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On va el muntanyismee

Hom està fet a fruir un passeig per la muntanya, una travessia
d'esquí, una escalada... La conquesta de la paret Nord del Cervin
—aquest hivern passat— per en VV. Bonatti en solitari, en llegir-la
el deixa admirat i creu comprendre-la.

Però heus ací que un bon dia en J. Pons i J. M. Anglada, els
millors escaladors catalans actuals, quins parlen amb la mateixa fa-
miliaritat que nosaltres de Sant Llorenç i de Montserrat, ens vé-
nen a exposar un tríptic de les seves ascensions: al "Capitan", a la
Cima Grande di Lavaredo" i a la paret Nord de l'Eiger.

Í ens parlen d'escalades com la del "Capitan" a temperatures
de 402, que sols conviden a jeure.

De dormir penjats com un pernil —expressió textual—.
De la satisfacció de poder descansar les puntes dels peus en la

roca després d'estar-se un dia —millor compten per hores de tant
valor—— sense tocar de peus aq terra.

De la tristesa d'haver de continuar una ascensió quan els altres
companys abandonen.

Del mutisme, quan no monotonia, d'una escalada de dies, tots
dos sols, i sols entre ells parlant-se el just, l'imprescindible per a
compenetrar-se i guanyar l'escalada.

o Mo M

Aquest afany desmesurat, o encís que deuen sentir: l'atractiu
o bellesa que pot tenir una escalada perquè un hom es desplaci
—travessant Voced—d'un continent a altre per fer-ne una ascen-
sió, la millor.

Aquest esperit que els impelleix al més enllà fins a superar el
fslogan" del circ de l''encara més dificil".
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D'obrir vies noves, sempre més atrevides, la directíssima, la
superdirectíssima.
eo El llenguatge de V'escalador, tan propi, tan ineisiu, "atacar".

— Tot fa pensar-nos, a on va el muntanyisme2

Cent anys farà aquest juliol de la conquesta del Cervin.
No va ésser aquesta gran gesta que acabà en tragèdia, la pri-

mera pedra o primer graó d'aquesta escala —valgui la paradoxa——
que V'escalador s'empenya en afegir-hi graons, quan els demés mor-
tals la veiem ja en el cel2

Esquí de Setmana Santa 1965
. Les festes de Pasqua són esperades per infinitat d'esquiadors que

aprofiten aquests dies per a visitar llunyanes regions.
Seguint la tasca d'altres anys començada amb uns companys

de Rubí i Terrassa, decidim encaminar els nostres passos a la regió
d'Estós, Hoc molt visitat durant l'estiu, però no pas massa quan les
neus cobreixen majorment i embelleixen el paisatge.

Es el Divendres Sant quan amb les llums matineres ens trobem
carregats ambel nostre bagatge tot fent camí vers el refugi. La pri-
mera sorpresa ens la dóna la poca quantitat de neu que hi hu en
la vall, que ens permet guanyar desnivell de metres amb els esquís
a coll.

— Ja en el refugi, els ànims són molts i les ganes d'esquiar encara
més. Cansats de la marxa d'aproximació, no dubtem en fer camí
cap al coll de Gistain per assaborir el primer descens proposat com
a tasca d'aquests dies.

Mo Mo

No cal dir que el motiu principal de l'excursió era assolir el
cim de Posets amb ambientació hivernenca, cosa que el dia seguent
intentàrem sense aconseguir-ho.

A l'alçada del coll de Pauls. el torb que durant tots els dies no
vadeixar de bufar, escombrava l'olla de Posets i treia sonoritats en
estampir-se contra l'aresta del cim. Les boirades sortides en pocs
moments, cobriren la muntanya. Tot tenia un aspecte glacial, in-
hòspit.

No obstant, obtinguérem com a premi el descens que des de
l'olla de Pauls fins el Refugi disfrutàrem i estic segur que tots re-
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cordarem molt temps per aquella neu de primavera i la inclinació
del pendent que ens permetia gaudir al màxim l'esquí de mun-
tanya.

Respecte a l'ascensió via normal del Posets a l'estiu, nous pro-
blemes ens presentà aquesta.

El primer d'ells, que en lloc d'entrar a la coma de Pauls enfilant
suaument les terrasses de la vall d'Estós —a l'hivern aparentment
impracticables—-, calgué des del fons de tot del torrent d'Estós esco-
llir un dels coladors que baixen directes de Pauls i guanyar-lo
fent-hi graons.

Igualment la diagonal i canal que porten el cim de Posets des
del mig de l'olla de Posets, apareixien impracticables de tan cober-
tes de neu. Era dones, la via més normal a seguir, la cresta de Posets
des del coll de Pauls, que en aquell moment era escombrada pel
torb i molt bé ens n'hauria pogut llençar, i a una temperatura molt
per sota zero.

CI

El temps, que no havia estat pas massa bo, menys aparentava
ésser-ho l'últim dia d'estança en aquella regió. Una espessa boirada
acompanyada de neu i granís va ésser el despertar d'aquell jorn.

Ja que la ascensió que teníem determinada fer aquell dia, no
era pas prudent emprendre-la —vist el temps-—, a fi d'aprofitar en
el possible el dia férem consell i d'entre la diversitat d'opinions
acordàrem visitar Bardamina.

