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Pas del Cavall al pie de Vallhiverna (3.067 metres). 
(Vall de Llauset- Alta Ribagorc;a). (Foto: Jaume Torrens) 



UN MATÍ A LA VALL DE LLAUSET 
La vall de Llauset és una amplia coma d'origen glacial que lliura les seves 

aigües per la riba dreta del Noguera Ribagon;:ana. Tot i aixo, cal concretar aquesta 
afirmació puntualitzant que, almenys actualment, l'aportació d'aigua de la vall res
ta condicionada i manipulada per la voluntat de l'home. Les importants obres por
tades a terme en els darrers anys per !'empresa Nacional Hidroelectrica del Riba
gor9ana (ENHER) en els embassaments de Baserca-Moralets , Senet, Bono i la 
canonada que condueix l'aigua emmagatzemada a l'estany de Llauset a la nova cen
tral de Moralets han ocasionat una transformació radical en tots aquests aspectes. 

Un altre canvi que ha modificat la contrada ha estat també la construcció de 
les noves vies de comunicació, impulsades per les necessitats de la companyia, que 
va aportar a aquesta vall una població temporal mentre es procedia a executar les 
obres, fet que va abrir la porta a condicions socioeconomiques més afalagadores. 
Malgrat aixo, l'escassa població que des d'antic havia viscut de la cria del bestiar, 
amb unes minses activitats agrícoles durant l'estiu, una vegada concloses les actua
cions hidroelectriques , ha patit una forta davallada demografica . Avui la seva eco
nomia esdevé lligada al sector turístic i si l'ampliació del túnel de Vielha va enda
vant, aquesta expectativa es pot consolidar. 

Aprofitant la comoditat de poder accedir amb vehicle per la carretera que 
enlla9a el petit nucli d'Aneto amb l'embassament de Llauset, a primera hora del 
matí del passat 28 d'agost, amb l'amic Ramon Vila, !eiem acte de presencia al fi
nal del túnel on acaba la pista i aparcavem el cotxe a la vorera de la presa (2 .125 
metres). 

La jornada, meteorologicament, no es presenta favorable . A les 8 del matí, 
quan iniciem el recorregut, els núvols ja comencen a agrupar-se i tot i que el sol 
ens acompanya una estona, el dia és gris i poc acollidor. Ens encaminem cap a l'W, 
contornejant el llac, seguint els senyals de pintura blanca i vermella del sender 
GR-11 (Pirinenc). El primer tram és for9a planer i deixant l'estany a !'esquerra 
transitem per un camí molt marcat que apunta vers el visible coll de Llauset, si
tuat al vessant sud dels pies de Vallhiverna. 

Arribem a l'entrada d'aigües del llac. Ara la vall es bifurca i tenim, encara, 
opció de canviar el sentit de la ruta. Enfront, una mica a !'esquerra, en un retomb 
i poc visible, arrenca l'itinerari que remunta vers el coll de Llauset. La tartera que 
presenta ens aconsella, per experiencia, de fer aquest trajecte de baixada. El camí 
canvia de direcció i comen9a a pujar vers el nord, fent alguna lla9ada, seguint el 
brancal del torrent que recull les aigües sobrants de l'estany de Botornas. Abans 
d'arribar-hi, ens adonem que el cabdal d'aigua del torrent minva molt i per tal 
d'evitar complicacions omplim cantimplores. Voregem el petit llac, per la seva riba 
dreta (2.330 m) i continuem pujant seguint els senyals del sender que abandonem 

· en una crullla on hi ha un retal de pintura que anuncia "Coll de Vallhiverna". 
Deixem, dones, el GR-11 a la dreta i prosseguim remuntant un terreny on hi con
viu la roca calcaria amb els prats més enlairats. Alguns pedrons confirmen que 
anem per itinerari facil i concorregut. Tot i aixo, avui no veiem gaire personal que 
hi transiti . Tornem a avan9ar vers l'W i entrem a la desolada cubeta glacial supe
rior. Uns migrats estanyols donen fe de que molts anys enrera l'indret estava re
servat únicament a la neu i el gel. A un quart d'11 arriba l'hora de recuperar ener
gies. Situats a prop de l'estany Gelat (2.700 m ), esmorzem tranquil-lament mentre 
donem un cop d'ull al massís de Vallhiverna i la cresta que es desplega vers el 
coll homonim. 



