional Ml!ISII del Gall a celebrar a Sant Llo· 
ren~ del Munt. Sortida a les 10 del vespre del local social en cotxes particulars fins el 



pla del Giri>au. Hoces de ea m!: 2 (anada i retom). Cal portar llum índh'Ídual. De retom, 
al local oocial, lerttilia, torrooada i xampany. Vocal: Jaumc Tomms (tel. 714 55 42). 

• Oia 1 de gcncr de 1997: Reunió preparatoria de la XXXVD Manca Inlao· 
m de Regularitat a t-elebrar el proper mes d'octubrc. A les 12 del migdia, al local 
soci!\1. Oberta a tothom. 

GRUP D'ESPELEOLOGIA 

• Dia 6: Portada del V pcssebre als avenes d el nos lre entom; enguaoy 
es portarii a l'aven e d el Muron cll. Sortida, S del mnU dél local social en cot
xe• pwticulars fins al km 12,ú, pcr deixar els cotxes i seguir a peu direcció al 
Sabator Vcll i avene del :'>luroncll, on després d'e•morzar e• cantaran unes can~ns 
nadalcnqucs mentre els ossislent.s "" pa.s.."CD el pcssebre (obra d'en Joan Munl.a· 
daJ, i cls oomponent& del GECEC proccdiran a porl.ar·lo al fons de la ca'~l.at. Per 
a celebrar el einquc any oonseeuUu de la baixada del ~re a1s swncs, hi haura 
torrons i mistela pels assistonts. Per " més informnció: Junta d'Espeleo. 

GRUP i\NAR·Hl ANANT 
• Día 6: l;'articipnció a la pQr\ada del V Pessebre ala nvencs del nos~re entorn 

(uvunc del .Muronell). 
• Dio 15: Participació a In portada del pessebre a la Castellassn. 

Cft\JP D'ESCALADA 
• El dia 15, escalada a la Ca ste llassa per deixar-hl e l pessebre. Tot.hom qui 

Cllligui intoressat en pujar-hi, o on participar en alguna sortids dd grup, pot passar 
cls dim.arts i d¡jous, de 9 a 11 del vespre pcl Centre i preguntar pcl Cuki. 

CRUP DE FOTOGRAFIA 

C RÁCIES P E PET 
Poc m'ho pen::;a.va jo fu une on1.c nnys, quan vaig robre una cHrt.u del Grup de 

f'otogrofin del Centre proposont·me ser -ne el vocal, que ara haurin de fcr aquest es
crit potrlWlt precisament del que llnvors era propulsor del Crup: en Jusep Pou. 

Per aquell tcmps, la foU>grafin port.ava uns anys adormida, ja que en tot J'any 
nomé& es feia el Trofeu Joan Riera i el Saló de Munt.anya. Per abcO la .Junta del Centre 
va proposar al Pepet <i podía donar un oop de mil per posar en marxa J'acüvilat foto· 
grll.fica dins el Centre. Ell va fer unes rcunions previe>~ amb la 11\'Dl del poblc afeccio
nado a la fotografia, i d'aquMtcs reunions van sortir els concu.-- trimcstrals. En un 
principi v" costar molt posar-ho en mnrxa, pero la dedicnció i !'experiencia d'en Pepet 
ho VQn aconscguir. 

Molles vcgades, parlont omb cll, em deia que pensava que oquest concurs dura
ría quatre o cinc anys; dics do•préa de la seva marxa hem prcparat les bases del XI I 
Conc-urs Anual, prova evident quo el sou esforg no ha anot o sac foradat, sinó que ha 
donat el seu fruit . Segur que aquesta és la millor manera d'a¡¡rair-U la seva feina. 

En nom de tots, graeics, Pepet! 
Guillem Diaz 

• Dia 13: F'ineix el tcrmini d'admissió d'obres per participar en el XXXIV Saló de 
Muntanya i que oorrcspon a la XLIU Exposició Social de f'oeografia. Oportunament i 
si és possible, s'anunciaril. el dio i !'hora del veredicte públic. 

