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A !'interior teniu ja 
la informació sobre les 
llicencies federatives 
i com s 'ha de fer 
la soHicitud per al 2012. 

A baix, part del Grup de 
Muntanya el passat 11 
de desembre tot pujant el 
Pessebre a la Castellassa 
de can Torres amb alguns 
deis escaladors. 
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AVÍS 
Este m 

estudiant ter 
canvis en el 
format del 

butlletí. 

Ens cal 
adaptar-nos a 

les noves 
tecnologies. 

Us tindrem 
informats. 



HORARI D'OBERTURA DEL CENTRE 1 DE SECRETARIA 

Dilluns, de 7 a 9 de la tarda, és obert per a fer practiques diverses. 
Dimecres, de 7 a 9, hi ha servei de secretaria. 

Divendres, de 9 a 10:30 del vespre, és obert per a tots els serveis. 
Per a qualsevol informació podeu trucar al telefon 93 714 73 05 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Gener Activitat Més informació a 

13 div Audiovisual "Ascensió al Muztagh-Ata" a les 21:00 h. Grup de Natura 
Grup de Fotografía 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Fotografía 
Grup Familiar 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Natura 

14 Termini votació fotografíes del Saló de Muntanya 
15 Retirada del Pessebre al cim de Sant Marc de Broca 
15 Pie del vent i rodals 
21 Reunió-sopar de programació 
22 Termini lliurament fotografíes DIGICEC 
22 Reunió de programació del semestre 
~ Matinal a la serra dels Bufadors de Beví (Ripolles) 
~ Camí de Ronda (Palamós) 
4 dis Febrer: Estany d'Ivars d'Urgell 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Da ta Excursió Organitza 

15 Raquetes, Copa Catalana a Val! de Boí Club Excta. Reddis www.secreddis.org 

22 Mitja Marató de Muntan.)'a, !'Albera centre_excursionista_llanya@hotmail.com 

5 feb Raquetes, Port Ainé Club Excta. Reddis www.secreddis.org 

Pels aficionats a les competicions Consulteu: info@competidor.cat 

Per a més informació sobre sortides i d'altres, veieu la Web de la FECC: www.feec.org 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE GENER 

• Dia 15 : Ret i rad a de l 
XVII Pessebre del Grup de 
Muntanya al cim d e Sant 
Marc de Broca (Bergued a). 
Sortida a les 7 del matí. Despla-

9ament en vehicles particulars. Retorn previst a Castellar: a l'entorn de les 2 
de la tarda. Es pot aconseguir informació més detallada trucant amb antelació 
als telefons 93 714 73 05 o 93 714 55 42. 

• Dia 29: Excursió m a t inal a la serra d e is Bufad ors d e Beví (Ri
polles). La serra dels Bufadors conforma un indret únic per la seva curiosa oro
grafía; es tracta d'u n notable esfondrament de terres que va provocar la forma
ció d'avencs o esquerdes, algunes de les quals, indui:des pels corrents interns, 
ocasionalment, bufen aire a !'exterior. Aquesta particularitat ha creat un mi-



croclima a la zona i la vegetació de l'indret es diferencia, clarament, de la del 
seu entorn. Itinerari: Castell de Montesquiu (660 m), coll dels Tres Pals (902 
m), coll de Beví Gros (853 m), collet dels Bufadors (948 m), turó dels Bufadors 
(1.006 m), els Bufadors de Beví (909 m), crullla de camins (850 m), masia i ca
pella romanica de Sant Moi (672 m), Planeses (680 m), font de Planeses, castell 
de Montesquiu (660 m). Sortida: a les 7 del matí, en punt. Despla~ament en 
vehicles particulars. Hores de camí efectiu: 4 aprx. Hora d'arribada a 
Castellar: a l'entorn de les 2 de la tarda. Cal inscriure's previament. Es 
pot aconseguir informació més detallada trucant amb antelació als telefons 
93 714 73 05 o 93 714 55 42. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 15: El Pie del Vent (El Farell i rodalies). Excursió matinal. Sorti

da a les 8 hores de l'IES Castellar en cotxes particulars. Hores de camí: tres i 
mitja aproximadament. Vocals: Lluís Vila, 93 714 37 47 i Guillem Díaz, 
93 714 82 95. 