De vegades la memoria falla i el fet d'haver assolit aquest cim per diferent 
ruta, ens porta a l'erroni convenciment de que cal enfilar vers el nord per tal de 
guanyar el marcat coll, situat al SW del coll de Vallhiverna, que es dre<;:a al mig 
de la carena esmentada (2.750 m ). Tot i trobar senyals de que no som els primers 
en trepitjar-lo, a l'arribar-hi ens topem amb dues desagradables sorpreses: la pri
mera és constatar que prosseguir l'ascensió remuntant la cresta ens faria perdre, 
no sols la salut, sinó a més a més, molt de temps. Pero la segona i més preocu
pant es produeix a !'esguardar la serralada on els cims d'Aneto, Tempestes i Russell 
fan notar la seva presencia. Observem, astorats, que roman immensa dins d'una 
boirada negrosa que denota creixent inestabilitat atmosrerica. No tardem en pren
dre la determinació de desfer rapidament !'errada i recuperar la vía normal que 
hem deixat a la nostra esquerra. 

Estany i vall de Llauset i pies de Vallhiverna. (Foto: Jaume Torrens) 

Esperonats per la inseguretat meteorologica, alleugerim el ritme de marxa 
per afrontar el tram més dur del trajecte. Superat el darrer estanyol de la coma, 
iniciem la pujada per un carrerany, ben marcat, que guanya en poca estona uns 
200 metres de desnivell . El terreny, pedregós i molt inclinat per on caminem fent 
curtes ziga-zagues, s'acaba de sobte a !'arribar a la cresta superior, ampla, plana 
i facil , que condueix al pie (3.067 m ). El trajecte des de l'embassament de Llauset 
ha comportat poc més de tres hores efectives. Sens dubte el Vallhiverna és un cim 
important, estrategic, des del que es disfruta d'un dilatat panorama del massís 
del Pocets i de les Malei:des. Empero avui les condicions no són propícies i sols 
podem veure precariament, per damunt de la vall de les Salenques, l'impressio
nant aspecte que ofereix el tuc dera Talhada des d'un angle relativament insolit i 
!'aplanada testa del tuc de Molieres , ambdós situats al límit de l'Aran amb l'Alta 
Ribagor<;:a. 



Enfront observem }'afilada aresta que uneix el cim de Vallhiverna amb la 
seva punta occidental o pie de les Culebres. És l'anomenat << pas del Cavall», on hi 
veiem una noia, que roman immobil, <<plantada>> al mig. Per a donar temps a que 
acabi de passar, conversem una estona amb el grup de persones amb les que com
partim el cim. Són d'Euskadi i ja comencen a estar neguitoses per l'evolució meteo
rologica de la jornada. Parlen de la seva experiencia, viscuda al Gran Tuc de Colo
mers l'estiu del 1998, on van tenir d'aguantar una forta tempesta de llamps i trons 
i avui no semblen pas disposades a repetir la jugada. 

Acomiadats dels companys bascos, ens apropem a la cresta per tal de donar 
pressa i <<animar>• a que la jove s'oblidi de fer testament davant notari i es deci
deixi a acabar de superar aquest curt tram. Pero quan per fi deixa el pas lliure , 
veiem amb consternació que ara es posa al mig un grupet, amb l'agravant de que, 
fins i tot, van encordats. Pertoca dones esperar, amb localitat de primera fila, a 
que aquells <<artistes•• demostrin la seva particular versió de com s'ha d'assegurar 
un pas delicat. Sembla mentida que no hi hagi un mínim de sentit comú i que 
aquestes <<practiques•• no es facin amb una mica més << d'ofici •• . Cal pensar, veient 
aixo, que si no passen més accidents a la muntanya és perque Déu no ho vol. 

