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Bodas de Oro y Vacaciones

Cuando aparezca este número de verano de. presente Boletín,

habremos entrado de leno en la primera fase de los actos conme-

morativos de nuestro CINCUENTENARIO. Nuestro CENTRO habrú

sido distinguido con la tenencia oficial del Pendón de la Ciudad

para 1960. Nuesiro Concurso Nacional de Fotografia de Montafia

habrà abierio sus puertas al público. Una imagen de San Bernardo

de Menthon presidirú un altar de una iglesia tarrasense.

Y la obligada tregua de verano pondràú unos suspensivos a los

actios ciudadanos de nuestras Bodas de Oro, que tomarún nuevo

y decisivo empuje final en el próximo otofio.

Pero el verano nos trae las vacaciones, y ya hemos dicho

otras veces que son la fiesta mayor del excursionismo, que es co-

mo decir la fiesta de los nuestros. El CENTRO se distingue por su

actividad de vacaciones todos los afios, ante todas las sociedades

espatiolas de Excursionismo. Pero este dfio esperamos que el do

de pecho seg dado en el Campamentio Oficial de Vacaciones en

Viadós. Sin menoscabo de las actividades montaneras y alpinas

que se puedan producir, ésta debe ser la meta principal del ex-

cursionismo tarrasense: Un valle del Pirineo Aragonés llamado Via-

dós, entre el macizo del Bachimala y el Cotiella, y dos montafias

prestigiosas por su interés y por su historia: el viejo Posets, la

segunda cima de los Pirineos, por derecho de altitud y por de-

recho de belleza, y el macizo de Eriste, auténtico 3.000 aún rela-

tivamente virgen de grandes caraqvanas. Nuestra invitación va a

todos, sincera y cordial.
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ll Rallye d'Esquí de Muntanya

Ha estat suficient la realització del II Rallye d'Esquí de Munta-

nya durant els dies 19 i 20 de març passat en la regió de Núria-Ull de

Ter, per a confirmar l'encert del C. E. de C. d'establir aital prova.

El nostre Centre no podia pas estar-ne absent, com a demostra-

ció d'afinitat amb els ideals que proclama Ventitat organitzadora,
i del recull de quants estàvem interessats a prendre-hi part, formà-

rem quatre equips.

Apart la participació de l'equip format sols per noies presentat
pel nostre Centre, molt lloable si tenim en compte era cas únic dins

el breu historial dels Rallyes d'Esquí, la classificació obtinguda pels

altres tres equips representatius, dóna. mida de l'alt nivell de quali-

tats que gaudim la majoria dels socis practicants de l'esquí de mun-
tanya, el que ens portà a la consecució per segona vegada del premi

per Entitats, que més que enorgullirnos ha de servir-nos d'estímul
per a seguir en el camí que el Centre té traçat.

Per damunt de l'ordre de mèrits com estableix la classificació
d'equips integrament deportiva, hi hagué un premi que jo crec acon-
seguirem tots els participants sense distinció sempre que sentíssim
estimació per la muntanya.

Si en sortir de Núria, el torb dansant pel fil de les carenes apa-
rentava voler engolir-nos una vegada caiguéssim en els seus domi-
nis, no passà d'aquí. La travessa fins a Ull de Ter, passant pel Coll
de Torreneules, torrent i refugi de Coma de Vaca, si no millorà la
clàssica que es fa per Nou Creus i el Coll de Tirapits, no sols ens de-
lectà amb un bon descens i a major part ens descobrí nous horitzons,
sinó que ens obrí els ulls a les grans possibilitats que ofereix aquesta
regió per a l'esquí d'alta muntanya.

Amb les primeres llums del segon dia, ens veiérem tots els equips
participants que quedàvem, fent l'ascensió del Coll de la Marrana i
aquelles mateixes muntanyes de la regió de Núria, que d'ordinari
a l'hivern duen el nevós mantell d'un blanc apagat, se'ns oferiren
de color de rosa...

Ratllàrem amb els esquís la neu verge de la Coma Mitjana en
passar-hi com una exhalació mentres el bosc no ens negà el des-
cens, i la Coma de Bassibés veié el nostre pas cançoner de pujada per
a reintegrar-nos a Ull de Ter, que ens donava temps sobrat per a
fixar les seves formes.

Cal fer esment també, que si l'ascensió del primer dia al Gra de
Fajol ens procurà durant la breu estada en el cim, el domini sobre
un sens fi de valls blanques, d'un regnat de cims altius i afinades
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crestes amb alguna que altra cornisa, el segon dia, la travessa del
cim de Bastiments com el descens per l'aresta fins anar a trobar el
Coll de la Coma Mitjana, filant prim i amb els pendents de neu alli-
sats que lleugers baixen a la clotada, féu sentir-nos l'emoció de la
muntanya quan reclama l'atenció.