• Dissabte dia 21: Reunió-sopar. A les 20 hores en el nostre local social 
farem la reunió per preparar les excursions de l'últim trimestre del curs 2011-
2012, i a continuació soparem. Més endavant us enviaren la informació del sopar. 

• Dia 29: Camí de Ronda (Platja d'Aro a Palamós). Excursió de tot 
el dia. Sortida a les 8 hores de l'IES Castellar en cotxes particulars fins a Plat
ja d'Aro. Cal portar esmorzar i dinar (si algú ho vol, podra anar a dinar en al
gun restaurant de Palamós). La tornada de Palamós a Platja d'Aro, la farem 
en l'autobús de línia.Vocals: Lluís Vila, 93 714 37 47 i Guillem Diaz, 93 714 82 95. 

ÉS HISTORIA: PRIMER PESSEBRE A LA FONT DELS TRONS 
El diumenge, dia 27 de novembre, un bon grup d'excursionistes ens va

rem despla<;ar en cotxes fins passar el riu Ripoll, passades Les Arenes (després 
de les pluges era arriscat passar-lo a peu). A primera hora feia una mica de fred, 
pero el temps, per sort, ens va acompanyar i quan varem arribar al turó del 
Castelló el sol ja escalfava. Quines vistes!! Després varem iniciar el camí que 

ens portaria fins a 
la font, passant 
per Catafau. Du
rant el camí, al
guns van aprofi
tar per agafar 
fredolics. Sembla
va que n'estigués 
sembrat, dels que 
arribarem a tro
bar. Tot Anar-hi 
Anant, varem ar
ribar a la font dels 
Trons, un indret 
molt bonic, varem 
baixar tots a la 
font per buscar un 
lloc al nostre pes
sebre, un pessebre 



fet pel Francesc Soto, - "gracies Francesc". Un cop es va col-locar, es van co
menc;ar a buidar les motxilles de les delícies nadalenques que tots varem por
tar, i menjant, rient i parlant va arribar el moment de tornar cap a casa. Fins 
l'any vinent! 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 22, a les 5:30 de la tarda, trobada al local del Centre per progra

. ' :' ' -
mar les activitats del proper se
mestre. Per més informació con
sulteu a groups.google. 

• Dia 14, dissabte: Sorti
da geológica per veure unes 
formacions carstiques al vol

tant de Guanta. Itinerari: Guanta, Font Falsa, Formacions carstiques a cel 
obert, Tres Pins, Guanta. Rores de camí: 3 hores aproximadament. Sortida: 8 
del matí davant l'IES Castellar. Desplac;ament: amb cotxes particulars fins a 
Guanta. Vocal: Joan Estalrich i Elvira Guardia. Telefon 93 714 58 70 

(~ ' -·-•; . ·' - _..,t 
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• Febrer, 4, dissabte: Estany d'Ivars d'Urgell i Vila-sana i Castell 
del Remei. Itinerari: Recorregut circular i planer al voltant de l'estany, amb 
parades als aguaits per observar i fotografiar les aus. Després de dinar, passeig 
per les vinyes i estanys 
del Castell del Remei. 
Rores de camí: 3,5 h 
aproximadament. Sor
tida: 7,30h del matí da
vant l'IES Castellar. 
Desplacament: Amb 
autocar si s'arriba a 
un nombre mínim de 
places, sinó es fara 
amb cotxes particulars. 
Preu: El cost de la sor
tida inclou el despla
cament i la visita 
guiada a l'estany: so
cis: 20 euros per perso-

na; no socis: 25 euros per persona. Dinar: 
Ri ha la possibilitat de fer-ho en un res
taurant de la zona (13 euros) o portar-se'l. 
Inscripcions: Es poden formalitzar les 
inscripcions fent el pagament de la sor
tida en el Centre Excursionista el dime
eres, 18 de gener de les 7 a dos 
quarts de 9 del vespre i el diven
dres, 20 de les 9 a les 10 del vespre. 
Per poder fer la reserva anticipada al 
restaurant, cal indicar-ho en el moment 
de la inscripció. Vocals: Concepció Cos
ta i Josep Maria Biosca Tel. 699 813 499. 



