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HONDARRIBIA- ORBAITZERA 
(EUSKAL HERRIA) PEL GRUP JUVENIL 

Tanco els ulls i encara ho sento. Puc recordar aquell neguit, aquelles ganes 
boges d'oblidar els pares i tot el que envolta la nostra vida quotidiana per em
barcar-nos a !'aventura, a onze dies de ruta. 

La primera nit, al tren, em sembla que ningú va descansar del tot. Estavem 
contents, eu:forics i anavem amunt i avall com si la nostra ruta ja hagués comen
vat. Per fi arribarem, érem a Hondarribia i comenvarem a instaHar-nos al petit 
camping on passaríem la nostra segona nit. Un cop instaHats, els monitors van 
aconseguir arrossegar-nos fins a un far i, tornant, tot i el vent, vam poder remu
llar-nos al Cantabric. Quin fred! 

L'endema el trajecte comen9ava, i no tan contents i una mica més vermells ens 
paravem a recuperar forces sota un cartell on hi deia : <<AGUA PARA CABALLOS». 

La pluja no 
va trigar gaire. 
Després d'un 
apat a corre-cuita 
del que encara no 
s'ha descobert el 
lladre de frank
furts, van comen
var a caure gotes, 
i no ens va que
dar més remei 
que seguir les 
instruccions deis 
monitors i aco
plar-nos sota la 
pluja comentant 
els modelets de 
capalines de la 
penya. 

El grup fent camí 

El mal temps va acompanyar-nos quasi tots els dies, i la nostra súper-orga
nitzada ruta va haver de ser modificada aconseguint, per part nostra, caminar 
menys. 

De <<fronton» a poliesportiu, i de poliesportiu a tenda era on passavem les 
nostres farres nocturnes . Suposo que devíem fer molta pena, o els monitors eren 
molt pesats, perque en la majoria de pobles on vam demanar lloc cobert per a 
dormir ens el van cedir. 

Dia a dia la ruta continuava, cada dia avanvant una mica més, amb alguns 
petits entrebancs, és dar: visites al metge, corre-cuites a la tintorería .. . ja se sap, 
aixó sempre passa! 

El nostre contacte amb la civilització no es va perdre, i és d'agrair. Quan 
arribavem a algun poble ens apalancavem a algun <<baretu >> i passavem l'estona 
comentant les jugades dau del dia , rient i descansant, endrapant i bevent (ai
gua!). 

En les estones lliures els masdes de l'expedició van trobar gust en jugar a 
la <<pilota basca» (en propia adaptació, és dar ) i es passaven el dia enginyant 
com embolicar-se la ma. Mentrestant, les noies preferíem relacionar-nos amb la 



gent que trobavem o cantar aquelles can~ons que ells consideren tan cutres. 
1 bé ... podria continuar explicant anecdotes durant hores, perque les guardo 

a la memoria i estic segura que ningú oblidara cap deis moments d'aquests onze 
dies: moments de desesperació, d'alegria, de gana, de tendresa, de felicitat ... Per
que en situacions difícils, ens aferrarem a aquests records i a d'altres, que ens 
ajudaran a continuar endavant, recordant amics que han marxat, amors que ja 
no existeixen, alegries que no tornarem a viure ... RECORDANT-HO TOT, RECOR
DANT-HO PER SEMPRE. 

Gemma Cubells Diez 

Noies i nois participants a la ruta: Marta Bacardit, Mireia Brunet, Oriol 
Carrasco, Gemma Cubells, Xavier de la Cruz, Bernat García, Santi González, Roger 
Grau, Albert Herrero, Anastasi Homet, Mireia Núñez, Eudald Recorda, Sílvia 
Sarda, Francesc Sarró, Marc Serra, Cristina Valles, Roger Vilalta i Isabel Zamora. 
Monitors i monitores: Rafa H., Martí L., Erala S. i Joan A. 

QUE ENS ESPERIN A TORNAR-HI. 
DE MAR A MAR TRAVESSANT ELS PIRINEUS 
240 hores i 51 minuts de camí, 767 quilometres 770 metres dividits en 44 

etapes, que ens van suposar un total de cinquanta dies de ruta, serien les xifres 
objectives de la travessa dels Pirineus, del cap Higer (Hondarribia, Euskadi) fins 
al cap de Creus. Evidentment, és molt més que aixo. 

