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UNA CAMINADA ULTRACENTENÁRIA 

EL VOT DEL PELEGRÍ DE TOSSA 
La vila de Tossa de Mar, de In comarca de la Selva, ~s una població d'uns 

3.500 habitonts, la vida deis quals transcorre sereDAmcnt durant els mesos d'hi
vern, lluny del trimgol que •uposa la superpoblació que hi o•clat.a a l"estiu. Amb 
tot, un osdeveniment exccpcionol hi ~é lloc al mes de goner, el vot del Pclcgrí, 
dintre deis actes de la l'es~a m!\jor d'hivcrn. 

,Se¡¡ona diu la tradició, dur·ant el scglc >.:v una epidbmin de pesta mortífera 
s'apodcrií. de la vila, poro lo pregari" del poble troba en el mArtir snnt Scbastia 
ol miracl~ que va fcr .. }a desapar~l.xer. Pcr aixO, Tc>ssa es va comprometre a en· 
viar cada any un pelegrí a la capclla on es venerés el unt, fora del terme. Va 
ser llnvors que varen constatar que lu més propcra es trobeva a fo~ distancia, 
concretamen~ a Santa Coloma de Farners, en pie cor de la comarca, si fa no fa a 
uns 36 quilometres! 

Fa, dones) cinc oontürics que el pelegri va de Tossa a &nta Coloma, a peu 
naturalmeot-, tant si plou com Fi fa sol, faci fred o fnci calor, en temps de 

pou i en temps de gucrro, ol dia 20 de geoer, fosti\;tut del sant. Tot comen~a 
umb unu missn cantada, a l'ed~lt!~ in parroquial de Sant Viccn~. a les 7 del matí, 
i a l'a ltnr dedicat al sant. Qunn s'obren les portes de l'osglósia, el Pare Pclcgrí 
-com se l'anoooena- apareix. El nomenamcnt d•aquesl es monté en rigorós se
ere!, i és clcgit d'entre unA llnrga llista d'eapera (,•an dir-nos que actualment n'hi 
ha 45 ... ). Així es vol~n evitar favoritismes: volcn que els romeus hi pre:ngÚin part. 
pe! sant i no por l'home. Acabada la missa, se surt en proccosó - porlant la imatge 
de snnt Sebastia- pcls carren de la vila i es "a a la Cllpella de la :llare de Déu 
deis Socors, on el Pare Pelogrl rep un s.Uconduí't que l'acredita com a rcpresen
tant del pable de Tossa. Els h~bita que porta són els tradicionals, i es cobreix 
arnb una petita capa i un omplc capeU: oma.ts amb pctxinet~ de ruar, juntamcnt 
amb un llarg bastó, talmcnt com un bácul de bisbc. Al seu capdnmunt, hi pen
gen una cnrbasseta i uns rosnris. Tot seguit: empren lo cnminada, amb els acom
panynnts, en direcció a Sa nto Coloma. En trobar, pero, 1\\llim~ casa de la pobla
ció, a'hi otura. uns momentA, porque s'ofereix. un piscolnbís, o taU de desdejuni. a 
t.otA cla presenLS. Enc01·n que es procura seguir ol camí vell, cal fcr a.lguns quiiO
me~res por carretera (tot s igui pel progrés!l. En ser o lo callada coneguda por 
Terra Kegra, es fa una curta parada per esmorzar. Aquí és on s'hi incorpora la 
majoria d'acompanyants, que hi han vingut en oot.xe. Enl:\Jony es "a superar el 
nombre de 1.000 persones, 66 de lc.s quals feren el lr!\jectc descalces .. , 

Es rccmpren la marxa, els desc.U~os en primer lloc, seguita del Pare Polegrí 
i, o continuac.ió, la resta del peraonal. Es: passa la gran masía de can Noguera, 
!'ermita de Santa Ceclina (Scculina) i, pOC abans d'arribar u la urbanització King 
Pare, es para per ta l de dinar (cada•cu se'! porta, corn a bon pclegrí) en els plans 
vora cal Snntista. Després, es continua cap a Sils, les ~lnllorquine• i Riudarencs. 
Tot o.qucst tram va per corrotora, perO hi ha un hon scrvei de vigilancia de cara 
als "chicles. A Riudarcncs os torna a trobar el camí \'ell, en diJ·ecció a can Xifra, 
on hi ha actuahnent una e11coht d"agricultura i ramaderia. Pols volts de quart.s 
de 7, ja de fose, s'entra a Santa Coloma de Farners i ~~ fo cap a la Capella de 
Sant Scbastia, on la percgnnaci6 és rebuda per les autoritats, aoob aoompanya
Jncn~ de banda de mÚ3ÍCll i tot. Durant la major part del comí s'ha anal en si
lenci i rel!ant el rosari a esl<lnes, cosa que també es fa n Santa Coloma. Després, 
el Pare Pelegrí es trasllada o l'església parroquial de la ciutal i firma en el re
gistre de la rectoria, a la "cgada que se ti acredito haver oomplert el vot. 



El Pare Pelegrí, camí de Santa Coloma. - (Foto: J. M. Torras. ) 

L'endema, a les 7 del matí, se celebra una missa a la Capella de Sant Se
bastia, acabada la qua! es reparteix als assistents un ramet d'olivera i de mar
duix. El Pare Pelegrí el col·loca al capdamunt del seu bastó, i comen<;:a el camí 
de tornada, amb una colla d'acompanyants. En ser a les Mallorquines , es para 
per esmorzar a !'hostal, i s'hi incorporen la resta de seguidors, en nombre d'uns 
quants centenars. L'itinerari és el mateix que el del dia abans, pero es fa amb 
més alegria. En ser al Molí de can Poch (ara Molí de la Selva), té lloc la parada 
per dinar, i en arribar a !'ermita de Santa Ceclina, el Pare Pelegrí fa tres trucs 
a la porta, amb el seu bastó, i diu: 

-Ave Maria Puríssima! 
-Sens pecat fou concebuda -li contesten des de dins . 
-Permeteu !'entrada al Pare Pelegrí i als seus acompanyants? 
-Benvingut sigui el Pare Pelegrí i els seus acompanyants! 
Aleshores, entra tata la comitiva i, després de fer la visita espiritual a la 

Mare de Déu de Montserrat i pregar per les necessitats de Catalunya, es convi
da tothom a menjar coca i fruita i a fer un traguinyoli. 