DIVENDRES ACTIUS: dia 13, a les 21,00h. Presentació de !'audiovisual 
ASCENCIÓ AL MUZTAGH-ATA (7.546 m) 
((Una muntanya de set mil metres amb esquís)) 

En la llengua local Uigur, Muztagh-Ata significa «Pare de les muntanyes 
de gla<;». Forma part de la serralada del Kunlun i amb el Pie Kongur de 7.719 
m. són els més alts d'aquestes muntanyes. Al nord enlla¡;a amb la serralada del 
Tien-Shan coneguda pels seus pies Khan Tengri i Poveda. I cap el sud i sud
oest enlla¡;a amb la serralada del Pamir amb els seus pies Lenin, Somoni i 
Kornevskaia, tots ells de més de set mil metres. Aquestes serralades estan pro
tegides per les muntanyes del Karakorum de les humitats del monsó, i aixo fa 
que sigui possible intentar la seva ascensió en ple mes d'agost. 

El Muztagh-Ata esta 
totalment en territori xi
nes, pero l'aproximació ha
bitual es fa pel veí país de 
Kyrgyzstan. I així el 25 de 
juliol aterrem a Bishkek el 
Pedro Alcaraz, l'Adria Deu, 
el Pito Costa i el Cesar 
Armengod. Ens esperaven 
uns dies de fer bots per les 
carreteres d'aquest país 
fins el Torugart Pass on es 
traba la frontera amb la 
Xina, i aquí comencem a 
entendre la mala fama que tenen els policies xinesos. Arribem a Kashgar, a la 
regió del Xinjiang, una gran ciutat que havia estat un centre important de la 
coneguda Ruta de la Seda i al día següent, recorrent un tram de la famosa 
Karakorum Highway, arribem a Subashi on ja veiem el nostre objectiu. 

De Subashi al Camp Base del Muztagh-Ata fem una excursió a peu amb 
poc pes a les motxilles, dones, tot el nostre material l'hem carregat a lloms de 
camells que ens faran aquesta dura feina. El camp base esta situat en una es
planada a 4.450 m i un cop instal-lats comencem el període d'aclimatació equi
pant el camp 1 a 5.200 m. A partir d'aquest camp tot el recorregut és esquiable, 

/M TALLER VILACLARA S. A. 

V RENAULT 

Reparació i venda de vehicles 
nous i d'ocasió 

Assegu rances de vehicles i de la llar 

Passeig , 72 - Francesc Layret, 41 
Tels. 93 714 51 91 - 93 714 24 38 
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Sala Boadella, 11 , baixos 
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tant de pujada com de baixa
da. Del camp 1 al camp 2 tro
bem una zona de esquerdes 
i seracs on extremem les pre
caucions, fent servir algunes 
cordes fixes que anem tro
bant. El dia set d'agost que
dava finalment muntat i 
equipat el camp 2, i malau
radament va ser el darrer 
dia de bon temps que vam 
gaudir. No va entrar cap per
torbació grossa, pero el 
temps es va inestabilitzar 
molt i normalment el dia co
men¡;ava amb sol pero paulatinament s'anava tapant i comen¡;ava a bufar fort 
vent, i per les nits sovint nevava. 

Estant descansant al Base, estudiem les desiguals informacions meteoro
logiques que ens arribaven de diferents fonts i finalment sortim el 10 d'agost 
cap a dalt, amb la intenció de fer cim. Arribem al camp 1 amb un fortíssim vent, 
pero ens conformem pensant que de fet era aquesta la previsió i que els dies 
posteriors baixaria d'intensitat. Al dia següent pugem sense massa pes al camp 
2 on tenim ja muntades les tendes amb prou queviures i gas. Dormim molt 
malament, dones, a fora bufa fort vent i ens neva. El dia 12 desmuntem el camp 
2 i carregats com els camells de Subashi, dones, ho portem tot a sobre: tendes, 
sacs, menjar, fogons, gas ... , muntem un camp 2 avan<;at a 6.500 m, confiant que 
els darrers 1.000 metres els podrem fer d'una tirada. Tornem a passar la nit 
del lloro. Es desferma una tempesta de les xules. Ningú diu res pero després 
ens confessaríem que tots vam pensar el mateix, que al dia següent no podríem 
pas ni intentar el cim. 

