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Tempestad

Sobre nuestra ciudad ha habido tempestad. Cuando rodando por los

montes en alguna de nuestras salidas nos encontramos con los elementos

en contra, casi siempre salimos perdiendo la excursión y nuestro comenta-

fio gira siempre en la fuerza que tienen los elementos para reducir a

los hombres. Esta tempestad que ahora ha caído en nuestra ciudad, los

elementos, esta vez el agua, nos ha confirmado hasta la saciedad su fuerza

destructora. En nuestras montafias San Lorenzo y Les Pedritxes, siempre

bonitas y siempre interesantes, estos montes sin agua,sin grandes fuentes,

y con unos 6 Rm. cuadrados, es en donde se ha formado esta tempestad.

. La meteorologia, el clima frio que se produjo, el fenómeno que condujo

el agua, demuestra Jo pequefio y la poca fuerza que tenemos los hombres

para afrontarnos contra los elementos. No por dolorosa la catàstrofe, los

montatieros que amamos la Natura sabemos de la fuerza que tiene y lo pe-

quefios que somos paraafrontarla, acordèmonos de la canción:

La muntanya encara forta aixecarà son front altiu).

La lucha eterna mat y montafia. Al hombre, que Dios le proteja.

M. C. S.
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Campament d'Alta Muntanya 1962

Lloc: Selva d'Oza. (Vall d'Hecho. P. Occ.)

Dates: 15 al 25 Juliol.

L'edició d'enguany ha tingut per marc un lloc de sorprenent bellesa
en els estreps occidentals de la cadena pirenenca.

Confesso que en deixar la carretera de Pamplona en el lloc precís
anomenat Puente la Reina, per a endinsar-nos a la Vall d'Hecho, la pri-
mera impressió no fou pas molt favorable, ja que l'indret carent d'in-
terès i vulgar no coordina massa amb les referències que hom posseeix
d'aital vall.

Es a mesura que hom penetra a través del curs del S9ubordan
franquejat el llogarret de Sant Pere de Siresa, quan comença a maní-
festar-se alguna bellesa que augmenta a mesura que la gorja es fà
més estreta,

Hem esmentat Sant Pere de Siresa i seria imperdonable no refe-
rit-se a una imponent edificació de pur estil romànic, d'èpoques dife-
renta que fou antic monestir i escola de princeps d'Aragó. —Cal advertir
que és digna de visitar-se, puix la seva imponent fàbrica de proporcions
gegantines denota una elegància i pulcritud a prova del més exigent
i refinat gust.

Evidentment és remarcable la diferènicia existent entre l'emplaça-
ment d'aquest Campament i el dels que l'han precedit. Ens ha faltat
quelcom que no sabria determinar: com a contrapartida hem fruit de nous
horitzons que manifesten els inestroncables recursos de que podem gaudir
sense apartar-nos de les muntanyes de la nostra predilecció on tot és més
viu i a l'ensem que poètic, no exempt d'emocions.

Atenint-nos als éslogansx turístics, tal vegada els organitzadors hau-
rien escollit la Vall d'Ansó per a emplaçar el nostre Campament. No
obstant, el contacte previ amb elements del Centre, coneixedors de la
regió, aconsellà de fer-ho a la Vall d'Hecho.

Una vegada més l'elecció va ésser encertada i vençuts els impon-

derables inicials i ja quasi habituals, de sobte sorgeix la petita i fràgil

vila provisional que haurà d'acollir-nos en el transcurs de la desena de
jornades que durarà la nostra estada en l'indret.
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Qualificaria aquests paratges, com de forts contrastos. Al costat de
cims corvats i amb planta avial, s'hi troben eixerits i punxaguts pics
que sols tenen d'envejar l'alçada dels predilectes. El color grisenc i poc
joliu de gran munió de cimals calcaris s'aparta totalment del vermell cri-
daner que amb profusió apareix per llocs diversos.

Com produit per l'acció d'una monumental rasuradora, veiem que de
sobte s'acaba una exuberant vegetació per a donar pas a extensos prats
que nutreixen a gran munió de bestiar de tota mena.