• Oia 25: A les 12 del mígdia, al local social, inauguroció de les exposieion.s 
i lliurament de premis a ls guonyado.rs del Saló de l\lu nt.anya. 



• Concurs anyal proper any. En la reunió programada del dia 5 del mes pas
sat, de comú acord tots cls as.~ istcnts s'establiren els quatre ten1es oblignts pcr po
det·-hi participar. Són cls següents: primer t.rime~l-re, «Lliure .. ; segon, .. Paisatgc urbi110; 
tercer, <Paraigiles .. ; i quart trimestre, .Muntanya», que correspondra al JOO,."V Saló 
de Muntanya. Les bases, en les quals ja s'csta trcballant, es repartiran més enda
vant. Ara, peró, ja sabem cls temes ... a tirar lotos s'ha dit! 

CICLE DE PROJECCIONS 
• Dia 1 de desembre. Pcr aquest dia, tal coro estHva anunciat, la projecció l'bavia 

de fcr, sobre Russia, en Joscp Pou i lladia que la preparava amb moltn iHusió i que 
ja tots esperavem veure. Peró degut al seu reccnt i inesporat traspas, que wts Jamen
tero, s'ha hagut de substituir a última hora per una alt.r·a. 

La nova projecx:ió és La Val d' Aran a la !ardor, per Baldo roer Parera, a dos 
quarts de 7, al local social. 

• Dia 8: A dos quarts de 7 al local social, Pares Naturals deis Estats Units i 
Canada (Gran Canyon del Colorado, Yoscmitc, Monument Valley, Jasper i 
Ranff). Diapositivas por Maria Alfara, del Centre . 

. Dia 22: A dos quarts de 7 a l'Au<Utori Municipal (nl prog~·ama deia, erronia
ment, al local social), Entre l'aigua i la selva, de !'Amazonia al Mato G>'Osso. 
Diapositivcs; por Joaquim .\lonturiol, ex..:atedrat.ic de la Univcrsitat de Barcelona. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

SOPAlt DE GERJ\fANOR 
El dia 16 d'aquest pnssat mes de novcmbre, al restaurant Mas Pinetó tinguá lloc 

l'anyal sopar de germanor, en el decm·s del qua.l es ll iuraren les plaques cornmemo
ratives de.ls l:!eus vinL-i-cinc anys inintcrromputs de soci, deis que es donaren d'alta 
l'any 1971. Són els següents: Joan Avellaneda i Solé, Eva Lleixá i Puigdomcnech, Jo
scp M . .\'Juntada i Ganiga, M. Meree Gem1á i Ullés, .loan Germii i Ulés (t), Baldo
mor Parcra i Godayol, Josep Aguilar i Cail.rn, l\·fiquel Santi$iteban i Escudé, Ehira 
Guardia i Rarnone<la, Marta Sancliment i Buixadó, Alfons Uuch i Comellas, Josep Es
tcbancll i ComasOlivas i M. Ginta Serrat.s j Arasa. Col dir, perO, que no tots pogue
rcn assistir al sopar. A aquests, en el moment d'apnrCixor nqucst butllctí, ja se'Js hi 
haura lliurat a domicili . Uenhorabona a tots clls~ 

XXXll PESSEBltE A LA CASTELLASSA 
El proper diumengc dia 15 de desembre, els g.rups Pre-juvenil i Juvenil portaran 

el XX.Xll Pesscbre a la Castellassa. La sortida sera a les 7 del matí del local social. 

EXPOSICIÓ DE NADAL 
Com ja és habitual, el dia 25 a les 12 del migdin es farñ la inauguracicí, al nos

tre local social, de l'exposició retrospcx:tiva de fotografics del nostre soci i amic, que 
recentmenc ens ha dei xnt, en Pcpct Pou. L'exposició es podra visitQI· els dies de Nadnl, 
Cap d'Any i Rois. L 'horari sera de 12 a 2 i de 6 a 8. 

