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Belenes en

alta montana

De unos afios a esta parte son considerables los Bele.

nes que se instalan en las cumbres de nuestras montaiias.

Parece que los activos elementos montafieros tienen en

gran estima estas actividades. Es un buen sintoma que

mantengan su Fe y tradición en enaltecer el nacimiento

del Creador. Fe que nos demuestra lo mucho que ama-

mos nuestras montafias, y si ayer era unicamente en nues-

iras casas que los construiamos, hoy se instalan nacimien-

tos, durantelas fiestas navidenas, en las cumbres de las

montafias, donde durante el ano son lugares predilectos

para los excursionisias. El amor al prójimo y nuestra

admiración por el montafiismo en estos acíos es bien pal-

pable, es un gran paso que nos satisface comentarlo.
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Glossa

PATRIA

Dulce nombre que vibra y centellea,
es el nombre de la patria bendecido:
él mueve el corazón, late en la idea
v arrulla con su múgico sonido.

La patria es el hogar donde nacemos,
la patria es el rincón donde morimos,
la plegaria primera que aprendemos,
la caricia postrer que recibimos.

Patria es el suelo venerable y santo
que el hombre siempre embellecer procura,
el habla maternal y el primer canto,
el aire bienhechor, la luz mús pura...

La patria es fe, la patria es heroismo,
fe del múrtir, emblema del soldado,
lazo que el porvenir une al pasado
como puente de luz sobre un abismo.

Leopoldo Díaz

L'autor d'aquesta poesia, per ella sola és digne d'elogi.
Ha sapigut reunir la profunditat i la bellesa.
Sia quina sia la fesomia d'una dona, quin fill com cal no troba

formosa la seva mare2
Situeu-se lluny de la vostra terra i, quan sentireu nomenar-la,

comprendreu la primera esirofa d'aquests versos. Com us semblarà
aquest nom vibrant i lluminósl com us farà batre el corl i, com us
portarà a la memòria records de coses que no podeusubstituir l

I, on és la pàtria de cada ú2
Ben clarament ho diu el poeta: La llar on hem nascut. Però

també el lloc on fineix la nostra vida. Que pot ésser el pamde terra
que'ns aguanta en qualsevol moment de l'existència. Es a dir: que'l
sentiment patriòtic és l'amor a la terra que'ns alimenta espiritual-
ment i materialment. Així, aquest amor el tenim al lloc de la nostra
naixença i a cada un dels llocs que hem trepitjat. En tant més grau
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com més emprempta han deixat a la nostra vida, salut, creixença i,
sobretot, a la nostra ànima. Í és possible que la nostra preferència
sigui per aquells, d'aquests llocs on hem viscut, que més necessiten
d'ella. Que creiem que més falta els fa el nosire amor. Tal vegada
els menys afortunats en bellesa. Com una mare posa la seva predi-
lecció, xo al fill que més la mereix, sinó al que més la necessita.

El poeta ens senyala el centre de la pàtria. On comença la pàtria
de cada ú2 I, on acaba2 On son les seves fronteres L'amor no té
fronteres, diu una cançó. Cal que'l nostre cor sia cada vegada més
gran a mesura que hem viscut més anys i que hem recorregut més
terres. El mostre amor a la terra viscuda ha d'ésser comla llum.
Diuen que la llum es propaga en raó inversa del quadrat de la dis-
tància. Així, a dos metres del centre lluminós, no es reb la meitat
sinó la cuarta pari de llum que a un metre. No obstant, no sabem
pas on arriba la llum si no l'atura un cos opac. Els fanals dels car-
rers "cremen" per iHuminar un espai no més enllà de vinticinc me-
tres al seu entorn. Però quan baixem de Sant Llorenç en nit clara
constatem perfectament si els fanals de Gelida estan encesos. I ens
enamorem de la bellesa d'unes estrelles situades a distàncies per a
nosaltres infinites. Així el nostre amor a la pàtria ha de començar
en la nostra llar i ha d'ésser molt més intens per Espanya que per
Europa. Però, com a germans que som de tota cosa creada per Déu,
hem d'estimar-la. Es a dir, no ha de tenir límits.