Font de riquesa que s'aprofita a bastament en tota la regió i que
destaca en l'extensa vall de Aigúues Tortes, que apart mereix ésser cata-
logada com a remarcable pel seu poc comú emplaçament i la ferma
composició cromàtica del lloc on les tonalitats fortes dels verds i vermells
queden compensades per tortuosos cursos de mansesi tranquil.les aigues.

De l'aspecte humà sols podrem guardar-ne bons records, els pobla-
dors d'aquestes valls amb tota la responsabilitat d'un pretèrit curull
d'història i llegenda s'esmeren a fer agradable l'estança del visitant.

Lestípiques viles d'una netedat sorprenent, amb construccions urbanes

antiquíssimes i ben ambientades, guanyen seguidament al rodamón acos-
tumat a no veure altres pobles de la nostra vessant del Pireneu i concre-
tament de la mateixa província dels qui ens ocupa, en els quals la manca
de pulcritud de tot ordre apareix en el mateix moment que hom hi dóna
els primers passos.

De profunditzar en el tema, tal vegada trobaríem consideracions d'or-
dre social i econòmic que justificarien aquesta diferència d'actituds.

No obstant, com que la missió d'aquest petit treball no és altra que
la de reflexar breus impressions de la mostra primera manifestació mun-
tanyenca de l'any, passarem per alt aital estudi més propi de figurar en
altre lloc.

Molta ha estat l'activitat cara a muntanya portada a cap des del Cam-
pament. Hi havia curses per a tots els gustos i possibilitats, i s'aprofitaren.
Des de les frequentsvisites al campament fixe d'Oza o per allargar-ho un
xic més a les gorges de la 4Boca del Infiernos, finsa la llarguíssima ascensió
al Bisaurin, tot es remarcable i delectà a cadascun dels assistents segons
les llurs seves possibilitats o exigències.

Altres companys en aquest mateix butlletí s'encarregaran de fer-nos
reviure les incidències que comportàren les ascensions més importants i
que podem sintetitzar en els noms de Bisaurin (2669 m.), Ansabère
(2.376 m.), Petragémme (2.200 m.) i Castell d'Achert (2.375 m.).
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L'organització ben curosa i la minestra d'allò millor. Quant a la ger-
manor que imperà no cal comentaris, els clàssics sobretaules, animadís-
sims. I els focs de campament que enguany no faltaren a diari, ben
planejats per la nombrosa mainada que amb les seves improvitzades es-
cenificacions plenes de bona voluntat feren gaudir a actors i espectadors
per aquest ordre.

Un factor tan important com ès la favorable situació meteorológica,

estigué al mostre favor sumant-se al millor èxit dels nostres projectes.

No faltà la tronada de costum amb la corresponent inundació d'alguna

tenda, però això forma ja part del programa previ.
Heusací en síntesi com fou vist el XIV Campament d'Alta Muntanya

per un assistent entusiasta que propugna per a la continuitat del que

podríem qualificar com a l'acte col.lectiu de més trascendència del nostre

CENTRE i a través del qual s'agermanen la pràctica del muntanyisme

i la no menys important intensificació de les relacions socials, tal
com les veu el muntanyenc conscient del bagatge espiritual que importa

la seva manera d'ésser.
M. PLANCHAT

Bisaurin (2.008 mts.)

A les cinc del matí, un dels vuit companys que la vetlla anterior,
havíem convingut el fer l'ascensió al Bisaurin, ens anà despertant, fent-
nos saber el poc prometedora que es presentava la jornada, car vers al
nord,les siluetes dels cims restaven tapades per una espesa boiradai en dir
recció sud, per darrera la cresteria de la Forca, començaven a ascendí

unes negres nuvolades espeses per un càlid ventitjol, signes inequívocs
que millor seria no abandonar els confortables interiors de les tendes
per aquella jornada.

No obstant, per alguns dels del grup, aquell dia era l'únic que ens
restava per a intentar l'ascensió del pic, i per tant, fou decidida la sorti-
da, malgrat els mals auguris del mal temps.
A poc de mitja hora de camí, talment una descàrrega d'artilleria

provinent de la fortalesa del Castell d'Achert, esclatà una tempesta

de llamps i trons, que sortosament de trobar-nos prop del refugi militar,
ens lliurà de quedar mullats com peixos.
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S'escolaren gairebé dues hores, contemplant com queia la pluja fins

que de sobte, començà a bufar un impetuós vent del nord,aclarint-se amb

pocs moments una bona part de l'espai, animant-nos de nou a reempren-

dre l'excursió seguint la monótona vall, que ens menaria a la llarga i ex-

tensa planura d'Aigues Tortes, on discorríen mansament fent capricio-

ses revoltades les aigúes del riu Aragó-Subordó.