Salvador PRAT

CLASSIFICACIO DEL IH RALLYE D'ESQUI DE MUNTANYA

1. A. E. Pedraforca, 2.2 C. E. Catalunya: 32 A. E. Icaria: 4.
C. E. T. (Fabrés-Dalmases-Serra), 5. C. E. T. (Mussons-Font-Orrit):
63 C. E. T. (Prat-Soriguera-Castells), 72 A. E. Catalunya: 8. A. É.
(Atalaya-Vilanova).

Retirats: 5 equips.

Equip femení C. E. de T.: Sra. Teresa Gutsems de Castells i El.
vira i Marguerida Dalmases.

Impressions d'un cursetista

Els qui no coneixíem l'escalada i els qui no l'han practicada mai,
sempre l'hem admesa com a un mitjà, no com a un fí: però a tots els
qui ens agrada fer cims i per tant, grimpar més o menys. Qui no s'ha
trobat amb alguna dificultat ben difícil de superar d'acord amb les
seves aptituds2

Els no experts, les més de les vegades ho hem passat malament
de veritat, i essent sincers, a cor obert, direm que ens hem preguntat
a nosaltres mateixos en aquell moment apurat: "Què se'ns ha perdut
acíP"

Es en aquests moments que hom es troba mancat de coneixe-
ments per a superar les dificultats simplement, per no tenir unes ele-
mentals nocions de com s'ha de caminar per un pas de flanc penjat
o bé un tros vertical, o fer un salt, sobretot si aquest és aeri, etc.

La solució de tots aquests problemes la trobem en l'escalada.
Però, amb l'escalada passa, valgui la comparació, com en el Quixot.
Tothom en parla, alguns l'enceten i pocs l'acaben, i els més el temen.

Als pares dels que són joves, sempre els sembla que els portaran
el fill amb el cap obert, i els qui tenim majoria d'edad dins la fa-
mília tampoc sentim aquesta necessitat.

Es frequent que uns i altres hagin d'amagar les cordes, i a l'hora
de sortir hauran d'anar-les a cercar a casa d'un amic, tot per un
mal entès i per ia manca de coneixements del bé que'ns proporcio-
na l'escalada.
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AixÒ es un cas frequent i tots al sabem prou,

Per què aquest contrasentit2 Per què aquesta desconfiança a les

cordes, bagues, mosquetons, pitons i martells2

Fins fa poc he estat dels qui m'ho miraba també amb aquests

ulls, però després d'haber fet un curset, dic per a tothom, i sobre-

tot als pares que tenen fills excursionistes, que uns coneixements

d'escalada, per al muntanyenc són com el batxillerat per a cursar

una carrera, és el fonament sòlid per a assolir les fites dels cims, amb

la seguretat de tornar a casa sà i bo.

Als qui no ho coneixen els recomano que facin els possibles per

a adquirir aquesta experiència i després, un dia, per exemple, vagin

a la Roca Petanta, com podríem citar-ne un altre, i sentiran l'emo-

ció del pas aeri i gaudiran de la davallada que més s'assembla al vo-

lar, el rappel. Tot l'esforç que costa una ascensió queda sobradament

compensat en el fruir de l'emoció d'un rappel.

Aneu conscients del que cerqueu, ajunteu-vos amb bons companys

de corda, assegureu-vos bé uns als altres. No per fer més el valent

s'és millor escalador. Sigueu sincers amb vosaltres mateixos, i si cal

retrocediu a temps, car val més emprar temps que esparadrap, i

tota una nova sensació de felicitat us espera a dalt dels cims.

Cadascú a mesura dels seus coneixements i possibilitats que va-

gi fent: no pensi ningú que sortint d'un curset es puguin fer grans

coses, però sí els primers passos per a apropar-s'hi.

Seria un egoista si tot el plaer que m'han proporcionat aquests

dies, els guardés per a mi sol. Sento la necessitat de dir-ho i convidar

els no iniciats a què ho facin per sentir-se segurs d'ells mateixos i

comprovaran que una nova sensació de goig els està esperant allà

dalt...
La muntanya venerada
a mi em té robat el cor...

Isidre VIVES

Viadós

Ja fa uns quants anys de l'últim campament de vacances. Per

això creiem avinent sortir a parlar del que s'organitza amb motiu del

50è aniversari del Centre,

A Granges de Viadós, sí. Aquest nom potser escaurà estrany i

en el primer moment difícil de localitzar per a molts d'aquells qui no

coneixen el Pirineu pam a pam, i perquè no ha estat objecte d'una

dedicació particular per part dels muntanyencs.
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Deixarem de banda el comentari de quantes belleses guarda, més
escaient de fer quan en tornem, i limitem aquest article a exposar
les moltes possibilitats que ofereix.