Per sort <<el número>> arriba al seu final i amb la paciencia esgotada i fon;a 
mala cara travessem el ditxós <<pas del Cavalh i breus moments després posem 
els peus al pie de les Culebres (3.062 m). Per anar d'un cim a l'altre hi hem inver
tit tres quarts d'hora. Són dos quarts d'una del migdia. Tot un luxe, car avui el 
temps no permet fer gaire floritures. Tenint en compte que la distancia que els 
separa no arriba al centenar de metres, és probable que, sense voler, tinguem ins
crit el nostre nom al llibre de records Guinness. 

Desfem la part superior de la carena, senzilla pero molt pedregrosa, seguint 
el marcat corriol que s'enfonsa cap el coll de les Culebres. Una bifurcació (sud), 
condueix amb comoditat fins el coll de Llauset (2 .835 m), des d'on, sense perdre 
temps, prosseguim pel camí que baixa, en diagonal (E), per la fina tartera rocosa . 

La davallada fineix al coincidir amb el tra9at del sender GR-11, a la vorera 
de l'estany de Llauset. Fa estona que el cel s'ha cobert d'amena9adors núvols ne
gres, preludi d'una imminent gotellada. També uns sorollosos trons ens acompa
nyen mentre passem per la riba del llac, pero, afortunadament, la tempesta va a 
descarregar a la zona de les Malei:des. Arribem, sans i estalvis i sense remullar, a 
la protecció que ofereix el cotxe a un quart de tres de la tarda. La ruta de retorn 
requereix dones, una hora i tres quarts. 

L'ascensió als pies de Vallhiverna, seguint aquest bonic itinerari, no compor
ta gaire esfor9 ni dificultat i, com he intentat descriure , es pot fer en un matí i 
baixar a dinar a la vall de la Noguera Ribagor9ana. Malgrat tot, aquest cim sem
pre restara viu a la memoria i, quan des de la llunyania l'albirem imponent, no 
podrem evitar que la deria excursionista que sempre portem amb nosaltres, que 
busca assaborir la bellesa, la pau i l'harmonia de la natura , ens impulsi a retor
nar-hi. 

Jaume Torren s Calvó 

REFLEXIONS SOBRE LA MUNTANYA 
- <<Els homes moderns hem estat objecte d'una mentida i estafa gegantines, 

car ens han pres la vida senzilla i les petites coses, nobles i estimades que, a petits 
bocins fan la felicitat». 



-Canviar un aire contaminat de la ciutat per buscar la cantarella deis ocells 
i la fonda remor del vent entre la boscúria >> . 

-Hi ha quelcom de més formós que el cant de l'aigua platejada entre els 
códols del torrent»?. 

- «1 el poder córrer descal9 per la gespa deis prats i fer-hi tombarelles?». 
- << La muntanya és pura poesia com a conseqü€mcia de la bellesa i de !'amor; 

i la forma més noble d'amor perque no hi té compensació material, és l'amistat». 
- <<Poesia, amor, bellesa ... ! Tot aixo trobem a la muntanya els qui ho volem 

cercar de debo». 
Tots aquests pensaments extrets del llibre <<Balada de las montañas» de J. M. 

Villalba Ezcay, donen resposta a algunes de les meves inquietuds i preguntes que sovint 
em faig al sortir a la muntanya. 

*A la muntanya he pogut experimentar que el neguit, nervis i l'estres que 
vise a ciutat, alla es dissolen. De pressa, a la muntanya, no se'n pot tenir, un pas 
darrera l'altre, un pas darrera l'altre ... és una lentitud for9osa que asserena el cor 
i l'esperit. 

*Quan puc aconseguir acompassar la respiració al ritme deis passos, sembla 
que no hi hagi esfor9, tot és més facil i em puc sentir formant part de tot. 

Aquestes ref/.exions serveixen de presentació al següent escrit: 

CAP DE SETMANA A BENASQUE 
Quan em varen proposar la sortida a Benasc, gairebé no sabia quin cim fa

ríem, pero no em va importar, dones sentia que desitjava passar el cap de setma
na a la muntanya, malgrat el poc entrenament. Com de la regió, tan sois havia 
pujat !'Aneto i la Maladeta, m'interessaven qualsevol deis altres cims de la zona. 