Al final d'aquella herbada planura, lloc de pastura de considerables

ramats de bestiar, descobríem molt per damunt nostre la bretxa de Ber-

nera, únic indret factible de tota la cresteria del mateix nom, que facilita

l'accés al silenciós cercle d'Aragúes, on s'aixeca, al fons, l'arrodonida pi

ràmide del Bisaurin.

A mesura que guanyàvem alçada, nous horitzons se'ns mostravena la

nostra vista,cautivant-nos principalment la perfecta arquitectura del pro-

per i esvelt Midi d'Ossau, dit també el Cerví dels Pireneus: i al cap d'una

hora llarga d'ascendir per una redreçada canal, posàven peu a la bretxa

anomenada abans: però la visió que tots esguardàvem del nostre cim, ens

era privada per una espessa boirada, que solament ens permetia entre-

veure uns extensos nevés i els inicis de canals que crèiem que ens porta:

rien dalt del cim.

Malgrat el poc encoratjador de la situació, optarem per a continuar la

cursa, car encara disposàvem de moltes hores de claror, i be podia canviar

el temps: després d'haver guanyatl'altre vorera del circ, optàrem per as-

cendir per una redreçada canal curulla de neu, amb la seguretat que ens

menaria al pic. A mesura que pujàvem, la boirada s'anava espargint, ins

que en arribar dalt del cim format per llarga carena, ens veiem sorpresos,

per la visió vers a ponent per una altra altura major, adonant-nos que el

cim que trepitjàvem era solament una antecima del nostre objetiu.

Tots plegats convinguérem, comptant amb el favorable canvi de temps,

continuar l'ascensió, fins que a les sis hores de cursa efectiva, posàvem

peu damunt de l'indiscutible senyor de la regió.

Dalt d'aquell superb mirador se'ns mostrava a la nostra mirada, un

extens panorama com pocs cims pirenencs poden oferir. Vers l'est reco-

neixíem l'esvelt i ja familiar pic d'Ansabere, amb un pla més proper, i per

dessota nostre, talment una fortalesa de gegantines dimensions, el Castell

d'Achert, i més llunyans vers al nord, el ja mentat Midi, que li servíen

d'amfiteatre, les conegudes siluetes del Balaitous, Vignemale, Taillòn, per

a citar els mésprincipals.
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Per a la davallada, se'ns oferien dos itineraris, el conegut, que disco-
rria per la vessant nord, o bé vers al cantó oposat o sigui per la cara Sud
del que ja teníem bones referències, car un grup de companys del campa-
ment uns dies abans l'havien recorregut. Optàrem per aquest últim per
ésser més curt i directe, no obstant aquest tenia com a complement que
es pogués comptar amb la col.laboració d'un mitjà mecànic per a fer els
vuit quilòmetres de carretera que calia efectuar per a guanyar de nou el
campament.

Un terreny de minúscula tartera i després per pronunciats pendents
d'herbei, amb pocs minuts perdèrem un considerable desnivell versla tris-
ta i silenciosa barrancada d'Agúerri, fins que cansats, però satisfets de la
jornada, ens endisàvem per les acaronadores ombres de l'exuberant bos:
cúria d'Oza.

Eren les set de la tarda que posàvem peu a la carretera forestal d'He-
cho a la Mina,i l'incògnita era si comptar de recorrer a peu els llargs vuit

quilometres vall amunt, però un toc de clàxon, la visió d'un 600 amb
matrícula de Barcelona, i finalment la simpàtica cara del consoci Emili
Llongueres, ens feu que se'ns solucionés feliçmentel final de la nostra cur-
sa al Bisaurin.

Components del grup Dalmases, Castanyer, Planchat, Massip, Garriga,
Altisent, Soler i el que sotscriu:

J. JORBA I SENDRA

eCastillo de Echert, (2.320 més.)