Aquest cap d'any vam decidir tirar endavant un projecte que ens semblava 
tan dur com atractiu: la travessa deis Pirineus seguint el Sender de Gran Recor
regut número 11. 

Després de mesas de parlar-ne i d'anar-ho preparant, vam marxar el 29 de 
juny amb els nois i noies del grup juvenil cap a Irun. L'arribada va ser una ad
vertencia · de !'autentica protagonista d'aquest es ti u: la pluja. Ens va ploure a !'ar
ribar al camping d'Hondarribia, ens va ploure quan estavem fent la tradicional 
sucada en aigües del Cantabric, ens va ploure el primer día de ruta, i la pluja 
ens ha acompanyat gairebé cada día (fos al matí, a la tarda o a la nit) fins a mig 
Aragó. I així vam deixar el grup juvenil a Orbaitzeta (Navarra), amb el dubte de 
si a Euskalherria saben que és el sol. 

A Orbaitzeta va comen~ar !'autentica ruta, tots dos sois amb l'interrogant de 
si seríem capa~os d'aguantar els quilometres i els desnivells que ja es comen~a
ven a endevinar ·cap a l'Aragó. En menys d'una setmana vam passar dues de les 
proves més dures de tota la travessa: la pujada a la penya Ezkaurre, divisoria 
entre Navarra i l'Aragó, amb un camí ben rost, mal senyalitzat (com, en general, 
esta tot el GR.ll a la banda navarresa) i sense aigua, exceptuant la de l'Ibon 
d'Ezkaurre, l'estany més occidental deis Pirineus, caracteritzat per la seva aigua 
terbola d'un color grisós. Alla acampavem a dos quarts de deu de la nit, reben
tats, sense treure ull de les canals que s'adre~aven al cim. L'esfor~, empero, va 
valer la pena: un cim ben pla i una magnífica vista de l'esquerp i magnífic Pirineu 
aragones . 

El día següent ens preparava la segona: una tempesta ben assortida de llamps 
i trons ens va empapar a nosaltres i motxilles a vint minuts del refugi que espe
ravem amb candeletes. Pero <<el nostre gos en un pos». Els bretols, pixapins i quin
tos de permís que van a gaudir dels refugis lliures que estan a menys de mitja 
hora d'on es deixa el cotxe, s'havien encarregat de cremar portes i finestres, dei-



xant l'aixopluc convertit en un bassal on entrava aigua per tots cantons. No va 
deixar de ploure fins que vam arribar a Candanchú el día següent. 

Pero aquest és un petit preu en comparació d'allo que la muntanya ens ha 
ofert: la badia d'Hondarribia, el paso de las alforjas, els poblets de muntanya, el 
magnífic Pirineu aragones, que assoleix la seva maxima bellesa a la vall d'Ordesa; 
la vall d'Aran i la seva ruta per estanys; Sant Maurici; un encadenat de valls i 
cims d'increi:ble bellesa, l'estranya majestuositat deis pobles abandonats que ens 
parlen d'un Pirineu que havia estat densament poblat; de rius, estanys i engor
jats, d'ermites perdudes enmig d'enlloc, de hoscos de faig, d'alzines sureres, de 
pins i d'avets, de camps de falgueres, de prats pelats, de conreus, de les mil to
nalitats del verd .. . de tan tes valls amb personalitat propia i d'encant especial. 

De cims que hem vist des del coll i hem apuntat a !'agenda per una altra 
ocasió, de serralades desconegudes per a nosaltres i que han estat un plaer de 
coneixer. I, sobretot, del massís de Cap de Creus, on vam arribar a les onze de 
la nit d'un 20 d'agost, sota una fantastica Huna roja i amb una alegria que no 
podem arribar a explicar. 