Comencàrem a prendre altura pels redreçats pendents, mentre
el temps amb sorpresa nostra anava millorant.

Si era sabut, amb motiu d'haver-se celebrat el campament de
vacances del Centre per aquelles rodalies, que Bardamina és un
excelent mirador per gaudir de la muntanya, en arribar a les
voreres del llac vàrem quedar meravellats de la insospitada bellesa
que els nostres ulls contemplaven. Jo. que vaig ésser espectador a
Vestiu d'aquesta bonica visió, haig de dir que la visió d'ara a l'hivern
ho superava amb tota intensitat.

Prop nostre, les agulles de Bardamina s'alçaven a sobre mateix,
cobertes de gel. La blancor dominant de la neu, donava nous valors
a la roca que'n sorgia.

Separats de nosaltres per Vabisme de la vall d'Estós, ens atreia
la visió, en caplava el pensament, tota l'atenció, les crestes de

Clarabide, els massissos de Seil de la Baquo i Perdiguero.
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Cims que vèiem alcar-se de les entranyes de la terra. Massissos
ordinàriament de pedra negra, ara emboleallats, eurulls de neu en
les terrasses, i descarnats, de roca nua, allà on la paret s'adreça.
Més de mil metres de paret, de mur, que copsàvem alhora des del
fons de la vall fins dalt el cel.

L'espectacle, la grandiositat era imposant: el so d'orgue del
vent no trencava l'estaticisme, la visió plàstica de la muntanya. Era
el torb que es eonfonia amb la boirada dansant follament pel fil
de les crestes, enlairant-se i desfent-se pel cel d'un blau intensament
profund, net, que no sols contrastava amb la negror de la vall i de
la pedra, sinó amb el blanc de les terrasses de neu que de llarg
s'assentaven en el Perdiguero i Seil de la Baquo. quin donava vida
plena a la muntanya, creava un espectacle irreal i gegantesc.

Els aparells fotogràfics no paraven de captar imatges: a cada
instant per ells sorgia un nou tema: instants que preteníem retenir
i guardar en l'objectiu.

La muntanya era escenografia inimaginable per a una obra d'en
J. $. Bach i les boirades i el torb dansant per la cresta i el cel, les
veus infinites d'una gran simfonia que s'anava composant.

En contemplar-ho em vingué a la memòria un escrit llegit al
butlletí del Centre, que per a conèixer bé la muntanya s'ha d'haver
vist a Destiu i a l'hivern, ja que en aquesta visió les dues estacions
són com. la nit i el dia.

Poc pensàrem nosaltres en començar aquell jorn, de gaudir sem-
blants meravelles i també vàrem comprendre que no tots els dies
són dolents com a vegades semblen, ja que bé ens poden donar
prous satisfaccions com per poder omplir amb un bon fi una ex-
cursió,

Jaume Galofre

Impressions del primer avenc
Era molt jove que sentí parlar dels avenes i em varen entrar

ganes de conèixe'n un d'ells. No em feia pas el càrrec de com
podien ésser i sols ereia que fóra tot negre dins d'un forat que es
troba en la terra.

Un dia, uns amics em convidaren a visitar-ne un. El diumenge
segtient ens situàvem a Sant Llorenç del Munt carregats d'escales,

cordes i un ferros que en deien escarpes i mosquetons.
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Tot era estrany per a mi. En arribar al lloc de l'avenc m'ense-
nyaren la seva boca i vaig tenir tanta impressió que de poc em
marxen les ganes d'enirar-hi. Mentre posaven el material per a
baixar, vaig menjar ben poca cosa, que amb molta feina passà
cell avall.

Començaren a baixar els primers, mentre m'anava preparant,
intentant calmar els nervis. Em criden, em lliguen una corda pel
cos, i apa, avalll No gosava dir que tenia por, ja que segurament
haurien rigut. Vaig encomanar-he a lots els Sants i avall..., avall...,
fins a quaranta metres.

En arribar al fons gairebé no tenia veu per a parlar: estava
més mort que viu. Creia que sería te negre, però no, ja que havien
encès uns carburs i a la seva llum tot era clar i estrany. Hi havia una
combinació de sombres que va agradar-me i mirant i escoltant les
explicacions dels meus companys, vaig quedar satisfet de les coses
boniques que els meus ulls contemplaven per primera vegada.

Cal dir que les estalagmites i estalaetites, juntament amb els
ramells calcaris que produeixen les gotes d'aigua, són una meravella
digna de veure i d'elogi.

D. B. B.

Les marxes de regularitat
El nosire esport, el muntanyisme, practicat individualment o

coHectivament, difícilment admet la competició de marques. temps
i resultats, com la majoria dels esports, sinó, més aviat, la superació
de l'individu sobre si mateix.

Com a excepció tenim l'esquí, una branca de l'excursionisme
que avui dia podem considerar que s'ha deslligat bona part de la
soca mare i s'ha desvolupat amb vida pròpia, encara que de lluny
o de prop conserva peculiaritats pròpies de la seva aseendència.