Continuada la marxa, es fa una altra parada a can Noguera, on es torna a 
oferir als pelegrins més beguda, galetes, ganyips, etc. Pero la festa continua. En 
ser a can Garriga, a cosa d'una hora de Tossa, es torna a oferir menjar i begu
des. I, finalment , a ca l'Aromir -a tocar les primeres cases del poble- hi ha 
més coca, galetes, vi ranci, orxata, etc. Amb tot aixo , ja s'ha fet fose, car som a 
prop de les 7. A !'entrada de Tossa, es reagrupen els assistents i es va a la cape
lla deis Socors, on el Pare Pelegrí lliura al vocal síndic el document signat pe! 
rector de Santa Coloma, i diu en veu alta a la gent: <<El vot és complert! >>. 

Les campanes repiquen, sana la música, .¡ s'entona la <<Can<;:ó deis pelegrins». 
Els homes de la vila desfilen en processó, amb atxes enceses , fins a l'Església de 
Sant Vicen<;: . Allí fan el passadís als pelegrins i s 'entra al temple, que s'omple de 
gom a gom. S'acomiaden els pelegrins amb un breu parlament del rector, i ca
dascú se'n torna a casa seva, amb la satisfacció d'haver comprovat que la tradi
ció del vot del Pelegrí segueix complint-se any rere any. 

Josep M. Torras 



LA NOSTRA PROVA 
DE RESISTENCIA 
PER MUNTANYA 

Arribats altrn vegada al mes d'abril, per 
•i•ena vegada consecutiva el Centre Ex
cursionista de Castellar tó a punt la prova 
de resistencia por muntanya. Enguany, des
prés d'endegar (abril 1996), amb molt bona 
acollida, la •Ruta de les Ermitas., ara per
toea tirar endavant la tercera edició de •Eis 
Cine Cims-. 

Amb el bagatge de les primeres experi~n
cies viscudes en el docurs d'aquest.s esdev& 
niments excuraionistes, hom ja comen~ a 
veure ~es d'una perspectiva més iunplia
com aquesta troveaaa, nascuda (oom molt.es 
activitats del Centre) ben modestament, de 
la mil i de la iniciativo deis seus impulsors, 
n'lsidre Cabcdo, en Vicen~ Gandia i en Jo
sep Sors, s'ha anat consolidan! i guanyant 
prestigi amb el pas del temps. Es tracto, 
scns dubte, d'una cursa d'una gran bellesa 
d'it.inerari que, alhoro, requereix in'\~ UD 

notable esfo'> per afrontar els sobtats des
nivells que comporta. En aquest sentit, po
dríem considerar-la - son.se por a equivocar· 
nos- d'entrc les més dures que es fan a 
Cat.alunya. No cnl dir, perO, que tot i la scva 
dificultat i complexo organització, va ésscr 

un encert iniciar· la i nra és motiu de satisfacci6 veure com continua i amb cada 
novo opcrtunitat va guanyant p"rticipants de Castellar, d'arrcu de Catalunya i, 
fina i tot, de més enllá. Tots els que han ajudat, d'una manera o d'una altra, a 
fer-Ies realitat, se'n poden sentir, justificadament, cofoís. 

Enguan,y als ·Cinc Cim,s. no hi han graos novetata. En tat cas, potser val la 
pena remarcar que ha eatat precia variar el trajeete entre Gallifa i El Farell de
¡ul a la creixent i ma.ssh•n p~ncia de cledes i, tambó. per esquivar les possi· 
bies dificultats que podría comportar el fet d'haver de travessar, diversas ,-ega
des, uns t.orrenta que prescntessin abundant aigua. Aquo8tO variant., que ens hem 
vist oblígats a seguir al no havor-hi alternativa, evidentmont supcsa allargar la 
ruta. A l'cnscms, presentem una mínima novetat a la Vl:lll d'Horta que escur~a 
una mica l'itinerari que enllaca a mb Sant Lloren~ Savall. Tol i aixo, la major part 
del recorregut és idcntic ol deis passats anys. 

Ja en el capítol d'agralmcnts, cal apuntar la bona prcdisposició a col·laborar 
que, com semprc. hem trobat.. entre els amics i cntltate que habitualment ajuden: 
Caixa de Catalunya, Cobcga S. A. , Club Atletic Castellar, Creu Roja, Joventut 
Atlctica Castellar, Radio-Club CMtcllar i Serna. 1 dina d'oquest apartat, esmen
tarcm d'una manera especial al nostre ccn¡;oci Francesc Daví, que ha ced.it des
intercssadament un espl~odid dibuix de Sant Lloren~ del Munt per poder reproduir 



a les litografíes . 1 tanmateix agra.ir, igualmeot, a 1'a1nic Raruon Fal<.·ó la st:va ajuda 
i amabil itat al vuler disseny¿t,r, ¿t,mb molt d 'encert: el logotip de la prova. Tot 
aques t caliu i s uport incondicional fa possihle continua r omh entv.siasme i sense 
defalliments . Per aixo ens plau de donar-ho a coneix•r. Pot..•r d'una manera scn
zilla i planera, perO no c.xcmpta de profu nda i s incera gratitud. 

Esperetn que el bon temps vulgui acompanyar i que el propcr dia 27 pugueOl 
gaudil· cl'una hona jornadn de mu_utanya. Per la nostn\ partl iHusió i voluntat no 
en falta ra. Amics, us convidem a tots. A uns a partici par-hi, i a.ls altres a col
labora r fent de con trols . finti ~leshores! 

