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Continuitat

Hi ha hagut un nou relleu en la Junta Directiva que sense in-
lerrupció ha vingut regint els destins del nostre Centre. Un relleu
més, que simbolitza tot un afany de continuitat vers el mateix fi que
durant més de cinquanta anys ha presidit la munió d'activitats des-
enrotllades per la nostra entitat.

L'accelerada evolució dels temps s'ha deixat sentir també en la
vida de les societats de tipus eminentment espiritual, com és la nos-
tra. La manca d'un espai de transició ha fet que el mitjà actual es
trobés orfe del tipus humà creat a mesura de les circumstàncies del
moment. Derivació d'aquest estat, no pot ésser altra cosa que les
freqiients crisis a que es veuen abocades qualsevulga de les esmen-
tades organitzacions.

Aquesta realitat l'hem viscuda recentment i per de prompte, una

vegada més s'ha superat d'una manera provisional i forçada, fit V'es-

guard vers un esdevenidor de mesures més proporcionades.
L'actual equip directiu, com ho féu l'anterior i els de més enllà,

posarà tot l'entusiasme a fi d'assegurar la prossecució de l'obra co-

mençada. Cal però, que cada consocisenti com a pròpia la vida del

Centre, faci vibrar amb la seva presència i estimul tot el cúmul de

principis que inclouen la nostra actuació: en fi, secundi amb el seu

entusiasme tota la tasca que ens havem imposat, per a imprimir

el dinamisme precís que requereix tota cosa a la que es vol vivent

i a l'ensems plena de místiques virtuts.
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A la memòria del P. Adeodat F. Marcet

monjo de Montserrat i soci d'honor
del Centre Excursionista de Terrassa

PINZELLA DES SOBRE ELS SEUS ESTUDIS I COL'LECCIONS

BOTANIQUES

Amb la mort del P. Adeodat F. Marcet, es perd una figura de
remarcable humanitat i esperit polifacètic que ha deixat una petja-
da profunda en ambients tan diversos com poden ésser-ho un cenobi
benedictí, l'apostolat entre els infants i els estudis de botànica.

Era el 10 de març del 1875 que neixia a Terrassa en el si d'una
clàssica família de fabricants de teixits. El seu primer contacte amb
Montserrat fou l'entrada a l'Escolania a l'edat de 8 anys, on hiesti-
gué dos anys i mig, i en sortí perestudiar el: batxillerat de ciències
i lletres a Barcelona. El primer de novembre del 1888 tornava a
Montserrat amb el propòsit de fer-se monjo.

Ben aviat se li desvetllà una aptitud especial per les ciències na-
turals. Per tal d'aprofundir-hi es matriculà a l'Institut de Figueres,
a l'Escola d'Agricultura i a la Facultat de Ciències de la Úniver-
sitat de Barcelona. La seva capacitat inteHectual li captà les simpa-
ties d'alguns professors eminents, com del Dr. Joan Cadevall, autor
de la "Flora de Catalunya", que considerava el P. Adeodat com un
dels deixebles més ben dotats que havia tingut, i del que se'n pro-
metia molt profit per la ciència botànica.

El P. Marcet no desmentí aquelles esperances. Del seu primer
decenni d'activitat científica, del 1903 al 1913, en són testimoni una
vintena d'estudis publicats a diverses revistes. La majoria versen
sobre botànica. però no en manquen de geografia, de fauna i de
física.

Els contactes tinguts amb els especialistes durant aquell període
li captaren les millors amistats. Els qui pujaven a Mentserrat per

recullir-hi material d'estudi desitjaven fer-se acompanyar pel P. Mar-

cet, degut al seu tracte agradable, la seva conversa, de vegades fins

i tot guspirejant, i sobretot per la seva sagacitat científica i tenacital

davant les dificultats que acompanyaven 12 recollecció de plantes i

insectes en aquella època. En dóna testimoni la seva correspondèn-
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cia epistolar abundosa amb botànics de quasi totes les nacionalitats
curopees i dels Estats Units.

Alguns dels seus descobriments d'aquest primer període causa-
ren impressió durable. Els havia trobat en excursions fetes a El Mi-
racle, Cardona, Solsona, les valls del Lord i del Pedraforca, per Sa-
ragossa, Valvanera i el Moncayo, però sobretot per la muntanya
de Montserrat, que coneixia pam a pam. El seu "Itinerari de la
muntanya de Montserrat" publicat el 1909, encara actualment és
de gran utilitat. D'ell en sortí la primera guia moderna de Mont-
serrat, publicada des d'aleshores en edicions successives. Ja des del
1902 començà l'arreplega de materials per el que havia d'ésser l'her-
bari montserratí, base de la seva "Flora Montserratina", que meres-
qué les lloances dels entesos per la seva perfecció tècnica i riquesa
de contingut. Al seu costat no desmereixia la coHecció d'insectes,
trobats també a Montserrat, així com el petit museu d'història na-
tural format amb materials de la mateixa muntanya.