Les úniques proves de competició, cronòmetre en mà, que s'efec-
tuen dintre el camp de l'excursionisme, són les de regularitat,
d'orientació o d'atzimuts.
Anyalment la Federació Catalana de Muntanyisme patrocina la

Marxa excursionista de Regularitat de Catalunya que, en certafor-
ma, és la Festa Major de la immensa família excursionista, en la
que hi prenen part gairebé totes les entitats catalanes amb nom-
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brosos equips representatius, si més no, amb l'afany de coHabora-
ció. Es movilitzen un miler de persones entre participants, controls
i organitzadors i és un dia de gran eolorit i activitat.

Enguany aquesta prova es celebrà el dia 23 de maig passat amb
sortida de Ripoll i a través de la regió pre-pirinenca no massa
coneguda, però d'una bellesa sorprenent, de Matamala, Les Llosses
i Vinyoles (amb ascensió al Puig Cornedor de 1.212 m.) amb un
recorregut total de 27,50 qm. i arribada a La Farga de Bebié. Fou
una llàstima que la última part de la prova s'hagués d'efectuar
sota un immens temporal d'aigua, pedra i llamps que va perjudicar
sensiblement a participants i organitzadors. Van participar-hi més
de 400 equips, 9 dels quals representaven al mostre Centre.

Ro Bo 8

Dintre del nostre calendari d'activitats socials també ha pres
carta de naturalesa una modesta prova de regularitat de caràcter
local, amb el fi de familiaritzar la nostra joventut en l'ús del mapa
i del rellotge. En les quatre edicions de la nostra Marxa de Regula-
ritat s'ha procurat donar a conèixer itineraris i recorreguts de les
nostres muntanyes del màxim interès excursionista i bona part
d'ells inèdiis per a la major part de participants.

La prova d'aquest any tingué lloc el dia 9 de maig amb el se-
guent itinerari: Matadepera, Can Prat, Camí dels Monjos, Cavall

Bernat, Can Pobla, Mal Pas, Cova del Drac, Carena del Pagès, Can
Bufí, Can Pèlacs. Can Robert. Can Garrigosa, Can Marcet, Can Solà

del Pla, Can Prat i Matadepera.
La primera part de la prova s'efectuà amb càlcul previ de

distàncies sobre el mapa del recorregut i la segona pari (de Can
Bufí a Matadepera) amb un sistema experimental d'autocontrol
que s'havien d'efectuar els propis participants. Desconeixien total-
ment l'itinerari a seguir (marcat sobre el terreny) i solament se'ls
notificava el quilometratge per hora que havien de seguir.

El nombre d'equips inserits va ésser de 32.
De l'eficàcia d'aquestes senzilles curses nostres, en dóna fe que

el conjunt de 9 equips que amb la sola experiència cbtinguda en
elles, van participar en l'abans dita XXIX Marxa de Regularitat de
Catalunya, obtingueren una exceHent classificació en competició tan
difícil entre un nombre d'inscrits superior als 400 equips. :

Antoni Garriga
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"La Mòmia", a Montserrat, per la
via "Pirinaica"

Aquesta via, comença en el collet formai per la Mòmia i la
Momieta, i transcorre tota ella pel centre de la gran lastra desen-
ganxada de la Mòmia i que forma la via "Haus". Té un total de
sis tirades i una dificultat mitja de VO i A-3. Es una ascensió
atractiva i difícil amb la que hi juguen una gran varietat de tèc-
niques.

FITXA TECNICA. — Començar l'ascensió amb un flanqueix a
l'esquerra en lliure de VP, fins a sota d'una gran balma oninstalar
la primera reunió. (Llarg de corda 20 m., dificultat VS)

La segona tirada és en artificial, superant la balma i continuant
amb aquesta tècnica per una vertical fisura que ofereix certa di-
ficultat per clavar. Es segueix aquesta fisura uns 25 m., al final dels
quals trobem la segona reunió assegurada amb pitonises de buril
i instaHada sobre estreps. Per entrar en la reunió és necessari rea-
litzar un curt pas de VP. (Llarg de corda 30, m., dificultat A3 i VP,
combinats material, 2 taes, 5 escarpes i 15 pitonises de buril.)

Sortir d'aquesta reunió amb artificial de pitonises de buril fins
al peu d'un diedre en el qual hi entrem amb l'ajuda d'una escarpa
i en sortim amb lliure durant uns 15 o 20 m. fins a la tercera re-
unió, assegurada amb 2 pitonises de buril i una escarpa. Aquí està
coHocat el llibre registre. (Llarg de corda 35 m., dificultat A3 i VP,
material 20 pitonises de buril i 2 escarpes.)

Per seguir la quarta tirada és necessari superar una petita balma
molt descomposta, oblicuant a l'esquerra, i, amb ajuda de 2 escar-
pes molt insegures, contiuar desprésen lliure pel mateix diedre fins
a la quarta reunió que es pot instaHar còmodament a sobre de la
llastra. (Llarg de corda 40 m., dificultat VP, material 3 escarpes.)

De la quarta reunió a la cinquena, és una tirada de fromenage"
d'uns 25 m. tota amb lliure que transcorre entre una gran llastra
i l'agulla de la Mòmia. InstaHem la cinquena reunió sense cap
assegurança apart de l'empotrament de cames que facilita el frome-
nage" ja superat. (Llarg de corda 25 m., dificultat IV.)