.::,::'·:, t\PROSPECCIÓ AFORTuNADA 
:=, ::::(.'''·.,:/ ': -P~RQ':'..AMitLLARG' F~AL ' 

Havin d'és$er una rnatinal de prospecció al Hipolles, perO va acabar a les vuit 
del vespre. 

De Campde'\'lmol, corn si ané::::::im al 1\logronyl sor tim dreta amunt pcl hani 
de Sant CristMol i ens entilem, dins la vall del Fre8er, p.;r una pista, r•voltada 
i molt a trotinada per les plugcs de. primen• d'any i el gel, cap a Sant Pere d'Aüint, 
ennit~ romimica ben conservada, a uns 1.000 m a lt., que ós un be11 rnirador des 
d 'on contemplem, a l'oel:t, el front brilla nt del PedrafOrca. Aquesta zona fo poc 
era batuda pels ca(ndors del senglar. 

Deixem el cotxe i ja enfililvcm pista amunt, quan a l'esquerTtl~ allU mateh:, 
en Jo5::ep descobrei~ uo 8enyal) un triangle groc indicant un corriol cap a 1'oest. 
Era la mateixa marca del cruni de l\!ontgrouy al coll de Grat• j a coneguda . Ani
mats per la troba11a pugcm pcr la solcia, sota els gratLS de roca, per a nar a vol~ 
tar el Cuas (1.410), fins an "ibar a un pla net damuot el gn-lu~ nou mirador sobre 



la vall, s~mt Pere d'Aüira i el .. Pedra•. Fern \HlE!S rotos mentre reprenem l'ale, i 
seguim les marques per una pisto planera. perO aviat, al sobrepassar a ]•esquer
ra una tolla. abcurador natura l, el corriol torna a enfilar-se a la dreta del camí 
i cns porta a un collet on girant a la dreta s'endinsa a l'obaga del CuAs per entre 
un bo~c de faigs preciós, travessat pels raigs de sol. IIJ.·a el sender baixa un xic 
fins arribar a l coll de Grats (1.240), espaiós, ja scnse ncu. 

Fins al1a ja ho concixia, perO ara potser que esbrinéssim si el pastor de El 
Baell tenia raó quan cm digué, el passat novembre: que un camí molt anivellat 
portava de les seves terres cap el coll de Gra ts i d'allf al Montgrony. Efectiva 
ment: tot just c<Jmen~ar a baixar el coll cap a l·est. per la soleia, arrenca un cor
riol amb antigues marques vermelles que amb poc desnivell volta la carena cap 
a !'esquerra i ens ofereix al fron~ el Taga ernblanquinat i, a sota, Bruguera. Es
mor:zem j decidi m arribar-nos un pCl mós a.munt, pcr una pis ta recent amb mol
ta pendent. i a l:; cinc minuts, arribant a un collet ober t a barrinades ... Grata 
sorpresa~. s 'ens presenta, sota el cel blau i la llu'i!:!SOr del migdia, la bellissima 
pá!loriunica nevada del Puigmal, les Roques de Totlomon, el Balandrau i Basti
mants al fons ... Davant nos tre, sota el Puign1al, les planes de El Baell i de 
Campelles, sobre Ribes de f'reser. Tot \ID regal! Ja podern fer plaos per a noves 
ca minades de bon fcr i gratifican ts . 

Tornexn. Agufem el cotxe L .. veient s j la pista de ba ixada que porta a la 
ColOnja Herrand és millor i més curta. Sí, perO el pont sobre el ¡.reser és tancat 
pcr un gran portal enreixat i tancal omb c>~denat. Aixo no ho indica pas el mapa! 
Es un (>Ont particuJa ,. de l'ernp,.e.sa paperct·a Guarro/Casas. 1 ara quC? Torncm 
a munt, a voltar. Ja, ja . Al mig del pendent de l'obaga, en el r~mgar d'un trenca 
aigües, el cot.xe $/eos queda nedant. T.lllstima de no tenir un tot-tcrrcny! El ser· 
vci d 'assist.Cncia del RACC a Hipoll en .!:! va venir a t reure del fa ng a les sis, i 
després de le~ cucs do tornada del diumenge de Ripoll a Vic, a les vuit arribA
rcm cansats a casa. I\'lai se sap quina nova experi~ncia t'espera volt.ant pel món . 

Abril 1997 

6, diurnenge 
6, diumcngc 
8, dimarts 

11, divendres 
12 i 13 
18, diumenge 
13, diumenge 
13, diumenge 
19, dissabte 
19 i 20 
20, diumcngc 
23, diumcngc 
26 i 27 
27, diumenge 

Josep Mane! Martí i Saurí 

Serra del Montsant 
Pie de Morties 
Vere<licte del Concurs Fotogrillic 
Reunió preparatOria d'activit.a.t.s 
lll Campamcnt d'Azimut 
Cicle Montseny (XXI!) 
Marxa Escolar Anoia 
Escalada a 1\'lontserrat 
Ascensió a l Puigmal 
Pie Lluciil 
Embardissada de la Garrotxa 
Tor rcnt de Colobrers-
Pic d• Posets 
Els Cinc Cims 

Grup de Muntanya 
Grup Les Dues Traces 
Grup de Fotografía 
Gno p de Muntanya 
Grups lnfantiVJuvenil 
Grup de Muntanya 
Gl'llp de Muntanya 
Grup d'Escalada 
Gnop de Muntanya 
Grup !.es Dues Traces 
Grup de Muntanya 
Gn1p Infantil 
Gn•p Les Dues Traces 
G"'P de Muntanya 



TENIM NOTÍCIA DE ... 
• Caminades Populars: Navas, dia 6; Balsareny, dia 13; Sallent, dia 20; i 

Puigreig, dia 27. 
• Dia 12: VI Triatló de Muntanya, a Ordino (Andorra). - Dia 27: XXXIII 

Festa de la Canc;ó de Muntanya, a Caldes de Malavella, organitzada pel Club Ex
cursionista de Gracia. - Els dies 30 i 31 de maig i 1 de juny: XLII Campament 
General de Catalunya, a L'Ametlla de Mar. 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES D'ABRIL DE 1997 

GRUP INFANTIL 
• Dies 12 i 13: Participació en el 111 Campament d'Azimut. Informació 

en aquest mateix butlletí i en els telefons 714 22 06 i 714 82 95. 
• Dia 23: Torrent de Colobrers. Matinal. Sortida a les 8 del matí des de 

La Vallesana. Vocal, Guillem (telefon 714 82 95). 

