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Rallye d'Alta Muntanya 1975

Dijous al vespre, a Pont de Cubere, amb els vehicles farcits amb motxi
lles , sacs, cardes, piolets, crampons, teca per tres dies i altres endimaris, deci
dim establir el vivac per esperar la sortida del dia segiient.

Divendres, 18,de Juliol, la primera llum del dia, ens dóna la benvinguda
dins deIs sacs. Quatre crits i amunt] Sense rentar-nos la cara -com és nor
mal- acabem d'afegir els darrers estris a la ja feixuga motxilla i pitant cap a
Ia.Sortida. Mig adormits encara, comencem la cursa. Carai, quin, ritme! Pugem
D. tota "pastilla". I la pujada cada vegada més redrecada, fa que hagim d'atu
rar-nos. Per fi, després de molts revolts del camí, fem cap al Ibon Petit de Ba
ticielles. Pero hi arribem a dos quarts de nou i fins a les deu 110 obren el C011

trola Renoi, si que havem corregut! Una mica decebuts, ens descarreguem les
motxílles, i rapids, pero alló que es diu, rapids, ens hem de col.locar les cape
liI1~' i aixoplugar-nos sota deIs arbres, d'una forta i sobtada tempesta. Ens ho
prenem amb filosofía. Un cop s'ha parat la pluja, esmorzem i fem estona fins
que amb la butlleta a la ma, anem a signar al Control. EIs nostres equips es
dívideixen a partir d'aquí, EIs qui van per medalla d'or surten en direcció al
Gran Pie de Batic.i.elles i al Pic de Perramó, mentre nosaltres, que anavem per
medalla d'argent, cns dirigim cap el Montidiego. Les noies es decideixen a
anar al Campament, optant a la medalla de coure. Si, més no, la intenció nos
tre era adrecar-nos cap al Montidiego, i només sortir de l'lbon, el que sem
blava camí es fa esborradís Bns qlle pocs moments més tard, entre retalls de
tJoira i alguns ruíxams que cauen, ens trobem UD. grapat d'equips gairebé des
pistrts, Pero ]'orientació sorgeix sempre eu el moment precís i muntanya a tra
vés f CYl1 cap a la vall que enfilarem amunt. El fort desnivell i la considerable
carreza fa que anem a l)OC a J?OC. Qllan ja som al la mateixa aleada del Llac de
Montidiego havem d'aixoplugar-nos sota un roe gegant de la tartera., perqué
ara, a més a més de la pluja intermitent, ens cau una bona pedregada. Si bé
tots estem prou cansats, Ull deIs components del nostre equip ho esta. molt
més i encara que estem sota mateix del cim, previ concilíábul, decidim 110

pujar-hi, perqué creiem que és el més prudent. A l'hora que era i havent
darrisseuar Hns dalt de tot, la motxilla sobrecarrezada com la portavem, va
'Ser pI motiu que va recolzar aquesta decisíó, la qual es veié refermada més
tard, a la reunió de Delegats al Campament, per les nombroses critiques als or
ganitzadors per fer pujar als cims els equips amb tota la farda irmecessária.

Ja de l'aixopuc estant, ens estranyava que l'altre equip nostre que ens ve
nía al darrera 110 fes acte de presencia. Devallem ja convencuts que han anat
per altre Iloc, quan els trobem tot rondinant perqué també a un company de
I'equip li ha agafat la "pájara" i no hi ha manera que tiri per amunt. La nos
ira presencia fa que es decideixin per renunciar a la medalla d'argent -que
"tots cns havíem proposat a la sortida- i que si bé restem decebuts, ens que-



-da I'opció més conformista que potser aconseguirem medalla de coure, Cap al
'C ampament s'ha ditl

