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Intenció

De vegades pot semblar que algunes actituds d'elements del

nostre Centre són poc ortodoxes. Cal reconèixer però, que els

temps evolucionen i s'ha de comprendre benèvolament alguna des-

crepància entre les noves i les velles generacions.

Bo és que la moderació i la prudència estiguin presents, però

seria negatiu frenar l'impetu jovenívol que en definitiva és la saba

que alimenta la nostra vitalitat. Així, doncs, s'ha de procurar ager-

manar els diferents punts de vista i aprofitar el millor contingut

de cada criteri.

l això en tots els ordres. Ésser realista i posar al dia des de les

tècniques d'escalada al més plàcid campament de vacances. Ac-

tualitzar totes les activitats, polsant les tendències, aficions i fins

possibilitats econòmiques.

Creiem, en fi, que l'objectiu ha d'ésser satisfer el màxim al

major nombre d'associats de totes les edats de l'escala social.

Aquesta és la tasca que volem continuar en el moment d'aga-

jar el relleu, segurs de que comptem amb l'entusiasme i collabo-

tació de tots.

Les
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In memoriam
 

En la darrera Circular, entre les diverses collaboracions, de

remembrança unes, altres matisades de poesia i les habituals co-
mentant aspectes diversos d'activitats pròpies de les Seccions o
dels seus components, hi figura una modesta nota registrant el

fet del traspàs d'un ex-president.
Comunicació senzilla però sincera i sentida que honora la per-

sonalitat suara traspassada, mereixedora de la nostra major con-
sideració.

Amb la mort del senyor Daniel Blanxart i Pedrals (q. e. p. d.),

soci nm. 3, desapareix el darrer sobrevivent dels homes que regi-
ren la presidència del nostre Centre en el seu primer decenni
d'existència.

A les moltes destacades activitats desenrotllades pel senyor
Blanxart en el curs del seu període presidencial que abarcà els
anys 1912-1913, n'hi ha una que mereix ésser comentada.

El mes de novembre del 1912 amb el discurs inaugural del

Curs, peça plena d'energia i vitalitat, havia de donar estat oficial

als primers moviments dirigits de manera específica a la recerca
de dades amb destí a la publicació que més tard havia de veure la
llum amb el títol de 4Guia Monogràfica de Sant Llorenç del

Munts. Compendi de dades interessantíssimes sobre les manifes-
tacions de ia nostra muntanya i les seves rodalies. Il a l'ensems,
testimoni del que hom pot obtenir-se quan tot un equip d'homes
benemèrits es llença a la recerca d'una fita comú.

La seva crida entusiasta a les Seccions ed'Excursions de Mun-
tanya, eFotografias i eJunta d'Instrucciós, havia de donar els
seus fruits en forma d'una dedicació total a l'iniciativa presi-
dencial.

A l'ésser rellevat de la Presidència, el seu esperit inquiet no

pogué sostreure's a la participació activa que en aquells moments
reclamava el Centre. Així veiem que a més de les seves coHabora-
cions en forma de treballs amb destí a l'eArxiu d'Estudiss o com
a simple vocal d'excursions més científiques que esportives, es res-
ponsabilitza de la Presidència de la eComissió d'Estudis Natu-



 

CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA 251

Els primers mil anys d'una ciutat: Egara
  

(De l'any 300 a. de C. al 700 d. de C.
període ibèric, romà i visigòtic)

Abans d'entrar en el tema oORTOLOGIA I ETIMOLOGIA
històric-arqueològic que volem Òo—"PDEL NOM D'EGARA
desenrotllar, ens creiem en el Claudi Ptolomeu en el segle

deure d'explicar els motius que II de la nostra actual era, en el

aque B9a guisat a adopter pel seu tractat de Geografia, relata
nom d'Ègara, una pronunciació pexistència prop de les costes
diferent de l'habitual i que fins catalanes d'una important ciu-

ara havia estat la generalment tat anomenada Egosa.

acceptada. Molts creuen, i nosaltres es-

 
 

ralse, formant part així mateix del cos de redacció de l'esmentada

publicació del Centre.
Han transcorregut 43 anys, som al mes de maig del 1954 i en-

cara el senyor Blanxart amb la seva senzillesa innata, ocupa la

tribuna del Centre per a parlar-nos del seu tema preferit: la mú-
sica. L'immens camp d'acció de la seva vida professional dedica-
da a l'estudi i la investigació li permet encara dedicar-se a acti-

vitats marginals.
Els temps han canviat, però el seu record del Centre perdura.