Pero també ens parla de gent, de gent amb qui ens hem fet amics per deu 
minuts i gent gracies a la qual la ruta ha estat més agrai:da: del Pedro de 
Donostia, del grup d'aragonesos, del César, que sense coneixe'ns de res ens va 
ajudar en tot allo que va poder, de la Lola que ens va deixar les claus de casa 
seva per a fer un bon descans, de la Maria i el Josep-Ramon que ens van alegrar 
!'anima (i la panxa!) acollint-nos a casa seva, d'amics i família que ens donaven 
suport moral via tele:fonica, dels cambrers del restaurant del far de Cap de Creus 
que ens van regalar botifarres i aigua per a celebrar !'arribada; pero, en espe
cial, del Jesús d'Irun i del Juani de Sabadell, amb qui vam fer un bon grup, tot 
i anar separats. 

Resumint, una experiencia dura, fantastica, que de ben segur ha valgut la 
pena. 

R afa H omet i J . Avellaneda i Cos 

!PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS I 
Novembre 1997 Activitat Més informació a: 

1,2 diss/dium. Pedraforca G. Pre-juv. i Juvenil 
1, dissabte Puigsacalm i Fageda Grabolosa Grup Anar-hi Anant 
4, dimarts Preparació Concurs Fotografia Grup de Fotografia 
7, divendres Passi informal de diapositives Grup d'Escalada 
9, diumenge Sant Lloren9-Castellar Grup Infantil 
9, diumenge IV Excursió Serra Montsant Grup de Muntanya 
16, diumenge Excursió a Serra dels Llancers Grup de Muntanya 
16, diumenge Els Cortins Grup Anar-hi Anant 
16, diumenge Aresta Brucs de la Salamandra Grup d'Escalada 
22 i 23 Sortida a Montserrat G. Pre-juv. i Juvenil 
23, diumenge Sant Sebastia de Montmajor Grup Infantil 
23 , diumenge La Vall del Freser Grup de Muntanya 
30, diumenge Portada del pessebre avene Adernar Diferents grups 
30, diumenge Cicle Montseny. Bellver i Tagaman. Grup de Muntanya 
30, diumenge Lliurament premis Marxa Infantil Noticiari del Centre 
13 de desembre Sopar de Germanor Noticiari del Centre 



, 
TENIM NOTICIA DE ... 

• Dia 2: IX Caminada Popular de Balenya. - Dia 9: XIV Marxa Popular de 
les Masies de Mar;anet de la Selva; III Marxa del Garraf; XVII Travessa Mata
galls-Vic. - Dia 16: XVIII Marxa Rupit-Taradell; Trabada en memoria dels ex
cursionistes al Santuari de la Mare de Déu dels Munts. - Dia 30: VIII Travessa 
Matagalls-Granollers . 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE NOVEMBRE DE 1997 

GRUP INFANTIL 
• Dia 9: Sant Lloren~-Castellar fent cultura. Matinal. Sortida a les 8,20 

de la Vallesana. Vocal: Guillem, tel. 714 82 95. 
• Dia 23: Sant Sebastia de Montmajor. Matinal. Sortida del centre, en 

cotxes particulars, a les 8. Farem practiques d'orientació. Si en teniu , porteu 
brúixola. Vocals: Ricard i Alícia, tel. 714 25 54. 

• Dia 30: Portada del pessebre a l'avenc de l'Adernar. Matinal. Sortida 
del centre, en cotxes particulars, a les 8. Vocal: Guillem, tel. 714 82 95. 

GRUP PRE-JUVENIL I JUVENIL 
• Dies 1 i 2: Esta prevista una sortida conjunta al Pedraforca dels grups 

juvenil i pre-juvenil , la sortida es realitzara en cotxes de pares. 
• Dies 22 i 23: Aquest cap de setmana es fara la ja tradicional sortida a les 

