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Sant Llorenç del Munt

El popular excursionisme terrassenc ha tingut sempre en la nos-
Ira muntanya la seva fe espiritual del tema de muntanya. Si repas-
sem els inicis del muntanyisme acrobàtic a casa nostra, el nostre
Sant Llorenç fou el camp ideal. Els fundadors de l'excursionisme
científic i cultural a Terrassa resseguiren i alabaren les seves coves,
els seus avencs, la seva flora i sobre tot la seva gran història.

De tots aquests estudis sorgí la idea de la publicació de la guia
monogràfica de cartografiar la seva topografia. La guia fa anys es
publicà junt amb un reduit mapa: avui amb la publicació del mapa
general (des de la regió de Mura fins a Terrassa, i del Riu Ripoll
fins a la Riera de Rellinars) venim a cloure els estudis que periòdi-
cament es realitzaven. Amb aquest treball que donem a la publicitat
i oferim a l'excursionisme, no ens guia altra cosa que fer més asse-
quible el nostre Sant Llorenç per tots els seus quatre cosials, així
com també reforçar la nostra fe espiritual i cultural en la nostra
muntanya.

De cara als excursionistes terrassencs joves, voldríem que seguis-

sin el camí dels estudis de la nostra muntanya i de les coses que ens
falten a fer.
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Setmana Santa 1963 al Moixaró

Cap a Bagà vam fixar els ulls com a primer punt de la nostra

travessia i cap allà vàrem encaminar-nos el dijous amb ajut de la

RENFE fins a Manresa i dels iransporis Galtanegra fins a Guardiola
de Berga.

En arribar a Bagà va ésser cosa de no poques gestions el trobar

lloc per a passar la nit, per fi, ens vam arreglar en un racó de

pallisa que amb certa temença d'incendis catastròfics ens oferí l'hos-
taler, a qui vam tenir de convèncer de la mostra abstinència en el
fumar.

A l'endemà un cel llis i sense un núvol va omplir-nos d'optimis-
me, i després de donar les gràcies al bon home vàrem emprendre

la marxa.
El camí de Greixa és una pista amplíssima i moli ben acondi-

cionada per al trànsit rodat: les primeres estribacions de la carena
s'ens presenten amb l'enorme obertura d'un pas entre dues pares

de roca tallades a pic sobre el camí i la torrentera, salvant el pri-

mer a la segona mitjançant un pont.
A Greixa vàrem arribar-hi tres quarts d'hora després d'haver

sortit de Bagà.

Es un llogarret de poquíssimes cases, gairebé podem afirmar

que es tracta d'un mas. No vam visitar-lo, però sembla que gaudeixi

d'un clima a propòsit pels que busquen la tranquiHitat i volen

ésser inspirats per la Musa Creadora, perquè els entorns són ben

bonics.
Més amunt esmorzàrem, i com que no teníem pressa vàrem fer

la discutida bo i ajaguts damunt d'aquesta herba tan fresca i mol-

cuda que diuen que és la delícia de les vaques dels entorns.

Després d'haver esmorzat vam reemprendre el camí vers el coll

d'Escriu.
Ara ja teníem damunt nostre l'enorme mola del Moixaró, les

Penyes Altes, que més a l'Est s'ajunten amb Tossa d'Alp.
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Tots aquests cims estaven coberts de neu i el seu contrast amb
el cel tan blau i brillant solserà comparable a un plat de nata amb
topacis.

El bosc, per altra banda, tenia totl'encís que poden tenir els
boscos en aquesta època en que la mare Naturalesa es torna presu-
mida, i el millor és que tot l'univers li ajuda: El sol amib timidesa
deixa caure els. seus raigs dèbils matinals damunt el fullatge que,

carregal de la rosada que la nit ha posat damunt seu, llampega amb
tots els colors de l'arc de Sant Martí.

Las cuques treuen el cap del forat on s'aixopluguen a l'hivern,
i es passegen per les polides autopistes que el Gran Enginyer va
construir en el llom dels jones a vora la riera,

El cueui, el pardal, tots els components de la petita fauna, po-

sen la simíonia, l'eterna simfonia de la vida, que el vent amb
aquest remoreig imperceptible porta arreu de cims, fondalades,
colls i canals vers la terra baixa, aquesta terra a la qual tan sols li
arriba un petit alè d'aqueix miracle de la Natura, és aquesta cosa

que l'home va batejar amb el nom de Primavera.
Després de trascollar, tan sols vàrem haver de fer un "petit"

sifon per anar espategar al refugi de la font del Faig, on hi vàrem
arribar sota una regular granissada que el cel ens va enviar sembla

que com a rèplica d'haver tractat a la Natura de "presumida".