Situat sota mateix del Refugi d'Estós, enmig d'un magnífic prat a la vara
·d el riu, havem parat les tendes. El lloc del Campament és esplendid i l'estona
transcorre entre rentar-se al riu, dinar i mirar l'itinerari de dema, Peó la nos
tra atenció es va centrant el1 els equips que van arribant, puix que l'hora de
tancament del Control del Campament s'acosta i és a les cinc de la tarda. EIs
nostres companys que anaven per medalla d'or 110 vénen i aíxó ens posa in
quiets, pero també sabem que a pocs minuts del tancament, han d'arribar més
de trenta equips encara. Mentre guaitávcm el camí lógic d'arribada, pel costat
oposat surt un company nostre de l'equip que havia anat al Montidiego, jU11t
amó un altre xicot ¿'UI1 equip barceloní, L'equip barceloní havia sofert un ac
cident quan devallava, conjuntament amb el nostre, el1 relliscar per la gelera
un dels nois i ferir-se de forma greu. No podent traslladar el ferit, decidiren
urgentment avisar el Campament. Els membres de la Companyia Alpina de
la Creu Roja i alguns esforcats voluntaris sortiren rapidament per a socorrer
los, malgrat que restava prop d'una hora de llum, havent de fer vivac junt al
ferit.

EIs dos equips que ens faltaven van arrivar gairebé emmoscats, en entrar
amb el control tancat, donat el cúmul de dificultats que van trobar-se, igual
ment com la gran. majoria deIs qui anaren per medalla d'or, que els passa el
mateix.

A l'endema, al crit de: Bon dia, són les Ci11C del matíl, sortim de la tenda
refregant-nos els ulls i amb les botes mig cordades. Només restem de la nostra
Entitat, tres equips. Per aconseguir medalles de coure hem d'assolir dos cims:
el Pie de Clarabide Nord 3.028 rnts. i el Pie de Gias de 3.011 mts. Algú que no
parlava el nostre idioma diu "...eso esta chupao"] Amb la lot encesa, quasi bé
sense dir res, potser algun renec en. veu baixa en ensapegar en la mitja foscor,
encetem la p u jada. per la Vall de Gias. La, pujada més forta o més suau s'anirá
succeint entre prats, rocallisos i tarteres, car s'han de salvar els 1.200 mts. de
desnívell entre el Campament i eIs cims.

Durant una breu parada per recuperar forces, fa acte de presencia a la
vall l'helícopter francés que anira a treure el ferit del lloc on es trobava. La
mentablement, una vegada més, havem de rafiar deIs vems pels salvaments en
el nostre Pirineu. Quan ens trobem a l'alcada deIs Llacs de Cias, e llS adonem
que no hem passat per on volíem, i que estem davant mateix de la llisa paret
del Pie de Cías. Si ha agafem per l'esquerra, no es veu cap camí de pujada,
si anem cap a la dreta hem de baixar i donar el tomb. Decidim anar cap a l'es
querrá. Situats a un collet a la carena, es veu que amb una bona grimpada ens
11i 'p lantarem , pero per la banda N.O.

U na agradable grimpada s'ens presenta p er davan t , pero 110 així per un
equip femení de Barcelona. Narnés comencar a enfilar-se, a una de les noies
li agafa vertigen, i no hi ha més remei que anar-la assegurant a cada pase Amb
molta paciencia i una b011a dosi de frases d'anim que li adrecem tots, aconse
guin1 que arribi al Coll, encara que si bé el Clarabide que es veu a prop, és
bastant Fácil, el Cías, que el tenim a sobre, és una grimpada més aería que



'~ '.allterior . Tot tremolant, es deixa Ilígar i assegurada l)er tot arreu plIja ella i
nosaltres. .[\1 cim 110 hi ha cap replá, més aviat és UIl troc curt de cresta ampla, '
iels equips quasi 110.11i·cabem. Fem la classíca panorámica i lliurem la butlleta
al Control, que ens acomiada donant-nos les gracies per ·haver ajudat un 'altre
equipe Naturalment l'ajuda es fa extensiva (:1 la desgrimpada, sempre amb I'ai
al cor per mor de les pedres que queíen í la poca asseguranca que oferien les '
preses 011 ens agafavem. L'arribada al coll la celebrem amb molta gresca, pe~'

ro 110 eI1S aturem pas gaireI tot seguit emprenem la pujada al Clarabide, per
una curta congesta de neu que mellara en una tartera i més tard, sense .ga íre
dificultat assolirem el cim. .