La sisena tirada ens porta al final de la ascensió i a l'igual que
la cinquena és tota ella completament lliure. Comença per una ober-
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ta fisura que es supera amb amb "babaresa" 15 m. i continua amb
escalada lliure fins al final. Aquest llarg de corda té 50 m., però es
pot intaHar, si es vol, una reunió a uns 10 m. escassos del cim. en
un petit replà i assegurada ambuna escarpa. (Llarg de corda 50 m.,
dificultat IVO i HP.)

Material que cal portar per realitzar-la en les actuals condicions:
2 cordes de 40 m., 30 mosquetons, 3 estreps i vàries escarpes.

Temps: de 4 a 5 hores per a una cordada de dos escaladors.

Ascensió 4. i 12 femenina realitzada pels membres del G.E.A.A.,
Elena Peris, J. Save i A. Casanovas el 10 octubre del 10964.

Angel Casanovas

(G.E.S.A.M i G.E.A.A.)

T'ranserivim pel seu graninterès el seguent eserit integre, rebut
de la

Federació Catalana de Muntanyisme

COMITE DE REFUGIOS

REGLAMENTOPARA LA UTILIZACION DE LOS REFUGIOS
FEDERATIVOS

 10 Los refugios estàn construides expresamente para uso de
los montafieros a fin de facilitarles las ascensiones y travesías, por
lo que en ningún caso deberàn confundirse con un hotel o estable-
cimiento anàlogo.

2.0 — Tendràn derecho a utilizar los refugios todos los afiliados
a la Federación Espafiola de Montafiismo, quienes deberàn acre-
ditar tal condición exhibiendo la tarjeta federativa debidamente

 puesta al día, juniocon el reeibo correspondiente de la Sociedad
respectiva: los montafieros extranjeros con euyas sociedades exista
acuerdo de reciprocidad y las personas autorizadas por este Comité.

3.2 — Los montafieros federados tienen preferencia para la utili-
zación de los refugios, siempre que lleguen a ellos antes de las
19 horas.
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4.0 -— Tendràn preferencia para utilizar los servicios de los re-
fugios los montafieros que pernocten en ellos.

50 — En el caso de la llegada a un refugio de un aceidentado
éste tiene prioridad abseluta sobre todos los montafieros.

6.0 —— Las tarifas de pernoctación por persona seràn las si-
guientes:

Sin guarda Con guarda
 

Pata los federados 4 qi. 10— 12—
Para los no federados . . 20'— 25'—

72 — Con el fin de procurar la mejor utilización de los refugios,
queda establecido an a partir de la tercera noche consecutiva que
se pernocte en ellos la plaza que se ocupe deberà dejarse libre,
por si la presencia de montafieros llegados de nuevo, antes de las
19 horas, obligara a disponer de ella.

8.0 — De acuerdo con la més elemental ética de convivencia, no
podràn producirse ruidos a partir de las 22 horas y hasta la salida
del sol: cocinar dentro de las habitaciones de pernoetar y trans-
portar enseres o muebles de un sitio a otro, como asimismo sa-
carlos de los edificios. Como medida de higiene, se recomienda
no abandonar desperdicios ni restos de comida. Igualmente no se
permite en el interior de los refugios el uso de aparatos de radio
o analogos.

9.90 — Los montafieros que utilicen los refugios deberàn anotar
en el Libro Registro, en forma legible, los siguientes datos:

Nombre. Entidad a que pertenecen. Número de la tarjeta
de la F.E.M. o documento equivalente. Lugar de procedencia
yY punto de destino.

Estos datos, ademàs de su valor estadístico, podrían ser de utili-
dad en caso de accidente.

10.0 — La responsabilidad por las faltas que puedan produeirse,
cualquiera que sea su indole, recaerà integramente sobre quien o
quienes las cometan, y en segundo término sobre las entidades a que
pertenezcan los infractores.

11.0 —En los refugios guardados, el guarda —debidamente nom-

brado por el Comité de Refugios— velarà para que se cumplan

fielmente. todos.los puntos expresados en el.presente Reglamenio.

Mayo de 1965
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CRONICA

  

Agraim la collaboració rebuda de les nombroses cases comer-
cials que han fet gentil donació d'un premi per a les diferents
proves de la XXXIV Diada de Germanor i IV Marxa Excursionista
de Regularitat.

BIBLIOTECA

Llibres ingressats:

Per donació: De la Federació Catalana de Muntanyisme, un pe-
Ut opuscle titulat: "Manual de Socorrismo",

Per adquisició: "Fora del Temps", de Michel Giffre, d'Editorial
Sageta. — "Unitat Històrica del Pirineu", d'en Josep M2 Guilera.

SECRETARIA

Ens es plaent de posar en coneixement dels associats que la Fede.
ració Catalana de Muntanyisme convoca el primer premi "Sant
Bernat", que l'ofereix al millor treball de descripció, investigació
i literatura, de tema excursionista.

L'import dels premis serà el segúent:

Primer premi: 15.000 ptes.
Segon premi: 5.000 7

Les obres podran ésser presentades a la Secretaria de la Federa-
ció Catalana de Muntanyisme, fins el dia 31 de gener del 1966.