Els Infantils, al Port del Comte 
Un diumenge varem anar al Port del Comte, a la neu. Hi havia molta neu i 

El Grup Infantil al Port del Comte. - (Foto: Guillem Díaz. ) 



•ns ho virrem passar molt bé. Va ser molt divcrtit baixar nmb els plást.ics . Vam 
quedar xops, perO molt contonts. 

Després varem ana r al restauran~ de Solsona a dinar. g¡ restaurant estava 
en un cimping, i cls macarrons eren boofssims. Des.prés v:Uem anar a jugar amb 
el Pere, al circuit de bicis i als gronxadors. Quan ens van eridar per marxar, 
nosaltres no volít!m perque en.s ho cst:lvem passant tan bé que el temps va pas
sar molt de pressn. Vitrern ser una bona colla . 

Arnau i Albert Vilatersana 

GRUPS INFANTIL, PRE-JUVENJI, I JUVENIL 
Cam pament d'A:t>imut 

Enguany, el nostrc Centre organitza el IU Campament d 'A:t>imut (Movimcnt 
Educatiu d'Excursionismc en el tcmps lliure Infantil i Juvenil de Catalunya), els 
dies 12 i 13 <!'abril a les Arenes. Es tractarii d'un cap de sctmana on els nois 
i Jes noies de les difere nts entitat..s excursionis tes que fOrmen part d'Azimut, jun
tament amb monitores i monitm·s, ens trobarem amb ganes de pa~.sar-nos·ho d'allO 
n1és bé: fent gresca i vivint e l món de 1'~xcursionisme. 

Les activitats programadas són les segUents: el dissabte d ia 12 durant el 
mat.i arribaran al campament els grups pa.rticipant..~; a la t.ordo bi haurA tallen:! 
i jocs~ dcsprés de sopar hi houra j ocs de tüt i vetllada. Diumenge, d ia 13. dcs
prés d'esmorzar s'han preparat cxcursions pels entorns de les Arenes, els itine
raris deis quals varien segons e liJ diferents grup~ d'edat. A la tornada dinarem 
paella i a la tarda c.aldra desmuntar les tendes i cap a casa. Pels qui vulguin 
participa-r~ recordeu que beu de portar plat, got i coberts, dinar i sopar del dis 
sabtc i cls cstris d'acampada (que podeu llogar en el Centre). 

El }Jreu és de 1.100 pes.set.e8 per per!:lona. Per inscriure's: poscu-vos en con
tacte amb els vos tres monitors. 

Esperem que cap de vosaltres, jovent del Centre, hi falteu. 

Gft(Jp DE 1\'IUNTANYA 
• Dia 6: UI E xcursió a la Serra del Mont sa n t (Comarca del Priorat). Sor

tida a dos quarts de. 7 del ma.tí del local socia l. Viatge en cotxe!:l particulars fins 
a Ullden10linl$, des d'on agafarem la pista que ~ns conduirO a les Cadolles Fon
dea, al riu !\1ontsant, prop do J'~rmita do Sant Antoni, 11oc on t!lS deixarem. Co
m.en~arem rexcu r.sió seguint aigüe.s: avall l'esmentat riu fins arribar a l'enn..ita de 
Sant Bartomeu de fraguerau. Des d'a11í continuarem fins l'aiguabarreig des d'on 
r•munl>trem el barranc deis Pelags i el del Bidauba1· cap al Piló deis Senyalets 
(J. U 5 m). A partir d'aquest punt seguirem perla Serra ~lajor en di recció a Al
barca fins agafar el barranc de les Bruixes cap al Toll de rou. Des d'aquest bo
oic lloc anirem cap al Pi de la Carabasseta i, tot passant pe1s Pins Carrassers, 
arribm·om altra vegada a les Codolles Fondea. Éa una excursió sense dificultat.ll:i i 
nmb una durada d\me:: quatre hores i mi~ja, aproximadament. Vocals, Josep .M. 
Biosca i M. Concepció Costa (teléfoo 714 62 6:) ). 

• Dia 11: Re unió pc r a programar les activita ts de l Grup, a desenvolu
par duranc els mesos de maig , juny, juliol. agost i setembre d'eaguany. La troba
da comen~ará a un quar~ d'll de la nit, al local social, i és obcrta a totbom qui 
vulgui col·laborar. 

• Dia 13: Cicle 1\lontscny (XXII) . E mbnssament de Va llfor n ers , can Cuc, 
Sant Salvador de Terrade•, c~n Quint~na, coll de Tascó, coll i carena de Palestrins, 
turó de Pi Noven, con del Pou d'en Besa, Castanyer Gros d'en Cuc, torrent de la 
Baga d'cn Cuc i punta de Va nforners. Llarga excursió per colls mol t interessants 
d'aquest s ector del Montseny. E l Castanycr Gros d'en Cuc és on deis exemplars 
rués gra os de Cat.a.lunya i la seva vis ita és una fi ta gaircbé obligada per a tots 



aquells que dcsiLgen coneixer el Montscny. Desnivcll, 750 m. Sortidu, a do• quarts 
do 7 del mlltC. VO<:al, Ba ldome•· Pilrera (tclefons 714 54 53 i 714 26 76). 