L'any 1908, amb Mossèn Faura i el botànic francés M. Maheu
feren el primer descens i exploració de l'avenc dels Pouetons de
64 ms. i del de la Costa Dreta de 120 ms. Tres anys més tard, també
amb Mossèn Faura, i amb l'Albert Santamaria, Amat, Bertran i
Vidal, i Riba, baixaren per primera vegada l'avene Font i Sagué.
De totes les seves sortides en tornava carregat de material per les
seves coHeccions de plantes i d'insectes.

El reconeixement dels seus mèrits per part de les entitats cien-
tífiques de la seva especialitat començà ben aviat. La primera fou
la lstitució Catalana d'Història Natural de Barcelona, que el no-
menà membre corresponent el 1902. El 1904 féu el mateix la "So-
ciedad Aragonesa de Ciencias Naturales", de Saragossa: aquesta,
endemés li concedí la seva medalla d'or per la millor coHecció de
plantes i insectes, presentada a concurs l'any 1906. Obtingué el di.
ploma d'honor de l'Exposició Agrícola-pecuària de Lleida. També
li oferiren el titol de soci corresponent les franceses: "Société des
Sciences Naturelles de la Haute-Marne", de Langres, l'any 1905, i

la "Société Linéenne", de Lyon, el 1921. Fou encara soci delegat del
Club Muntanyenc de Barcelona des de 19098, que més tard el no.
menà soci honorari. Pocs anys després rebé aquesta mateixa distin-
ció del Centre Excursionista de Terrassa. El "cursus honorum" del
P. Marcet culminà l'any 1946 amb l'ingrés a l'Institut d'Estudis Ca-
talans com a membre corresponent a la secció de Ciències.
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L'any 1913 representà pel P. Adeodat un canvi radical d'activi-
tais, El seu germà Antoni, que havia estat elegit abat de Montserrat,
li encomenà la direcció de les hostatgeries o ceHes dels pelegrins,
càrrec que ocupà del 1913 fins el 1921. Com a procurador extern
del monestir intervingué activament en les obres i construecions del
saniuari, entre altres, les dels quatre funiculars de la muntanya: així
com en la transformació de les places i hostatgeries del monestir.

Durant tot aquest període del 1913 al 1939 només publica dos
0 tres articles científics, un d'ells és la relació de la descoberta de
les tombes calcolítiques de Can Vallés del Bruch l'any 1922-1933.
També coHaborà esporàdicament al Costumari Català de l'oficina
d'Estudis Jurídics de la Mancomunitat. Ja l'any 1907 s'havia fundat
la "Revista Montserratina", orguen exponent dels neguits literaris,
pastorals i erudits d'un grup de monjos joves, entre els que descolla-
ven els dos germans Marcet. Tingué vida fins al 1917, que cedí el
Hoc als "Analeeia Montserratensia", dedicats especialment a la his-
tòria del monestir.

Arriba el juliol del 1936. Després d'un seguit de peripècies po-
gué embarcar cap a Itàlia. El retorn a Montserrat l'any 1939 obra
una nova etapa científica de la seva vida. Pel setembre del 1939 arri-
bava a Montserrat un jove suec, botànic de professió, el Dr, Eric
R. Sventenius. La seva companyia encoratjà el P. Adeodat. Ambell
sortí a herboritzar sovint per la muntanya, i feu una excursió botà-
nica a Andorra. Més endavant herboritzà novament Valvanera, Laz-
cano, Lioneres, Vilassar, El Miracle, i Vilareal. Amb el Dr. Svente-
nius repassà i ordenà l'Herbarium Generale, o sigui una coHecció
important de plantes que havia recullit arreu d'Espanya, tant en
les seves excursions des del 1902, com per canvis i donatius de bo-
tànics amics.

Malgrat la importància i nombre d'aquesta coHecció general,
Paltra, dedicada exclusivament a la flora montserratina autòctona,
en té molta més: i això, tant per la qualitat de les plantes, totes
procedents d'un sol indret, com per la tècnica immillorable amb que
sabé ordenar-les. Ho demostren algunes estadístiques.

De les 3500 espècies i varietats de plantes conegudes a Catalunya
i classificades per Cadevall —ceal tenir present que a la Península
se'n coneixien aleshores unes 7000—- la flora montserratina en com-
prèn poc menys de la meitat, és a dir, unes 1500. El treball esmer-
çat en aquesta arreplega i classificació el donà a conèixer en una
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sèrie de dotze articles publicats a Madrid des del 1948 al 1953 en el
"Boletín de la R. Sociedad Espafiola de Historia Natural", relligats
després en un volum d'unes 500 pàgines. Si a això hi afegim uns
quatre o cinc articles més entorn d'aspectes de la flora montserra-
tina, una contribució a la flora d'Andorra, i un treball forca ampli
sobre la flora medicinal de Montserrat, tindremuna visió de la res-
pectable producció científica del P. Marcet. El darrer treball sobre
flora medicinal, enllestit el 1955, romangué inèdit, degut al mal
estat de la seva vista.