Al matí, amb 50 cm. de neu pols acabada de caure, veiem el cim molt i 
molt lluny. Pero el sol ha sortit i no fa massa vent. Ens posem en marxa. El 
Pito davant, obrint tra¡;a amb els esquís. Després el Pedro, i tancant la fila 
l'Adria i el Cesar. Al Pito no el podrem atrapar en cap moment. Ha posat el 
turbo i en set hores es planta al cim del Muztagh-Ata (dinou dies després de 
sortir de Barcelona!) 

1 
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Pero amb la rapidesa propia d'aquestes altituds, el mal temps ens envol
ta. De sobte la nevada es fa molt intensa i la visibilitat queda redui:da a uns 
pocs metres ... Cadascun per separat pren la mateixa decisió: « ... ja estem a 7.440 
metres pero ... CAL BAIXAR!!» 

Com premi de consol, assaborim unes divertides baixades esquiant. És un 
gran plaer lliscar per aquesta neu excel-lent i a set mil metres d'altitud. Tot 
plegat ens sembla irreal. 

Quan arribem a les tendes, decidim quedar-nos i continuar el descens al dia 
següent. I així, després de desmuntar les tendes i carregar-ho tot a les motxi
lles, el nostre estil d'esquí canvia substancialment i es converteix en un esquí 
de supervivencia ... Buaaaa!, no sabíem esquiar tant bé com ens pensavem. 

Arribem al camp 1 que també desmuntem i finalment el dia 14 d'agost al 
vespre, arribem felir;os al camp base on celebrem l'exit de l'expedició. 

La tornada se'ns fara encara més llarga que quan vam arribar. Sort que 
ens vam prendre un dia de relax al llac Issykkul, un destí turístic habitual en 
Kyrgyzstan, que ens va servir per alleugerir el cos i l'esperit. 

Quan vam sortir teníem tres objectius: Tornar sans i estalvis, Gaudir de 
!'experiencia i si podíem fer el cim, dones, millor. A més d'acomplir aquests tres 
desigs, hem aconseguit un altre: Tornar més amics que abans. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 

Els exp e dic ionaris: P e d r o Alca raz, 
Cesar Armen god, P ito Costa i Ad r ia De u 

Us recordem que fins el 14 de gener podeu votar les millors fotografíes 
del Saló de Muntanya. Fins aquest dia estaran exposades a la sala gran del 
local social del Centre. 

Fins el proper 22 de gener podeu trametre les fot ografies d e l 5e 
DIGICEC, concurs de fotografia digital del Centre Excursionista de Castellar. 
Les obres s'hauran d'entregar amb suport digital o bé enviar per correu elec
tronic a l'adrer;a del Grup de Fotografia gfotocec@gmail.com, sol-licitant sempre 
justificant de recepció. 

El passat 26 de novembre es va dur a terme la reunió de preparació de 
temes del p r oper any amb el següent resultat: 

Primer trimestre: Lliure 
Segon trimestre: Ponts 
Tercer trimestre: Dies de pluja 
Quart trimestre: Saló de muntanya. 

Espai del Lector Nobel 
Ulbreria, premsa 1 papererla 

CARRER SALA BOADELLA, 1 O 
CASTELLAR DEL VALLES 

Tel. 937 472 301 
castellar@llbrerlasnobel.es 

Espal Lector 

www.libreriasnobel.es Nobel 

ESPORTS 

STOfJ 
Cra. de Sentmenat, 78 

Tel. 93 714 28 74 



ALTA MUNTANYA, ESCALADA CLASSICA, 
ESCALADA ESPORTIVA, ALPINISME, 

FERRADES, ... 1 SOBRETOT BON ROTLLO!! 