• Dia 13: Diversos socis participaran en 1., tasques de control de la XI Manta 
Escolar d o Regulnrítat de l'Anoia (Igualada). 

• Dia 19: Ascensió a l Pul ¡¡mal des d e la Collada de Toses. Sortida a les 
6 del matí del local •ocial. Oospla~amont en cotxcs particulars. r:xcursió sen!~<! 
dilieultal.s tecniques, pero amb uns 30 quiloruetres de recorrogut i un desnivcll 
dt! 1.100 rn.; per tant., pot 8-E.tr un entrenamcnt de cara nls • Cinc Cims». Vocal, 
J a ume Sors. Itinernl'i : Collado de Toses, coll de la Crcu de MaiaM, Pla do Sa
lines, 'l'ossnl del Pas dols Lladras. Pa• del• Lladrcs i Puigmal. D""ccns pel ma
teix cami. 

• Oia 20: Participació a In XX Embardissada a la Gnnolxn organitr.oda 
pcl Centre Excursionis ta d'Olot. 

• Dia 27: Els Cine Cims. Prova excur.ionista de reaistcncia per muntanya 
(tercera cdicíó), de 54 quilomelres. Orgnnització a <Arree del Centre Excursionis· 
ta de Castellar. (Vcure progra ma adjunt.) 

GltUP DE }' OTOGltAFIA 
• Dia 8: A les 10 de la nit, vered icte públlc del Primer Trimestre d el 

XIJ Concurs Anual de Fotografia, tema Lliure1 a can·cc de mcmbres dcJ De
pnrlament de Fotogra tia de les Agrupnciou.s Profcssionals Narcís Gin> lt, de i"ia
badcll. 

Dos nous vocals 
Er1 el g-rup esWm d·enhorubona, cl;tr jo teuim dos u<Jus Yocals: són el Lluis 

Lotorre i e l Vnlentí Vives. Tots doa portD.rfll't el g~·up d'ara onclavant o.mb la m0\'9 
col· lnboracíú í la vostra partícipaeió, aporlant 1~ folograties eom heu fet fin• ara 
Vull aprofita.r aquestes quatrc radie• per donar·,•os a lots les gracies i la ben· 
vinguda al Lluís i al Valcntl. 

Cuill cm Díaz 

Concurs · El nostre riu• 
Del concurs de fotografio, emmarcnt dins els actes do la Il Sotmana Vcr<la, 

.. (!41 no$ltl't! riu», 0n furcn gututyadors .:l senyor J . 1\Hquc l Oadia, lu scnyora Do· 
lortl Cos i e l senyor .Joan ParC>ra. primer, segon i lercer clossíficata, r~pcctiva
ment; tct>o tres socia de la noslra cntitat. El jural (en el que hi ha\Ü melltbres 
del Centre) concedí un acccssiL a la scnyora Anna M. GarcCa. A tot.ll els fcliciwm 
bcn e fusivamcnt. 

QJU.;p D'ESPELEOLOGIA 
El Grup d'Espelco, després del succc1l durant l'assemblea i por tal d'aclorir 

puntR perqu~ no hj hugi male;ts interpr~Laeions, vol puntuulitzar: 
Que clu rant l'any 96 ha rea litzat les segücnt~ acti\~tot.IJ: 
24- 2-96: Recollida Pessebrc avene del Davr 
30- 3-96: Exploraeió av~nc de la Casanova 
31· 3-96: Exploraci6 avene de la Malesa, a mb SERNA 
14· 4-96: Avene del Llcst 
1- 5-96: Autocar amb S5 persones a l'Espluga del f'rancolí 

per visitar la •Cova de ltt Font ~1ajor•, uu J.'TUp 1.udstie 
i l'alt rc d'espclMiogia pcr la covu 

16· 6-96: Avene del Xavi (el GarraO 
i - 7-96: Comprovar plaques coJ.locades a díverses ta\~tats 

17- 7-96: Comprovar la resta do plaques col-locadcs 
2 1· 7-96: Avene de la Moleaa 



29- 9-96: Exploració n !'avene Petit de la Muntada 
22-12-96: Portada del Pcssebre a !'avene del Muronell 
29-12-96: Sonida col1iunta omb els d'Anar-hi Anant a la co<~a Simanya 

i cova de I'Áneel, entre d 'altres. 
Per diferents raons no odi<mt.s en aquests momcnts, no t.otes aquestes activi· 

tate han estat reflectides en el Butlletí. 
En cap moment el nostre grup ha demMat una quantitat de diners específi

ca, sinó que aquesta ha e•Lat atorgado per acord de la Junto. Aixó no vol dir que 
lea polemiques 30.000 peaactc& as•ignades en cos de no ulilitzar-se (per tasques 
t<>l.n lment justificados documontalmenl) quedin en po·opletat del grup, sin6 que 
t~-ulomtiticamcnt pa.sscn a diepusició del Centre. 

Acceptem que les nostr(ls activitat.3, exposicions i .eortides no siguin del gust 
de tothorn, perO en cap momcnt busquem organitzar un folclore, sinó que hi po
sem el nostre mhim interK cnc:ertet o no. Per la nostrn part donem per tancat 
l'assumpte que cru; hem vist. en l'obligació moraJ d'aclarir. 

CRUP D'ESCALAOA 
• Dia 13: Escalada al Cavall Bernat de Montserrat per la \'ia normal. Es

colado d'uns 65 Il1 repartito on tro• llargs de diticultat mltxima de .v •. Totn per
sona interessada en fcr l'nocensió ha de passar el dijou• día 10 pcl Centre ¡>e¡· 
or·go nitznr el matelial i les COI'dndes. CaldrA dur case. F.l~ dimarts i dijous som 
ül rocodrom del Ceotr~, do dos quarts de 10 fitts a dos quor t.< d'll, exceptuant 
quon jugui el Barya 

CRUP D'ESQUÍ 
Final de la T emporada d'uquí alpí 

Tal i com ja és habitual en oquests últims aD)'l!, durnnt qualre di.<sabtcs deis 
mc101 de gener i febrer, hem organitzat el curset d'esqul alpl, a l'estació andor
rana de Pal. 