Situat a l'Aragó, el seu accés natural és per la carretera de Bielsa
a Plan. Des d'aquí, una carretera d'aprofitament forestal recentment
oberta i més amunt un camí assenyalat: seguint el curs del riu Cin-
queta porten fins a les Granges de Viadós, a 1.800 m., lloc d'empla-
çament del campament vora el torrent de Cinqueta de Afjes Cruces.
La vall de Gistain l'omplen gemats prats i està sembrada de flors, i
S'hi troba, encara en bon estat de conservació, més d'una borda amb
la teulada de palla, classe de construcció que actualment escasseja
en el Pirineu.

Amb referència a la cadena de muntanyes del Pirineu, està situat
exactament a l'Oest de la Vall d'Astós i massís de Posets. Tot un se-
guit de cims formen una circumferència al seu vol, que sols queda
trencada al Sud per l'obertura de la Vall de Cinqueta que en recull
les aigues. La situació i estructuració dels cims requereix en molts
d'ells, per assolir-los, ascensions exclusives en no oferir un lligam en
cadena uns amb altres.

En un cap d'aquesta circumferència que forma la muntanya, si-
tuat al Sud-Est de Viadós, s'hi troba el Pic d'Eriste, de 3.053 m. alt,
i al seu costat el Beraldi, de 3.025. La seva ascensió ens obliga a
passar pels llacs de Millaris, únics que es troben a la vessant del
Cinqueta de Afies Cruces.

A l'Est, sobre mateix del campament, s'alcen els Pics Espadas i
Posets. Aquest últim, amb els seus 3.315 m., és el segon en alçada de
tot el Pirineu. Als seus peus s'estén la gelera coneguda per Lit de
Lardana. Es possible de fer l'ascensió d'aquest cim fugint de la via
clàssica des del refugi d'Astós.

Exactament al Nord de Viadós s'aiça el cim de Gran Bachimala,
al cos del qual s'agafa la cresta del Sabre. Es un bon mirador de tot
el Pirineu, sobretot dels cims de la Vall d'Astós fins el Perdiguero,
i encara més per la proximitat del Posets que es mostra de la cara
Est, amb una gran majestuositat.

En direcció Nord-Est del campament, els tres pics de Culfreda
0 Batoua, per sobre dels 3.000 m., són atalaia que ens ofereix dife-
rents visions de la regió de Viadós.

Finalment, cal assenyalar com a interessant d'assolir, encara que
sols s'alcen 2.948 i 2.867 m., les Puntes Suelza i la Fulsa, a Oest de
Viadós, els quals, separats de la cadena principal dels cims del Piri-
neu, són immillorable mirador que permeten estendre-hi la vista.

Per l'esperit neguitós que des del campament cerqui més ilunya-
nes fites per a assolir, situat a migdia del poble de Plan i 3 un dia
de marxa des d'ací, es troba el massís de Cotiella amb l'Ibon als
seus peus, un dels més bells del Pirineu, i amb mes d'un cim inte-
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ressant. A migdia de camí, vers l'Est, pel Coll de Gistain, s'entra a

la Vall d'Astós, des d'on les ascensions són nombroses encara que no
les anomenem, perquè fugen de l'interès que volem donar a aquest
article.

Potser no és de més recordar que en el Centre, a l'igual que en
totes les societats, el seu engrandiment no correspon sols als direc-
tius, sinó que depèn, en major part, de la col.laboració, del compor-
tament de tots els seus associats. No és el tot organitzar un campa-
ment: cal aportar-hi la nostra presència.

El Centre us hi espera, i en les últimes hores de cada dia, quan la
fosca ens obligui a agrupar-nos tots en el campament, les diferents
excursions provinents els grups dels 4 punts cardinals, en un sol volt
al foc de campament hi volem veure en la més franca armonia,
brillant per la llum roja de les fiames, totes les cares de joves i grans
que composem i donem vida al Centre.

SECCIO D'ALTA MUNTANYA

Comentari sobre el darrer

curset d'Escalada

Sota la pluja, embolcallats amb les capes de plàstic que ens do-
nen una aparença irreal, davallem de Núria pel camí del cremallera.
La conversa no és gaire animada, i ens dóna ocasió per a meditar
sobre el curset d'escalada que acaba de finir.

Mentalment repasso les jornades transcorregudes. L'esgarrifança
del primer rappel a Les Pedritxes: el segon dia a la Roca Petanta,
tan aèria: l'acrobàcia en la Roca Piana dels Sots de Bach, amb aque-
lla munió d'escaladors per totes bandes, ja que és l'escola oficial dels
barcelonins i dels que no ho són, també.

Unes emocions viscudes, en aquestes jornades, inèdites per a mi
fins ara, ja que ni tan sols havia pensat mai a prendre part en un
curset d'escalada. Fou degut a l'amable invitació del Centre, amb
motiu del seu cinquantenari, així com un canvi d'impressions amb
unes amigues, que varen decidir-me a fer-ho.