A vosaltres, muntanyencs, no se us ha pas de dir que pàtria és
Tel aire bienhechor, la luz més pura...". Però, no us quedeu només
amb el final d'aquesta estrofa que hem començat pel capdavall. Cal
que estimeu els cants i totes les coses belles de la vostra terra. I no
cal dir que la parla. Sia una llengua, sia un dialecte. Perquè, quin
dialecte hi ha, per humil que sigui, amb el qual no s'hi hagi dit i
escrit alguna cosa sublim2 I l'abundància i pompositat de les roses
no justificaria l'extermini deles violetes. La formosa simfonia de la
naturalesa es basa en la varietat.

Seguint amuni: "Patria es el suelo venerable y santo
que el hombre siempre embellecer procura."

Amb poques però grans paraules queda clarament senyalat el
camí de l'amor a la terra. Bo és l'heroisme d'un moment de perill.
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Però aquest "siempre" ens remarca la necessitat del nostre interèsen tots els moments.
Excursionistes: Porteu constantment gravada al cor i a la pensa

aquesta estrofal Tota ella sencera del cap d'avall al cap d'amunt.
i que el vostre civisme, ciutadania, urbanisme (perquè no7: tota la
pàtria és ciutat), en sien penyora. I així us desviviu per embellir
el vostre sòl, vetllant per la seva riquesa artística, cultural. mate-
rial... sentint, per exemple, amor al bosc, desitjant i laborant, si
és possible, no sols per la seva defensa i conservació sino també
per la seva millora i expandiment. Ferquè s'ha dit que els boscos
precedeixen lescivilitzacions i els deserts les segueixen. Í la prospe-
ritat d'un país depèn en gran part de que quan plou l'aigua no corri.

Pàtria: raó del nostre viure. Guia i senyera. Llum i pont que,
tot guardant-nos de caure en les profunditats del gamberrisme des-
tructiu, des del no res d'on hem sortit ens mena a la Pàtria Eterna.

qe:

 

SECCIÓ JOVENIL DEL C.E.T.   

Demà...

Minyons, amies tots que amb tanta iHusió participeu amb el
vosire esforç i presència a la superació d'un ideal, vosaltres, que des
de les vostres "pairulles" feu plans, projecteu sortides i excursions
i comenceu a prendre aquest sentit comunitari que dóna l'equip i
que tan útil us serà dins de poc, quan sigueu vosaltres els que porteu
les riendes de la nosira societat, tingueu sempre present, que el vos-
tre lema: "Sempre a punt" sigui constant en la vostra vida familiar,
social, professional, etc., és a dir, en tots els aspectes de la vostra
vida. Heu d'ésser virils en les vostres actuacions, no deixar-vos gua-
nyar pel mitjà ambient, la virilitat la trobareu en una vida sana.
Vosaltres, al venir aquí, heu demostrat que teniu un ideal gran, que
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no voleu viure arrossegani-vos, sinó volar com les àligues, que voleuésser purs, alegres i vigorosos. Que voleu conduir vosaltres mateixos
la vostra propia canoa, sense por al sacrifici.

Si teniu veritable afició al camp, heu de dedicar-vos-hi de ple,
sense oblidar, naturalment, els vostres estudis o la vostra formació
professional.

Ha d'ésser simplement el que és: la vostra vàlvula d'escap, un
gran joc apassionant.

Un joc que juga arreu del món, un joc que et fa descobrir l'amis-
tat i et fa comprendre la necessitat d'obrar bé.

La vida mateixa és un gran joc, en el qual tothom somnia la seva
pròpia fantasia.

Somnia el captaire amb aquell pernil penjat a l'aparador, som-
nia el ric amb quintuplicar els seus ingressos, fins el vostre professor
de física ho fa. Tan seriós ell, tan respectable, potser somnia amb
que arribi el diumenge, deixar per fi tanta fórmula, i reunirse amb
els seus amicsi el seu clarinet per anar a interpretar música de jazz
al seu elub.

Vosaltres ja somnieu ara amb el camp d'estiu, d'aquí a poe, som-
niareu en portar una Secció ferma que ruilli força, d'aquí uns anys
us farà somniar una noia (és inevitable) i després, quan esteu casats,
jo no sé què somniareu, perquè encara no ho estic, però em sembla
que recordareu molt aquesta joventut passada a l'ombra carinyosa
del nostre estimat Centre i que com aquell fill bíblic, tornareu a la
llar, tornareu els ulls al vostre "Centre" no com a infants, sinó com
a homes conscients dels vostres deures i direu:

—Val la pena que els meus fills coneguin el bonic d'una Diada
de Germanor, el bonic d'uns jocs floralsl el bonic del foc de camp
amb els companys...