LA S E e e 1 ó 
La secció java agafant forma, pero encara volem anar més lluny. Per aixo tan si ets jove com si no, tan 
si ets home o dona, tan si ets dreta o esquerra, si el que vols és activitat, canya, companyerisme i gaudir 
de la muntanya, el GAME és la teva secció ... No ho dubtis, i no pateixis si no en saps prou (o gens}, les 
portes son obertes i ja n'aniras aprenent... 
Ens pots trobar al centre els dimarts i dijous al vespre entrenant al boulder, i els divendres 
al vespre preparant activitats pel cap de setmana ... 

AeTIVITAT REALITZADA 
13/11/11 Escalada 

9/12/11 Escalada 

18/12/11 Escalada 

Rubies - Vilanova de Meia. Vi a "Festival Erotic" 145m (6a) 

Montserrat- Collbató. Via "L'avi Joan" 150m (V) 

Esteve, Roger i Mar~al. 

Jordi, Montserrat i Jordi. 

15 participants. Pujada Pessebre a la Castellassa de Can Torres 

El passat día 18, 15 persones vem pujar el 
pessebre al cim de la Castellassa de Can Torres. 

Fins aquí tots els que vau restar a baix cantant 
nadales, menjant torrons i fent cagar el tió ja ho 
veu poder observar. Pero el queja no sap tothom, 
és que fem els escaladors un cop ens comen~em a 
enfilar. Si, si, evidentment pujem i després baixem ... 
A més aquest any vem desplegar una senyera a 

mitja paret... Pero el que ja no tinc tan ciar és si se 

menjar torrons, que també en tenim 
dret, no? ... 1 tot plegat en un ambien fantastic 
amb un bon grapat de companys amb qui 
compartir aquests instants tan intensos i especials. 
1 es que pujar el pessebre alla dalt te quelcom de 
molt especial que només els qui ho hem fet algun 

sap la "testa i xerinola " que fem al cim ... No només 
pujem, col·loquem el pessebre i baixem ... Aquest any 
el company Dani ens va fer un concert de nadales amb 
guitarra inclosa .. . lmpressionant!!! 

cop coneixem. 1 és per aixo que aquest any hem 
volgut compartir ni que sigui una miqueta amb tots 
vosaltres aquesta testa, i per aixo estem preparant un 
petit audiovisual que properament passarem al centre. 
Quan el tinguem a punt us n'informarem, no patiu. 

Esteve Ogaya -Vocal GAME 



NOTICIARI DEL CENTRE 

A mitjan desembre, la Federació va fer públiques les taules amb els preus 
de les assegurances pel 2012. Us adjuntem la taula dels majors de 18 anys. 

Recordeu que la Federació ja es va treure feina del damunt l'any passat 
demanant que fossin les entitats les encarregades de gestionar les asseguran
ces. Per aixo, cal passar per la secretaria del Centre amb els diners i 
el document d'identitat per facilitar les dades necessaries que es demanen 
per gestionar-ha. Restem a la vostra disposició. 

PLA DE LLicENCIES 1 ASSEGURANCES DE LA FEEC SUB- 18 i MAJORS 2012 

.,, ....,.d6d'Entlt.ots 
¿1 Excurslonlst.sdecatalunya 
FEEC ~~~~~ 

COBERTURES 
Responsabilitat Civil 

Despeses mediques 

-Centres concertats 
-Centres no concertats a Espanya 
-Centres a l'estranger 

Mort 

Mort accidental per causa no directa 

lnvalidesa 

Despeses de rescat 

Competicions própies de la FEEC 

(segons Llei de I'Esport i Decret 849/1993) 

ACTIVITATS COBERTES PER L'ASSEGURANCA 

Per augmentar les cobertures caldrit 

A J 

30.000,00 o 

il ·limitades 

600,00 {] 

18.030,36 o 
6.015,00 o 
1.803,04 o 
12.025,00 o 
6.000,00 o 
Catalanes 

i lnternacionals 

Excursionisme (2) 

Senderisme (2) 

Manees (2) 

(2) excepte en 

SUB- 18 (17 anys) 