Poden consultar-se les bases completes d'aquest coneurs, en pro-
grames de mà, a la Secretaria del Centre,

XXXIV DIADA DE GERMANOR

Enguany va celebrar-se els dies 29 i 30 de maig a l'Ubach, com
de costum, amb els mateixos actes de sempre, acampada, foc de
camp i concurs d'espontanis, que malgrat l'amenaça del temps es
desenrotllà amb plenitud. Els diversos concursos i la ballada de
sardanes del diumenge es veieren disminuits a causa d'un temps
fred i plovisquejós que sens dubte hi restà concurrencia.

 



176 CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA

CLASSIFACACIO DE LA IV MARXA EXCURSIONISTA DE REGULARITAT

.

2

a

4

02

6.2
po

8.2

go

102

Els

DS

Ed

TAS

Tors

16.2

TER

18.

l02

202

212

Zoo

232

242

DS

20.0

Manuel René
Ramón Font

Artur Guitart

Agustí Junyent

Francesc Mas

Eduard Climent
Joaquim Aragay

Jordi Alagarda

Núria Planchat
Josefina Purull

Joan Armengol

Joan Estella
Antonio Argemí

Antoni Grau

Ramon Guinjoan
Núria Ubach
Josep Munill
Antoni Almirall

Josep Pastor

Damià Estrada
Enric Prat
Juli Sanchez

Joaquim Clares
Jaume Busqueta
Jordi Rubio

Miquel Guilera

— Francesc Martinez

— Jaume Font

— M. Carme Torrella

— Eduard Perez

— Francesc Font

— Salvador Saladrigas
— Jaume Prunés

— Isabel Pallarés

— Montserrat Planchat

—— Teresa Purull

— Evarist Casas

— Miquel Garcia
— M.: Teresa Puig

— Maria Santamaria

— Ricard Alegre
— Núria Masip

— Angel Illa

— M.: Rosa Sellarés

— Manuel R. Carreras

— Guillermina Batalla

— Antoni Font

— M. Rosa Juan

— Jonatan Melic

— Josep Garcia

— Pere Puig

— Ferran Lozano

C.E.T.
C.E.T.

GEEE

(CET.

GE:

C.E.T.
GE.
C.E.T.

C.E.T.
CEE,
Independents

Cadi,La

C.E:T.

Coleio.
C.E.T.
Independents

EET.
C.E.T.
CEL:

C.E.T.
Centre Social

C.E.T.

C.E.T.
C.E.T.
Grup Sant Jordi

C.E.T.

l MARXA EXCURSIONISTA DE REGULARITAT AUTOCONTROLADA

Celebrada el dia 25 d'abril passat i organitzada per l'Agrupació
Excursionista T.I.M. de Sabadell amb el segient recorregut: Coll
d'Estenalles, Montcau, Fogaroses, Can Pobla i Sant Feliu del Racó,
va ésser guanyador l'equip participant del mostre Centre format
per n'Antoni Garriga - Maties Masip.
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XXIX MARCHA EXCURSIONISTA DE REGULARITAT DE CATALUNYA

Classificació obtinguda pels equips participants del Centre, en-
tre un total de 340 equips classificats, 1 409 equips inserits:

232 Francesc Font — Ramon Font
24.0 Maties Masip — Antomi Garriga
662. Juli Sanchez — Artur Guitart
93.0. Francesc Martinez — Miquel Guilera
992. Josep Garcia — Manuel Matarin

1322 Joan Benet — Ferran Lozano
1572 Jaume Busquets — Jordi Alagarda
1662 Joaquim Aragay d—— Jaume Prunés
250.2 Joan Estella — Josep Lluís Pintado

Dins la classificació per entitats, el Centre ocupà el sisè lloc
entre 34 entitats.

ESQUI- CAMPIONATS DE CATALUNYA DE VETERANS 1965

Van participar-hi, aconseguint una honrosa classificació, els so-

cis del Centre Srs. Francesc Duran i Josep Segura.
Agraim la seva participació, amb la que van denar prova d'esti-

mació i deixar bona constància del Centre Excursionista de Terras-
sa dins d'aquesta competició que organitzà el C. E. de C.

VISITA AL MUSEU ARQUEOLOGIC

El passat dia 28 de març i organitzada per la Secció de Cièn-
cies i Arts, es va efectuar una visita matinal al Museu Arqueològic
que la Diputació Provincial de Barcelona té instaHat a Montjuic,
a Ja que van assistir-hi el nombrós grup de socis segúents: Joan
Vilà, Teresa Boada. Josep Catllà, Ana M.2 Vilà, M.2 Carme Grau,
Paulina Gener, M.. Teresa Reixach, Joan Pineda i Ramon Brumós,
als quals els va ésser molt agradable i alhora instructiva.

DISTINCIONS MERESCUDES

Han estat concedides Medalles del Mèrit Deportiu per hacPD. N:
E. F. y D." als escaladors Srs. Josep Manuel Anglada i Jordi Pens,
a l'ex President de la F. C. M. Dr. Padrós de Poloeins i ala Sra.
M. Antònia Simó. Al Centre Excursionista de Catalunya, el l Tro-
feo "Julian Delgado Ubeda", en premi a la seva tasca en favor del
muntanyisme,
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CONFERENCIES

—- En ocasió de commemorar-se el proper dia 13 de juliol el cente-
nari de la primera ascensió al Matherhorn (13-7-1865) Mr. P. Jor-
dan, director de l'"Oficina Nacional Suiza de Turismo" va donar-
nos una conferència titulada "La pugna por el Cervino".