Certament, les mostres possibilitats a muntanya s'han vist nota-
blement augmentades, i hem aconseguit una major confiança en les
nostres forces per a seguir unes rutes, que fins ara no estaven a
l'abast de la nostra mà.

Com a darrera activitat hem assolit el Pic de l'Infern per la seva
cara nord, no trobant-hi dificultats, apart de la neu que ens fa mo-
dificar el camí. Se'ns ha poeut observar la preparació d'quests dies...
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i ara, en la davallada cap a Ribes, tot i que la muntanya no se'ns ha
mostrat pas massa acollidora, penso que ha estat molt breu aquest
curset, el temps se'ns ha escolat sense adonar-nos-en, i desitjariem,
mitjançant Déu, poder-lo repetir en un proper any.

Elvira DALMASES

XXIX Diada de Germanor

Los días 28 y 29 de mayo, tal como habíamos anunciado, celebra-
mos la "XXIX Diada de Germanor", que esta vez, como antafio, tuvo
efecto en los bellos parajes del Ubach.

El tiempo, inseguro el sàbado, amaneció espléndido el domingo.
Fueron en crecido número los excursionistas y familias que presen-
ciaron los diversos concursos y la audición de sardanas, bailadas
por numerosos Ccorros.

En la noche del día 10 de junio se celebró el reparto de premios
a los ganadores concursantes. Completó tan simpàtica velada la pro-
yección de varios documentales.

Clasificación de los participantes

en las pruebas efectuadas

Coneurso de espontàmeos (Premios de conjunto). —12 Juveniles
C. E. T. (Sección "C"), 66 puntos: 22 Juveniles C. E. T. (Sección SB),
56, 83. Juveniles C. E. T. (Sección A"), 47. — Premios individuales:
i. OC. E. T. José Centelles, 54 puntos, 22 Juvenil C. E. T., Vicente
Rodríguez, 49, 32 C. E. T., Isidro Vives, 47, 42 Juvenil C. E. T., Juan
Ibàfiez, 43, 5. CO. E. T., Ramón Gassó, 37: 6. Coro Vell, Juan Planas,
86, 12 Juveniles C. E. T. Rodri-Ibàfiez, 30.

Carrera campo através. —1. Pedro Mulinari, 8327", 2. Agustín
Junyent, 8'45", 83. Eduardo Pérez, 8557": 4. Julio Espelt, 9/4", 5. San-
tiago Campos, 9'26", 6. Antonio Poy, 9477, 72 Miguel Baldó, 9'56".

Lucha a cuerda por equipos, —12 Coro Vell: Juan Anglada, Ra-
món Gallart, Vicente Tomàs, José Grau y Federico Ballot, 2.
C. E. T.: Isidro Vives, León Gallur, Manuel Campos, Arturo QGui-
tart y J. M. Serrano.

Prueba de destreza montaje de tiendas por parejas mixtas. —12
Manuel Campos - Antonieta Carbonell, 445": 2.2 Jesús Llamas - M.
Mercedes Gironés, 5'12".
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Carrera de obstàculos. — 12 C. E. T., Antonio Subirachs, 32", 2."

C. E. T., Jorge Camón, 33", 3.2 Juvenil C. E. T., Guinjuan, 88, 4. Ju-
venil C. E. T., Jaime Estrada, 3675, 52 C. E. T., Julio Espelt, 37", 6.
C. E. T., Miguel Baldó, 3775, 72 Aniceto Roche, 38".

Juegos de ingenio para sefioritas. — 1. Carmen Camafies, 2. Ange-
lina Esteve: 32 María Camafies: 42 María Teresa Soler, 5." Lourdes
Escudé: 6. Maria Dolores Ballbé.

Coneurso de ramos y flores silvestres: 1. Artístico", Antonia Mar-
tínez: l2 "Varietat", Mercedes Vallverde.

Juegos para nifios. —1. Juvenil C. E. T. Manuel Sànchez, 2.

C. E. T., Juan Llongueras, 32 C. E. T. Alberto Espeltl 4. Juvenil

ÇC. E. T., Manuel Amela.

Concurso "Enlairament d'estels". — 1." "Altura", Juveniles Sección

"BB", 1. "Artístico", Isidro Vives.

dE dE H

Excursión en autocar a Gallifa

Desarrollada en un gran ambiente de comparfierismo, se realizó el

pasado domingo día 3 de abril la anunciada excursión en autocar a

Gallifa.

Efectuamos la ascensión a la Ermita de San Sadurní, y de regre-

so visitamos al renombrado ceramista Llorens Artigas, el cual con

su amable gesto nos acompafió a su taller, mostràndonos algunas

ceràmicas de su construción, seguido de un breve comentario de las
mismas.

Asimismo, de vuelta a Tarrasa, visitamos en Caldas de Montbuy
las Termas Roméànicas últimamente descubiertas, así como también

el Museo de la ciudad. Nos acompafió durante la estancia el director

del Museo, el cual, desinteresadamente, hizo las correspondientes ex-
plicaciones de los varios objetos de valor allí depositados.