El 4Castillo de Echerts, s'alça en mig de la Selva de la Oza. Es una gran
mola que surt de les entranyes de la terra quedant tallada pels quatre

costats, i els arbres i pasturatges arriben fins a les seves parets. Son im-

pressionants de contemplar aquestes parets. Per una canal de Llevants'hi
puja bé. Mirat desde la Vall del Penya Forca sembla talment una arro-
gant fortalesa.

Amb els meus companys, germans Martí, Cunillera, Farreras, Boada i
Llenas, ens captà la simpatia i anem a mencionar-la.
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Del campament anem cap a la part baixa de la Selva. Per la mà es-
querra prenem un corriolet, que ens fa travessar un petit torrent i per
l'esquerra d'aquest afluent del Aragón Subordan, guanyem alçada. Enca-
ra que sense camí, no per això se'ns priva de delectar-nosdel formosíssim
bosc, d'atapeits i gegantins avetso faigs. A la llarga, gairebé dalt del Coll,
trobem el camí bo, que ens mena al coll d'Echert (2.157.).

Aquets Coll és un gran prat. Hi ha un refugi nou, de la Forestal.
Des d'aquests Coll gaudim de bona vista, junts, Sculza, Penya Aguerri,

molt confós el Bisaurin, Torre d'Hechoi el Penya Forca.
D'aquí trobem el camí a seguir. Una gran esbufegada, pedres ines-
tables, passos en equilibri, la petita i penjada canaleta i... un gran planell
se'ns obre al nostre davant. Aclivellat de profundes esquerdes, dóna
l'impressió que aquestes esquerdes fossin les valls de la muntanya. Hi ha
esquerdes plenes de glaç, allà al lluny, la part alta. Al nostre davant un
ramat d'ovelles que gaudeixen de la solitud i silenci d'aquest pla que té
200 m. d'ample per un quilòmetre de llarg. Caminar per aquest pla ens
és una delícia. Per fi el cim. Vista majestuosa de tota la vall del Aragon
Subordan, que dóna la volta quasi complerta al cim. Cims d'Ansebera,
Midi d'Ossau, Balaitous, Bisaurin, Agúarri, etc. etc., però el que més ens

distreu és el gran colorit, del roig terrer, amb el verd de la boscúria que,

dónen el moment tan bo en els cims. Un company, en lloc del crit de vic-
tòria, tot emocionat, ens desgrana el Parenostre, per haver-nos donat
aquesta felicitat.

L'estada en el cim d'uns 20 minuts, i pel mateix camí tornem al Coll
on fem una bona estada per a prendre aliments.

De retorn, el camí passa per la bandadreta de l'aigua. Excel'lent i
bon bosc, hem recorregut les dues bandes. Estem al punt de sortida del
matí, 2 quilòmetres de carretera amunt i arribem al campament molt
satisfets. Hem aconseguit un altre recó d'aquesta meravellosa Selva

d'Oza.
MANUEL CLOSA I SAL'LARI

Una ascensió alVeleta

El Veleta és el segon pic més alt d'Espanya. Té 3.470 m. Només és
superat pel Mulhacèn que en té 3.481 i tots dos estan situats a l'andalusa
Serra Nevada, anomenada així per les seves neus perpètues.
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Aquesta Serra està molt a prop de Granada doncs en línea recta, dista
només que 30 quilòmetres. Tenint en compte que Granada està a 680 m.:
d'alçada, us podreu fer una idea del gran desnivell que ha de superar qui
vulgui pujar a qualsevol dels dos pics.

Hi ha vàries formes de pujar al Veleta. La més coneguda és la de
pujar en moto o jeep per una carretera que és la més alta d'Europa (a
vegades aquesta ruta es barrada per la neu). La Paret Nord, a diferència

dela majoria de pics pirinencs o alpins, no és gens difícil de pujar.
Per aquí ho vàremfer nosaltres. Des de la base de la serra a dalt, aproxi-

madament 7 h. i 1/2 d'ascensió constant, sense cap ombra (temperatura

ambient 40 graus), ni altra aigua que la de la neu. La ruta difícil és pel

cantó Sud, on s'ha de pujar escalant de bo i millor. :
Per a nosaltres, la gent jove del Centre, el VELETA, va ésser el

triomf de pujar a un pic més alt que qualsevol del Pireneu i la joia de

contemplar uns horitzons més amples que cap.
SECCIO JOVENIL

 

BIBLIOTECA
   

Para ingresar en los fondos de nuestra biblioteca-archivo, ha sido ad-
quirido el opúsculo 4St. Llorenç del Munts,editado por la Càmara Oficial
de Comercio e Industria de Tarrasa.