Amb una exposició de paraula pausada, molt matisada, va fer-
nos reviure plenament, amb intensitat, als nombrosos assistents a la
vetllada, pas a pas, moment per moment, la gran gesla que fa un
centenar d'anys va tenir lloc, la qual acabà en tragèdia al despe-
nyar-se en el descens part de la cordada vencedora capitanejada pel
gran alpinista anglès Eduard YVVimper.

— Els Srs. Josep Manuel Anglada y Jordi Pons ens delectaren
una vegada més, alhora que ens donaven altra prova de la seva
vàlua muntanyenca, en la sessió que ens oferiren el passat dia 9
d'abril.

La seva gran capacitat i possibilitats ilimitades quedaren per-
fectament definides en les tres escalades que exposaren, acompanya-
des de diapositives en color, cada una del tot coneretada a una espe-
cialització i medi diferent.

Al 'Capitàn" en el Parc Nacional de Yosemite (EE. UU.), esca-
lada de roca pura en un ambient en excés calorífic.

A la "Cima Grande Di Lavaredo" (Dolomites), escalada acro-
bàtica en roca, via superdirectíssima.

l l'ascensió a la paret Nord de V'Eiger (Alps), 12 nacional,
escalada de roca i gel.

— El passat dia 23 d'abril el Sr. Eudald Serra, escultor, que
formava part de la expedició "Barcelona als Andes del Perú 1963",
va comentar una projecció de diapositives en color de la dita expe-
dició.

Conegudes ja per anterior conferència les gestes muntanyenques
que en ella es portaren a bon terme, fou no obstant interessant i
agradable la impressió personal del Sr. Eudald Serra. qui expesà i
profunditzà majorment sobre les races, lipisme, cultura i art
d'aquells paisos,

— Els Srs. Octavi Galceran i Miquel Perelló ens dedicaren una
sessió de cine amateur el passat dia 9 de maig.
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A una selecció de temes, de motius, a un enquadre de fotogra-fia, a una agilitat o ritme en cada película digna d'elogi, cal des-tacar també una sonorització perfecta a l'ensems que escollidai apropiada a cada pasatge, amb una gran uniformitat i justesa deHum.

Si bé en ambdós realizadors se'ls veja seguir un mateix camí,cada un d'ells reflexava en els seus films la seva personalitat.
En la vetllada visionaren tot un seguit de pelHícules en colorque complagueren plenament al nombrós públic assistent,

 

SECCIÓ D'ALTA MUNTANYA 
 

XIV CURSET D'ESCALADA

Durant els mesos d'abril i maig ha tingut lloc de celebració delXIV Curset d'Escalada, organitzat per la Secció, el qual ha estatbastant nombrós d'assistents, ja que el finalitzaren 11 cursillistes,cosa que no deixa d'ésser un èxit en vistes a altres anys,
El Curset s'ha desenrotllat de la seguent manera:
Pràctiques de rappels a les Pedritxes,
Grimpada a Montserrat amb ascensió a diferents agulles de

Trinitats.

Pràctiques de doble corda a Sant Llorenç.
Clausura a Montserrat amb ascensió de tots els cursillistes i

monitors al Trencabarrals, finalitzada la qual ens reunírem a dinar
al Bar dels Escaladors, on es va passar una estona molt agradable
enire bromes i comentaris.

Esperem que aquest any surti un bon planter d'escaladors, que
de manera continuada mantinguin el mateix entusiasme per l'esca-
lada que varen demostrar durant la celebració del Curset.

Donem les gràcies a tots per la seva coHaboració, especialment
als monitors, Srs, J. Galofre, M. Campos i A. Grau, per l'interèsde-:
mostrat en tot moment.
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SECCIÓ D'ESQUÍ
  
 

XX CAMPIONATS D'ESQUI DEL VALLES I XXV LOCAL

Durant els dies 14, 21 de febrer i 14 de març es van celebrar
a les pistes de La Molina, organitzats aquest any per l'Agrupació
Excursionista de Granollers.

La prova de descens que inicialment estava anunciada pel dia 7
de febrer va tenir de sospendre's a última hora de la nit abans,
degut a les pèssimes condicions de la neu.

Per fi, el diumenge seguent, dia 14 de febrer, va tenir lloc la
bona neu en la pala de la Coma Vella, on es van plantar un recorre-
gut de 7 portes que començava en el petit bosquet que bordeja la
part alta d'aquesta pala i acaba en el camí d'anar al telesquí de Roc
Blanc.

El nombre de participants fou de 32 masculí i 5 femení, i van
concursar-hi 8 socis i 2 femenines del nostre Centre. Degut a l'ajor-
nament d'aquesta carrera hi va haver alguna baixa entre els inicial-
ment apuntats.

L'èxit va emportar-se'l el C.E.V. de Sabadell: el segon classificat,
T.I.T. de la mateixa ciutat, i el tercer lloc meritòriament un debu-
tant del nostre Centre.