I altra volta l'antic equip tornarà a donar el seu fruit, però ja
no serà "patrulla" ni "Colla" ni "penya", més aviat serà "Junta".
I és molt possible que entre vosaltres n'hi hagi algun que tingui
fusta de President, quin orgull el poguer arribar a ésser un home
preparat professionalment, que haurà creat una família, i encara al
cap dels anys, retrobar-se amb els companys de joventut i d'afició
per continuar la tradició millorant-la cada vegada mésl L

Quin goig per vosaltres poguer, per mitjà de la vostra presidèn-
cia, posar cada vegada més alt el banderí de la nostra entitat l

Però per això s'ha d'estimar el camp, s'ha de somniar-hi, ha
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d'ésser el "vostre" somni. Però sobretot, el que més hi ha d'influir
ha d'ésser allò de:

"Mirar de deixar el món una mica millor del que el vàrem
trobar."

S. ESTRADA

ACTIVITATS DESENROTLLADES

Dia 8 desembre

Sortida de travessia, regió Obac. Casiellsapera, Matarrodona,
Puigdoure, Mal Pas, Avenc del Mal Pas i Traginers.

Es varen fer pràctiques d'orientació i la travessia es va fer per
coordenades sobre plànel.

Setmana de Nadal

Es va fer la parada a la Fira de Beilems, per tal de recollir fon-
dos per a les despeses de la nostra Secció i a Déu gràcies va ésser
un èxit.

Dia 26 de gener

Acampada a l'Hospici (Vacarisses) amb jocs i pràctiques de
cuina,

 

CRONICA   

NECROLOGIQUES

Ha mort En Miquel Astals i Mach. La seva gran afició a l'art
fotogràfic el portà molt de temps a ésser el capdavanter de la foto-
grafia local.

Era el gran animador del "Saló Local de Fotografia". El Centre
i la nostra Secció Fotogràfica han perdut un gran soci, A la seva
vídua i fills, el nostre més sentit condol.
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AGRUPACIÓ SARDANISTA D'ENTITATS RECREATIVES DE TERRASSA

S'ha constituit a la nostra ciutat aquest Agrupament, on hi són
representades totes les Societats culturals i recreatives, aimants de
la sardana. Recomanem als nostres consoeis que procurin, en el
que els sigui possible, formar part en els seus rengles. El Centre
està representat per en Ramon Parent, poden dirigir-se a ell per a
totes les informacions que els calgui.

CONFERENCIES

El dia 8 de novembre va ocupar la nostra tribuna el catedràtic
Sr. En Josep Iglesias, que dissertà el tema "Com ya sorgir l'excur-
sionisme a Catalunya". Va descriure amb un anàlisis inigualable
els primers homes excursionistes de la nostra terra: Fité, Ambròs,
Massó, Torres, etc., fent notar l'academisme i l'excursionisme mun-
tanyenc del Sr. Massó. De paraula fàcil, va plaure'ns moltíssim la
seva dissertació. Una salva d'aplaudiments va ressonar al finalitzar.
Cal agrair al Sr, En Josep Iglesias la seva donació de varis volums
per a la mostra Biblioteca. Tant la seva excelent conferència com
la seva donació, li agraim moltíssim.
— El Sr. En Figa Faura, el dia 15 de novembre, ens va delectar

amb Unes projeccions acompanyades amb cinta magnetofònica, so-
bre el "Pirineu Lleidatà". Les fotografies, molt ben encertades, així
com també la música que les acompanyava. Mereixen capítol apart
les fotografies sobre roses, com també el vers que les acompayava,
Tots els assistens quedaren meravellats del gust artístic de les dues
coHeccions. Des d'aquestes ratlles, la nostra felicitació.
— El dia 22 de novembre el "C. E. Badalona", per mitjà del

seu consoci Sr. Canela, ens obsequià amb una coHeeció de diapositi-
ves comentades per ell mateix, sobre "En les Cavernes més enlai-
rades d'Europa". Molt interessants, tant les fotografies com el relat
del Sr. Canela, referent a les cavitats i els rius subterranis, etc., etc.
Un nou aspeete del massís calcari o descobertes que faran més inte-
ressant el susdit massís. Va plaure molt a la concurrència.
— El divendres dia 6 de desembre el Sr. En Ramon Pujol i Al-

sina, dissertà sobre "Flors de Muntanya". El coHoqui que el Sr. Alsi-
na introdui a la seva conferència li donà un caire alegre i més
interessant. Les fotografies, de primeríssima qualitat, Rebi des
d'aquestes ratlles la nostra felicitació i agraiment.
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VISITA

El diumengedia 5 de gener, un petit grup aficionat als Museus,
visità el Museu Marítim de Barcelona. Fou molt interessant.