Frent un recompte total de les descobertes botàniques del P. Mar-
cet tenim entre espècies, subespècies i híbrids, unes 25 plantes noves,
una cinquantena de varietats, i cap a 37 formes noves d'espècies ja
conegudes. En total dones passen de 120 els noms greco-llatins de
plantes que acaben amb la sigla Mare(et). En la deseripció d'algu-
nes d'elles s'associà el nom del company d'investigació, com ho feu
sovint amb el Dr. Sventenius, i anteriorment amb el Dr. Carles Pau.
Sovint batejava les noves plantes amb noms de persones amigues,
a tall d'obsequi: així trobem la Viola Torresii Marc. dedicada al
bisbe Torres, l'Acer Paui i Acer Cadevalli Marc dedicats als seus
professors i amics Carles Pau i Joan Cadevall. D'altres porten el
nom de la Mare de Déu, de Montserrat, de Monistrol, del Bruch,etc.
Els seus amics botànies correspongueren dedicant-li també molts
dels seus descobriments: com ha fet el Dr. Sventenius amb un nou
gènere de rosàcia descoberta l'any 1947 i a la que posà el nom de
Marcetella. Actualment les quatre o cinc espècies que se'n coneixen
s'estan estudiant a les universitats de Michigan (U.S.A.), Halle
(Saale) i Ropenhagen (Dinamarca).

Encara una altra curiositat científica, aquesta a l'actiu del
P. Adeodat, és una de les plantes medicinals trobades a Montserrat,
que ell ha assenyalat com a posseint fortes propietats antidiabèti-
ques, la Centaurea aspera L. (una mena de card o herba brasera,
travalera o bovenatge), i que actualment s'està estudiant als labo-
ratoris del Consell Superior d'Investigacions Científiques de Madrid
i a la Universitat de la Laguna.

Després d'una vida tan fecunda, el P. Adeodat F. Marcet ple
de joia i de tranquilitat, entregà plàcidament l'esperit al Senyor,
menire enionava el "Magníficat" a la Mare de Déu, el matí del
primer de març del 1964, a l'edat de 89 anys.

Per Un monjo de Montserrat
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Refugis d'alta muntanya

Amb l'arribada del bon temps, l'excursionisme desplega totala
seva força.

Els refugis, són gairebé sempre punt obligat d'arribada o sortida
de moltes ascensions i travessies.

Els refugis de muntanya esdevenen per nosaltres, durant uns
dies, llars acollidores. Sota el seu sostre, en la dura llitera, descan-

sem amb el bon somni que comporta el saludable esforç del jorn
passat, i ens despertem amb el nou dia, que ens espera ric d'aven-
tures.

Detallem a continuació, d'una forma molt justa, els refugis exis-
tents en el Pirineu i Pre-Pirineu català-aragonès.

CADENA DEL PIRINEU

REFUGI "ALFONSO XIII" o de "PIEDRAFITA". — F.E.M. — 15

places. — Obert. — Altitud: 2.000 m. — Aprop Llac de Campo
Plano. — Cerele de Piedrafita. — A 5 hores de Sallent de Gà-

llego. — Ascensions: Balaitous, Frondella, Massís de l'Infern,

Fache i Crestes del Diable.

REFUGI "ANDRE MICHAUD".-—— "Montafieros Aragón". — 5 6 6
places. — Lliure. — Altitud: 2.650 m. — Massís Balaitous, al peu

de la Gran Diagonal. — Construit en cavitat de la roca, amb por-

ta. — Per casos d'emergència.

REFUGI DE GORIZ. — F.E.M.— 12 places. — Tancat. — Obert i

guardat a l'estiu. — Altitud: 2.220 m. — Port de Goriz. — Sobre

la vall d'Ordesa. — A 5 hores de Torla i 4,30 hores de Fanlo. —

Ascensions: Soum de Ramond, Mont Perdut, Cilindre, Marboré,

Casc i Torre.

REFUGI JULIAN DELGADO. — F.E.M. —— 80 places. —Guardat a

l'estiu. — Altitud: 2.250 m.— Port de Goriz. — Sobre la vall

d'Ordesa.

XALET DE GISTAIN.-— Prop. particular. — 2. plantes. — Restau-

rant. — Situat a Granges de Viadós en la vall de Gistain. — As-

censions: Posets, Bachimala, Pies d'Eriste i Batoua.
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REFUGI D'ESTÓS. — F.E.M. — 40 places. — Tancat. — Guardat a
l'estiu. — Menjar. — Altitud: 1.980 m.— A la vall d'Estós. —
A 3,00 hores de Benasc. — Ascensions: Poseis, Gorgs Blanes,
Pic d'Oo, Perdiguero i Baticielles.