La panorámica de CilTIS que albirem és immensa. La presideix la .vista del
cim de Posets, separats ara de nosaltres per la grandiosa Vall d'Estós. A la
mateixa vessant veíem el pie i cresta del Bardamina, que avui també sera vi
sitat per altres companys del Rally. Seguint més avall, el Montidiego, que ahir
110 arribarem a assolir. Al darrera, els pics de Baticielles i Perramó i al fons .les
altíves Tuques d'Ixeia. A la nostra vessant, Cé:1l) al Nord i molt a prop, la cres
ta. i Pies de Courgs Blancs i Pie d'Oó, per damunt d' 011 veiem alguns grups del
Rallye. A la banda francesa, sota nostre el Llac de Clarabide. A la llunyania,
I'immens macís de la Maladeta. Si 110 fos perqué partíciper e11 una cursa, ens
quedariem tot el matí dalt del cim en ple extasí contemplatíu. Pero la devalla
da s'imposa, i després de demanar al control que ens faci tilla fotografia del
grup, per a la posteritat, ens arriem altra vegada cap al coll. Tot just ens po
sem les motxilles algú demana auxili pel mateix lloc que hem pujat, a la ves
sant N.O. del Pie de Cias. Sense pensar-s'ho gaire, els Inés lleugers deIs equips
riostres, es despengen, llancant U11 cal) de corda, al qui, esglaiat, s'havia aferrat
ti la roca sense saber-ne sortir. Condurt al coll resulta ser un acompanyant deIs
controls, qlle volent fer el camí tot sol, va errar I'itinerari. Reunits de nou, e11
alegre comitiva ens llancem per UIl Ilarguíssim pedriscal! per anar a acabar en
una grossa tartera. Successives geleres Ian qtle e 11S arriem amb rapidesa per
damunt d'1111a neu estovada pel Sol, tot saltant e11 gralls gambades o fent la
"bruixa" amb el piolet. AIs Llacs de Cías ellS aturem per omplir una mica.
Ganyips, xocolata, fuet, formatge, Iitines, llet, eus 110 empassem sense gaire
protocol, tot comentant el fácil que ha resultat el troc baixat fins ara. La resta
de la baixada transcorre entre terrasses d'herhei i torrents d'aigua crístal.Iina.
1 com que 110 estem proll cansats i a més a més som vilanovins de soea i arrel,
se'ns ocurre que podríem entrar al Camparnent fent una "passada'' a I'estil de
les Comparses, Manquen caramels, pero amb una mica d'imaginacíó, i un
gerseí verd i vermell improvisem una bandera de la Talaia i, cantant els com
passos del "110 t'aclares", fem una entrada triomfal al recinte del Campament. .
El control, una mica estranyat, comenta " ... renoi, aquests de Vílanova sempre
tenen ganes de gresca!". Uns cal)lJl1SS011S al riu e11S deixen eom a 11011S, i per
acabar-ha d'arrodonir, el dinamic equíp de dalles que havien pujat eom acom
panyants ens van preparar el dinar, que vaja, no comento el "menú" perque
lIS lleparíeu els dits, A 1::1 tarda, sessió de relax i fins i tot l)rO\Teln d'aixecar
castells, amb bastant d' exit, per cert.

El tercer dia, poca feina quedava. Desparar tendes i recollír l'equip abans



de les sis del matí i fer el recorregut de la Vall d'Estós fins al Porlt de Cubere,
en UIl maxim de dues hores i mitja. Abans de les vuit, ja estavem parlant amb
el Control d'arribada. Tot guaítant per si véiem baixar els que venien del Pie
d'Estós, CilTI obligat pels que quedaven 'per medalla d'or i argente 1 aquí fina
Iitza el Rally. Estavem satisfets, dones si bé 110 vam realitzar els que ens pro
posávem en sortir, sí almenys vam acabar que també és important, i més te
nínt en COI111Jte que deIs 59 equips sortits soIs 24 van acabar la l)rova. 1 aca
bem dient el mateix de sempre: l'any vinent hi tornareml