MAJ ORS (de 1 B anys) 

e o 

30.000,00 o 30.000,00 o 

iHimitades iHimitades 

1.500,00 o 6.010,00 0 

18.030,36 o 18.030,36 o 
6.01 5,00 o 6.015,00 o 
1.803,04 o 1.803,04 o 

12.025,00 o 12.025,00 0 

6.000,00 o 12.000,00 0 

Catalanes Catalanes 
1 lnternacionals i lnternacionals 

les de la B Les de la C 

+Aipinisme 

fer el canvi a una modalitat superior o aira muntanya 

+Aha muntanya 

+Bicicleta de muntanya 

+Canicrós 

+Campaments d'iglús 

+Esquí de muntanya 

+Esqui alpí (pista) 

+Esquí de fans 

+Snow-board 

+Telemarc tramitar la corresponent ampliació temporal Campaments (2) 

de l'asseguran~a a través de l'entitat. 

AMBIT GEOGRAFIC DE I'ASSEGURANCA 

PUBUCACIONS: Vütex 

PREUS ANUALS FEEC 
SUB· 18 (17 anys) 
MAJORS de 1 8 anys 

PREUS ANUALS habilitació FEDME 
SUB· 18 (1 7 anys) + 5,60 o 
MAJORS de 18 anys + 10,9$ o 

(2) excepte campaments +Curses de muntanya 

d'iglús +Descens de barrancs 

+Escalada 

+Espeleologia 

+Raquetes de neu 

Espanya 

+Trineu de gossos 

+Raids de muntanya 

Tot el Món Espanya, 

Pirineus francesas, 

Andorra i Portugal 

Pirineus francesas excepte zones polars 

Andorra, Portugal i Marree i muntanyes + 7.000 m 

No s; s; s; 
FEEC FEEC FEEC FEEC 

25,30 o 37,60 o 63,50 o 95,50 o 
39,60 D 51,90 o 77,80 o 109,80 o 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ALTRES ACTIVITATS 

30.000,00 o 

iHimitades 

6.010,00 0 

18.030,36 o 
6.015,00 o 
1.803,04 o 

12.025 ,00 0 

15.000,00 o 
Catalanes 

i lnternacionals 

Les de la D 

+Expedicions a: 

zones polars 

muntanyes + 7.000 m 

Tot el món 

s; 
FEEC 
NO 

403,30 o 

NO 

ESCALADORES 1 ESCALADORS PUGEN EL 46e PESSEBRE DALT LA 
CASTELLASSA DE CAN TORRES 
Nou pessebre i noves il-lusions! 

La tradicional pujada del pessebre a la Castellassa el passat 11 de desem
bre ha estat, un cop més, un dia de retrobament i de renovades il-lusions. En
guany l'Albert Antonell ens ha regalat un naixement composat per un bufó i 
robust cistell de vímet que, com marca la tradició, s'ha elaborat amb cura i 
exclusivament per aquest any, fent-lo a mida de la historica motxilla d'en Josep 
Sors. 



La jornada es va encetar ben 
d'hora, quan un grup capitanejat 
per en Joan Roura i en Jaume 
Torrens va arrencar des de les Are
nes per portar, caminant, el preuat 
pessebre fins als peus de la 
Castellassa. Com que v:'trem sortir 
més tard, els autors d'aquest article 
els v:'trem atrapar a mig camí. Lla
vors, la comitiva va pujar perla ver
tiginosa canal dels Arítjols, un petit 
repte pels excursionistes i un gaudi
ment pels 4 escaladors que hi érem: 
Rafel, Noelia i uns servidors. 

Arribats als peus de la gegantina agulla de conglomerat, v:'trem saludar 
els altres companys grimpaires i també parl:'trem amb mestres pessebristes com 
en Josep Llinares, autor del primer pessebre, de fa 46 Nadals! i !'incansable 
Albert Antonell, creador de l'actual, sense oblidar que, juntament amb el recor
dat Joan Muntada, tots tres han tingut el goig d'assolir el cim de la Castellassa. 
A més, no podíem oblidar-nos del recent 90e aniversari del mestre de mestres: 
en Gonc;al López, qui ha estat autor de 33 exquisits pessebres. Felicitats i per 
molts anys! 