REFUGI LA RENCLUSA.— C.E.C.-—75 places. -— Tancat. —
Guardat a l'estiu. — Menjar. — Altitud: 2.145 m. — Sota el gla-
cer de la Maladeta. — A 6 hores de Benasc. — A 3 hores del
Port de Benase. — Ascensions: Aneto, Maladeta i Pics d'Alba.

REFUGI DE "BICIBERRI".— F.C.M.— 12 places. — Obert. —
Dipòsit d'aliments, foc, botiquí. — Altitud: 2.805 m. — Situat a
La Bretxa Peytia, pas de la Serra de Tumeneia als Biciberris i
Comoloformo. A 4 hores de l'estany de Cavallers. — A 4 ho-
res del refugi Ventosa.

REFUGI JOAN VENTOSA CALVELL.— C.E.C. — 26 places. —
Tancat. — Guardat a l'estiu. — Altitud: 2.200 m.-— A la vora
l'estany Negre de Caldes. — A 3 hores de Caldes de Bohí. —
Ascensions: Biciberri, Nord i Sud, Punta Alta, Montarto, Agu-
lles de Travessany i Tumeneia.

REFUGI JOSEP M.: BLANC. — C.E.C. — 24 places ref. tancat. —
6 places ref. lliure. — Altitud: 2.300 m.—— Aprop estany Tort
de Peguera. — A 3.20 hores d'Espot. — Ascensions: Peguera,
Monastero, Puy de Linya, Fonguero i Saburó.

REFUGI DE LA VALL FERRERA. — F. C. M. — 16 places. —
Obert. — Lliure. Altitud: 1.740. — A la vall Ferrera, junt al
torrent d'Areste. — Ascensions: Pica d'Estats, Montcalm, Sotllo,
Monteixo i Comapedrosa.

REFUGI DE SALORIA. — F.C.M. — 14 places tancat. — 8 places
obert. —Altitud: 1.880 m. — Situat a les Bordes de Conflent. —
Ascensió: Pic de Saloria.

REFUGI "LLACS DE LA PERA". — F.E.M. — 48 places taneat. -—
6 places lliure. — Obert: 1 abril-30 octubre. —. Altitud: 2.835 m.
Vora' el llac de la Pera.

REFUGI FOLCH.— C.M.B. — 14 places. — Obert. -— Lliure. —
Altitud: 2.350 m. — Regió d'Engorgs, Maranges. —- Ascensions:
Pica de Campcardós i Serra de Cam Colomer.

REFUGI CAP DEL REC. — F.E.M. -—— 18 places tancat. — 10 places
obert. — Altitud: 1.980 m. — A Pla de Cap del Rec, vesant de
Tossa Plana. — A 2 hores de Lles. — Ascensions: Tossa Plana
de Lles, Clot de la Riba i Tosseta de Vall Civera.
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REFUGI "COMA DE VACA". — F.C.M. — 20 places. -— Tancat. —
Altitud: 2.020 m.— Situat a confluència Coma de Vaca-Coma
Freser. — A 5,30 hores de Setcases. — A 3 hores de Queralps.
Ascensions: Balandrau, Bastiments, Fontlletera, Pic de l'Infern,
Gra de Fajol i Torreneules.

XALET DE ULL DE TER.-— C.E.C.—— 70 places. — Obert juny-
setembre. — Cuina i cantina. — Altitud: 2.260 m. — En els Re-
cons de Morens. — A 3 hores de Setcases. — Ascensions: Gra de
Fajol, Bastiments, Canigó i Costabona.

REFUGI-VIVAC COSTABONA. — F.C.M. —8 places. — Obert. -—
Altitud: 2.180 m.—— Sota el Pic de Costabona, en la part supe-
rior de la vall de Valldobre. — Habilitat en una mina aban.
donada.

PRE - PIRINEU

REFUGI GOMEZ LAGUNA.—'Montanieros Aragón" — 8 places. —
Tancat. — Altitud: 700 m. — A Riglos. — Indicat per escalades
als Mallos de Riglos.

REFUGI CÈSAR AUGUST TORRAS.—C.E.C.—30 places. — Obert.
Lliure. — Altitud: 2.000 m. — A Prats d'Aguiló, Serra del Cadí.
En estat ruinós.

REFUGI LLUIS ESTASSEN. — F.E.M. — 40 places. — Tancat. —
Altitud: 1.500 m.— A Jassa dels Prats, Pedraforca. — A 1.30
hores de Saldes.

REFUGI SANT JORDI. — F.E.M. —— 44 places ref, tancat. -— 8. pla-

ces ref. obert. — Altitud: 1.620 m. — A Coll de Pendís, Serra del
Cadí. —— 2,30 hores de Bagà i 4,30 hores de Bellver. — Excur-
sions per la Serra de Cadí i Bergadà.

REFUGI REBOST.—— U.E.C.—40 places. — Tancat. — Altitud:
1.670 m. — A Rebost, Bagà de Berga. — Ascensions: Pla de Ba-
gà, Tossa d'Alp, Puigllançada i Costa Rasa.