Actualitats del Cinquantenari

Encara que, tal vegada el nostre esperit no hagi arribat a copsar-
ho totalment, ens trobem ja de ple dins els actes que hauran de com-
memorar unes efemèrides que per a tot membre de la nostra Entitat,
com per al simple ciutadà ha de significar l'entrada a la majoria
d'edat d'unes activitats la fita de les quals amplituds immenses queda
reflexada en l'estol variat d'ofrenes que en 50 anys el Centre Excur-
sionista de Terrassa ha dedicat a la ciutat.

No és lloc ací per a glossar el cúmul de tasca cultural o deportiva

portada a cap en aquests deu lustres primers de vida social i el seu
ressò en els àmbits locals. Oportunament tindrem el plaer de poder-
ho constatar en àmplia memòria l'edició de la qual preparem.
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Cal, però, que de manera especialíssima els militants en les nos-
tres activitats presents, aquells qui es sentin atrets per les nostres
coses o aquells qui algun dia ja llunyà dedicaren entusiasme i joven-
tut a la major esplendor d'un Centre que ha crescut al redós d'esfor-
ços i continuats sacrificis de tota mena, ens apleguem en ferma ane-
lla, de germanor disposats a donar l'escalí precís per afer, si cal,
encara més fructifera l'etapa que haurà d'iniciarse després d'aquestes
Noces d'Or que estem celebrant.

Mo Mo ME

Ha estat la ja tradicional festivitat de Sant Bernat de Menthon,
la que ha encetat i'estol d'actes que composen el programa traçat.

Amb la senzillesa que s'acostuma emprar en totes les empreses
d'àmbit muntanyenc, el darrer dia 12 de juny tingueren lloc en el cim
de la nostra familiar Mola, de Sant Llorenç del Munt, atalaia lliga-
da a la vida social del Centre per tants records, els acostumats ser-
veis religiosos que es veieren ben concorreguts.

Amb extraordinària solemnitat, realçada per la desinteressada.
col.laboració del Rev. Ecònom de la Parròquia de la Sagrada Família
de ia nostra ciutat, dins encara dei marc de la festivitat del nostre
Patró, el seguent diumenge dia 19, es beneí la imatge de Sant Ber-
nat de Menthon, costejada per un grup de socis de l'Entitat i que
rebrà culte en el temple titular de Vesmentada Parròquia. Aital imat-
ge, de proporcions naturals i magnífica planta tallada en pedra, és
obra de l'escultor local senyor F. Bach-Esteve.

En l'ofici solemne que precedí a la benedicció i en el que ocupà
- Hoc preferent ia Junta Directiva del Centre, el Rev Mn. Albert Vi-
ladrich Pvre. dedicà una exemplar plàtica, en la que realçà les acti-
vitats terrenes del Sant enfocades sempre cara al mateix fi d'elevació
espiritual que reiteradament s'ha reconegut en la pràctica d'activitats
cara. a muntanya.

Una concorreguda audició de la nostra dansa, en la plaça de
l'Església fou digne colofó que clogué dignament la jornada viscuda.

de co de

Per la seva imprevisió i l'alta significació que en sí reportava,
una agradable sorpresa era reservada al Centre per part del dignís-
sim Ajuntament de la nostra ciutat, en escollir a l'Entitat com a por-
tant del Penó principal en la processó del Corpus d'enguany.

Coneguda de tots és la sinceritat que presideix en aitals decisions,
i això fa que ens sentim doblement satisfets: per l'honor que ens
estava reservat i per reconeixement tàcit de la ciutat representada
per les seves autoritats, a tota una tasca de generacions esmerçada
per a major glòria de la nostra volguda Terrassa.
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Amplia satisfacció espiritual havia de reportar-nos aquesta mostra
d'afecte que posava una nota brillant en els actes del Cinquantenari,
i no cal dir que molt ens plauria poder-la veure perpetuada, també som
humàns, en quelcom que materialitzés el reconeixement de la ciutat
a l'esperit de servei que procurem infondre en totes les activitats.
Per a satisfacció de la generació actual i estímul de les futures.

Mo Mo Re

S'apropen nous actes, algun, com el Campament del "Cinquan-
tenari" a Viadós (Pirineu aragonés), de transcendència per a enri-
quir l'historial muntanyenc del Centre. Hem de procurar aplegar-nos
el major nombre possible al redós del foc de campament, del qual sens
dubte hauran d'irradiar les guspires d'un foc nou que abrasi ardent-
ment les, a voltes, fredes parets del nostre Casal.