A la prova de mig fons solament hi varen córrer dos represen-
tants del nostre Centre.

El dia 14 de març es van recórrer les 2 mànegues de 20 portes
que formaven la cursa d'habilitat, desenrotllada a Coll Sisè. La neu
estava molt tova degut al calor i el temps no va ésser molt bo a
causa d'una boira baixa persistent.

La nostra participació en aquesta prova va ésser també molt
pobra: solament dos corredors, un masculí i un altre femeni.

Fins aquí el resum d'aquest darrers campionats del Vallès i Lo-
cal als que tan poca inscripció de corredors vàrem donar. Esperem
i confiem que el proper any estiguin molt més concorreguts, ja que
a la nostra ciutat hi ha bons esquiadors als qui animem a demos-
trar les seves facultats.

Tenim també plena confiança que la fase d'esquí del Curset
de Capacitació Muntanyenca hagi proporcionat una bona cantera
de novells esquiadors que sàpiguen posar ben alt el nostre Centre.
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Classificació dels XX Campionats d'Esquí del Vallès

DESCENS

Josep M.' Fernàndez
Josep Terrazas

Miquel Rambla
Joan Garcia

Joan Dordas
Ricard Molins

Antoni Fitó

Carles Serra

Joan Sirera

Antoni Sanahuja
Miquel Piera
Jordi Serra

Baltasar Pineda

Jaume Orrit
Francesc Aurell

Jaume Roure

Femenines

Elena Moragas
Dolors Junoy

M.' Antònia Nogués
Virgínia Beya

Rosa Badiella
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EXCURSIONS EFECTUADES I

  

d'abril, per A. Guitart i Juli.

HABILITAT

Josep M. Sabates
Joan Dordas
Santiago Puig
Xavier Garcia
Joan Cirera
Ricard Molins
Joan Sallent
Lluís Sabates
Enric Ferrando
Ròmul Izard
Jaume Roure

Femenines

M.' A. Monés
Carmina Grau
M. Antònia Nogués

MIG FONS

Josep Terrazas
Angel Galobart
Fermí Rafel
Domènec Romero
Antoni Fitó
Vicens Daviu
Miquel Piera
Jaume Roure
Enric Ferrando

181

CES
AEG
AEG
CEV
CES
CEV
CES
CES
CES
CES
CET

CEV
CEV
CET

TIM
TIM
CES
TIM
CES
TIM
CET
CET
CES

A Santa Fe del Montseny, Les Agudes i Turó de l'Home, el dia
21 de marc, per À. Guitart i Juli.

A Farragona, Tortosa i Castell de Penyíscola, els dies 15 i 16

A Núria. Puigmal. Torreneules, Nous Creus, Pic de l'Infern,
vall de Tirapits, vall de Coma de Cava i Setcases, per A. Roumens,
A. Almirall, J. Pérez, Armando i F. Burgos, els dies 15 a 19 d'abril.

A Planoles, coll de Coma Armada. Santuari de Montgrony, les

Viles Xiques, Castellar d'en Huc, fonts del Llobregat, Pobla de Li-
llei, Can Campos, per les Srtes. C, Batalla, A. Garcia, M. Garcia i

 



182 CENTRO EXCURSIONISTA DE VARRASA

Srs. J. M. Serrano, A. Guitart, Juli, J. Garcia. M. Campos i Sra.,
els dies 1 i 2 de maig.

Ascensió amb esquís a Nous Creus, per J. Llovet, J. Cardellach
i J. Piera. els dies 16 a 19 d'abril.

Excursió amb esquís a la Vall d'Estós: ascensió al coll de Gis-
tain i descens de la vall d'Estós: intent d'ascensió a Posets, no acon-
seguit degut al mal temps i descens de la Coma de Pauls des de
l'olla de Posets: ascensió al llac de Bardamina. els dies 15 a 18
diabril, per D. Feiner, J. Galofre, A. Grau, Perarnau. S. Prat, J.
Roure, J. Vila i P. Vila.

Exeursió amb esquís a Os de CGivís i Torre de Cabús, els dies
li 2 de maig, per E. iM. Dalmases, J. Galofre, A. Blaeeel D. Fei-
ner, M. Planchat, J. Roure i Ullés.

Dins del "Curset de Capacitació Muntanyenca-esquí", sortida de
pràctiques d'esquí de muntanya a Núria, amb ascensió al Puigmal.
16 assistents.

Excursió d'esquí de primavera "Travessia dels tres colls de Nú-
ria", el dia 16 de maig, per E. i M. Dalmases, R. Villanova, J. Fa-
brés, M. Planchat, J. Serra i companys del C.E.C.

ESPELEOLOGIA

— fAvenc de Sant Roc", el dia 13 de desembre, per Freixa, Mar-
garit, Guadrat, Armando i Català.

— "Avenc de Sant Jaume", el dia 27 de desembre, er Margarit,£ P o

Cuadrat i Català. $

-— "Avenc del Club", per Estella, Margarit, Cuadrat, Català, Freixa,
Armando i Guerra, el dia 10 de gener.