Asimismo, para completar la bibliografia sobre los. Pirineos Occiden-
tales, en cuyos parajes se desarrolló el campamento de vacaciones, se ad:

quirió la guía de 4Pyrénées Occidentalesx de la 4Ed. Aspe et Ossara que

bajo los auspicios de la Federación Francesa de Alpinismo publicó R. Olli-

VICPe

 

 
SECCION FOTOGRAFIA

 
 

XXVII Saló Local de Fotografia i VI de Muntanya. Juny 1962.

El jurat qualificador d'aquest Saló, compost pels senyors: Josep GUI-
NART, Josep NOGUÉ, Joan GUINON, i Llorenç TORRAS, tots
ells de l'Agrupació Fotogràfica de Castellvell i Vilar, i actuant de Secre-
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tari, en Josep COSTA, d'acord amb els mérits artístics i tècnics de les
proves presentades, concediren els premis establerts en la forma que
segueix:

es PIBM TITOL: ePAISAJE:
2 : 3 -HOMENAJE A LA VEJEZ.
Drs , , e VESPRE,
4, , , cEL PECAS-

5 : oa o PAREING-
l.er PREMI ESPECIAL Sea

DE MUNTANYA —7TITOL: cPUIGMAL:
9 on PREMI ESPECIAL hd

DE MUNTANYA —yTITOL: :NEU VENTADA:
PREMI A LA MILLOR COL LECCIO PRESENTADA:

Lema: -COMPUR: de les quals resultaren autors:
l.er Premi: Copa Excmo. Ayuntamiento: Sr. Moncaujussa Soler
20n 4 1

o

Centre Excursionista: Sr. Tomàs Ferrer i Baldo
3.er , ,

o

Institut Industrial: Sr. Ignasi Amat i Armengol
d.art 9 ,

o

Altimira: Sr. Miquel Rodó i Masana
5.è , ,

o

Ortiz: Sr. Florencio Vilaseca i Berenguer
l.er Premi Muntanya: Placa casa Francino: Sr. Manuel Planchat Villa-

campa.
2.0n 9 , Medalla Casa Balada: Sr.Jaume Fabrés i Amorós

A la millor .col'lecció presentada, copa Foto Film: Sr. Floriàn
Serra i Soriano.

S'havía previst el repartiment dels abans comentats premis pel dia
5 d'octubre junt amb una Sessió Extraordinaria de Diapositives en colors.
deguda als senyors Jaume FABRES i Florenci SORIGUERA, però, que
degut als malaurats esdeveniments darrers s'ha ajornat fins al pròxim no:
vembre.

Els premis els lliurarem particularment dins de breusdies.

—La qualitat de les obres presentades fou força bona, aixi com també
llur nombre que passà del centenar. Els nostres companys del grup Fo-
togràfic i de Cinema Amateur del Casino del Comerç, demostraren, una
vegada més, que la riquesa de valors va en augment en alguns dels seus
components, i d'una forma molt convincent. En canvi, ens sap greu de
dir que del nostre Centre la participació fou molt reduida, no obstant,
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d'algunes obres interessants en temàtica. Dins l'especialitat de muncanyala competència entre participants fou pràcticament baixa. No hem vistningú ni res nou. Degut això, estem estudiant per a l'edició d'aquets Con-curs a l'any vinent alguns canvis en l'actual estructura, amb l'esperança
que el faran millorar, sinó en qualitat, al menys en competència.

——Ens permetem de recordar-vos que ara se'ns acosten cos COnCUISOS
fotogràfics importants: el PREMI NECTOR, 1962, a Barcelona: el
VII Trofeu EGARA dels nostres veins. Els dos amb caràcter nacional:
on cada any la categoria de les fotografies és més interesant. Oportuna-
ment anunciarem una visita col.lectiva al primer dels esmentats.