REFUGI-HOTEL LA SOLANA.— C.E. de Terrassa. — A La Mo-
lina.

XALET-REFUGI DE FONT DE CALDERS. — C.E. Montserrat. —
Cantina. — 50 places. — Altitud: 1.800 m. — A Rasos de Pegue-
ra. — Ascensions: Massís de Peguera, Serra d'en Cija i Pedra-
forca.
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CRÓNICA
   

ASAMBLEA GENERAL

Ha tenido efecto la Asamblea General de la Sociedad. El sefior
Seeretario dio cuenta de las actividades del afio, que se desgloban
como sigue:
-— Circular mensual, 12 números aparecidos.
— Boletín trimestral, edición núm. 109 a 112 inclusive, hojas 1 a 72.
— Edición del "Mapa Topogràfic de Sant Llorenç del Munt".

Actividades varias

—. Conferencias y sesiones de diapositivas, comentadas o no: 10.
— Sesiones de cinema de montafia: 3.
— Visitas culturales: 4.
— Exposieiones: 2.
— Conciertos: 1.
—— Excursiones oficiales: 27,
— Salidas fotogràficas: 5.

Actos mús sobresalientes

—— Sesión de cinema al "Salón Catalufia", con asistencia del cono-
cido alpinista Lyonel Terray y proyección de su película "Les
Etoiles du Midi".

— II Marxa Excursionista de Regularitat per Muntanya".
-— Sesión de Cinema en el local social con asistencia del famoso

Ricardo Cassin, proyectúndose el film "Mac Rindley". documento
gràfico de la expedición italiana del mismo nombre.

— XXXIII Diada de Germanor" a l'Ubach, con unos 400 asistentes.
— XV Curset d'Escalada".
—— XVIII Saló Local de Fotografia".
— "XV Campament d'Alta Muntanya" a Conangles, con unos 80

asistentes.
— Homenaje al consocio don Jaime Fabrés Amorós en el Restau-

rante Egara. Acto en el que le fue impuesta, juntamente con su
sefiora esposa, dofia Rosa Vilanova, la "Medalla de Plata al Mé-
rito Deportivo de la Ciudad": entregada la placa de ganador
del "Il Concurso Nacional de diapositivas de Montafia", y por
el C. E. de Tarrasa. en reconocimiento de sus continuadas i bri-
llantes actividades, entrega de un artístico esmalte.
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— "XIV Campament de Tardor" en Les Pinasses,
— SI Curset d'Espeleologia. "
— (1 Concurs de Diapositives en Color".
— Missa del Gall" en Les Fonts.

Por el Tesorero-Contador, don Juan Boada, se dio cuenta del es-
tado económico de la Sociedad, siendo aprobado, así como también
el Inventario General.

Con la aprobación de la Asamblea fue proclamada la siguiente
Junta Directiva para el ano 1964:

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

VICESECRETARIO
TESORERO-CONTADOR

PUBLICACIONES

PROPAGANDA

PROGRAMACIÓN

BIBLIOTECARIO

VocaL EXCURSIONES

do  BEC, A.M.
SEC. ESQUÍ
SEC. FOTOGRAFÍA

SEC. JUVENIL
SEC. CIENCIAS Y ÀRTES

99 33 19

CONSERVACIÓN LOCAL

Manuel Planchat

Isidro Vives
Isidro Puig

Juan Soler
José Boada

Salvador Prat
Ricardo Alegre

Carlos Ballbé

Jaime Figueras
Delfin Feiner

José M. Soler

Jaime Roura

Virgilio Vera
S. Estrada

Juan Altisen

Ramón Brumós

Francisco Estrada

Emilio Llongueras
José Mies

Manuel Puig
Domingo Capdevila

SECRETARIA

Nos comunica la Federación Catalana de Montafismo la ratifica-
ción del acuerdo de la Agrupación Nacional de Campings de Es-
pafia de conceder el descuento del 10 0/0 durante los meses de julio-
agosto, y del 20 00 en los restantes meses del afio, sobre los precios
de estaneia en terrenos de camping adseritos a la ANCE, a todos los
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montaneros en posesión de la tarjeta de federado, con el cupón
correspondiente.

En Secretaria disponemos de la relación de todos los terrenos
adheridos, que ponemos a disposición de todos los miembros de nues-
ira entidad.

BIBLIOTECA

Han ingressat els segients volums:
-— "La Vall de Torelló" d'en Lluís Thomasa de Subirà, de la Bi-

blioteca Selecta, coHecció "Ciutats i Paisatges".
— "Au delà de la verticale" d'en Georges Livanos. Llibre que el

seu autor va dedicar al Centre en ocasió de la conferència que va
donar amb el mateix títol.