JOSEP BLANES
18, 19 i 20 de Juliol de 1975

E:Is equips classificats amb medalla de coure s ón:

Elisa Isern - Rosa Grifell - Assumpta Baig (ler. equrp Iemeni)
Joa11 Ferrer - Antoní Campillo - Joan Toledano
Josel) Blanes - Pere Coromines - Hamon Martí
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IDENTIFICACIO D'UNA ANTIGA FORTALESA
Heccntment s'ha publicat el fas cicle 11.0 19, corresponent al V volum de la

monumental obra "EIs Castells Catalans" que edita Rafael Dalmau, El1 l'es
mentat fascicJe es relata, entre altres, l'historial del Castcllfraumir o Castell de
Fraumir, fortalesa de la qual es creia ja molts anys enrera que 110 existien ni
eIs més lleus indicis.

Per les festes de Sa11t joan del passat any, els consocís Manel Pamies,
Albert Bayo i Joal1 Virella ferel1 una excursió als contorns del Pedraforca, i en
visitar el curíós paratge conegut amb el 110m de Pont Cabradíc, en una ma
sía propera els indicaren el lloc on estaven situades les ruines d'un castellot
que serviría e11 altre temps de guaita i defensa del camí que transcorre pa
ral.lel a la riera d'Aigua de Valls, important aRuent del Cardener, i que té el
naixement prop del poble de Cósol,

Els nostres companys no s'acontentaren a retratar els vells murs i decidi
ren amb l'ajuda de vells mapes i llibres, investigar si pertanvien a un eastell o
a una simple casa forta. Cracies a aquesta recerca ha estat possible identificar
les ruines, fent aportació de les dades als promotors de les interessants his
tories dels riostres castells.
EL C.E.A.M. EN EL NARANJO DE BULNES

DespLlés de- dos intentos, uno de ellos e11 invernal, una cardada del G.E.
,A.M. de nuestra E11tidad, el 11 de Agosto' consiguió coronar la cumbre del
Naranjo de Bulnes, siguiendo su famosa cara Oeste por la Vía Rabadá-Nava
;rro de 800 metros de recorrido y C011 U11a catalogación de Extrema Dificultad.

La eorelada estaba compuesta por Allgel Veda y Pau Montaner, que tras
forzar dos vivacs a causa del mal tiempo, y después de 19 horas efectivas de es
calada, conseguían vencer la famosa pared.

El logro de esta victoria 110 es más que U11 l1uevo escalón para la conse
CUCiÓll de objetivos más ambiciosos e11 un futuro más o menos inmediato.

I gt1.almente la cardada formada iJor Mario Torres y amigos de Barcelona,
escalaron el famoso pico po r su Cara Sur, )' la formacla por Federico Linares
~/ tres miembros del Taga de Barcelona, conseguíau U11a primera local a la
Aguja E zequiel Conde, de 200 metros de recorrido.

Mingo - C.E.A.M.
DONATIU PER A LA SECCIO DE MUNTANYA

El soci N." 1 i ex-presidcnt , Sr. M íquel Fortuny, h a fe t do natiu per al 110
.gu er de material, d'una tenda amb doble sastre, que si bé és antiga, encara
pot fer servei pels qui vulgu in acampar. Aquesta tenda pot dir-se que va ser
la que va iniciar els riostres incip ients acampadors, quan la T alaía practica
m ent encara 110 era Fund ad a . D on em les més expressives gracies pel donatiu
al riostre ex-president i ve r~ excursionista.



IMPOR"fANT DONATIU' PER A LA NOSTRA BIBLIOTECA

Havem rebut un magnífic lot de llibres, donatiu del Monjo de Montserrat
Josep M." Armesto, vílanoví membre de la comunitat benedictina dedicada a
~:'oració ' i al treball. No cal dir quin és el nostre goig per tant important am
pliació de la riostra reduída Biblioteca, pero el que més cal agrair és el fet del '
donatíu, que ha estat Ilinrat, segons testimonia l'amic Armesto, per fer creixer
I'estímacíó per la Natura i lJer l'enaltiment de I'esperit. No hi 11a duhte que la
seva sincera ofrena ens honora a tots i que restem veritablement agralts. A ell
i als qui col.laboraren a posar-llos en contacte, Crácíes.