QUOTES SOCI 1997 
A principis del mes de gener es posaran en circulació cls rcbuts de quot.a de soci 

de l'any 1997. 
Com molts anys es fh., rccordcm que és molt necessad que per tal d'evitar possi

bles devolucions de rebuts impagats que més endavant encarir8ll la quota, poseu en 
ooneixcmcnt de Secretaria, abans de finir l'any, per tal de fel' les oportunc:; csmcncs, 



Equip I(UJUlyador absolut de la XXXVI liiArxa Infantil de Regularitat 

qu<tl.sevol modificació en les IX>I!IrtB dades de dnmi,c:~/iació del co<>romenl. Feu-ho, si u& 
plau. Us e•lwviarcu dinen; i ens ostah·iueu gcstions sempre enuljooes. Gnl.cies. 

DADES PHJNCrPALS 1 lNFORMACl Ó DE LA XXXVI l\1ARXA TNf'M"flL 
F.l dia 17 del proppassat mes de novembre, a do;; quarts de 7 de la tuda, a I'Au · 

diwri Municipal, Lingué lloc l'ncte de lliuram~nl de premis als &4 equips guardon111& 
que aquí no relndonem ja quo In llista completa nparegué al sctmanari Forja (núm. 
2.422, día 16 de novembrc). Oetallem aqul, com és oootum, noméa els cine primera 
cquips classillcnts, que !oren: lcr, Albert 'forrcs.Joan Zoyo; 2n, Marta Rovira·l.aia 
Hovira; ar, Albu ScJTft.Anno Cluvó; 4t., Arnau .PuJou·Xo.vi Santttcntz i 50, Pere Eat.e· 
lianell.Juan ,\1oyñ. 

L'acte iiniciil amb l'acostumnt pa.,si de les diapositives fete• el di a de la :V1arJU1, 
i a eontinuacíó es lliurarcn els premis als infanta, donant-se, per a linalit7.ar, els re
cords de participació als co.Hc¡¡js locals que enguany es féu pcl scgilenl onlro d'acord 
amb la punluació aconseguida pcls t res primers cquips cla .. ificats de cada col-logi: 
ler , Emili Corles-Tolra, 31 punts; 2n, lES de Castellar, 33; 3r, La lmmnculad~, 35; 
t1t., Sant. Estcvc, -12~ 5e, BonaviRt.n, 45 i 6e, El Cnsal, 49 punts. 

La vetlladu la ñnnlitz~ren uM mols d'a¡¡ralmcnt del president pcr a toLes aque· 
Hes entitats i persones que de divt~rses formes i upcions col·labore-n amb e) Centre ¡ 
fan que la Mnrxn un any rera l'oltre pugui eodcvcnir una joioo;n realilat. 

GRUP D'ESQUÍ 

CUR.SET JYESQlll Al.PÍ 
No cal ni quo cns ho preguntcu; Sí! tornare m u nnor a Pal. Hi anircm els dissabtc• 

18 i 25 de gcner, i l'l i 8 de fcbrer. El prcu ~.de 23.000 pcssctcs per als socis i de 
26.000 pesoete<o ~r al~ no aocis del Centre. Aque<ot imporl inclou autocar, abooamcnt 
i dues bol'eJI de cursct cada sortida. Les inseripcions es faran eb dics 13 i 20 de de· 
scmbre. de 10 a 11 del ''espre, al local social. En el momenl de formalit:ar la inscrip· 
ció caldrlt abonar 5000 pcssete& do paga i senyal (imprescindible); la resta s'ingre .. aril 
a un comple bancari . 



Notes importants 
• El funcionamenL del cunet sera el mateix que en els deu anys anterior.~. 
• Per a poder ürar endavant el cunet caldran un mlním de 50 inscrits. 
• Els grups per a rer les clo.'""" s'intenla.ril que siguin el mil.xim d'homogenis pos

sible, pero caldra un mínim de 8 persones per grup. 
• f:s imprescindible que tothom lingui una asscgurnn~u. El dia de la pre-in,;crip

ció caldr~ que ens prescntou un comprovant de la vostr~ assegura11~a d'csquí (o la 
que us cobrcixi aquesta aeLivitat). Pcls que no disposeu de cap nsscguran9a, el Cen· 
tre usen proporcionarA uno de primers auxilis a pistes, a un prcu de 1.000 pessetcs 
per a les quatre sortidcs. 