CONFERÈNCIES

El passat dia 13 de marc rebérem la visita del famós escalador
marsellès Mr. Georges Livanos. Marsella, com és sabut, té un elevat
cens d'humoristes nats. Livanos es posseidor d'aquest fi "sprit" de
la gran ciutat provençal i comentà de forma molt agradable una
llarga coHecció de diapositives de les seves memorables ascensions
a les Dolomites (Civetta, Marmolada, Brenta, etc.) i acabar en les
seves Calanques de la costa marsellesa, o sigui en els seus inicis.
El denominador comú de les seves projeccions fou la roca i la verti-
calitat en la que Livanos és avui una espècie de pontífex. Amb la
dissertació i projecció del Grec "Més enllà de la vertical" prengué
cos d'una forma palpable la pràctica d'un muntanyisme que desco-
neix i desafia les lleis de la gravetat.
— El dia 3 d'abril passat, en la sala de projeccions del Centre

Social Catòlic, gentilment deixada per la junta d'aquella entitat, va
tenir lloc l'anunciada projecció de diapositives de l'"Expedició Bar-
celona als Andes del Perú 19637 comentada per 3 dels seus prota-
gonistes Srs. Joan M. Anglada, Francesc Guillamon i Jordi Pons.

Aquestes màximes figures del muntanyisme nacional van comentar
de forma molt agradable les diapositives en les que ademés de la
muntanya no descuidaven aspectes típics i humans plens d'interès,
sobretot etnogràfics dels habitants del llac Titicaca. Si als compo-
nents de l'expedició s'els reconeixia un altíssim grau de preparació,
tots els càlculs van quedar curts al contemplar l'ascensió al Nevado
Siula Grande, per un vertiginós "eouloir". Això va acabar de dissi-
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par els possibles dubtes de tots aquells que atribuien als anomenats
expedicionaris un caràcter eminentment roquer, malgrat les anteriors
expedicions. Per descomptat, l'auditori va sortir-ne molt satisfet i
convençut de que en aquesta expedició s'havien ventilat tremendes
dificultats.
— Es de destacar que del Curset d'Arqueologia que es desenrot-

Nà en la nostra ciutat, i organitzat per la Exema. Diputació Provin-
cial, dues de les sessions van tenir lloc en el nostre estatge social.
També la molt nombrosa ——potser majoritària— assistència de socis
del Centre en aquest curset. Igualmentl'organització de dues sortides
d'estudis al nostre càrrec.

— El nostre consoci Sr. Antoni Llonc, projectà el passat dia 10
d'abril una completa i escollida coHecció de diapositives, baix el
titol "Amèrica de punta a punta". Amb paraula fàcil i agradable,
el comentari i la visió varen ésser seguits amb interès i sobretot va-
lorats per l'agudesa i profunditat de percepció de n'Antoni Llonc,
qui, partint de la perspectiva que li dóna el coneixement dels fets,
causes i problemes de la nostra ciutat, va saber donar perfectament
la mesura de tot un continent en molts aspecies,

— De mestre-historiador, no sols per aquells qui de l'auditori
en són ex-alumnes sinó per tots els qui estimem i som fills d'aquesta
terra, fóu la conferència que el Dr. Santiago Sobrequés i Vidal va
donar el passat dia 24 d'abril en el nostre saló d'actes. L'exposició
d'una forma real, simple, de la història social del nostre poble, bus-

cada en les fonts dels fets passats i comprovats de la vida social del
poble i des de la baixa edat mitja, donà llum a l'auditori per situar-
lo amb coneixement de causa a l'estat actual, i preveure un feliç
esdevenidor en un plaç que si no aconsegueix l'actual generació,
és pròxim en el temps de mesura de la història.

— Podem dir que la vida i miracles, grandesa i petitesa dels
molts pobles d'alta muntanya de la nostra terra que no tenen altre
mitjà de connexió amb les ciutats que el camió diari de la llet, va
quedar molt ben reflexada en la detallada descripció feta del petit
poble de Querforadat, en la Cerdanya, el passat dia 8 de maig,
pel destacat membre del C.E.C. Sr. Francesc Gurri i Serra. Per la
seva paraula abundant, el fi humorisme, pel contingut essencial de
la dissertació i les diapositives projectades, la vetllada fou molt
agradable.
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— Conegut ja en el Centre el Dr. Josep F. de Villalta i Comella
en anteriors conferències, era esperada i va ésser seguida amb molt
interès la que ens va donar el passat dia 15 de maig sóta el títol
"Alguns aspectes sobre l'origen de l'home". Amb simplicitat digne
d'elogi exposà d'una forma conereta l'existència i vida de l'home
en la terra, amb la certesa que avui els dóna als investigadors el
detingut estudi i anàlisi de quants descobriments s'han fet fins el
present. Cal remarcar que és asombrós de la forma com avui dia
els és possible determinar aproximadament els milions d'anys en
que situen les troballes de restes, així com establir les diferents evo-
lucions de l'espècie humana. El coHoqui final acabà per donar a la
conferència un major interès.