~RELACIO DE LLIBRES, DONATIU DEL PARE J. ÑI.a AR~IESTO

Tates les obres aquí esmentadas són Publicacions ele I'Abadia de Mont
.serrat . Classificats més o menys p er temes, ingressaren a la nostra Biblioteca
.Ies següents obres:

.D e tema Ceográfic-Históric

MONTSERRAT, PEDR~A I HOMES. A. Basté, P. Ferrer, J. Sarsanedas,
·C UIXÁ, fotografies d'en F. Tur.
SAN1'A MARIA DEL ~1IRACLE. C. Baraut.
·C ATAL UNYA, VISIO 9. A,NOI~AjALT PENEDESjGARRAF. J. Vallverdú, T.

Sirera.
tC ATALUNYA. VISIO 10. TARRAGONESjBAIX CA~ IP /BAIX PENEDES.

J. Vallverdú, T. Sirera. .
LES ILLES. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA, FOR~ fENTERA, CABRE

RA. M." A. üliver - T. Catany

.D e tema Excursionisme-Escalada
GUIA DEL CANICO. H. M. Miret.
MUNTANYA ENDINS. Confessions d'un escalador. i. Todó.
'G UIA D'ESCALADES A MONTSERRAT. C. A. Pérez de Tud.ela.
ROQUES, PARETS I AGULLES DE MO TSERRAT. Regió ¿'AguIles. J. /1.

Hodés, F. Labraña.
'ROQUE S, PARETS I AGULLE S DE MO T SERRAT. Re gió de Tebes i Te-

baida. F. Labraña, J. · Rodés.

.D e terna Humorístíc

'GARGOT S. Cese.
,MES GARGOTS. Cese. (Segueix)



De tema Biografic
ESBO~ .BIOC RAFIC de I'abat Oliva. E. junyent.
Ti.ETRATS PARAL.LELS. M. Roig
DüM BONAVENT¡URA UBACH. DOln D. M. Díaz.
L'ESr:OLANIA DE J\10NTSERRAT. Dom A. M. Caralt.

De tema Filosofic-Eclesiástíc
EL MISTERI DE LA SEXUALITAT. 8 autors.
FE 1 CULTURA CATALANA. 19 autors.
DE LA NO VIOLENCIA A L'OBJECCIO DE CONSCIENCIA. 11 autors.
QUE ES SER DONA? 12 autors .
.LA FIDELITi\T QUESTIONADA. 17 autors,
PRESENCIA DE STA. MARIA A MüNTSERRAT. Pere M. Piug.
PELS CAMINS DE L'EVANGELI. M. Estradé.
VIDA INTERIOR 1 NO VIOLENCIA. Volum l i 2. Lanza del Vasto.
MATRIMüNI CRISTIA, FRACAS O ESPERAN~A? A. Collini.
LA FAMILI~t\ AVUI 1 AQUI. Institut Catolic d'Estudis Socials.
OBRA SELECTA. Rabindranath Tagore.
DIARI D'UN ANY DE PEONATGE. P. Relats.

De tema Filatelic

SAN1' JORDI EN IJA FILATELIA. M .Baraut.
Tanmateix quatre llibrets íl.Iustrats descriptius de Montserrat i la revista IMA

GENES DE l JA FE dedicada al Moviment Escolta.

Actividades del G. E. A. M.
ENERO

Día 4.- V.Ía del curs et, v ía del diedro i tr avesía Jean-Pol (Peñas de Can:
Mercer) por Allgel Vedo y LIllÍS Soler.

Día 5.- Ascensi ón a la vía Boy-I-i,oca (E l Elefant, Montserrat) l .a Ierneni
na local, efectuada por Pau Montaner y Blanca Hernández.

Día 6.- 2.a ascensi ón local )7 I. " femenina a la vía Mingo-Arenas (Magda
Iena supo Montserrat) por Juan Chaparro y Blanca Hernández.