MISSA DEL GALL A LES FONTS

Com de costum, es celebrà la Missa del Gall 1963. Molt nombro-
sa fou la concurrència. El ressopó, animadíssim.

BIBLIOTECA

Títols dels llibres adquirits darrerament:
"Guía del Pirineo de Lérida", d'en Josep M.2 Espinàs.
Catalunya - 18 itineraris turístics", d'en Rafael Cos i Canals.
"El Parque Nacional de Ordesa", d'en Santiago Broto i Aparicio.
"Orientación en la Montafia", de l'Editorial Alpina.
I el Mapa topogràfic-guia cartogràfica dels Rasos de Peguera,

iambé de l'Editorial Alpina.

 

   

CRONICA

El dia 15 de desembre, degut a la forta nevada, es suspengué
l'excursió que aquesta Secció tenia organitzada al Puigsacalm, la
qual fou ajornada fins a la primavera vinent.

IV CURSET D'ALTA MUNTANYA

Aquesta Secció, com a tradicional de cada any i a fi de donar
a conèixer el camí de la muntanya a la nostra joventut, organitzà el
IV Curset d'Alta Muntanya. Fou dirigit tècnicament pel monitor
En Delfí Feiner, ajudat per En J. Llovet.
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Les lliçons tingueren lloc a les properes muntanyes de Sant Llo-
renç i Montserrat, Sots del Bac i Pirineu, en la regió de Carançà.

Anotem a continuació les ascensions realitzades pels cursillistes:

Montserrat: Gorro Frigi, Travessia dels Flautats.

Sant Llorenç: Roca Petanta, Cova del Drac, Roca de l'Esquirol.

Sots del Bac: Roca del Salt, Roca Plana (per l'aresta).

Pirineu (Carançà): Recó Petit, per l'aresta, paret N. E., Recó
Gran, per l'aresta N. E., Agulla Blanca de Carançà.

Els cursillistes aprovats foren: J. Cardellach, A. Illa, R. Lluís,
A. Font, J. Piera, J. Barceló i J. Balada.

CURSET D'ESPELEOLOGIA

Ha tingut lloc el II Curset d'Espeleologia. La direcció del ma.
teix recaigué als monitors M. Ezequiel i M. Campos. Les pràctiques
es desenrotllaren als avencs que a continuació s'indiquen:

Dia 6 d'octubre

Pràctiques de rappels i escala al Mal Pas de Puigdoure.

Dia 20 d'octubre

Pràciiques de descens i exploració a l'Avenc del Davi.

Dia 3 de novembre

Pràctiques generals als avenes de les Piques i la Falconera.

Dia 10 de novembre

Final del Curset a D'avenc del Club i repartiment de medalles
als cursillistes aprovats.
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FITXA TECNICA D'ESCALADA

Balma primera

de Ses Corts

Via Josep Turu.

Metres: 47.

Material: 8 cordes de 40 m.

15 pitonisses.

5 tacs de fusta

5 escarpes
8 pitons

35 mosquetons.

Temps empleat: 8 hores.

Graduació: 6. superior.

Primera ascensió per Josep
M.: Escoda, Joan Vila,
Josep M.' Galceràn, Pere
Vila i Josep M. Roset,

Se Poe del Centre Excursionista
Beites Las de Rubí i Terrassa.

LroguisolEscoda

     

CAMPAMENT DE TARDOR

Els dies 19 i 20 d'octubre tingué lloc el XIV Campament de
Tardor, que aquest any fou instaHat a les Pinasses dels Obits. Amb
Una nit molt serena, varen ésser uns quaranta els acampadors que
iruiren d'una inoblidable vetllada muntanyenca. Durant el foc de
camp es serví un cremat de "rom", que fou paladejat pels compo-
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nents, mentre les rojes flames s'alçaven ben amunt. El nou dia neix
brillant i esplendorós, cosa que permet als acampadors realitzar
excursions pels voltants.