El nou refugi Sant Jordi és una meravellosa realitat, l'havíem
vist en retirats i targes-postals, però el poguer estar sota la seva teu-
lada i l'haver pogut admirar el seu magnífic servei de lliteres, cuina

i netedat ens va deixar boca badats.
A la tarda, com que aquell dia ja l'havíem feta, vàrem pujar

fins dalt el coll de Moixaró per admirar el paisatge (la pedregada ja

havia passat).
Des de la nostra talaia podíem veure pel N. tot el Pirineu cata-

là-aragonès completament curull de neu i semiemboirat entota la

seva llargada. Al E. teníem les Penyes Altes del Moixaró que no ens

deixaven veure més enllà. Pel S. vam veure una petita figura molt

familiar i que ens va fer cridar alhora: "Sant Llorençll"

També teníem al S. tota la serra d'en Cija atapeida de neu, i
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cap al S.O.-. O. el Pedraforca emboirat fins al Gresolei i la serra
del Cadí.

Vam baixar quan ja el sol s'en anava a retiro, per sopar i posar
els ossos en un racó.

A l'endemà a primera hora vam tornar a pujar a Moixaró, però
aquesta vegada amb les motxilles, ço que no va ésser tan agradable
com el dia abans.

La nostra intenció era al principi la de carenejar fins a Tossa
i d'allí baixar fins el poble d'Alp, però l'enorme quantitat de neu
que vàrem trobar ens va fer desistir dels nostres propòsits.

El llis pendís que feia la fondalada coberta de neu ens va con-
vidar a agafar els plàstics i, asseguts damunt d'ells, davallar el
Moixarò en un sospir.

En arribar a baix vam cerear la pista que segons el pla que
portàvem ens havia de conduir a Riu, cosa que vàrem fer a mitja

tarda, ja que entre el llarg camí i el temps que vam perdre jugant
i fent el ximple no va donar-nos per a més.

En arribar a Riu vam cercar estada, i a la primera casa on

vàrem trucar allí s'ens van quedar.
La magnífica pallissa de "Can Cenalla" ens va aixoplugar en

la nit del dissabte: no ens cansarem mai d'admirar a aquesta Cer-
danya que acull a aquesta gent tan senzilla d'hisenda però tan rica
de cor.

El diumenge al matí el camió que recull la llet ens va portar
fins a Bellver, on vam arribar a temps de veure les "caramelles"
que, representades per tota la canalleta del poble, posaven una nota

típica del nostre folElore sobre l'alfombra verda dels prats.
L'autocar ens va conduir amb gran pressa fins a Puigcerdà, on

hi arribàrem a les 10 del matí.
De Puigcerdà també ens en tenim de recordar amb agraiment,

doncs gràcies a l'actuació de Mn. Morer, ens va ésser fet el passe

cap a França, de la que ja no en fem esment per ésser cosa prou

coneguda Bourg-Madame i Font-Romeu.
Els components de la travessia foren: Roumens, Almirall, Ber-

nils i Estrada. Tots ells de la Seeció Jovenil.
SANTIAÇO ESTRADA
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Marxes de Regularitat

Comprovat l'èxit que va tenir la 12 Marxa local de Regularitat,
és ben lògic que el nostre Centre hi donés continuitat amb la cele-
bració de la segona edició, i amb l'experiència obtinguda en aquella
ocasió, corregir els defectes i augmentar els enceris per en conjunt
oferir una organització la més perfecia possible, amb un itinerari
de cursa força atraient.

Les marxes de Regularitat són una espècie d'excursió coHectiva,
no les mireu de cara el premi, mireu-les de cara a la germanor ex-
cursionista de muntanya, i recordant que la marxa es fa dirigida a
la gent jove (encara que molt ens agrada la participació dels no
tan joves), el Centre demana que no es confonguin aquestes curses
amb les de la Diada de Germanor, tan bones per passar l'estona
enire la missa i els jocs de migdia, o per l'únic motiu de que la
participació sigui obtenir per sort un dels trofeus o objectes de
premi, sinó que, al conirari, el fer-ho sèriament s'assimili la part
formativa, que és on va dirigida la marxa (càlculs i llegir el plànol).