En el moment de fer les inscripcions va haver una g-ron demanda de placcs, 
de mu.nera que abnns d'acab:.tr e l primer dia jo estaven plcns ols dos autocarl:l 
prevístos iniciahuent. AixO ons va fer decidir, dc~prós de btts tantcs cstones de 
J>ens&r~hi i parlar-no c nti'C Wta, posar un altrc autocat·; e l fot, perO. ós que a tot.s 
onP. ft'ia ba..st.ant de respecte poder controlar un g rup tnn nombrós, sobrctot tc
nint en comptc que ve molla gent jove; també ens preocupa va fo'>a l'embús que 
podrien provocar cls tres aulocnrs a La Valle.sana. 

Al final •am •er 140 partioipants a les aortidcs, lo mojoria deis quals von 
fer cursct. 

En general totbom s'ho hA pa8Sat molt bé, i sobretot cal destacar el grup de 
dcbutant•, que al final del euroot ja baiJ<aven per la mojorio de les pistes do Pal. 

Quant al temps, cal d.r que aque•t any hcm tornat a tenir molt bons dies i 
quo lo neu, tant en qualitat eom en quaulitat, ha estat bono. 

Aquc.::;t Ol)y, eu fa deu que c.;; von iniciar ~:~.quegt.s cursot~ i es va revifar l'es· 
quf dins el CEC; pe¡· aixb, i com a record d'aquest des~ univorsnri s'ba enlregat 
o tolS els inscrits un portn·abomHnents amb l'escut de J'entilat. També durant 
cls viot.ge~ es \'an sortcjar unf.l obsequi.s entre tots ci.CJ pn•·licip~:~.nts . 

Un cop fete.s les qualrc sortidc~ del cur.l:lel) en varcm orgonitzar una altra a 
Boí-Taüll. E.s va triar aquesta esteció ja que teníem gtuleS d'anar a una diferent 
de los que tenim més propcre.,, i que hi anem més habituolment A l'estnció tots 
vllrem gaudir d'un gran dia d 'csquf, i el vialge tins i tot va resultar més rapid 
del que ha\icm calcula!. En rcaum, la <Ortida va ser un ~xit i tots varem quedar 
amb ganes de repetir. 



Dcsprés d'aquesta sortida tenícm la intenció de progTamar-ne més, pero de· 
gut a qu'"c no veiern clar t i podríem omplir l'autocar, i les clovades temperatu
res que estavcn dcgradant molt de pressa la neu, hem decidit donar per acabada 
lo temporada. Si tol va bé el proper any hi tA>marcm ... , de momenl, pero, per als 
més bcn prcparats ara queda l'opeió de l'esqu1 de muntanya . Animeu·vos, que fins 
al juny hi ha programaciú. 

ORUP LES DUES TRACES • ESQUÍ DE 1\fiJNTANYA 
• Oia 6: P ie de Mortics (2.668) per la vall de Galba (Formigucra), amb 990 

m rlo <lesnivell, lánt de pujada com de baix>~da. Oificultnt ••. 
• Dios 19 i 20: P i e Ll ucllo (2.776) . Primer dia. Presa do Cavollers ref. Ven· 

to.•a i Calvell, i el segon fins el pie Llueia i retoro ·a la 1>resa. Desnivell, +1.200, 
- 1.296 i dlficultat •. 

• Die.s 26 i 27: Posets (3.375): El primer dia des d'Eristc fins el Ref. Angel 
Orús i el scgon ascen.sió ale Poseu i retorn cap a l:!riate. Dcsnivell, ~ 1.635, 

1.63.> i dificultat •·•. 
Recordeu que el dijou.!! anterior a Jn sortida heu de comunicar la vostra as

sisl~ncia al Pere (telcfon 714 8584) o al Dani (tclCfon 714 55 53), semprc abans 
de les 10 de la uit. 

OlDLIOTECA 
El nou bibliotecari é•, des de fa poc, el aenyor :\lartf Uobct, que s'ha ofert pcr 

fe:r~se ritrrec d'aquesta tasca prou int~ressant i importanl. A ell. donc:s.. és a qui, a 
partir d'ara tL< heu d"adr...;ar per tot allb referenl a llibr"" i videos. 1\'0i<altres ti 
d~it¡¡em encerl que, pcr la seva preparació i personalitat., no dubtcm tindrA. 

RESUJ\f DE L'ACTA DE L'ASSEI\ffiLEA ANUAL DE SOCrS 
Celebrada en scgona convocatOria, a la seu ~ocial del Centre tingué 11oe, el 

dill 2A de febrer d'tmguany, l'ns:tcmblea unual ordinfuin en lit qua l es tractarcn 
ela scgücnts temes: 

E• llogí l"octa ue l'assemblco anual anterior, que fou O)li"OVad a. 

S'aprova e l ccssmncnt vOl\lnLari deis mc m bl'eS de Junta scgücnt.s: senyur 
.Jaumo Font i senyont Paula Domínguez, i la seva suhstitució pels senyors Gui· 
11om Díaz i Sergi Pich. De les tasque. de Materi.U ce.,arcn la senyora Marina 
:\!untada i el scnyor :\!are Paul, que mrcn ser sub8ti~ull8 per la scnyora Júlia 
Girbau i els senyors Jaume Font, J. Miquel Badia i Ramon :\las. De coordinador 
del Crup de F'otografia cessil Guillem Diaz i se u'enc~arnn, a partir d'arn els 
s.c.nyo~ Valeotí Vives i Uuís Lot.orre. La Junta, aprovada en ttSsemblea, queda 
eonatitui'da així: PresideoL, Joan Muntada; sot.s-pre!!ident i v()eol d'Esquí, Ramon 
J\·fontes.; s.ecret.ari, Josep Son~~~ tresorer, Tom:is 1\·lañosa~ vocal d'Espelcologia i del 
Grup Anar-hi Anant, Ramon t..·fo~; segon vocal d'Espclcologin i del Grup Anar-hi 
Anunt. ,J. Miquel Baclia; vocal, Duni Sngrera; vocal del Crup Infantil, Guillem Díaz; 
i vocul deis Grups Juvenil i Pro•,Juvonil. Sergi Pich. 