"Avenc de les Pinasses", per Estella, M. Garcia, M. Polonio, F.
C Hleller i A. Grau, el dia 14 de febrer.

—- ffAvenc de la Coma", el dia 11 d'abril, per G. Batalla, M. (.
Torrella. R. M. Sellarès, M. T. Planas, A. Almirall, E. Gelabert,

D. Estrada, A. Grau i F. Perich.

— Excursió a les "Grottes de Limoussis", Aude (Franca), els dies
15 a 19 d'abril, per J. Estella i Sra. i Planchat i Sra.

p
o
r
t
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ESCALADA (G.E.S.A.M.)

Sant Llorenç del Munt

-— Cingle dels Cavalls", via Alaix, per Angel i Piera, el dia 6 de
novembre.

— "Roc de l'Esquirol", via Grup, 12 local, per M. Piera i J. Piera,
el dia 22 de novembre.

— Balma primera de Ses Corts", via J. Turu, 32 absoluta, per
A. Casanovas i A. Grau, el dia 21 de febrer.

—- (Cavall Bernat", per Sreta. M. Santamaria, i Srs. A, Casanovas,

F. B., F. Casas i A. Grau, el dia 21 de febrer.

— Roca de l'Esquirol", via normal, per J. Piera i V. Ferrer, el
dia 7 de marc.

— "Les Castellasses", per V. Ferrer, J. Munill, J. Cardellach i J.
Piera, el dia 14 de marc.

— "Miranda de Matarrodona", via G.E.S.A.M., 12 absoluta, per

V. Ferrer i J. Piera, el dia 21 de maig.

—— Les Castellasses", via Ullés-Casanovas, 2.2 local, per L. Andreu
i A. Grau, el dia 21 de marc.

—— fLes Castellasses", via normal, per Srtes. R. M. Sellarès, M. San-
tamaria, M. C. Torrella, i Srs. J. Almirall, A. Roumens, D. Es-

trada J. Pèrez i amics, el dia 21 de marc.

— fRoca de l'Esquirol", via Montserrat, per V. Ferrer, J. Casas, J.
Munill i J. Llovet. el dia 28 de marc.

— Roca de l'Esquirol", via normal, per J. Balada, M. T. Montar-
dit, Alba i A. I. A., el dia 28 de marc.

— Cova del Drac", via Feiner, per J. Balada, V. Ferrer, J. Munill,
J. Llovet, A. I. A. i F. B., el dia 4 d'abril.

— SEl Bec", via G.E.S.AM., 2. local, per M. C. Torrella, M. San-

tamaria, A. Grau i amic, el dia 4 d'abril.

— Roca Petanta", per J. Munill. V. Ferrer i J. Piera, el dia 4
d'abril.

— "Aresta del Salt dels Cavalls", per J. Balada, V. Ferrer i J. Pie-
ra, el dia 25 d'abril.

—— "Cavall Bernat", via O.. per J. Balada, F. B., V. Ferrer i J. Pie-

ra, el dia 25 d'abril.
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Montserrat

-— Agulla Petita del pas del Príncep", per Rosa M.. Sellarès, M.
Santamaria, D. Estrada. A. Grau, A. Almirall i amics, el dia 14
de març.

-— "Agulla de Sant Benet".

— TEl pito del sereno".

— La Trunfa".
—— CAgulla cuarta", per J. Cardellach, V. Ferrer, J. P., F. B. i J.

Piera, el dia 19 de marc.

—— fLes Magdalenes", superior i inferior, per V. Ferrer, J. Piera i
A. I. A., el dia 11 d'abril.

—— tPunta Monistrol", 22 local, per F. B. i J. Piera, el dia 2è

d'abril.

— La Mòmia", per M. Santamaria, M2 C. Torrella, D. Estrada,
A. Argemi i A. Grau, el dia 28 d'abril.

—— S El Gorro Frigi", per M. Santamaria i A. Grau, el dia 28 d'abril.

.— Cavall Bernat", per V. Ferrer, J. Balada, J. Piera i F. B., el
dia 9 de maig.

—— Cavall Bernat", per A. Grau i J. Galofre, el dia 15 de maig.

— "Agulla de Sant Benet", via variant rappel, per A. Grau i J. Ga-
lofre, el dia 16 de maig.

 

Campament d'Alta Muntanya 1965 a

Plans de Boavi, a la ribera de Cardós

INFORMACIÓ: A SECRETARIA C. E. T. 
 

 

 



 

DECORACIÓN

ELLA
Carretera Martorell, 58 Teléfono 4913

 

 ESQUÍ

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 QN eto

Mayor, 36 - Teléfono 3047

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

FUTBOL - PATINAJE - PING-PONG - HOCHXEY - TENIS - BALON-
CESTO - RESMOr ESQUI - BOXEO - FRONTON - ARMERIA,

elc., etc.

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

calidad.  
 

Gràficas Valls Depósito Legal. l3. 5793 - 1963

 



deportesdipinos
le ofrece

 

el mejor surtido en

TIENDAS CAMPING

P SACOS DORMIR

COLCHONES NEUMATICOS

etc., etc.

LN RUTLLA, 31 TEL 4069
   
 

 

 

FOTOS

francino

Plaza Esparna, 13

Teléfono 2833

TARRASA

 