—les reunions-tertulia fotogràfica segueixen tenint lloc els dimecres,
després de sopar. Les revistes 4ARTE FOTOGRAFICOsi algunes del
POPULAR PHOTO GRAPHYs nord-americà (edicions en castellà) es-
tan a la disposició dels interesats.— Les sortides matinals fotogràfiques es
van anunciant oportunament,

—Es prega que tots els socis d'aquesta Secció de fotografia portin a
Secretaria dues fotografies personals, mida passaport, a fi de confez.jonar
els oportuns carnets acreditatius.

 

 
CRÓNICA

  

JUNIO — JULIO
Días 29-30 de Junio y 1-2 de Julio

4III Curset de Muntanyas Excursión al Biciberri (Pirineo). Bajo la
organización del SAM, se dio real cumplimiento al éxito augurado a un
programa tan sugestivo y atrayente como el anunciado. Con la concurren-
cia de numerosos asociados al campamento transcurrió en medio de un
clima cordial y deportivo, realisàndose estupendas horas de campamento.

En los mismos días la Sección Juvenil plantó sus tiendas en los dEs-
tanys de Carançàx, disfrutando en toda su intensidad de la estación por
excelencia en aquellas magnitudes, realizando la travesía hasta Caralps
por Jassà.

Dias 16 al 26 de Julio
XIV CAMPAMENTO DE ALTA MONTANA EN EL VALLE DE

HECHO. —Casi con el interrogante total de lo desconocido partimos
hacia el Pirineo Aragonés, del que si bien habíamos previsto unos marcos
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para su belleza, nos resultó inconmensurable poderla asimilar. Como se
detalla en diferentes partes de este boletín, hubo espacio para todas las
gestas deportivas imaginables y a la vez un ambiente amable y acogedor
para todos los asistentes que nos dejó un recuerdo imborrable.

4IV Camp d'Estiu3. La sección Juvenil como leses habitual ya, realizó

su campamento de vacaciones fuera de los parajes que les son habituales,
emplazàndose en Montardit, región del Pallars, desde donde realizó
diversas excursiones por las regiones de 4St. Maurici, Amitges, Ratera,
Aigues Tortes, Valls de St. Nicolau i Espoto,

AGOSTO

Dias 15 y 16

Constituyó un éxito la excursión a Port de la Selva. Se visitó St. Pere
de Roda y el castillo de San Salvador, con un total de 27 asistentes. Las
conclusiones de las diferentes visitas, así como paisajes, no pudieron ser
més halagúenas.

Dias 25 y 26

La Sección Juvenil realizó su programa anunciado, por los parajes de

la Serra del Corredor (Maresma), en los que terminó su travesía inicia:

da en San Celoni a través de todo el Montnegra por Coll de Basses.

SEPTIEMBRE

Día 2

Excursión a Rellinàs. Bajo el recuerdo de la última excursión del 4Cen-
tres a Rellinàs, tan fructífera en resultados como fueron los diversos

hallazgos arqueológicos, se efectuó una salida matinal a Rellinús para
empezar a inspeccionar lo que esperamos han de ser futuros trabajos dadas

las características observadas en distintas construcciones abandonadas, las
que en su día se pondràn bajo dictamen técnico .
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SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A. M.)
 
 

ESCALADA

Días 29 y 30 de Junio, 1 y 2 de Julio

Biciberri Norte.
D. Feiner, A. Sanagustín, F. Maria Soler y F. Ullés.

Punta Arlé (primera local).
D. Feiner, A. Sanagustín, F. María Soler y F. Ullés.

Día 8 Julio

Cova del Drac.
A. Casanovas, J. Llobet y J. Torres.

Día 5 Agosto

Racó Petit (Carançà) cara N.E.
D. Feiner, J. Roura y F. Ullés.
Las Castellases por la vía X.
A. Casanovas. J. Llobet y J. Torres.

Día 17 Agosto

Pic de Peguera, cara N. (primera local).
D. Feiner, M. García y J. Galofré.

Día 18 Agosto

Agulles HI y HI de Travesany.
D. Feiner, M. García y J. Galofré.

Día 19 Agosto

La Mòmia (Montserrat).
L. Andreu y S. Bellot.

Día 26 Agosto.

Trona del Drac.

Vía Gesam, (primera absoluta).
Ficha tècnica:

escalada curta en dificultad de 2 A artificial.

material: 10 pitunises, 2 pitons, 1 corda de 40 m.
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Vía totalment elevada.
D. Feiner y F. Ullés.
La cova del Drac.