ceJ.les de Montserrat per fer sortides pel massís. L'anada es fara en transports 
públics fins a Vacarisses i a peu fins les cel·les; la tornada es mirara que pugui 
ser en cotxes de pares , per tal d'aprofitar més el dia. Als pares que us sigui pos
sible poseu-vos el més aviat possible en contacte amb els monitors . Aquest any, 
t ant el grup juvenil com el pre-juvenil, ens hem proposat fer una sortida al mes, 
i a poder ser de cap de setmana, per tal de poder accedir a llocs on els que par
ticipeu de les sortides no els tingueu tan vistos. Aquest fet requerira molt sovint 
dependre dels cotxes dels pares per realitzar les sortides, per tant demanaríem 
que quan en una sortida programada us anés bé d'oferir transport, ho diguéssiu 
aviat als monitors. L'altra novetat sera que sempre que es cregui oportú, els dos 
grups aniran al mateix lloc per tal de poder anar en autocar sempre que el nú
mero de participants sigui prou alt, aixo no vol dir que un cop a lloc es facin les 
mateixes activitats. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 9: IV Excursió a la Serra del Montsant. Cornudella, ermita de Sant 

Joan de Codolar, grau del Montsant, cova i font del Moloner, roca Corbatera (punt 
culminant del Montsant; 1.166 m), ermita de la Mare de Déu, grau del Balart, 
Ulldemolins. Sortida a dos quarts de 7 del matí, del local social. Vocals: J. Maria 
Biosca i M. Concepció Costa, tel. 714 62 63. És una excursió sense dificultats re
marcables i d'una durada aproximada de 5 hores . Per organitzar la connexió 
dels cotxes entre Ulldemolins i Cornudella és necessari comunicar als vocals la 
intenció de participar en la sortida. 

• Dia 16: Tardor a la Serra deis Llancers (Osona-Garrotxa). Matinal. Iti
nerari: coll de Bracons (1.130), pla de la Grebolosa, font dels Llancers i Sant 
Miquel del Castelló o d'en Bas. Retorn pel mateix itinerari. Desplar;ament en 



cotxes particulars. Vocals: Ramon Vila i Jaume Torrens, tel. 714 55 42. Sant Mi
que} de Castelló és un indret carregat d'historia, ja que va ser poblat íber, roma, 
visigot... Des del pla que l'envolta es gaudeix d'una vista privilegiada del pla d'en 
Bas, d'una bona part de la Garrotxa i del petit nucli de Falgars, que queda en
cimbellat damunt d'un cingle. 

• Dia 23: La Vall del Fresser (Ripolles). Itinerari: Aigües de Ribes (850), 
el Baell, coll de Golobran, coll de Grats (1.240) (on s'esmorzara), Cuas, Sant Pere 
d'Aüira, coll de la Batalla (900), Campdevanol (750). Recorregut d'uns 12 quilo
metres, per senders de muntanya, gratificant i sense dificultats. Desnivells apro
ximats: 800 metres . Temps calculat (marxa tranquil-la), cap a 5 hores. Degut a 
l'imperatiu del transport, es prega als interessats que ho comuniquin al vocal, 
Josep Manel Martí, tel. 714 79 92. 

• Dia 30: Cicle Montseny (XXV). Excursió a Bellver i Tagamanent. La 
masia de Bellver és una gran pagesia a recer d'un turonet que domina una gran 
perspectiva dels pregons i solitaris sots de la mina i del Camellar. El Tagamanent, 
envoltat de cingleres i amb un panorama que s'estén fins al Pirineu, té una es
glésia del segle XII. És una excursió deliciosa, variada i molt recomanable. Itine
rari: can Puig (500), turó del Molinot, serrat de les Sapines, turó dels Corbs, masia 
de Bellver, Tagamanent (1.055), pla de Santa Maria, can Parraubis, can Puig. Per 
aquesta excursió cal apuntar-se. Hora de sortida: 7 del matí. Vocal: Baldomer 
Farera, tel. 714 26 76 i 714 54 53. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 1: Puigsacalm i Fageda de la Grabolosa. Excursió de tot el dia, en 

autocar. Vocal: Francesc Deu, tel. 714 58 70. 
• Dia 16: Els Cortins. Excursió de migdia, en cotxes particulars. Vocals: 

Francesc Soto i Jaume Font, tel. 714 62 32 i 714 56 76. 
• Dia 30: VI Pessebre als Avenes del nostre entorn. Excursió de migdia, 

en cotxes particulars. Vocals: Ramon Mas i Jaume Font, tel. 714 50 68 i 714 56 76. 