S 'aprova l'estat de comptNI de }'anterior cxcrcici llmb un deficit de 15. 145 
pcss,PtE>s. També s'apro\·U l'nugmcnt de quotes de soci p~l vinent 1998 amb un 
increment de 100 pcs•ctes per soci, indistintament de l"edat. 

El pressupost d'enguony s"nprovA amb un dcfictt previsible de 24.100 pesse
tcs. De l"assignació dedicada al Orup d"Espeleologia en demnnb adariments el soci 
Jaume Sors, el qua! fou contestat pels senyors Jaume Font i Ramon M83, deri· 
vant. la controversia cap al tema deis radiotelefous, en el qual, aclarint eoncep-



tes, intervenen el senyor Ramon Montes i el president senyor Muntada. Finalitza 
la controversia unes paraules del soci senyor Albert Antonell en les quals inter
pretava aquestes discrepancies entre grups o socis com un signe de vitalitat i que 
cal que, entre tots, no es magnifiqui més i no si doni més importancia. Per úl
tim, el president aclarí que les assignacions pressupostaries a les seccions no cal 
que s'hagin de gastar en la seva totalitat i que si hi manquen més radiotelefons 
es fara un esforc;: i el Centre en comprara algun altre. 

El punt sobre propostes no es va debatre al no haver-se'n rebut cap per es
crit. 

En el darrer punt de l'ordre del dia, Pere Estapé dona informació sobre el Grup 
Les Dues Traces, d'esquí de muntanya, recentment endegat. S 'agraí la tasca feta 
en el rocodrom pel senyors Casimir i Jose. La senyora Marina Muntada demana 
col·laboració dels socis més joves en tasques que puguin alleujar les de la Junta. 
També es demana algun col·laborador en les futures tasques amb l'ordinador pre
vist comprar en el pressupost. El senyor Albert Antonell parla d'algunes millores 
que es podrien fer en el local (llar de foc o l'aprofitament del soterrani). Finalment 
el mateix senyor Antonell comenta que, sabut el nombre de socis que té actualment 
el Centre, creu seriosament que és l'entitat amb més socis del poble. 

Acaba l'assemblea amb unes sentides paraules del president que digué que 
espera que durant els següents quatre anys pugui aconseguir que un nou i jove 
president es faci carrec, amb renovada empenta, de tirar el Centre endavant, que 
és el que realment interessa. 

DONACIÓ DE SANG 
Per acord de la Junta del Centre amb el Programa de Donació i Transfusió 

Sanguínia de Catalunya en la seva Junta Local i l'Ajuntament, els dies 16 i 18 
de febrer proppassat la donació tingué lloc en el nostre estatge social que, per 
aquest afer, reuneix molt bones condicions . Mitjanc;:ant aquest butlletí ens plau 
fer-ho saber a tota la massa social , ja que sincerament creiem que és motiu de 
satisfacció que el Centre, a partir d'ara i fins possibles canvis, pugui ajudar, en
cara que modestament, en la important tasca que és la donació de sang. 

Donació de sang al iocal social. - (Foto: A. Perich) 



:: <'::"'·:\ .. 'EL CAMINAR DEL CENTRE 
: -:: :':.):,;::_ACTrVITATS DEL PASSA1' MES DE FEBRER ., 

,, , .· ·. - ----- ~..::;_:;¡.;. "'"·=·:.:=...===-=-=-=-===-==-~~ ..... 
GRUP INFANTIL 

Dia 9: Ma tinal a Les Arenes, torna nt pel cam.í de les Ermitcs; S . i X. 
Alavedra, C. i M. Díaz, O. i M. Papell, M. Ca•et, G. Gómez, !\. Pérez, G. Torras, 
A. i A. Vilat<>rsaoa, A. C uhí, E. ,Jiméncz, A. Vidal, C . Grimau, J . i A. Rovira, M. 
Pórraga, ,J. Gallard i P. ltoig. - Dia 23: Un total de 49 persones entre grans i 
petits al P or t del Compe , •un dia inoblidable•. 