M. Campos, J. Escolà y J. Galofré.

Dia 2 Septiembre.

Esquirol.
M. Campos, F. Ullés y J. Galofré.
Cavall Bernat, vía N. O.
M. Campos, F. Ullés y J. Galofré.

EXCURSIONES

Vacaciones

Sallent de Gallego. R. Piedrafita. Coll de la Fache, Gran Fache, R.

VVallón, Vall de Marcadou, Vall de Goube, R. Vaicelance, Vignemale,

Vall d'Osue, Gavarnie, R. Goritz, Monte Perdido. Vall de Ordesa,

Roland, Gruta de Casterets, R. Goritz, Monte Perdido. Vall de Ordesa:

J. María Serrano, J. García, Juli, P. Vila, J. Vila, A. Martínez.

Dias 22 al 29 Julio
Benasque. R. Estós, Baticiellas, Posets, Vall de Literola. La Renclusa,

Aneto, Port de la Picada, Artiga de Sin, Las Bordas y Viella.

M. Campos y sefiora, F. Vila y senora.

Días 11 al 20 Agosto.
Sallent de Gàllego, R. Pedrafita, Balaitous. Gran Fache, R. VVallón,
Gruta de Casterets. Vall de Osue, Vignemale, Gavarnié, R. Serradets,

Brecha Roland, R. Goritz, Vall de Ordesa.

J. Llobet y J. Torres.

Días 21 al 26 Agosto.
Arco Vall Farrera, Andorra, Estany de la Pera y Martinet.
J. Llobet y J. Torres.

Días 15 al 19 Agosto.
Nuria, Nou Creus, Fossa del Gegant, Coll de Trapits, Coll de la
Marrana, Ull de Ter, Setcasas, Trabura de Baix, Castell de Moros

Coll de Tres Pics, Balandrou, Vall del Fresser y Ribas.
R. Fontvila y amigo.
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Dias del 16 al 19 Agosto.

Espot, San Maurici. Vall de Monastero, Peguera, San Maurici, Por-

tarró de Esport, Estany Llong, Vall de Contraig, Estany Negre, R.
Ventosa y Calvell, Agulles de Travessany y Caldas de Bohí.
D. Feiner, M. García y J. Galofré.

EXCURSIONES EFECTUADAS

Días 29 de Junio a 2 de Julio. Valle de Lys, ascensión por la cara
N. y glaciar suspendido, el BOUM (3.006) y arista BOUM-MAILH-BA-
RRAT (2983 m.), por María Gracia Celma, R. Tutusaus y amigo.

Dias 29 de Junio a 2 de Julio.— Travesia: Pont de Suert, Castarnes,
Ponansa, Molino de Alins, camino de la croqgueta del Ísabena, Monasterio
de Obarra, Ballabriga, collado del Plantozal, Vilas del Turbón, Puerto y

ermita de las Aras, Montafieta de San Feliu del Turbón, Puertola Nuria,

Barranco de Llert, Molino de Bardagó, Valle de Rialvoy Campo. Por
Montserrat Castanyer, Ana Fitó, M. Fusalba y Rosa Salvatella.

Dias 16 al 22 de Julio de 1962.— Benasque, La Renclusa, Aiguallots,

Pico de Aneto y Valle de Aràn. Por Angel Veuisro, Rufino Ochotorena

del Centro Excursionista eMontafieros Irutiescss de Irún y Jaime Martin

y José Centelles del C E. T.