Després, amb la Car
me Vinaixa evocarem amb 
emoció la figura del seu 
marit, en Pere Cardona 
(e.p .r. ), que també havia 
pujat la Castellassa, i per 
un lloc ben dret! 

Ben aviat, els escala
dors varem comenc;ar a 
preparar el material, obser
vats perla quitxalla i envol
tats dels alegres sons de les 
nadales. Sota un sol recon
fortant, les cordades ana
rem remuntant el capritxós 
11om de la roca, en cerimo
niosa processó, fins a retro
bar-nos al privilegiat cim. 

Foto de cim: 1-Óscar, 2-Ernest, 3-Marc, 4-Martí, 5-Al
bert, 6-Jordi, 7-Jesús, 8-Rafel, 9-Ferran, 10-Montser
rat, 11-Mónica, 12-Noelia, 13-Esteve, 14-Dani, (15, ab
sent)-Jaume (ja havia rapelat). Autor: Rafel Serra. 

A dalt, aquest cop hi érem 15! Sembla ser que és tot un record, si tenim 
en compte que !'anterior de que es té referencia és d'onze persones, de l'any 1982. 
Apart d'aixo, l'anecdotari també ens parla de la colorista senyera que l'Esteve i 
companys desplegaren a la segona reunió; dels torrons i neules pujats per la 
Montserrat, dels quals ben poca cosa va quedar; del fantastic i talentós reper
tori musical del Dani, amb la seva guitarra; del moment en que tota la Caste
llassa es va reclinar solemnement per saludar el Josep Maria Torras, un il-lustre 
enamorat de la roca que ens va venir a saludar a peu de via, amb el permís de 
l'omnipresent esperit de l'Enric Camellas; de l'ultralleuger que volia aterrar al 
cim per gaudir dels torrons; del vol inesperat de la barretina del Marc, que va 
poder ser rescatada, i finalment, de veure de lluny, mentre pujavem, com a l'es-



planada hi cagava el tió sense que nosaltres hi poguéssim participar, pero al
hora sabent que el tió ens havia reservat la gran sorpresa dels torrons del cim! 

En acabar el memorable "Fum-fum-fum", corejat al cim, v:hem comenc;ar 
la inacabable davallada, després de comentar entre tots que l'any que ve cal
dra regar els torrons amb un bon moscatell, i que per la candelera s'ha de reti
rar el pessebre, ni un dia més i ni un dia menys. 

Com a mots de cloenda, només ens resta desitjar a tots unes Eones Fes
tes i molta salut i fortuna per a tots els que fan possible una vetllada tan espe
cial com aquesta, fent-ho extensiu a tothom qui ve a gaudir-la amb il-lusió. 

Fins la propera 4 78 pujada del pessebre! 
Albert i Osear Masó Garcia 

ESPELEOLOGIA 
• Dia 19 de novembre: AVENC DE LA 

LLOSA (-23m.) Situat al terme municipal de Gava 
dins el massís del Garraf. Cavitat composta d'un 
únic pou. Baixem el primer tram i arribem a un 
repla en pendent que ens porta a la part final del 
pou, i que a partir d'aquí, és on es concentren la 
major part de formacions bastant ben conservades. 
Descens realitzat per: M. Mañosa i J. Navarro. 

• Dia 27 de novembre: AVENC DE CAN 
PLANA (-55m.) Situat al terme municipal de Sant 
Martí de Llémena (Girones). Cavitat estructurada 
en gres. L'entrada és estreta pero de seguida 
s'eixampla. Baixem el primer pou d'uns -7m. Arri
bem a un repla on hi ha dos pous, el de la dreta 
s'acaba aviat i baixem pel de l'esquerra que des
emboca a un altre repla en pendent. Des d'aquesta saleta, a ma dreta hi ha una 
petita galeria on a la seva part final hi ha un altre pouet. Seguim baixant per 
una galeria entre blocs (on també hi ha altres pouets secundaris) que ens porta 

RECORDANT AL PERE 

a una sala molt més gran tant d'alc;ada 
com d'amplada. D'aquesta sala també sur
ten altres galeries i pouets cecs, baixem el 
penúltim pou de la cavitat i arribem a una 
altra gran sala, no tant com l'altra i amb 
la sorpresa d'una magnífica "colada" i tam
bé algunes banderes. L'accés al pou final 
és entre blocs i per un pas bastant estret. 
Descens realitzat per: M. Aguilera, J. 
Cuenca, J . C. Juderías, M. Mañosa, J. 
Navarro, J. Pastor, M. Pintos i E. Porcel. 