Perquè en aquesies marxes, a més d'un petit tant per cent del
facior sort (i el portar un rellotge que vagi a l'hora) són dues les
bases que determinen una bona classificació: el fer el càlcul de dis-
tàncies de l'itinerari el més encertat possible, i ja sobre el terreny
ajustar-se al temps previst, per ço cal tenir bon domini del plànol
de marxa per a saber exactament a quin punt del mapa correspon
el lloc que es petja. Í no cal dir que ambdues coses són forca impor-
tants de cara a muntanya i per a la formació de bons muntanyencs.
Que bona falta ens fan.

MariEs MASIP

 

La població ciutadana va sentint de dia a dia i d'una manera

imperiosa, la necessitat de l'aire i el sol vivificants. El percentatge

d'adeptes es ja cada vegada més extensiu i més progressius també
els resultats beneficiosos d'aquest contacte amb la Naturalesa.
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Garroixa

A l'acostar-te a una comarca desconeguda, sempre tens l'incòg-

nita del què veuràs o del què passarà. La Seimana Santa de l'any
1961, ambs els meus companys matrimoni Salvador Martí, encetà-
vem per la nostra part les visites a aquesta comarca.

Camí de Baget, ens porta a recórrer unes valls enlairades i gran-
dioses. El poble de Rocabruna a dalt d'un serrat senzill, treballa-

dor. Des d'aquí descobrirem el colós de la regió, el cim de Coma-
negra, altiu. orgullós, senyor de la contrada, i per fi Baget, un recó

d'aquest nostre pre-Pirineu, tan quiet, tan senzill i amb un record,
la seva Majestat, que els havia estat extreta. Estava a una gran ca-

pital. Senyors, no s'hi val a despullar els poblets. A Baget encara

no hi ha carretera. Continuant l'excursió, el camí passa cosa d'una

hora pel costat del riu i ens fa gaudir força, pels seus atractius jocs

d'aigua.
Deixant el curs fluvial, el camí va cap el coll i casa de Bestraca,

des d'on tornem a copsar de la visió de la gran varietat de cims i

valls que té aquesta comarca. Passem per Oix, impressió desagra-

dable, no trobem estada i, vulgas o no, 14 quilòmetres de carretera

per a trobar sopar i dormir.
Setmana Santa de l'any 1963. Un dia entre tren i auto, anem

a dormir a Tortellà, poble net, endreçat i bastant industrialitzat.

A la fonda ens anuncien que en el poble hi ha uns altres terras-

sencs: efectivament, el Divendres Sant al matí, ens trobem amb

l'agradable sorpresa: el matrimoni Pons amb els seus fills van a

Sant Aniol: tots sis farem la jornada.

Fins el Pont d'en Valentí, el camí i la vista és allò que diríem

normal, després tornem a fruir d'aquestes valls de la Garrotxa, les

seves parets pugen com a gran muntanya. Poblet de Saderras, peti-

tíssim, és dalt d'un llom. Esglesieta abandonada, així com moltes

cases. Vall amunt, es presenta més interessant. Estret de Gumell,

majestuós, superb, aigues claríssimes i encaixenades, boscúries ata-

peides: la part de muntanya, de banda a banda deu tenir uns 4 me-

tres: magnífica gorja. Al final de la gorja s'entra a la vall de Sant

Aniol, que es troba rodejada d'altes carenes i extenses boscúries,

aigues arreu i el seu famós saltant.
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Refugi de Sant Aniol, propietat del C. E. Banyoles. La nostra
més cordial felicitació als propietaris, que se'n poden sentir orgu-
llosos. Tornem a repetir la nostra felicitació i ara afergir-hi l'asse-
nyalament de camins. Una gran obra heu fet, amics del Centre Ex-
cursionista de Banyoles.

Camí de Coll Roig, molt ben marcat, però dret, dretíssim : can
Principi, abandonat: majestuós Bassegoda, des d'aquest lloc: coll
de Bassegoda, senzill diria jo, fred: cap a Sani Miquel de Bassego-
da, corrent, diseret. Però des d'aqui el Bassegoda amb tota la raó
es pot exclamar: "Quin Bassegodal" La jornada ens finirà a Al-
banya i l'endemà a Sant Llorenç de la Muga, i altra vegada l'auto
i el tren. l

Comentari final: l'abandonament de tantes cases de camp en
aquesta formidable comarca.

MaNuvEL CLOSA

 

 
COMISION DE CIENCIAS Y ARTES
  

El pasado día 3 de abril, por la noche, un grupo de socios del
Centro, compuesto por los sefores Arias y sefiora, Àltisen, Brumós,
Capdevila, Noguera y Vives, se desplazó a Barcelona para visitar
el Museo Mineralógico Foleh, propiedad de don Joaquín Folch Gi-
rona, instalado en un piso de un moderno edificio de la Vía Laye-
tana, que contiene una de las màs notables colecciones de minerales
existentes en el mundo, de caràcter particular. Su conservador, el
sefior Coma Molist, dio detalles y explicaciones referentes a la colee-
ción en general y particularidades de algunos de los mumerosos
ejemplares expuestos, atendiendo amablemente a las preguntas rea-
lizadas por los visitantes.