Días 18 al 28 deJulio: Travesía de los Montes Universales y Sierras

del Maestrazgo: Cuenca, Ciudad Encantada, Laguna de Una, Tragacete,

Collado de las Veguillas, Fuentes del Tajo, Guadalaviar, ascensión a la

Muela de San Juan —1.870 m.—, Griegos, Orihuela del Tremedal, Al-

barracín, Teruel, Mora de Rubielos, Santuario de la Vega, Alcalà de la

Selva, ascensión al Pefiarroya —2020 m.— Vavi:nares, Valtuerta el

Rincón, El Padrillo, Cantavieja, Morella. Por Ana Fitó, M. Fusalba,

J. Martí, María Luisa Peréz y Angelina Torrella.

Días 22 al 29 de Julio— Refugio de Espingo, con ascensiones a

GOURGS-BLANCS (3131 m.), Pico JEAN ARLATD (3065 m.), Pi-
cos de SEILH DE LA BAQUO (3019 m.) SPIGEOLES (3065 m.),
QUAIRAT (3056 m.). Región de Cap de Long y refugio de la GLERE,
Pic CAMPBIEIL (3.175 m.). Por Ramón Tutusaus.
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Dias 22 al 29 ce Julio.— Excursión travesia, Vall d'Astós, Perulló
d'Oo, ascensión al Perdiguero por la arista Occidental, Llac del Portilló
d'Oo, ascensión al Spigeoles, Vall d'Oo Luchón, vall de Lys y Hospici
de França, Port de Montjoia, Vall de l'Artiga de Lin y Valle de Aràn.
Por F. Estrada, M. García, S. Prat y J. Soler.

Días 14 al 31 de Juliò: ALPES ITALIANOS, BERGUELL Y ALTA
ENGADINA (Suiza) Ascensiones al ADAMELLO (3.554 m.), por Pin-
solo, Vall Génova y Refugio Mandrone, y al Monte FORNO (3.214 .n.j

en el Berguell, por MALOJA PASS y REFUGiO DEL FORNO. Ex-
cursión a la VALL BONDASCA y al Refugio Sciora, en el Circ de les
Agulles de Sciora, Pizz Cengalo y Pizz Badile. Por J. Fabrés Amorós y
Sra. y José Maria Arias Ventalló.

Ascensiones al Pizz Tschierva (3.561 m.) por el VAL: ROSEG y
Refugio Tschierva, Glacier y Terrassaglelscher. Al Pizz Bernina (4.055
metros), por la Vall Morteratsch, Refugio Boval, Glacier de la Bernina,
Pas de la Cresta Gúzza y Aresta Sud. Por Jaime Fabrés Amorós y Sra.

ACTIVIDADES CAMPAMENTALES1962
JULIO

Día 16.— Coll de Palos y Punta Cristian por A. Sanagustin, F. Ullés,
J. Roure, E. y M. Dalmases, T. Felip y J. Mi-lleras.

Día 17.— Ascensión al Bisaurin por A. Sanagustín, E. Dalmases,

J. Vives y Sra. y Carlos Mussons.

Coll de Palos por M. Closa, T. Ribas, J. Llescas y T. Llenas.

Estany d'Estanves por M. Planchat y M. Masip.

Día 19.— Picos de Ausebere: y Petregeme por E. y M. Dalmases,
M. G. Castanié, J. Vives y Sra., A. Sanagustín, F. Ullés, J. Roure, J. Jor-

ba, M. Planchat, A. Garriga y M. Masip.

Torre de Hecho por Salvador Martí, L. Prat, J. Llenas, J. Boada y
M. Closa.
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Día 21.— Ascensión al Castillo de Echert por J. Martí, A. Martí,
Farreras, Cunillera, Boada, Closa y Llenas.

Bisaurin por E. Dalmases, M. G. Castané, J. Jorba, M. Planchat,
A. Garriga, J. Altisent, J. María Soler y M. Masip.

Día 22.—Festa Major del Campament.
Día 23.— Colectiva a Aigúes Tortes, (17 asistentes, a destacar un nifio

de 4 afnios —Francisco Boada—).

Días 23 y 24.— Ascensión al Bisaurin con vivac. Por F. Ullés, J. Rou-

te, M. Dalmases y J. Milleras.

Dia 24.— Penya Forca por J. Boada, José Maria Soler y M. Masip.

NECROLOGICAS

Durante la noche del 25 de Septiembre, fué víctima de la catàstrofe

que se produjo en nuestra ciudad, nuestro consocio Ramón Amat.

A su familia nuestro més sincero pésame.
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ELLSA
Carretera Martorell, 58 Teléfono 4913

 

ES OUS

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

Carretera Moncada, 59 - Teléfono 5076 TARRASA
   DEPORTES ALPINOS

Les ofrece el mejor material a los precios més asequibles en

MONTANA, CAMPING, ESQUI, TENIS Y HOCREY

Consulte precios, Rutlla, 31 - Teléf. 4069. - TARRASA
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