EXCURSIONS REALITZADES

Dies 12 i 13 d'octubre

Núria,.Nou Creus, Estany Gran de Carançà, Vivac a 2.200 me-
tres, Gorges de Thués, Hostal dels Canonges. Per R. Bassols, F.
Bellot, A. Casanovas i R. Tutusaus.

Bessalú, Vall i Refugi de Sant Aniol, Puig de Bassegoda, Lliuro-
na, Santuari Mare de Déu del Mont, Bessalú. Per M. Massip, J. Prat,

A. Garriga i M. Planchai.

Dies 24 i 25 de desembre

Missa del Gall a Montserrat i Vivac als Degotalls. Per la Srta. J.
Buxans i J. Planchat, del C.E.T.: J. Pressas, del C.E.R., i amics.

Dia 31 de desembre

SReveillon" a Can Solà del Recó. Per la Srta. J. Buxans, J. Plan-

chat, del C.E.T.. i amics del C.E.R.

Dies 5 i 6 de gener

Santa Fe de Montseny, Les Agudes, Turó de l'Home, C. del Dal-
mau, Turó Gros, Coll de Vent, Santa Fe. Per la Srta. J. Buxans,

J. Planchat, del C.E.T., i J. Pressas i J. Martinez, del C.E.R.

ESE

Dies 12 i 13 d'octubre

Vernet-les-Bains, Refugi Cortalets, Pic del Canigó, Refugi Eaux-
Bonnes, Vernet-les-Bains. Per S. Monfort, B. Pagés, I. Puig i J. Serra.

ESPELEOLOCGCIA

Dia 1 de desembre

"Avenc del Daví". Per la Srta. J. Buxans i J. Planchat, del C.E.T.
i amics del C.E.R.

Dia 5 de gener

Avenc de Castellsapera". Per la cordada Belloi-Grau.
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ESCALADES

Dia 20 d'octubre

Les Castellasses". Per la Srta. J. Buxansi J. Planchat, del nos-
tre Centre, i J. Pressas, L. Pressas i senyora de Pressas, del C.E.R.
Dia 3 de novembre

"Roca de l'Esquirol" i "Cavall Bernat". Per la Srta. J. Buxans i
J. Planchat, del C.E.T., i J. Pressas, del C.E.R.

Dia 10 de novembre

"Paller de les Fogaroses" Per J. Serrat, R. Vilalta i amic.
Dia 17 de novembre

"Cap de Faraó". Per J. Serrat i R. Vilalta.

Dia 29 de desembre

El Setrill de la Pola". Per la cordada Belloi-Grau.

 

 G- E. 5. A. M.
  

ESCALADES EFECTUADES

Dia 10 de novembre

Paller de les Fogaroses" (via C.E.T., primera ascensió). Per A.
Casanovas i J. Llobet,

"Agulla de les Fogaroses" (via bavaresca). Per A. Casanovas, R.
Vilalta, J. Serrat, J. Llobet i amic.

Dia 17 de novembre

Agulla Petita del Pas del Príncep". Per M. Campos, A. Casa-
novas, A. Grau i R. Bassols.

Dia 24 de novembre

Cingle dels Cavalls" (per l'aresta Aleix). Per la cordada Bellot-
Casanovas.

Dia 5 de gener

Cap de Faraó". Per la cordada Andreu-Casanovas.

 



 

 

 

DECORACIÓN

- ELLA
Carretera Martorell, 58. Teléfono 4913
 

ESC DPS

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

Pupilaje y lacaje - Surtido de esquís económicos, por encargo

Venta de material Attenhofer
Esquís - Bastones - Fijaciones

Carretera Moncada 59 - Teléfono 5076 TARRASA

 

 
deportes AN eto

Mayor, 36 - Teléfono 3047 .

se complace en ofjrecer a su distinguida clientela sus
seccíones de deportes de verano:

ALPINISMO CARAVANING ESCAFANDRISMO

CAMPING NATACION etc., etc.

En nuestro comercio encontraró un extenso surtido de material

nacional y extranjero a precios popularísimos con garantía de
calidad.

 

Gràficas Valls Depósito Legal. B. 5793 - 1963
 



 

 

 

deportes dipinos
le ofrece

el mejor surtido en

P TIENDAS CAMPING

SACOS DORMIR

COLCHONES NEUMATICOS

etc., etc.   
dsXV / RUTLLA, 31 TEL 4069

 
 
 

FOTOS

Írancino

Plaza Espana, 13

Teléfono 28553

TARRÀASÀ

  