 

SECCION DE ALTA MONTANA
   

REUNION GENERAL REGLAMENTARIA

El pasado dia 26 de febrero se celebró la Reunión General Re-
alamentaria, bajo la presidencia de don José M.: Soler y con la
asistencia de numerosos socios.

Después de leída y aprobada el acta de la última reunión, el

senior Tesorero dio a conocer el estado de cuentas de la Sección, y
finalmente el sefior Secretario destacó, en breve Memoria. las activi-

dades realizadas por la Sección durante el pasado ejercicio.
La nueva junta para regir los destinos de la Sección durante el

presente ejercicio està compuesta por los siguientes cargos y sefjores:

Presidente José M.P Soler
Vicepresidente Manuel Campos
Secretario Jaime Galofre
Tesorero Manuel Garcia

Vocal Escalada y Programación Julio Sànchez
7 Espeleologia Antonio Argemí
VO Material Juan Llobet

Yo Numeraric Delfíin Feiner

a Es Salvador Prat

ds 8 Pablo Julià
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SECCIÓN DE ESQUÍ

  

Organizados por esta Sección de nuestro Centro. se han celebra-
do en La Molina los XIX Campeonatos de Esquí del Vallés.

El día 23 de febrero se desarrolló la prueba de medio fondo.
Con salida de la parte superior de la Pista Larga y pasando por
el bosque, se llegaba hasta el Torrente de Coll de Pal. regresando
por el trampolin hasta la meta situada en el Observatorio Meteoro-
lógico. Recorrido de unos 5 Rms., que, debido a la falta de nieve.
no se pudo prolongar màs.

El pasado día 1.2 de marzo se celebró la prueba de descenso. que,
desde la parte superior del telesquí de Roc Blanc y con un recorri-
do de 1.500 m., pasando por Costa Rasa, llegaba cerca de la esta-
ción del mismo telesquí.

La prueba de habilidad, celebrada en Costa Rasa el pasado
día 15 de marzo, fue la que mayormente puso a. prueba el coraje
de los participantes. No por la dificultad de la carrera, sino por
tener que aguantar durante dos horas un viento huracanado.

CLASIFICACIONES
MEDIO FONDO "3 Jaime Roura CET 1'08"8
1: Angel Galobart TIM 23'26"1 10. Jorge Serra CET l10"
22 Fermín Rafel CES 25'28Y"2 12. Juan Barceló CET V2172
go Domingo Jo TIM 25'43Y3 DESCENSO

42 Juan Cervelló TIM 26/21" : PEI52 Vicente Soto: CMSC 27937 1.2. José Fernóndez —CEV 11273
112 Miguel Piera CET3134" 22 José Terrazas TIM 12572

12. Juan Cardellach CET 34/2271. 98. Santiago Puig AEG 132"
13: Juan Barceló CET 88177 4) Juan Dordas — AEG l32/1

5.2 Antonio Trullós AEG 1374
HABILIDAD 2 Jaime Fabrés CET 146"
1.2 José Terrazas TIM 48"2 10: Jorge Serra CET P5172

2. Juan García a 5072 132 Jaime Roura CET 1'54'4
32. José Sabatés ES 506 :
42 José Cirera CES 5179 DESCENSO FEMENINO
52 Juan Dordas AEG 56" 1: A. Montlló TIM 23'10"4

Antonio Trullàs AEG 56" 2: O. Romaguera —TIM 23'30"

 

 
EXCURSIONS EFECTUADES
  

Travessia per les muntanyes de Castelló de la Plana: Chodos,

Llano del Zurdo, Vistabella del Maestrazgo, Rambla del Pla, Monas-
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terio de San Juan de Pefiagolosa, barranco y bosquede la Pegunta,
Pico de Pefiagolosa (1.813 m.), Barranco del Esquilador, Bosque de
Caperucita Roja, San Juan, Collado de Lloma Plana, Villahermesa
del Rio, Zucaina, Artejuela, rio Mijares, Montanejos, Montàn, Je-
tica. Dies 28 març a 1.2 d'abril, per Núria Carreres, Anna Fitó, M2
Lluisa Pérez, Rosa Salvatella, Angelina Torrella, Mateu Fusalba, J.
Martí i Joan Soler.

Excursió d'un grup reduit, a la Tossa de Montbuy, i visita al Mu-
seu de la Pell d'Igualada, el dia 19 d'abril.

Excursió a les grutes de Les Déus, de Sant Quintí de Mediona,

el dia 19 d'abril, per Srta. Roser, Srs. J. Tintoré, M. Campos i Sra.,
Srs. A. Guitart i Juli.

Excursió a Sant Miquel del Fai, el dia 26 d'abril, per Srta. Ro-
ser, Srs. J. Tintoré, A. Guitart, Juli, M. Campos i Sra.