• Els vocals es reserven el dret d'expulsnr del curset sense dret a reclamar l'im· 
port o tothom qui no tinf(UJ un comportament prou correcto a les pistes o durant el 
vintgtl. 

Tarceta·Assegunln!:8 do la Federació Catalana d'E«ports d'Rivern 
Tots els inwressat~ en obteoir la la.rge\a·MSegurnn~a de la k'CEil per aquesta 

lemporada, poden passar per Secretaria a los bores habíluals. Cal portar les dades 
porsonals. El preu és do ~000 pesseLes. 

Solt de Gu.anta detrpréa de tes últimes plugeti d'ttc¡uct!I\O tnrdor 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTMTATS DEL PASSAT MES D'OCTUBRE 

GRUP INFANTIL 
• Dia 13: Travessa Sant Uorenc;·Castellar. lli participaren: A. i Anna Canturri, 

P. Roíg, V. i A. Álvarez, M. Cru;sct, A. i ).1. Alfonso, G. Gómcz, C. i A. lniesta, G. 



Hosta, A. i Albert Vilatersana, C . i B. Soria, S . i X. Alavcdra, G. Muntada, M. Pa· 
pell, E . Giménez, J. Ro,ira, A. Cubí, C. Díaz, A. Palazón, F. Lorente, M. Sanliveri, A 
Torrano, A Rovira, T. i M. Cots i 26 adults. 

• Dia 27: Voltants del pantit de Sant Pon<;: C. Rui1., M. i T. Cots, S. i X. Ala
vedra, G. 'l'orres, M. Papell, G. Muntada, P. i E. Cavcro, M. Díar., A. i Amau Vilatcr· 
sana, A. i AlberL Camurri, J. Moreno E. Carné i 15 adulta. 

CRUP DE 1\IUNTANYA 
Entorns de Castellar: Dia 10: La Mola (1.095), carena del Sabatcr, coll de Grua, 

plec del Llibre, canú deis Mon,ios, La Mola i retorn; R. Canturri, P. Cardona, l. Co
mellns, ,J. Pujolar i P. Vives. - Dia 17: Canyelles, CasteUet i retoro per font de Ca
nyadell i can Padró; R. Canturri, P. Cardona, C. Lópcz, .J. Pujolar, F. Vergés i P. Vives. 
Dia 24: Sant Uoren9-Castellar; ooll Monner, can Cadaíalc, coll de Canyelles, can Ca· 
nyelles i Castellar; R. Canturri, F. Cardona, P. Cardona, l. Comellas, G. López, J. Sas, 
,J. Ventura, F. Vergés i P. Vives. - Día 31: Can Canyelles, Tres Pins, El Farell (789), 
rt!t.orn peJ coll de Ja Batistt Roja, Guanta, can ~·lontllor~ can Padró i fOnt del Cosidor: 
R. Canturri, P. Cardono, J. Sas i P. Vives. 

Altres excursions: Dia 12: Prospecció itinerari travessa Sant ~fíquel de 
Cui.xñ - Sant Uorcn<; prop BagA; Ras de Cortalets (2055¡, coUeL damunt Uac-eres, 
collct sota la Socarrada, Ras de Cortnlets; ,J. Torrcns. Queralbs, coma de Vaca, Torre
n~ules, Núria; J . Sors, M. llarragán i A. López. Sant Miquel del Fay, puig d'Olena, 
molí d'en T.lobateres, S. Miquel del Fay; R. Vila i J. Sors. - Dies 12 i 13: •Reunión 
y 1\larcha Nacional de J\llontañeros Veteranos,.,, a Vitoria-Gasteiz; V. Gandia1 