Em vaig assabentar deis cims escollits, tot anant de camí a Benasc. Vaig 
estar contenta, dones tant el Tempestats com els Pies de Margalida i Russell eren 
pous per a mi; havia sentit parlar d'ells com a cims difícil, pero no és així si es fan 
per la vall de Llosas. 

En arribar a Benasc varem anar a informar-nos a l'Edifici Comercial Barrabés, 
on hi ha una petita oficina deis guies de la vall de Benasc. Un xicot molt amable 
ens va advertir que per assolir els cims feien falta piolet i grampons i que el temps 
prometia ser bo fins diumenge a la tarda. 

Vaig quedar molt sorpresa en saber que la carretera que va del Pont de 
Vallhiverna fins a la cabana de Llosas esta tancada de 8 del matí a les 8 del 
vespre. Fora d'aquest horari, s 'hi pot circular en cotxes particulars, encara que no 
ho considero recomanable pels turismes, dones és una carretera per cotxes tot ter
reny. Durant l'horari restringit, hi ha un servei públic d'autobusos que costa 1.800 
ptes. l'anada i la tornada. Els horaris aproximats són 9, 11 i 15 hores per pujar i 
10, 12 i 18 per baixar. Es pot demanar informació al telefon 974 55 13 36. Nasal
tres vam esperar les 8 del vespre per pujar junt amb molts més muntanyencs. Mal
grat esta prohibit acampar, molta gent va plantar la tenda. 

L'endema de bon matí, varem comen9ar a caminar per la vall de Llosas. Tot 
pujant trobem el llac de Llosas i més amunt el llac petit. Ens apropem a la canal 
del Russell , pero ens sembla massa difícil i ens dirigim al pie Margalida. El temps 
s'ha tornat fred, amb vent i boira baixa. Després d'una grimpada, assolim el pie de 
Margalida de 3.258 m pero, és una llastima, ja que la boira ens va privar de po-



der contemplar la magnífica vista que des d'aquest lloc es pot veure; també ens va 
impedir de continuar cap al pie de Tempestats. Rapidament emprenem la baixa
da, ja que el temps esdevé amena¡;:ador. Sense cap problema retornem a la cabana 
de Llosas, molt contents d'haver gaudit d'un magnífic cap de setmana. L'excursió 
fou el 10 i 11 de julio! de 1999. 

Maria Alfara 

1 PROG:a.AMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 1 

Abril 2000 Activitat Més informació a: 

8-9, diss./diug. Esquí de muntanya al Tuc de Cendrosa Grup Les Dues Traces 
9, diumenge Ruta de les Ermites. Cinquena etapa Grup Infantil 
9, diumenge 3a Ruta de les Ermites Grup de Muntanya 

16, diumenge XI Castellar - Montserrat Grup de Muntanya 
16, diumenge Cicle Montseny (XXXVI) Grup de Muntanya 
29, 30 i 1 Esquí de muntanya al Vignemale Grup Les Dues Traces 
30, diumenge El Puigsacalm Grup Infantil 
30, diumenge Excursió a la Serra de St. Aman¡;: (Ripolles) Grup de Muntanya 
7 de maig Excursió a la Serra de l'Obac Grup de Muntanya 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

• Caminades populars: Día 2: Balsareny i Berga. - Dia 9: Puig-reig. 3a 
Sant Cugat-Montserrat. - Dia 16: Sallent. - Dia 21: Cal Bassacs . - Dia 22 : Sant 
Lloren¡;: de Morunys. - Dia 24: Monistrol de Calders. - Dia 30: Navas i d'Esplu
gues. - Dia 1 de maig: L'Ametlla de Casserres. Caminades de Resistencia: Dia 
2: Marxa de resistencia deis Castells de La Segarra; 51 quilometres en menys de 
12 hores. Altres activitats: Dia 22: Se Triatló de Muntanya, a Ordino (Andorra) . 
-Dies 29 i 30 d'abril i 1 de maig: 44e Campament General de Catalunya, a Arnes 
(Terra Alta) . 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES D'ABRIL 