PLANCHAT

 

SECRETARIA
   

Utilización de Eilométricos y obtención de carnets de camping y tar-
jetas de federado, para las prózximas vacaciones

Comunicamos a nuestros asociados que deseen utilizar Eilométri-
cos para las próximas vacaciones que deberàn pasar antes del pró-
ximo 9 de julio por esta Secretaria cualquier día laborable de 8 a 9
de la noche y comunicario y se les serà reservado. De venir con fe-
cha posterior no nos serà posible atenderios.

Igualmente cuanitos socios deseen obtener el Carnet de Camping
- y la Tarjeta de la Federación Espafiola de Montafiismo, para las
próximas vacaciones, deberàn pasar antes del 9 de julio.

Donativospro-reforma local social (14. lista)

Intereses libreta afio 1959, 1.070 pesetas:, Sección Juvenil, 1740,
Sobrante líquido actividades diversas, 1.008, José M.  Torredemer,
250, Saldo caja Sección Coral, 1.432. — Total, 3.980 pesetas. — Déficit
13." lista, 4.570'85 pesetas. — Saldo déficit, 640'85.

Subsceripción pro-Cincuentenario

A. Sanagustín, 100 pesetas, J. Mies, 50, M. Andreu, 25, J. M.
Serrano, 25, Jaime Roura, 25, P. Julià, 25, N. Bacardit, 500, J. Fa-
brés, 500: E. Llongueras, 200: J. Altisén, 100: Jorba, 500, Ballbé,
500: J. Pineda, 200: M. Closa, 150: T. Ribas, 50: A. Junyent, 25,
E. Pérez, 25, J.S. B.P.,, 100, y P. Romeu, 50.
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CRÒNICA
  
 

 

Sesión de cine documental

El pasado día 25 de marzo, el Presidente del Centro Excursionista
de Catalufia, don Alberto Mosella, tuvo la gentileza de presentarnos
una serie de documentales en color, entre los que destacaba el
XXXVII Campament d'Alta Muntanya" del C.E.C.", documental muy
bien desarrollado, en el que no faltan las escenas anecdóticas ni las
artísticas, así como las de simple valor geogràfico, comentadas por
el sefor Moselia adecuadamente.

La Unidad europea

En la noche del día 29 de abril tuvo efecto una conferencia sobre
"La joventut davant de la unitat europea", a cargo del sefior Cru-
sellas, del "Institute Europe". Se hizo resaltar el importante papel
que debe desempenfniar la juventud en la política económica, para
conseguir simultàneamente un ritmo elevado de crecimiento econó-
mico y una situación desahogada en el campo internacional.

Diapositivas comentadas

El día 6 de mayo, por la noche, varios consocios diestros en la
fotografía, nos ofrecieron una espléndida sesión de transparencias
en color que fueron muy del agrado de la concurrencia.

T Semana Cultural

Colaboramos en esta I Semana Cultural con la proyección de
una escogida serie de documentales en color, de origen francés y
austríaco. Tuvo efecto el pasado día 10 de mayo.

Por tierras helenas

Nuestro buen amigo e incansable viajero, el Dr. Padrós de Pala-
cios, nos deleitó el día 22 de mayo con una conferencia a base de
transparencias en color y utilizando el magnetofón para las descrip-
ciones y fondo musical, debido al Dr. Martín Garriga Roca.

El Dr. Padrós se refirió a su "Creuer al país dels déus", a través
de Grecia, Turquía y Yugoslavia.

 

SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A. M.)
   

Alquiler de material para vacaciones

Cubiertas las necesidades del campamento oficial de vacaciones,
P Sea el reparto del sobrante a las 10.30 h. del próximo día 12
e julio.



84 CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRRASA

Festividad de San Bernardo de Menthon

El pasado día 12 de junio, en "La Mola", de San Lorenzo del Munt,
la montafia que es marco y telón de fondo de nuestra ciudad y medio
para el excursionismo a todo principiante local, tuvo lugar el acto
inaugural de las Fiestas del Cincuentenario de nuestro CENTRO,
con la celebración de los que de ordinario de unos afios a esta parte
vienen celebràndose en honor del patrón mundial de los montafie-
ros, San Bernardo de Menthon, de acuerdo con el siguiente orden:
Súbado, día 11, moche, campamento en "La Mola", domingo, día
12, a las 10, misa cantada. Seguidamente procesión por los alrededo-
Tres, con la imagen dei Santo, y al final bendición de útiles de mon-
tania.

No obstante ser público, revistió unagran intimidad, y al mismo
asistieron diversos grupos de socios y simpatizantes.

Cabe destacar la plútica que el Rvdo. Padre Esteve dirigió a los
asistentes, quien gran amante de la montafia explicó la vida y supo
ensalzar las virtudes del Santo festejado, así como, sobre todo, por
encima de la protección que a Dios invocamos por su mediación, para
que los caminos de la montafia nos acerquen més a Dios.