Excursió a les Gúbies del Matarranya: Travessia del Barrissal.
Font del Teix, Ports de Beceite, Refugi dels ports. Montcaro, descens
per la Caramella, ascensió a la Moleta Castellona i retorn a Tortosa,
els dies 1-3 de maig, per A. Casanovas i J. Tutusaus.

Excursió al Pantà de Sant Romà de Sau (Guilleries), el dia 3 de

maig, per Srta, Roser, J. Tintoré, A. Guitart, Juli, M. Camposi Sra.

S. À. M.
Travessia amb esquís de La Renclusa a Aigualluts, Coll de Mulle-

res 1 retorn. De la Renelusa al Portilló Inferior i descens de retorn.
De la Renelusa al Hospital. vall i poble de Benasc, els dies 27-30 de
març, per R. Bassas, D. Feiner, J. Galofre, S. Prat, J. i R. Vila.

Excursió a l'estany de Cavallers, Pleta del Rio Malo. Biciberri
N., els dies 26-31 de marc, per Stra. M.. Gracia Celma, R. Bassols,
R. Tuti, A. Casanovas i F. Ballot.

Travessia amb esquís, de Llesui pel coll de Montseny a Pallars
a Estany Gento, a Estany de Mar, Estany de Saburó, coll O. de Pe-
guera, vall de Monastero, Estany de Sant Maurici i Espot, els dies
27 1 28 de marc. per en J. Barceló, J. Cardellach i M. Piera.

o Ascensió amb esquís al Puigmal, des de Núria, i descens, el dia
12 d'abril, 11 assistents.

Vivac en el Pla de Cambres d'Ase, excursió a la cresta i Pic de
Cambres d'Ase i descens amb esquís, els dies 18-19 d'abril, per

Srtes. E. i M. Dalmases, M.: A. Nogués, Srs. J. Fabrés, M. Planchat,
9. Prat, J. Serra 1 J. Soler.
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OO Travessia amb esquís: de Os de Civís al Pic de Saloria, Tor. Port
Vell i Arinsal, els dies 1-3 de maig, per en D. Feiner. J. Galofre. A.
Garriga, J. Jorba, M. Planchat i A. Sanagustin.

VI Rallye d'Esquí. Regió de la Maladeta.
El nostre Centre hi va estar representat per tres equips que que-

daren honrosament classificats dins el tercer grup i per tant han
obtingut cada un la medalla de bronze. Un dels tres equips era
compost per elements femenins, apuntant-se les nostres represen-
tants la prioritat d'haver-hi participat i classificat en aquesta tradi-
cional prova que organitza cada any el C. E. de Catalunya.

Els equips de la nostra representació estaven compostos per:
Sra. Rosa Vilanova de Fabrés. Srtes. Elvira i Margot Dalmases.
Francesc Aurell, Joan Cardellach i Joan Barceló.

Jaume Fabrés. Baltasar Pineda i Jordi Serra.
A tots ells el nostre agraiment i el major estimul de perseveràn-

cia per a les futures edicions.

ESCALADA

A "Les Castellases". el dia 18 de març, per Sreta. M2 Gràcia
Celma, M. Garcia, F. Bellot, J. Estella i Sra.

A El Bec", el dia 3 de maig, per F. Bellot.

G. E. S. A. M.

Cova del Drac", el dia 22 de marc, per F. Bellot, A. Casanovas,
M. Garcia i A. Grau.

CEls Flautats", el dia 5 d'abril. per en M. Campos, D. Feiner,
J. M. Soler i J. Tintoré.

CEl Gegant de les Fogaroses" i "L'Agulleta". el dia 19 d'abril.
per en F. Bellot, R. Bassols i A. Casanovas.

Cavall Bernat de Montserrat". el dia primer de mxaig, per en
F. Bellot, J. Serrat i R. Vilalta.

ESPELEOLOGIA

Avenc del Davií", el dia 19 d'abril, per en J. Estella i altres socis.
Cova Egara", el dia 3 de maig, per F. Bellot.
 

En preparació: CAMPAMENT D'ALTA MUNTANYA 1964 A ESTÓS
Informació: Secretaria C. E. T.   



 

 

DEG OR,CON

— ElLol
Carretera Martorell, 58 Teléfono 4913

 

 

SOU LS

Pels l TRETRI
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 a nefo

Mayor, 36 - Teléfono 3047

se complace en ofrecer a su distinguida clientela sus
secciones de deportes de verano:

ALPINISMO CARAVANING ESCAFANDRISMO
CAMPING NATACION etc., etc.

En nuestro comercio encontrarà un extenso surtido de material
nacional y extranjero a precios popularísimos: con garantia de

calidad.  
 

Grúficas Valls Depósito Legal. 13. 5793 - 1965

 



 

N le ofrece

el mejor surtido en

TIENDAS CAMPING

MP SACOS DORMIR

COLCHONES NEUMATICOS

etc., etc.

   
4L RUTLLA, 31 TEL 4069

   

FOTOS

francino

Plaza Espana, 13

Teléfono 28353

TARRASA

  

  