GRUP INFANTIL 
• Dia 9 : Ruta de les Ermites. Cinquena Etapa. Aquesta etapa és !'última 

del recorregut i la fem el mateix dia que es fa la Ruta per la resta de la gent, per 
aquest motiu el Grup fara el Control de !'Ermita de Les Arenes. Després de dinar, 
uns quants faran el control i la resta del Grup acabara !'etapa, coincidint amb els 
altres participants a !'arribada. Sortida de tot el dia. Sortirem en Vallesana a dos 
quarts de 9 (des de la benzinera Truyols) fins a Les Arenes . Cal portar esmorzar 
i dinar. Vocals : Jaume 93 714 79 00 i Guillem i Caries 93 714 82 95 . 

• Día 30: El Puigsacalm. Sortida de tot el dia. Es marxara a les 8 del Cen
tre en cotxes particulars. Vocal : Joan Sans 93 714 76 88. 



GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 9: 3a Ruta de les Ermites. El període d'inscripcions es va obrir el pas

sat 28 de mar¡; i acaba el dia 5 d'abril. Horari: de 10 a 11 del vespre, al local del 
Centre. Fins aquesta data es pot fer també la inscripció mitjan¡;:ant transferencia 
a Caixa de Catalunya. Import: socis del centre 800 pessetes. No socis: 1.200 pts . 
(inclou asseguran¡;:a d'accidents). Passat el dia 5, les inscripcions han de fer-se, ne
cessariament, al local del Centre, dins del mateix horari, pero els preus, a partir 
del dia 6 (indos) seran de 1.400 pessetes pels socis i de 1.800 els no socis. Podeu 
demanar més informació i detalls trucant al telefon 93 714 73 05. 

-_ ... , . . 

Santa Maria del Puig de l-a Creu 

La sortida es donara al local del Centre entre les sis i dos quarts de 7 del 
matí del dia 9 i el control d'arribada, situat al mateix lloc, restara obert fins a les 
8 del vespre . Com sempre, advertim que cada participant ha d'ésser autosuficient 
en tots els aspectes (menjar, cures, begudes, etc.), ja que NO HI HA AVI
TUALLAMENTS, llevat d'uns punts concrets de l'itinerari on es donara una mica 
de beguda i menudalles . Tots els que completin el recorregut, a !'arribada podran 
recollir un record col-leccionable. 

• Dia 16: XI Travessa per camins de Muntanya de Castellar a 
Montserrat, de 33 quilometres . Sortida a les 6 del matí (de la pla¡;:a Major) i tor
nada a les 3 de la tarda. El retorn es podra fer en autocar que sortira de Montserrat 
a les 3 de la tarda. El preu de les places és de 500 pessetes per als socis i de 800 
pels no socis. Es poden inscriure a la botiga Stop de la carretera de Sentmenat, i 



el dia 12 d'abril , al local social, de 8 a 10 del vespre. Més informació: Pepe, de 
!'Stop; telefon 93 714 28 74 i 93 714 60 55 . 

• Dia 16: Cicle Montseny (XXXVI). De Santa Fe al Morou. Itinerari : Santa 
Fe, can Lleonard, cal Trompo, font de la Roureda, can Prim, els Vimaners, font 
deis Quatre, esquei de Morou, pla Gran de la Cornera, la Cornera, pla Mulladís , 
can Lleonard, Santa Fe. 

La vall de Santa Fe és ampla i planera; el paisatge, dominat pel faig, es fa 
acollidor, pero el retaule del Morou, d'una forta personalitat, és una muntanya 
feréstega i solitaria. El bosc, esquitxat de roes i esqueis, hi creix arreu. L'esquei de 
Morou és una agullola penjada damunt la timba des d'on es domina un panorama 
sorprenent. Sortida: 7 del matí. Vocal: Baldomer Farera; telefons 93 714 26 76 i 
93 714 54 53. 