DX Curset d'Escalada

Conforme se había anunciado en el programa de actos para el mes
de mayo, y bajo la acertada dirección de los monitores sefiores Ma-
nuel Andreu y Antonio Martínez, se desarrolió efectuíndose précti-
cas de nudos y "rappels" en "Les Pedritxes", el dia 8: escalada arti-
ficial en los monolitos "El Esquirol" y "Cavall Bernat", el día 15, y
pràcticas de doble cuerda y escalada artificial en la región de "Sots
del Bach" el día 22 de mayo. Finalizó el mismo con una excursión
y campamento en la región de "Carançà", los días 5 y 6 de junio, du-
rante la cual se efectuó la ascensión del pico del Infierno, por la
pared N.

Los cursillistas que terminaron las prúcticas deseritas fueron seis.

l Curset d'Escalada d'alta Muntanya

Desglosado del "IX curset d'escalada", y atendiendo a las necesi-
dades imprescindibles de conocimientos bàsicos para las ascensiones
en la alta montafia, se desarrolló este "I curset d'escalada d'alta
muntanya", especialmente dedicado a la ensefianza prúctica en roca
y al uso de 1a cuerda, bajo la dirección técnica de don Delfín Feiner,
secundadopor la sefiorita Maria Antonia.

Se desarrolló conjuntamente con el "IX curset d'escalada" en
las mismas fechas y en los lugares de "Les Pedritxes", "Roca Pe-
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tanta", "Roca Plana dels Sots del Bach", y como final la ascensión
por la cara N. del pico del Infierno. Fueron ocho las personas que
aprovecharon las ensefianzas del mismo.

Los resultados conseguidos nos animan a proseguir para afios
sucesivos a su repetición y a ampliar y mejorar, si cabe, los cono-
cimientos dados. i

Escalada

Días 27 de marzo: "Les Castellases", por Ricardo Bassols, Nicolàs
Salas y Llibert Padró.

Dia 3 de abril: "El Pebrot", por María Nuria Massip, Lola Antón,Nicolés Salas, Ricardo Bassols, José Figueras y Llibert Padró.

Día 9 y 10 de abril: Ascensión al "Cavall Bernat", de San Loren-Z0, por J. Planchat y F. Ullés.

Del 14 al 20 de abril: "Les Calanques" (Marsella), Grande Aigui-lle, Alp Hutli y Deigt de Dieu (agujas), Les Garçons de Café, SansSoucis, Les Sirenes integrale (paredes), primeras nacionales, por Ni-colàs Salas y Ricardo Bassols.

"La Pouce" (pared), primera nacional, por Nicolàs Salas, AndrésGuerra y Ricardo Bassols.

Día 23 de abril: "La Marabunta" y "Agulle Verge", por NicolàsSalas y Ricardo Bassols.

"Cingle dels Caballs", por Ricardo Bassols y amigos del C.M.B.
Día 8 de mayo: "El Gegant" (San Lorenzo), por Ricardo Bassols,Miguel Tapias, Francisco Font y Nicolàs Salas.

Día 15 de mayo: Ascensión colectiva al Cavall Bernat" (Mont-serrat), por M.: Teresa Matas, M.: Gracia Celma, Nicolàs Salas, Ri-cardo Bassols, José Figueras, Miguel Tapias, José Viaplana, RamónTutusaus, Llibert Padró y Francisco Font,

Día 22 de mayo: "La Cadireta" (Vía Gam), segunda ascensión,por Nicolàs Salas y Ricardò Bassols.

Día 22 de mayo: Ascención a la "Via MartínezAndreu", pared delas 9 horas, por A. Martínez y M. Andreu.

Día 12 de junio: "El Trencabarrals", por M. Gracia Celma, Ricar-do Bassols, Francisco Font, Nicolés Salas y Ramón Tutusaus.

 



86 CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRRASA

Espeleología

Día 10 de abril: "Avenc del Daví", por Llibert Padró, Ricardo

Bassols y amigos del C.M.B.

Excursiones

Dias 5 y 6 de marzo: Excursión con esquíes a Rassos de Peguera,
por J. Planchat y J. Salvador.

Días 18 al 20 de marzo: Berga, Santuario de Queralt, Espinalbet,
Font y Coll de Tagast, Rassets de Peguera, Chalet, Refugio de
Peguera, Coll de Cabrera, Peguera, Serchs, por los matrimonios Sal-
vador Martí y Rosa Torreblanca y Manuel Closa y Teresa Ribas.

Dia 19 y 20 de marzo: La Garrotxa, San Amiel, Puig del Basse-
goda, M. de D. del Mont, Besalú, por Rosa Caballer, Lola Antón,
José Arola, Juan S. A., Llibert Padró y Ricardo Bassols.