D ía 12. _l.a ascensión local a la vía Cabre (Castell Dalmau, La Riba) por
juan Chaparro y Pau Montaner.

Día 26.- I. " ascensión local a la 'l ía Sánchez-Reina (Contrafuerte de Dia
blos) (El Arco), Montserrat. Por J. Chaparro y A. Sánchez (C.E.D.E.).

FEBRERO
Día 9. -Vía Cómez-Pamplona (Elefantet, Montserrat). 5.a ascensión local,

por juan Chaparro 'y Antonio Sánchez (C.E.D.E.).
Día 16.- Ascensión al diedro ' y vía del curset (Peñas de Can Mercer) por

M. Vedo, LI. Soler, F. Linares, A. San Miguel.



.. Día 16.- I." ascensión absoluta y I." femenina a la víaG.E.A.-M. (cantera
de' la mata, Sitges) por juan Chaparro '. y Blanca Hernández,

Día 21.- Ascensión a la vía Salva-Lluís (peñas ' de Can Mercer), por R.
-.C apdet, A~ Balduz, J. Ramos.
_:". - Día 23.- I." ascensión local a la vía C.A.D.E. (Miranda del Dauet, Mont
serrat), por ·R. Capdet, LI. Soler, M. Vedo, A. Pérez v D. · Vergés (C.A. 1.).

Día 26.- Ascensión a la vía Angel-Vicens (peñas de Can Iercer), por
Lluís Carrasco y Ramón Capdet.

MARZO

Día 7.-. Ascensión a la vía Angel-Franco y variante Salva (Peñas de Can
Mercer), por R. Capdet, LI. Carrasco y A. Balduz.

Día 10.- Ascensión a la vía del curset (Peñas de Can Mercer), por Fe
derico Linares y Lluís Soler.

Día 11.- Ascensión a la vía Cali-Molero (Roca Regina), por R. Capdet y
LI. · Carrasco. (Hasta la Feixa).

Día 16. -s.a ascensión local y I." femenina local aIa vía Cuillamón- Aun
que (La prenyada, Montserrat) por Blanca Hernández, J. Landeiro, J. Balla
briga y amigos del S.A.M.E.

Día 23.- Vía Pirenaica (La Momia, Montserrat), por juan Chaparro y
Jorge La Piedra (C.A.M.).

Día 25.- Ascensión a la C.A.M. (Cadireta de Agulles, Montserrat), 2.a,
ascensión local, por R. Capdet y Rosa López.

Día 26.- Vía Mas-Brullet (Pared de S. Jeroni, Montserrat), por LI. Ca
rrasco, A. Balduz y R. Capdet.

Día 28.- I." ascensión local a la Anglada-Cuillamón de la pared de las
Bagases (Tarradets), por J. Chaparro, J. La Piedra y M.a Rosa Tarragó (C.A.M.)

Día 30.- Ascensión a la vía Reina-Puchs (Pared de las Bagases, Tarra
dets), por Juan Chaparro y Jorge La Piedra (C.A.M.) (Hasta la feixa).

ABRIL

Día 6.- Ascensión local a la vía Pokorski-Cerdá (El Elefant, Montserrat),
por Juan Chaparro y Jorge la Piedra (C.A.M.). .

Día 13.- 3.a ascensión local a la vía Mingo-Arenas (Magdalena Superior,
Montserrat), por Lluís Soler y Mingo Vedo.

Día 13.- Ascensión colectiva a la Bitlla (Agulles, Montserrat), por Juan
Chaparro y amigos de Barcelona.

Día 20.- a- ascensión total y 1.a local a la vía Jordi-Matas (Serrat del
Moru, Montserrat), por Juan Chaparro y Jorge la Piedra (C.A.M.).

Día 27.- Ascensión a la vía Salva de la paret de la Talaia; por LI. Soler y
Mingo Vedo.

Día 27.- Ascensiones a las vías Curset i Diedro de las Peñas de Can
~ferc:er, por ' Isidro Calofré.