La colección està magníficamente instalada en un espacioso de-
partamento, convenientemente aislado del exterior para evitar la
entrada de polvo, en vitrinas adecuadas, de gran visibilidad e ilu-
minadas con luz fluorescente, que realza la belleza de los ejempla-
res expuestos.
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Sección de Mineralogia y Petrografía

Han pasado a engrosar las vitrinas de esta Sección, procedentes
de la Compania "La Cruz", Minas y Fundiciones de Plomo, S. A.,
de Linares (Jaén), los siguientes minerales, que, a petición, se re-
cibieron oportunamente: l. Mimetesita, de la mina "Aracelis". de

La Carolina (Jaén). 2. Vanadinita conerecionada, de la mina "Ger-
ty" de Almeria. 3. Galena "ojo de perdiz", de Azuaga (Badajoz).
4. Galena, masa espàtica, de la mina "El Cobre", de Linares.

 

CRONICA
   

Conferències i projeccions

Dia 22 febrer

N'Oetavi Galceran, ens deleità amb les seves projeccions de ci-
nema: "Un poble oblidat", "Escalada a Montserrat" i "Certescans".
Foren molt aplaudides. La nostra felicitació a l'autor.

Dia 15 març

El Sr. En Joaquim Monturiol i Pous dissertà sobre "Expedición
Lanzarote 1962", iHustrada amb una exceHent coHecció de diaposi-
tives sobre els avenes i coves del desert. Un tema completament
nou, que complagué a tots els assistents.

Dia 29 març

Els nostres consocis en Jaume Fabrés i en J. M. Àrias comen-

taren les seves vacances 1962, "De l'Adamello al Bernina". Una

extensa coHecció de diapositives en color va acompanyar la part

dialogada. Foren molt felicitats.
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Dia 5 abril

El Sr. Joan Galí i Guix, en una vetllada deliciosa, ens va ex-
plicar detalls infinits de la vida dels animals. Unes curiositats dignes
del més gran elogi.

Dia 19 abril

El director del Museu Municipal, Sr. En Josep Rigol, ens ex-
plicà detalls del patrimoni artístic del nostre Museu. Una gama
de moltes fotografies desfilaren per la pantalla, fent-nos gaudir de
les seves belleses. Tots els assistents quedaren entusiasmats al pre-
senciar el contingut dels valors artístics locals. El nostre butlletí
insistirà sobre el Museu. Des d'aquestes railles, una felicitació al
Sr. Rigol.

CONCERT CORAL

El diumenge dia 10de febrer, la Societat Coral "Joventut Ter-
rassenca" ens desgranà un deliciós concert de cançons nadalenques.
La nostra cordial enhorabona per la justesa de les seves cordes vo-
cals.

EXCURSIONS REALITZADES

27 gener

Uns 60 consocis visitaren la Vall de Santa Fe. Els més joves,
Una quarantena, feren l'ascensió a les Agudes, podent admirar el
pessebre existent al dit cim. Tota la vall estava coberta de neu.

Dia 3 febrer

Degut a la nevada del dia anterior, uns 10 socis feren la travessia
per Sant Llorenç, per veure'l amb el vestit nou.

Dia 3 març

Uns 25 consocis feren l'anunciada excursió a Montserrat, pels
Brues de Baix, Vinya Nova, Camí dels Francesos i Sant Jeroni:
però el temps, boira baixa, dificultà la visibilitat. En fi, un mal dia.
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Dia 24 març

Amb un dia radiant es portà a cap l'excursió des del pont de
la Riba fins a Rellinars. En conjunt foren una vintena de socis.

Dia 31 març

L'excursió a Gallifa i cim de San Sadurní l'efectuarenuns 19 con-

socis. El temps bo va facilitar la seva agradable estada dalt del cim.

Excursions de Sefmana Sanfa

Tortellà, Sani Aniol, Coll de Bassegoda. Albanya, i Sant Llorenç
de la Muga, per M. Closa i senyora.

Tossal de la Viuda, "Bastets" i Busa, per Maties Masip i amic.

Bagà, Greixa, Refugi Sant Jordi, Moixaró i Cerdanya, per Rou-

mens, Almirall, Bernils i Estrada, de la Secció Jovenil.