GRUP ESCALADA 
El Grup d'escalada, després d'hivernar durant el període d'estiu, tornem a 

l'activitat. 1 que millor per fer-ho que seguir les indicacions que ens ha anat dei
xant en el butlletí la mítica i centenaria cordada Nubiola-Torras . Aquesta tempo
rada pretenem comen9ar amb escalades de dificultat baixa perque tothom que es 
vulglii introduir a !'escalada ho pugui fer de manera gradual. Per aixo, hem pen
sat amb una escalada !acil, segura i per disfrutar: 

• Dia 16: L'aresta Brucs de la Salamandra. Tothom que vulgui participar 
d'aquesta !acil ascensió o en vulgui preparar alguna de cara a altres mesos que 
passi els dimarts i dijous de 9 a 10 del vespre pel rocodrom del centre. 

• El dia 7 a les 10 del vespre i de manera totalment informal, es passaran 
les diapositives de l'ascensió que alguns dels components del grup d'escalada van 
fer a la cara nord de la Tour Ronde, als Alps. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
• Dimarts, dia 4 a les 10 del vespre, al nostre local social, tots els afeccio

nats a la fotografia que volguem participar en la preparació de les bases del 
concurs del proper any (hi esteu convidats) en reunirem. Aquesta reunió ser
vira per fer els canvis que siguin necessaris i escollir els temes de cada trimes
tre, del XIII Concurs Anual de Fotografia. Tot sera acordat pels assistents a la 
reunió . Us recordem que el tema de l'últim trimestre és <<Muntanya>> i la data 
maxima d'admissió és el 19 de desembre. 



Fotografía més puntuada en el tercer trimestre del concurs anyal, 
n'és l'autor Ricard Martín 

XII Concurs de Fotografía en Color. Classificació del tercer trimestre. 
Ricard Martin, 37 punts i guanyador del 3er trimestre; S. Gómez, 34; F . Deu, 

33; J . Muntada, 32; F. Vilaclara, 29; E. Guardia, 28; G. Deu, 27; H. Martínez, 
26; J. Muntada, 25; V. Vives, 25; M. Rosell, 24; L. Muntada, 24; Ll. Latorre, 24; 
C. Marabe, 23; G. Díaz, 23; M. Gómez, 20; J. M. López, 18; J . Parera, 16; A. 
Vilaclara, 11 punts. 

· ~1 _______ N_O_T_I_C_~ __ I __ D_E_L_C_E_NT __ R_E ______ ~ 
PROGRAMA DEL CEC A RÁDIO CASTELLAR 

Per tercer any consecutiu el Centre Excursionista de Castellar té el seu pro
pi programa a Radio Castellar, 87.6 FM. En aquest programa, portat a terme 
per en Marc Paul i en Martí Llobet, es donaran a coni!ixer, cada divendres de 
8,30 a 9 del vespre, totes les activitats dels diferents grups pel cap de setmana, 
a més de tractar temes de muntanya d'interes general i anar entrevistant dife
rents protagonistes del món excursionista. Recordeu-ho, cada divendres de 8,30 
a 9, amb el Martí i el Marc. 

RIFA DE NADAL 
El número del centre d'enguany és el 02639; no us oblideu d'adquirir parti

cipacions. 

DADES NUMERIQUES DE LA PASSADA 
XXXVII MARXA INFANTIL DE REGULARITAT 

Equips inscrits: 118; equips no sortits: 4; equips sortits: 114; equips retirats: 
O. Equips normals de dos membres: 111; equips extraordinaris de 3 membres: 2; 
equips d'un sol membre: l. 

Participants sexe masculí: 116; noies: 113. Total participants: 229. 



Participants per col·legis: l. E. S. de Castellar: 45; La Immaculada: 44; El 
Casal: 40; Bonavista: 29; Emili Carles-Tolra: 29; Sant Esteve: 22, col·legis i cen
tres educatius d'altres poblacions: 20 . Total participants: 229. 

• El dia 30, a 2/4 de 7 de la tarda, a l'Auditori Municipal, s'inicia, com és 
costum de cada any, el CICLE DE PROJECCIONS I CONFERENCIES amb pas
si públic de les diapositives de la Marxa. A continuació tindra lloc l'acte del lliu
rament públic deis trofeus als equips millar classificats i el record de participa
ció als col·legis locals. Us hi esperem! 