J. Carbó, J. Uobet i D. Renom. - Dia 13: Sen·a de Busa {l.lerguedil i Solson"-"J, pont 
de Llinars {860), can Sola, canal d'Orriol;;, Escales de grau, Sant CristiJfol de Busn 
(1.370); M. Batlle, J. Cabedo, .J. ~·!untada i C. Vinai<a. Del 19 al 26: Val d'Aran, des 
de la cota 1~00 al Tuc de 
Sa .Mont (2.500) i des de la •$ 't«'~ 
font del riu Geles al Tuc de ~"- ' 
.Mieidia (2.197), B. Parera ; 
dt>s del pont de Locampo al 
refugi de Saboredo {2.300): 
reconegut per les gorges 
d'Erme; des d'Aigües Tortes 
de la ribera d'.-\iguamog al 
refugi de Colomers (2.086): 
des del pla de Bcrct al san
tuari de Montgarri; B. Pare
ro i T. M. Datsira. - Di!• 
20: sortida de prospecció 
itinerari Cuixñ/Guardio· 
la; les Colladetes \1.800), 
coll de To;;es, corral de Font 
J•'erri, oollada de les 'l'ortes, 
coll!Wig i retorn; P. Cardo
na i J. 'T'orrens. - Oia 27: 
La Batlloria, Sant Martí 
del Montncgre, Fuirosos 
i tcrmc de Brcda; O. Re
nom, l. Cabcdo, R. Vila, M. 
Lomas, ,J. Sors, E. Planas, 
}"'. Daví, F. Arderius, M. Masia de Fuirosos. Wot<>: J. M. Mw·t(.J 
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Alfara, P. Atrufat i J. M. Martf. Sortida de pr'OS!X"XÍÓ itinerari Cuixa/Guardlola; coU 
de Roques Rlanques (2.2ó2), callada Verdn (2.295), callada del Vent, pla Guillom; J. 
Sors i J. Torrens. - Día 31: Cantilbria: l1Uengo, rin i pnble de Mogro, el Cuelu de 
Mogro i rowrn; J . M. Torras, junt amb José Leñero. 

Sant Marti deJ Muntnep-e. \ 1-"'oto: tJ. M. Monh 

• CAMINADES 1 ~lARXES 
• Día 6: XI CaJJÜnada de Navarelcs (18 km): Riera de Nc•pres, Rocnfort, ru· 

nes del caot.ell i Font Nova; l. Cabedo, M. Germá i .J. M. Torras.- Día 13: DI Cami
nada a Campdevimol ()G km): Pruners, Camp de la Roca (1.2.'í5 m), Sant Pcre 
d'AWra, PI a de la Tamba, la Teuleria i casino de Campdevimol; M. Genna. J. M. Torras 
i F. Valls. - !Jia 19: Cu noa de la Penyn LOO km, a Castellar (10 km): Drecera al 
Puig de la Creu, coll Roig, Alzina Bailadora, font deis (;,¡;¡sos i pla~a .Ma,jor. ,J. M. 
Torras i 13 companys de la Pcnya. - Dia 20: XIII CaJJÜnadn de Centelles (19 km): 
Ln Ro,;ra de Baix, el Puig Vell. Grau del Hacó, miradors del lUJe de la GuArdia, er
mita de Vilagcliu, ermita do 1 Ajuaa. el Geloc i Centelles; M. C'.crma, T. Mm\osa i J. 
M. Torra&. 

ESPELEOLOGIA 
• Día 3!: Avene del Club {- 95); Martl l Oani. 

ESCAlADA 
• Dles 12 i 13: Vi,•ac ni cim de la Castrllassa; Laura, Cukl, Oriol, Joan, ;\1art.! i 

Oani. - Dio 20: Escalada a AtboU; Meroé. Jordl, Acabe!, Caries, .Montse, Oriol, Jollnet, 
Dani, Laura i Cuki. 

ALTRES ACTMTATS 
• Oia 27: A. .M. PallPjll i J . M. Torras vnrcn ool·laborar en la lX edició deis 100 

km en pista, que tingué lloc al poliesportiu de can Jofresn, a Terrassa. 
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./ SENDE.RISME. 
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./ ESCALADA ~ ,· .. 
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./ ESrELEO ' 

./ BARRANCS :·. 
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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 