Dias 15 al 18 de abril: Sant Salvador de la Vedella, Lourdes de
la Nou, Coll de la Plana, Sant Romà de la Clusa, Pla de Catllaràs,

- Coli deis Cortals, Puig Llauent, Sant Jaume de Frontanyà, Vall de
Merlés, Sant Julià de Moreta, La Molina de Merlés, Santuari de la
Quart, Monasterio de la Portella, collados de Mascaró y de Santa
Eugenia, Pont de Pedret, Berga, por A. Carles, A. Fitó, M. Fusalba,
M. Ll. Pérez y R. Salvatella.

Dias 15 al 18 de abril: Camprodón, Coll Boixeda, Rocabruna, Ba-
get, Coll Bestracà, Oix, Castellfullit de la Roca, Gerona, por Salva-
dor Martí, Rosa Torreblanca, Manuel Closa y Teresa Ribas.

Días 15 al 18 de abril: Berga, Saldes, Refugio Estasen, ascensión
al Pedraforca, Saldes, Guardiola, Castellar de Nuch, Fuentes del Llo-
bregat, Berga, por Antonio Poy, Pedro Mulinari, Agustín Junyent,
Amadeo Ballbé, Joaquin Cardellach, Juan ibàfiez y Ricardo Alegre,

Días 15 al 18 de abril: Nuria, Nou Creus, Estany gran de Caren-
Çà, por Delfín Feiner, J. Tintoré, A. Martínez, J. García, J. Marcet. y
Arturo Guitart. Ri

Días 5 y 6 de junio: Setcases, Coll de Pal, Pla Guillem, Canigó
Coll de Pal, Setcases, por Lola Antón, Rosa Caballer, M.. Gracia Cel-
ma, M.' Teresa Matas, Miguel Tapias, Juan Anglada, José Viaplana,
Juan S. A., Llibert Padró y Ricardo Bassols.
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SECCIÓN JUVENIL
   

La nostra vida

Sis mesos fa que va néixer la nostra Secció.

Poc temps, però grata experiència.

La seva creixença ha estat considerable i els primers objectius
estan ja aconseguits.

La jovenalla troba aci, entre els companys de joc i d'excursions,
com una continuació —plena d'al.llicients i sorpreses agradables—
de ià Har familiar.

La munió de sortides realitzades per la Secció, l'interés dels nois
a assimilar les ensenyances rebudes, etc. mostren l'esperit de supera-
ció constant que ens mou a tots.

Preparem ja, també, el nostre "CAMP DE VACANCES", esperat
pels joves amb delit.

Procurarem que el lloc escollit estigui d'acord amb l'edat dels
components, objectius del campament i que, econòmicament, no mer-
mi possibilitats d'asistència.

Com a avançada i amb caràcter extraoficial, anunciem la contra-
da del Borredà, bonic paratge situat en els confins de Berga, hom
hi montarà un campament de varis dies, on els assistents perfeccio-
naran llur aprenentatge muntanyenc.

Per als membres de menys edat també hom prepara un altre
campament, no lluny de la nostra ciutat, on practicaran la sana vi-
da a l'aire lliure.

 

Refugio dLA SOLANA: en La Molina

Recordamos a nuestros asociados que en La Molina dis-
ponemos de un cómodo refugio con capacidad para 20
personas. Aunque su utilización principal sea en invierno,

también puede ocuparse en verano 'avisando con una sema-
na de antelación en nuestra Secretaria.   
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RELACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

QUE COLABORARON EN LA 4XXIX DIADA DE GERMANORr

José Jorba

Gran Bazar

Muebles Nadal

Librería Camón

Optica Alsius

Vda. de F. Cusidó

José Cafiameras

Perfumeria Marfil

Librería Grau :

Manufacturas Rodríguez

Ferretería Pano

Miguel Ferrer

Sebastiàn Datzira

Puigmartí, S. A.

Librería Comercial

Valeriano Sans

Vda. Mitjans

Eud aldo Aymerich

Librería Costa

C. A. S.

Géneros de Punto Augusta

Orley
Almacenes Cardellach

Casa Amadeo

Casa Gorina

J. Aragonés

Perfumeria Vda. Armengol

Casa Felisa

J. Humet

S. Carreras e Hijo

Librería Egara

Ferreteria Armengol

A. Armengol

Drogueria Armengol

Ferretería Paloma

Miguel Casarramona

Confecciones Heras

Deportes Alpinos

José Fruitós

José Vilanova

Deportes Aneto

Deportes Tirol

Joyería Prat.

Galerías Gunfaus

Camisería Vila

AutocaresGibert

Fotos Bros

Perfumería Versalla
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OMEoreción

ELISA
Micolés Calló, 62

Telefe. 3624 - 4341

 

ESQUIS

ALTIMIRA
ACCESORIOS y REPARACIONES DE TODAS CLASES

SERVICIO DE ALQUILER, PUPILAJE y LACAJE

SURTIDO DE ESQUIS ECONOMICOS, POR ENCARGO

VENTA DE MATERIAL ATTENHOFER

ESQUIS - BASTONES - FIJACIONES
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