SOPAR DE GERMANOR DEL CENTRE 
• Per tal que en prengueu nota i us en reserveu la data, enguany celebra

rem el sopar de germanor el vinent dia 13 de desembre a 2/4 de deu del vespre. 
La informació completa us l'oferirem en el proper butlletí. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE SETEMBRE 

GRUP INFANTIL 
• Participació en la missa de les Arenes, en memona deis excursionistes: 

Caries i Marta Díaz, Gemma i Marc Gómez, Anna i Albert Canturri, Xavi i Sílvia 
Alavedra, 
Arnau i Al
bert Vila
tersana, 
J oel i Alícia 
Rovira, 
Georgina i 
Meritxell 
M untada. 

GRUP DE 
MUNTA
NYA 

Entorns 
de Caste
llar.- Dia 
3: Col! 
d'Estena
lles, La 
Mata, coma 
d'en Vila, 
Turó i Cort 

El Grup Infantil davant l'ermita de la Mare de Déu de les 
Arenes. 21-9-97. (Foto: M. Muntada) 

Fosca, !'Hospital de Sang, carena del Roure Llarg, coll de Boix, avene del Llest 
i Estenalles; per J . Palleja amb M. Arissó, del C. M. de Terrassa. -Día 7: Ma
tinal a Sant Llorenr; del Munt, per R. Vila i J . Torrens. Castellar, La Mola i 
retorn, per J. Sors, A. Lucas, E. Planas i J. Codina. - Dia 11: Amidament i cro
nometratge de la XXXVII Marxa Infantil de Regularitat; J. M. Biosca, P. 
Cardona, C. Costa, T. Mañosa, R. Mas, J . Sors, J . Torrens i R. Vila . - Dia 14: 
Matinal a Santa Maria del Castell de Gallifa, fent prospecció de distints ca
mins sobre la <<Ruta de les Ermites>>, per R. Vila i J . Torrens. - Dia 18: Caste-



llar, La Cadena, Tres Pins, Font de la Bardissa i retorn, per P. Cardona, G. 
López i P. Vives. - Dia 20: Coll d'Estenalles , La Mata, coma d'en Vila, l'Alzina 
borrica, la Cort Fosca, coll de Tanca, font de la Pola, coll de les Tres Creus i 
Alzina del Salari; J. Palleja i Sra. junt amb Jeroni Oller i família , de Castellar i 
amics de Navas i de Barcelona. - Dia 21: Castellar, Sant Jaume de Vallverd, 
turó del Castelló, font del Platan, les Arenes (missa en memoria deis excursio
nistes difunts), mas Olivet, can Juliana i Castellar, per R. Vila i J . Torrens. 
Dia 30: Arranjament font de la Bardissa; P . Cardona, V. Gandia i J . Sors. 