• Dia 30: Excursió a la Serra de Sant Aman~ (Ripolles). Itinerari: Sant 
Julia de Saltor (1.370 m), pla de Pena, Puig de Sant Aman¡; (1.845 m ), plans de 
Freixera, coll de la Tuta, collet del Vent, Santuari de Santa Maria de Vidabona 
(enrunat) i Sant Julia de Saltor. Hores de camí: 4'5 aprox. Desnivell: 600 m. Sor
tida de Castellar a les 7 del matí, en cotxes particulars. Excursió sense dificultats 
tecniques, de· tot el dia; cal portar dinar. Vocal: Pere Cardona; tel. 93 714 80 47. 

Sant Julia de S altor: Ca pella romanica del segle xr amb campanar d'espadanya. 
Santa Maria de Vidabona: Existía ja el 1044. La seva església romanica del 

segle XII es troba avui en runes. 
Al cim de Sant Aman¡;, segons la llegenda, hi ha una grossa argolla de ferro, 

on el Comte Arnau hi lligava el seu cavall. 
• Dia 7 de maig: Excursió a la Serra de l'Obac. Itinerari: Alzina del Sala

ri, coll de tres Creus, Castellsapera, canal de Mura, Roca Salvatge, Camí Ral , coll 
de Correu, torrent de la Cansalada, Era Roja, coll de Tanca, coll de Boix, Avene del 
Llest, font deis Traginers, Alzina del Salari. Durada aproximada: de 4 a 4'5 hores . 
Desnivell aprox. 450 m. Sortida del local social a dos quarts de 8 del matí, en 
cotxes particulars. Vocal: R. Vila, telefon 93 714 57 77. 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast. 
• Dies 8 i 9: Tuc de Cendrosa (2.706 m) (Vall d'Aran). Desnivell primer 

dia: 350; segon di a: 650. Dificultat: ** . Horari : 1r di a: 1 hora; 2n dia: 5 hores. 
• Dies 29, 30 i 1 de maig: Vignemale-Pique Longue i Petit Vignemale 

(3.298 mi 3.032 m ). Desnivell: 1r dia 682; 2n dia: 1.147 m; 3r dia: + 380 i -1.563. 
Dificultat: ***. Horari: 1r dia: 3 hores ; 2n dia: 6 a 7 hores; i 3r dia: 3 a 4 hores. 
Més informació: Vocals del grup (Pere i Dani). 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
• El dia 25 de mar¡; es va exhaurir el termini per a presentar les fotografies 

del primer trimestre de l 'any, amb el tema lliure. El veredicte públic es fara dins 
deis primers dies d 'aquest mes. Com cada any anira a carrec de membres del De
partament de Fotografia de les Agrupacions Narcís Giralt de Sabadell. Els resul
tats seran publicats dins el proper butlletí. Les fotografies quedaran exposades al 
local social fins el proper trimestre. Es podran veure tots els dilluns i divendres de 
les 22 a 23 hores. Recordem a tots els participants de I'any passat que podeu pas
sar a recollir totes les fvtografies del Concurs passat, pel local social, els diven
dres de les 22 a 23 hores . Igualment per recollir les cartolines per presentar les 
fotografies deis propers trimestres. 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE FEBRER 

GRUP INFANTIL 
Els dolmens de la Serra de l'Arca: M. Díaz, Al. i J. Rovira, S. i X. Alavedra, 

An. i Al . Canturri i J . i A. Sans. Ruta de les Ermites-Tercera Etapa: Ar. i Al. 
Vilatersana, G. i M. Muntada, M. i T. Cots, M. J. i A. Sans, J. Rovira, S . i X. 
Alavedra, An. i Al. Canturri. 