Els membres del Grup de Recerca de la Pedra Seca volem retre un sentit 
homenatge al company i amic que ens ha deixat. 

Amic Pere, ja no ens podras aconsellar o corregir en qualsevol de les feines 
que gustosament portavem a terme, tant per netejar camins, arreglar fonts, podar 
un arbre o, sobretot, en el treball de la pedra seca, ja sigui per reconstruir una 
barraca o un marge. I, si no hagués sigut perque ens il-lustraves amb el teu cri-



teri, més d'algun cop, algunes de les barraques encara romandrien a l'anonimat. 
Ens varem acostumar a no tenir-te al nostre costat durant algunes tem

porades degut a la malaltia que paties, pero sempre que et veníem a veure a la 
clínica volies saber el que i el coro de les tasques que estavem realitzant i, a 
més, ens aconsellaves sobre coro havíem d'acabar la feina. Un dia et vas voler 
acomiadar de nosaltres, fent intenció de lliurar-nos el martell i el punxó que 
utilitzaves per gravar els números de les barraques, ben visible en alguna de 
les pedres de la llinda. Nosaltres no varem acceptar aquest present ni tampoc 
varem entendre el que ens volies dir, perque teníem la necessitat de creure que 
tu tornaries amb nosaltres, com sempre. 

El teu record es tan viu entre els que et coneixíem que, tot estant 
reconstruint una nova barraca, un de nosaltres va comentar: «El que estic fent, 
al Pere no li agradaria», i ho va modificar. 

Ens deixaves bocabadats quan eres capa9 de reconeixer més de 40 classes 
de bolets, el nom de qualsevol especie vegetal i el dels ocells pel seu cant. Tam
bé quan deies coro t'agradava esquiar, tot recordant un dia a Matadepera, amb 
motiu de refer una barraca, en el que et vas retrobar amb el Narcís, amb qui 
havies fet carreres d'esquí. Per nosaltres va ser una novetat i, amb aquella con
versa, varem poder valorar el que t'agradava aquest esport i les dificultats que 
havíeu de superar amb un material ben precari. L'admiració que se sentía per 
tu era tal que, quan parlavem amb algú que s'havia trobat un camí embardissat 
en 11lguna sortida, et comentava que «el Cardona» devia fer temps que no pas
sava per alla. Tu pregonaves que, al mateix temps que camines, podies tenir 
un dall a la ma i anar netejant; ens deies que tots volem els camins nets i per 
aixo hem de posar alguna cosa de la nostra part. 

També ens ve a la memoria una de les teves maximes, quan arreglavem 
qualsevol cosa i t'acuraves amb el maxim rigor tot dient: «Hem de fer la feina 
ben feta perque no cobrem. Si cobréssim per fer-la podríem dir, com molts, que 
ja esta bé pel que ens paguen>>. 

Acabarem fent esment dels dos últims paragrafs que en Jaume Torrens 
va incloure al seu comiat, que són admirables: 

«Voldria manifestar que aquest trist comiat d'avui no pot ésser, de cap de 
les maneres, de renúncia ni de resignació. El defalliment no és pas el nostre es
til. Per aixo els seus amics tenim el deure de continuar endavant seguint la ruta 
que, com de costum, ens ha desbrossat i senyalitzat el company absent. Aquest 
és el repte que, a partir 
d'ara mateix, ens pertoca 
superar. Així, dones, cal
dra tornar-se a penjar la 
motxilla a l'esquena i, 
amb les primeres llums 
del dia, prosseguir cami
nant. 

Amic Pere, el teu 
record romandra per 
sempre uiu en el fans dels 
nostres cors. Gracies per 
tot." 

Grup de Recerca 
de la Pedra Seca 