Altres excursions. - Dia 3: Pirineu Central: Tramesaigas, Riumajor, 
Fredacon, torrent de la Piave, coll i pie del Lustó (3.023 m) i retorn; per J . M. 
Torras junt amb Ll. M untan i D. Vergés, del C. M. Barcelones. - Dia 4: Vall 
d'Aran: Bosc de Baricauba, Et Santet de Casau, Montcorbisón i pie de Letasi 
(2.173 m); per J. M. Torras, junt amb Ll. M untan, del C. M. Barcelones. - Dia 
5: Des Pollineres ascensió al Perafita (2.756); V. Casado, J. Sors 0., M. Olivé i 
J . Sors. - Dia 6: Des del refugi forestal exc. a l'estany de Guils; V. Casado, J . 
Sors 0., M. Olivé i J. Sors. - Dies 6 i 7: Pernoctació a l'estany de Bessiberri 
(1.192 m), procedents del túnel de Vielha; l'endema ascensió a l'Avellaners i al 
Bessiberri Sud (3 .030 m) i descens a Caldes de Boí, per J. Pons i companys de 
la UES. - Dia 7: Santuari de Bastanist i Les Fonts del Llobregat; V. Casado, 
J. Sors 0., M. Olivé i J. Sors . - Dia 19: Pirineu Central: Les Granges d'Astau 
(1.140), estany d'06, refugi d'Espingo (1.950), bretxa i cresta al cim N . del pie 
Cairat (3.050), bloc summital del Gran Cairat (3.060) i descens a Astau, A. M . 
Palleja i J . M. Torras. - Dia 20: Serra de Busa (Solsones i Bergueda), can 
Vilamala, coll de la canal de Casa Vila, cim Cogul , font del Pujas i can Vilamala, 
M. M. Cardona, P. Cardona, R. Cardona i C. Vinaixa. - Dia 28: Cadinell (Alt 
Urgell), collada de Jovell, Obaga Negra, cim Cadinell i collada de Jovell, per P. 
Cardona i C. Vinaixa. - Del 22 al 2 d'octubre: Excursions per les valls d'Aneu: 
Isil , Unarre, Niri , Bonaigua, Coms de Jou, Espot, Berrós i el pla d'Esterri, pu
jant en-
tre al-
t r e s 
llocs a: 
port de 
Sala u, 
estany 
de Cam
pirme , 
pie del 
Pinetó, 
re fu g i 
d'Amitges 
i estany 
Gerber, 
per B. 
Farera i 
T. M . 
Datzira. 

Des del cim del Cadinell (2.112 m) panoramica vers el Pedraforca. 
(Fotografia: Pere Cardona) 



CAMINADES 1 MARXES 
• Día 1: X Caminada de Sant Hipolit de Voltrega: El Grauet, Seratosa, 

Pla del Grau, ermita de sant Martí Xic, fonts dels Platans i de la Sala i Sant 
Hipolit; per J . M. Torras. - Dies 6 i 7: VIII Marxa Montserrat-Reus, de 100 
km, de 312 participants, només arribaren 137. De Castellar (sapiguts): M. Ave
llaneda, P . Clapers, V. Gandia, Ll. Vendrell, M. Jiménez, J . Casajuana i M. Ven
drell . -Día 7: VI Caminada de cal Mar<;al, a Puig-reig, per M. Germa i J . 
M. Torras. -Día 11: X Caminada popular Pla del Remei (Vic), F. Valls, J . 
Oller i M. Germa. -Día 14: VIII Caminada Aplec de Coaner, des de Súria, 
per les Valls de Torroella i la carena de Torribalta, M. Germa, J . M. Torras i F. 
Valls . - Dies 20 i 21: XVIII Travessa Matagalls-Montserrat en menys de 24 
hores; hi havia (coneguts): J. Ruiz, A. Vilalta, A. Cornet, J. Motos, M. Barragan, 
M. Jiménez, J . García, X. Gual, J. Llonch, Ll. Vendrell, Dolors, T. Moya, P . Cla
pers, M. Avellaneda, C. Calero, P . Rivera, M. Vendrell i J . Casajuana. -Día 
21: 111 Caminada popular de Casserres, per F. Valls i M. Germa. -Día 28: 
Ronda Matadepera; R. Vila, T. Mañosa, B. Rodríguez, J . Gilí , J . Carbó, V. 
Gandia, J . Bruix, P. Carreras, P . Vives , F. Romagosa, J. Blasco, M. Germa, D. 
Renom i Miquel. 

ESCALADA 
• Día 28: Xemeneia de l'Óliba (IV), a la paret del Castellot, a Castellví de 

la Marca (Penedes); per J . M. Torras junt amb J . M. Merida, de Sabadell , i 
Amadeu Pages, de Terrassa. 

ALTRES ACTIVITATS 
• Día 28: 50e aniversari de la primera escalada al Castellot (VII 

Trobada d'escaladors del Penedes/Garraf) a Castellví de la Marca. Es va retre 
homenatge a Jaume Vinyals <<Pastoret>•, de Vilafranca, que va obrir la vía que 
du el seu nom, a la paret del Castellot, ara fa cinquanta anys. En representació 
del Centre Excursionista de Castellar van ser-hi presents A. M. Palleja i J . M. 
Torras. 

Alguns dels castellarencs que participaren a la Montserrat-Reus 
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