EXCURSIONISME 
Entorns de Castellar. - Dia 1: La Barata, Riera de Les Arenes, Can Pelacs, 

Avene de can Pelacs, carena sense nom, El Pi Tort, Els Óbits, font Flavia, pla deis 
Ginebrons, Puigconill , canal del forn del Cargo!, can Bofi, canal del Forn i La Ba
rata; P. Cardona, F. Homs i J. Martí. - Dia 3: Col! d'Estenalles , canal del Sec, 
capelleta de Montserrat, turó deis Cortins, torrent i font del Forat, Roques de la 
Coca, turó de Montcau i retorn pe! coll d'Estella; J . M. Torras. - Dia 6: Serra de 
l'Obac: La Barata, font de Cantarelles, collet estret, font de la Portella, pou de 
gla~, l'Obac Vell, Alts de la Pepa, Tossal de l'Áliga, Pou de gla~, Turó de la Carli
na, Roca del Corb, La Barata; D. Barrera, M. Galí, M. Llonch, E . Bravo, M. C. Llei
xa, C. Valverde, M. Torrents , P. Valverde, P. Cardona, J . M. Martí, T. Mañosa, J . 
Roura, F. Soto, J. Torrens. - Dia 8: Matinal Sot de la Bóta, roure del Palau i font 
Llicona; R. Vila i J . Sors. Castellar, can Canyelles, drecera de Cadafalc, serra de 
Pinós, Avene de Turell, font del Paraire, carena del Paraire, Roques d'Aguilar, 
serra de Pinós, camí Ramader, can Canyelles i Castellar; R. Canturri, P . Cardona 
i J . Martí. - Dia 10: col! d'Estenalles , col! d'Eres, Roca Encavalcada, Montcau i 
coll d'Estenalles; E. Galicia, J. Vila, J . Vilalta i M. Germa. - Dia 11: El Marquet 
de la Roca, collet del Llar, Finestrelles, carena deis Emprius i retorn; J. M. Torras . 
- Dia 15: Castellar, ca n'Oliver, Riu Ripoll, Castellar Vell, Depuradora, torrent 
de Ribatallada, font de la Teula, Riu Ripoll, can Bages, la Vidriera, pla de la Bru
guera i Castellar; R. Canturri, P. Cardona, F. Homs i J . Martí. -Dia 17: Matarle
pera, els Rourets, cim del Puig Codina, Roca del Corb, La Barata i els Rourets ; J . 
M. Torras . - Dia 17: A peu pels voltants de Castellar; M. Germa. - Dia 18: Al
zina del Salari, coll de les Tres Creus, la Porquerissa, Castellasapera i retorn; J. 
M. Torras . - Dia 20 : Alzina del Salari, coll de Tres Creus, font de la Pala, col! de 
Tanca, cava gran de Matarodona, Hospital de Sang, coll de Boix, turó de la Pala, 
coll de Tres Creus i Alzina del Salari; J . Font , Ll. Vila, J. M. Biosca, M. C. Costa, 
C. Elias, R. Mas, J. R. Recorda, P . Carreras, R. Porqueras, M. Sidon, I. Ferre, P. 
Galí, J . Clot, J . Girbau, J. Bruix i M. Safont. 

Altres excursions: Dia 23/1: Pla de Dalt, S. Marc de Broca i retorn pel 
mateix itinerari; P. Cardona, J. Sors, F. Soto i J. Torrens, que procediren a retirar 
el Ve Pessebre del Grup de Muntanya del cim de S . Marc. A l'ensems, s'aprofita el 
matí per a senyalitzar i netejar el camí. - Dia 13: Pla de la Monica, camí del 
Pont , col! deis Pollegons , serra de les Paparres , cisterna i escales de Jacob, 
ermita i mirador de Santa Magdalena (1.132 m ), camí de S. Joan, mirador de 
Santa Caterina, camí de les Artigues, serrat de la Pastereta, serrat d'en Mun
taner, clot i pla de la Monica; D. Barrera, E. Bravo, P . Cardona, F . Deu, M. Galí, 
M. Llonch, T. Mañosa, J . Mumbardó, J. Roura, F. Soto, M. Torrents, C. Valverde , 