GRUP DE MUNTANYA 

Entorns de Castellar: Dia 1: Amidament i netcja Itincrari Els Cinc Cims, 
Sant Lloren~ s~\\Ta1l, els P1ans:, Sant Sadurní de Gallifa; J. Sors.~ J. Torrens i 
R.. Vilo . - Dia 2: La Mola, des de Castellar, per coll de Grua, La Mola , Morral 
del Drac, Font Soleia i Castellar; L Cabedo, P. Vives, J . Br uix, F. Romogoso, P. 
Can-eras i M. Germil. 1\h.t.inal d'amidament i nctcja. Itincrari Els Cinc Cim.s, 
Gallifa, can Font, Santo Mario del Grau, Creu sa Copia, Tres Pins, Puig de la 
Creu i Castellar; P. Cardona, V. Gandia, J. Torreos i R. Vilo . - Dia 7: Rcvolt 
del zig-zag: ma!:lia d~l Dahnau~ Sant Pct·c de 1\lur, Cadireta del Daví, C¿t,n¿t,l Fon
da, coU del Turó de les ::-<ou Cabres i relorn; J . M. Torras. - Dia 9: Castellar, 
Catafau, )..1as Plnetó1 Sant. Feliu i Cas tdlar; l. Cabedo, P. Vi"es: J. Bruix, P. 
CarTeros i M. Gcrma. - Dia 13: La llarala, l'aUer ele Tot l'Any, Hostalcts del 
Daví i retoro; R. Cantun i, P. Cardona, E. Farré, G. López, J. Sas i P. Vives. La 
Barata, c.an POlacs, morral i carena del Bec, turó d'en Griera (1 .006) i rctorn 
pe r la canal del Pi Tort; J . M. Torras. - Dia 16: Matinal a les F on t s d e 
Uellin ars, Alzina del Sal·lari, Palier de Tot l'Any, Hostalets del Davi i Al?.ina 
del Sal·lari; J. Cabedo, P. Vi"es, F. Romagosa, J. Bruix, P. Carreras i .M. Germa. 
Era d'en Petasques, Sot de C'mlcrcs, Puig de la Creu, coll Roig, les Fon ts Altes 
de Canyelles i <Jaotellar; A. M. Palleja, J . Palleja i senyora . - Dia 22: Sant Ni
colau, Togorcs, can Ton·ents, Ca:::teH¿t,r; G. Díaz, J. Sors i un altre. - Dia 27: 
Revolt del zig-zag, els Cnus d'c,m Dorra, la Bassota del Dalmau, fonl de Neda i 
retorn pe) cami de is Setis Vclls; J . M. Torras. 

Altres excurs ions ; Dia 2: Sant Pexe de Cnsscrrcs de¿; del Parador de Sau~ 
per M. Olivé, J. Sors, V. Casado i ,J. Sors . - Dia 9: X..XV! Trave ss a Viladr au
La Gar r iga (3 J km), Sant Segimon, coll fonnic, Pla de la Oahnn, turó Monner, 
Sant Cris tofol de Monteugues i la Ga rriga; A. M . Pa llej a, M. Vendre ll, J . 
Cas!\iuaoa, P. Clapés, V. Gandia, J . M. Torras i alt res. - Dia 16: Prospecció 
Itinerari PU C-43, Tona, Sant Miquel de Vilagcriu, Boldrons, Sant Cugat de 
Ga,·adons i retorn; J. Torrens i R. Vila. - Dia 19: Ma tinal d~ prospecció pels 
rodals del Mogrony, Campdcvimol, Sant Criswfol, San t P ere d'Aüira, coll de 
Grats ( 1.240) i avis tament de 1!:1 Baell i el Puigmal; J. So•·s i J. 11. Mart í. - Dia 
23: Cicle Montseny - Se rra de F ondrats, el Bcllit; .J. Torrens, R Vila, T. Jwura, 
T. Mañosa, 1. Cabedo, P. Cardona , 11. Ba tlle, 11. Ba rragán, :'>!. C. Serrats, F. 
Dacunha, .J. ~t Martí, P. Carreras: J. Bruix. P. Vives, F. Romagosa, F. Ardmius, 
T. M. Datzira i B. Pal'era. 

CAMrNADES 1 MARXES 
Dio 2: IV Cursa d'hivern . Ven tós Mir» (5 km) a Badalona; J. M. Torras. -

Dia 16: VI C w·sa Manresa - Santpcdor - Manrcsa (15 kmi; J . ~f. Torras. -



Dia 23: X Caminada de Bonmatí (20 km), visitant l'església de Sant Juliil del 
Llar, a la comarca de la Selva; A. ~1. Palleja, :\1. Germll i J. M. Torras. 

GRUP D'ESCALADA 
Dia 1: Sant Lloren~. Paret de les Onze Hores. Via Clerc (V su p. 80 m ); Mer· 

ce i Martí. - Dies 11, 12 i 13 Mont serrat: Cavall Bet·na t, Via Normal (IV sup. 
70 m); Gorr o Frigi, Via Badalona (!V sup. 170 m); La Momia Via Normal (IV, 70 
m); Mercé i Martí. - Dia 7: Tur ó d eis Cabrits , vio normal; .J. M. Torras. - Dia 
13: El Bec, '~a normal (Sant Lloren~); J . M. Torras. - Dia 15: La Castellassa de 
can Torra~, via normal, pcr recollir-hi el peg.sebrt!; J. Cast.nny i J. M. Torras. -
Dia 23: Agullcs del Sot de Bac; Ge rmana Gran, Germana Pel.ita i Tap de Xam 
pany;_ Montse Llobet, C. Vent ura i Dani. - Dia 27: La Ca stella ssa del Dalmau, 

Des de coll de Grato, panoramica ve•·s El Baell (Ripolles). - (Foto: J . Sors.) 

per la canal dels Arítjols (cara N); J . M. Torras. - Dia 28: Practiques d'escalada 
a rtificial al Ca p d e Far aó i Pun ta Monistrol a la Mola; Merce i Martí 

GRUP D'ESQUÍ 
Dia 6: La ~lolina; f. Cardona, P. Cardona, C. 1'o1Ta i M. Vilanova. - Dia 

12: La Molin a; J . Barbera, F . Cardona, P. Cardona, A. Casals, J . Duixans, .J. 
Pobla, S . Pobla i C. Pujol. - Dia 19: La Masella; A. Aguilera, T . Aguilera, J . 
Barbera, P. Cardona, A. Casals, J. Pobla i S . Pobla . - Dia 26: La Molina; J . 
Barbe¡·a, P. Cardona, J. Llinares i ,J. Pobla . 

ESQUÍ DE MUJI.'TANYA 
Dia 16: Roe ll'lelé (2813), per Pas de la Casa; Jaume, Mont.Se i Joan Llobet, 

X. Masip, C. Ventura, ).f. Montada, M. Paul, P. Estapé i Dani. - Dia 22: P ie 
Negre d 'Envalira (2835) des del Pas de la Casa; Dani i Xa,•i Sagrera. 
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