L'excursionisme a principi de segle
(11)

Excursión hecha los dias 6 y 7 de 3 .. 1908, hacia Barcelona.
Dia 6.- Salida á pié de Villanueva Hacia á Villafranca de Villafranca á

San Sadurni de Noya á pié, subida en el tren" hasta Martorell que vale O~80

ptas. llegando á las 6,30 t. visitando la población y á las 8'45 n. .hacia á Bar
celona ell tren que vale 1,40 ptas. cenar y pasear por alli ya dormir en la "fon..
da de la Plata".

Dia 7.- Paseamos todo el dia y a las 6,30 t. cojimos el tren y hacia á Vi..·
Ilanueva dando fin á la excursión con los gastos total, 7,25 ptas.

Esta excursion la componiamos tres José Torres, Eduardo Feliu y juan.
Camarós,

( 111)
Excursión efectuada los dias 21 - 22 - 23 - 24 == 7 == 1908 hacia, San Ce

roni de la Murtra,
Dia 21.- Salida de Villanueva en tren á las 5,45 m. Hacia á Barcelona,.

paseando todo el dia por Barcelona. .
Dia 22.- Sin dormir salimos de la Plaza de Cataluña á las 4'20 m. hacia

San Andreu que llegamos 5,30 m. pasando hacia Santa Coloma que llegamo 1.

6,20, salida hacia San Geroni de la Murtra que llegamos á las 7,40 m. visitan
do todo el monasterio y algunas fuentes y siendo obsequiados por el dueño de
la finca marchando á las 2,50 t . llegando otra vez á Santa Coloma que llega
mos á las 3,35 t. Y despues de descansar de la jornada de la mañana marcha
mos á las 4,45 hacia San Adriá del Besós que llegamos á las 5,20 t. subiendo
al trenvia hasta Barcelona llegando á 6,05 t. á las 7,40 cojimos el tren en el .
Apeadero hacia Molins de Rey cenar y dormir en un "hostal".

Dia 23.- Salida de Molins de Rey á las 6,35 m. por la carretera Real en
contrando una fuente h ermosísima, comimos U l1 p oco y h acia á Cervelló ( lO, 15~

m .) En Cervelló vimos una fabrica de cristal que nos gustó mucho.
Pasando h acia á Vallirana que pasamos á las 10,40 m, á las 11,15 salida.

de una fuente llamada de la Llibra y hacia Ordal que llegamos á las 2,05 co
mimos con buen apetito ell el típico "hostal" que se encuentra en la carrete-
ra y m archamos hacia Cantallops y Aviñ onet y p asando por el pueblo del.
Pago á las 4,10 t. Y los dos pueblos citados á las 4,35 t. por las Casas Roigas á
las 6,1,5 t . Y dejando la carreter i fuimos h acia San Pedro de Mulanta pasando
á las 6,35 t ., p or la "H ostal de la Arengada" á las 7,20 t. llegando á la Vall á
las 9,15 n . cenamos y despues d e hablar un rato fu imos á descansar cosa q'lie'
necesitabamos muchisimo dado el trech o que habiamos andado á pié (10'30).

Dia 24.- A las 6,30 m. nos levantamos y despues de juntarnos con varios:
amigos de ViTIanueva que sabian que nos encontrabamos en la Vall fuimos
juntos á las 8,45 m. á almorzar en la fuente del "vallané" despues á visitar la.
fuente del "atmetlló" y fuimos otra vez al "vallané" para comer á la 1,45 t. Y
después hacia la Vall y á las 6,15 t. hacia á Villanueva que llegamos á las 9 n.
dando fin á la excursión con el siguiente resultado. Muy cansados y abatidos
por el sol , pero muy satisfechos porque vimos muchas cosas que nunca había
mos visto (como una fabrica de cristal) buenas aguas y muy pocos gastos pues'
el total de los mismos sube a la friolera de 9,30 ptas, eso si nos hartamos de ir'
á pié.

Esta excursión la componíamos dos José Torres y Juan Camarós.
Subieron á la Vall para pasar el dia juntos Antonio Camarós, Isidro To

rres y José Milá.
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