R. Vila i J. Torrens . Des ca l'Isidre (Bages), matinal a l'ermita de la Grevalosa, 
runes de Sant Marc, cogulló de cal Torre, can Miqueló i ca l'Isidre; M. Griera, 
M. Sors, R. Bermúdez i N. Sors, M. Olivé i J. Sors junt amb 4 companys de la 
SECNI. - Día 20: Cogulló de Can Torre (Bages): Sant Pere de Castenfonit 
del Boix, Serra de can Torre, cogunó de Can Torre, El Porten, Turó de les Tres 
Creus, El Porten, can Torre , can Vilomara i Sant Pere de Castenfonit del Boix; 
R. Aregan, E. Bravo, P . Cardona, E. DomEmech, J. Roura, M. Serracanta, F. Soto, 
J. Torrens, R. Vila i C. Vinaixa. Con del Pal , Comafloriu, Cap del Serrat Gran, 
Rasos de Comabena, el Pedró dels Quatre Batlles o Tossa d'Alp (2.536 m ), · 
refugi Niu d 'Áliga i retorn; A. M. Palleja i J. M. Torras. - Día 27: Cicle 
.Montseny (XXXV). Pla de la Calma. Pla de l'Estany, can Figuera, els corrals d'en 
Parera, Sant Cebria de la Mora , font d'en Bresc, pla de l'Estany; M. C. Lleixa, P. 
Simon, J . Sors, V. Soto, M. García, J . M. Martí, S. Rovira, J. Torrens, J. Girbau, A 
Fonollet, L. Fononet, J. Parera, V. Vila, R. Vila, T. Roura, J. Roura, M. Alfara, F. 
Romagosa, T. M. Datzira i B. Parera. 

GRUP D'ESQUÍ 
• Dies 5 i 12: Tercera i Quarta Sortida del curset d'esquí, a l'estació andor

rana de Pal-Setúria. - Día 6: Cursa de fons d'Oberammengau (Alemanya), de 55 
quilómetres; M. Alfara, P. Arrufat i 5 companys més, únics catalans i espanyols. 
-Día 23: Practiques d'esquí a l'estació de Vallter 2000; A. M. Palleja, J. M. Torras 
junt amb M. del Ruste i D. Torras. Esquí a Puigbalador (Capcir); J. Barbera, E. 
Cardona, F. Cardona, P. Cardona, E. Daví, R. Marcet i J. Pobla. - Día 28: Esquí 
a Porté-Puimorent (Alta Cerdanya); J. Barbera, P. Cardona, J. Llinares, R. Marcet 
i J. Pobla. 

GRUP LES DUES TRACES 
• Día 27: Pie de Saloria (perOs de Civis) (2.789 m). Jaume, Lleonard, Pere 

i 27 companys de Les Dues Traces. 

ESCALADA 
• Día 11: El Queixal corcat (Els Emprius); J. M. Torras. - Día 18: Serra 

de l'Obac: La Boina Gloriosa d'en Peret, el Setrill, aresta N al Castensapera; J. 
M. Torras. 

ESPELEOLOGIA 
• Día 11: El Cau dels Emboscats (Els Emprius); J. M. Torras. 

CAMINADES 1 MARXES 
• Día 6: XX Marató Popular de la ciutat de Valencia, en un circuit com

pletament urba; J. M. Torras. -Día 13: IV Volta a la .ciutat de Calella; M. Ger
ma i J. M. Torras. - Día 27: IV Marxa Anar-hi Anant, a Bonmatí; A M. Pane
ja, M. Germa i J . M. Torras . XXIX Travessa Viladrau-La Garriga; P. Clapers, V. 
Gandia, J. M. Gandia, I. Cabedo, B. Basterretxea i R. Vargas. 

ALTRES ACTIVITATS 
• Dies 7 i 21: Treballs de millora de la font de la Bardissa; P. Cardona i J. 

Sors. 
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S'ha fet molt de camí per part de 

tots . A la Caixa de Sabadell ens 

enorgullim de participar des de fa 

139 anys a la vida activa del país fent 

camí en el servei a la comunitat. 

Al seu servei a: 

L'excursionisme és, a 

casa nostra, una 

tradició arrelada . Les 

entitats excursionistes 

com el Centre 

Excursionista de 

Castellar tenen un lloc 

important dintre la 

nostra societat perqué 

reflecteixen una 

manera d'entendre les 

relacions entre 

persones. 

Cra. Sentmenat, 38 
Tel. 714 49 98 Q Caixa de Sabadell 
Barcelona, 46 
Te1.7146411 
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