Dia 24 abril

Amb no gaire concurrència s'efectuà l'excursió a les Castellas-

ses, Canal Gentil, Camí Solei, Santa Agnès, Ses Corts i Can Robert.

Assistents, matrimonis Closa i R. Roig i senyora.

Sant Salvador de les Espases rebé la visita del mostres consocis

Srs. Boada, Soler i Galofré, acompanyats de les seves respectives

famílies.

EXTRAORDINARIA SESSIÓ DE CINEMA DE MUNTANYA

El dia 25 de març, en el Saló Catalunya projectàrem els films

Les étoiles du midi" i "La déscente du Mont Blanc". Els presentà

personalment el Sr. Lionel Terray. Són molt ben realitzats. Uns

400: assistents gaudirem durant dues hores de les delícies dels Alps.

NUMISMÀTICA

Hem rebut del nostre consoci Sr. Josep Marcet una sèrie de mo-

nedes, que passen a augmentar la mostra coHecció. Les nostres més

expressives gràcies al mostre consoci.
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l SECCION DE ALTA MONTANA

  

Del 11 al 15 de abril

Puigcerdà, Maranges, Refugio Joaquin Folch, Pico Martaing, por
A. Grau, A. Casanovas y F. Bellot.

Caldas de Bohí, R. Biciberri, Biciberri S., Estany de May, Ar-
ties, Viella, por D. Feiner, J. Galofré, J. Llovet, M. García y
P. y J. Vila.

ESQUI

Días 23-24 de febrero

Campament d'hivern" en la región de Ribas, efectuàndose la
ascensión al Taga, por F. Soriguera, J. Maria Solé, M. Garcia y
A. Garcia.

Dias 9-10 de marzo

Ascensión a "Puig d'Alp", por A. Sanagustií, J. Galofré, M.
Camps y N. Duràn.

ESCALADA

Dia 17 de febrero

Cavall Bernat" y "Roca de l'Esquirol", por L. Andreu y E.
Casas.

Día 24 de marzo

SEl Gorrofrigi", por L. Andreu, À. Grau y F. Ullés.

Día 31 de marzo

CEl Dau", por A. Grau, F. Belloi y E. Casas.
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Día 7 de abril

fEl Paller de Les Fogueroses", por A. Grau, A. Casanovas y
F. Bellot.

Día 14 de abril

Valle del Freser, 3.2 ascensión al "Gegant del Freser", por
A. Martínez, M. Campos, J. Ayné y Juli.

ESPELEOLOGIA

Día 1 de febrero

Avenc de la Coma", por A. Grau y F. Bellot.

NOTA DE LA SECCION DE ALTA MONTANA

La Sección de Alta Montafia comunica a todos los sefiores socios

que la devolución del material alquilado serà el miércoles, de 10 a
11 de la noche, en lugar del martes, como hasta ahora se venía

efectuando.

 

Publicacions del

CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA

S'ha posat a la venda el

Mapa topogràfic de Gant Llorenç del Munt
(Des de Mura fins a Terrassa, del riu Ripoll a la riera de

Rellinars)

Consoci, adquireix-lo i propaga'l    
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DECORACIÓN

Ell
Carretera Martorell, 58 Teléfono 4913
 

ESQUÍS

ALTIMIRA
Accesorios y reparaciones de todas clases - Servicio de alquiler,

Pupilaje y lacaje - Surtido de esquís económicos, por encargo

Venta de material Altenhofer
Esquís - Bastones - Fijaciones

Carretera Moncada 59 - Teléfono 5076 TARRASA

 

 DEPORTES ALPINOS
Les ofrece el mejor material a los precios mús asequibles en

MONTANA, CAMPING, ESQUI, TENIS Y HOCREY

Consulte precios Rutlla, 31 - Tel. 4069 - TARRASA

 

Gràficas Valls Depósito Legal. B. 5793 - 1963
 
 



 

deportes QN eto
— Mayor, 36 - Teléfono 3047

SE COMPLACE EN OFRECER A SU DISTINGUIDA

CLIENTELA SUS SECCIONES DE DEPORTES DE

VERANO::

ALPINISMO
CAMPING
CARAVANING

NATACION

ESCAFANDRISMO
etc., eic.

EN NUESTRO COMERCIÓ ENCONTRARA UN

EXTENSO SURTIDO DE MATERIAL NACIONAL

Y EXTRANJERO A PRECIOS POPULARISIMOS

CON GARANTIA DE CALIDAD.

 

 
 
 

FOTOS

francino

Plaza Espana, 13

Teléfono 28353

TARRASA