Les darreres ratlles del seu treball dedicat a la Circular especial
editada amb motiu del nosire Cinquantenari ho manifesta sobra-

dament.
Recordem encara les paraules que pronuncià en ocasió del

cDinar commemoratiu del Cinqguantenari, transpiraven plena-

ment nostàlgia, però estaven impregnades del més sa optimisme

i del respecte més profund vers l'entitat que dirigí i els homes

que amb ell feren realitat que a casa nostra puguem fruir avui

d'un esperançador futur.
M. PLANCHAT
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tem d'acord amb ells, que la

població d'Egosa no és altra
que l'Egara vallesana, i que el
nom que esmenta el geògraf
egipci és fruit d'una mala in-

terpretació o d'un defectuós in-
forme facilitat per algun mari-
ner o mercader de retorn a Ale-
xandria, després d'un llarg pe-
riple per les costes de la Medi-
terrània.
En el nom d'Egosa, s'hi ha

cregut veure per part d'alguns,

una derivació del mot grec

geOSss equivalent a terra, i par-

tint d'aquest punt inicial s'ha

volgut establir una sinonímia

amb el nom de Terrassa, que
amb tota seguretat prové tam-
bé de l'arrel llatina aterrae:,

encara que avui oficialment
s'hagi oblidat o lo que és pitjor
estrafet, passant així d'una ima-
ginària Egeosa a Egosa i arri-

bar finalment al mot d'Ègara.
Al nostre parer, semblant de-

ducció no és gens lògica i molt

menys podem considerar-la ac-
ceptable, per creure-la del tot
antinatural i ésser excessiva-
ment rebuscada. Normalment
aquests fets o processos es pro-
dueixen sempre d'una forma
molt més senzilla i natural.
A l'intentar buscar per la nos-

tra part l'arrel etimològica del
topònim Egara, la ciència nu-
mismàtica ens ajuda extraordi-

nàriament, a l'informar-nos so-

bre l'existència d'una moneda

d'origen ibèric encunyada en

un poblat anomenat ARX-EGAR
o ARS-EGAR.

Aquest nom compost ibèric,
quin primer component és la
veu ARX, que equival en signi-

ficat a la paraula llatina coppi-
dumo, i que com se sap vol dir

fortificació o amurallament, en

aquest cas ens informa que el

poblat anomenat EGAR emissor

de la dita moneda estava ben
acondicionat per a la defensa.

Segons el Dr. Fortià Solà,

presbíter, en un extens estudi

encara inèdit, que va intitular:
eRelíquies —documentals —del

Priorat de Santa Maria d'Ègara
(Terrassa), explica: 4Ga, Gar,

Gara, són veus ibèriques amb

significat d'aigua, de corrents
fluvials. Exemple d'això: són els
segúents noms del país, influen-
ciats per rius i torrents: Gabà,
Gabars, Gabarra, Gabarresa,

Bagà, Berga, Garga, Garraf, Se-
garra, S'Agaró. Endins de la
península surten Màlaga, Ver-
gara i a l'altra part del Pirineu,

Gave, Garona, etc. Així Egara

és el nom del torrent que corre

al peu de les esglésies episco-

pals, i d'ell el pren el pla on

aquestes són bastides:s. 4El Car-

tulari egarenc té per al nom
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Egara dues Egara i

Egera:.

Fins ací el que diu el Dr. So-
là, nosaltres per al nostre estu-
di, és necessari que afegim a les

grafies suara expressades, la de

EGRA, que surt repetidament
en els nostres documents més
antics.

grafies:

Les regles prosòdiques del
llatí clàssic, ens indiquen, que
les paraules polisillàbiques te-
nien una pronunciació esdrúi-
xola i no plana, excepte en al-
guns casos. No s'utilitzaven ac-
cents gràfics i per tant és molt
possible que la paraula Egara
es pronunciés Egara.

Ve a confirmar plenament
aquesta suposició o hipòtesi, la
presència de la paraula Ègara
amb una frequent i sospitosa
elisió o síncope de la lletra car

en la segona sílaba, presentant-
se en la forma d'Egra que abans
hem aHudit.

La transcripció d'uns docu-
ments antics poden servir d'a-
dequat exemple a lo que venim

referint: Any 1108. z...in cho
mitatu Barchinona in Parro-
chia Sancti Petri Egrensis in

locum vocitatum properio de

Egra,. Any 1159. c...in ecclesia
Sancti Michaelis aut in enccle-

sia Sancti Petri de Egra,. Any
1244. a...in terminio Terratiae
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in parrochia Sancti Petri de

Egra..
La ees accentuada o tònica

de la primera síHaba, produeix
atonia en la cas de la segona,

canviant-la algunes vegades per

ces per pèrdua de potència en
la dicció, com és en els llocs en
que ve escrit amb la grafia
Ègera, o inclús arribant a la se-
va total supressió com és en els
casos que hem descrit ante-
riorment.

Els documents que citen Èga-
ra, amb aquestes alteracions
són nombrosos i sempre cons-

tituí una indesxifrada incògnita,
aquest sorprenent i tan repetit
alapsusa i quin misteri ningú

havia intentat trobar-hi una
plausible explicació.

Els investigadors barcelonins,
valent-se de les normes mètri-
ques del vers, o sigui de les re-
gles que regeixen el ritme poè-

tic de la versificació, han arri-

bat a idèntiques conclusions, i
avui aconsellen que a l'escriure
el nom de Barcino o Tarraco,
es faci remarcant l'esdruixoli-
tat que pertoca a aquests mots,

i per evitar confusions i inob-
servàncies, se'ls hi apliqui el ne-
cessari accent gràfic, escrivint

sempre Bàrcino i Tàrraco que
és com en realitat els correspon.
Diuen els referits erudits de

la ciutat comtal: eEls noms
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propis que vénen del llatí deuen

conservar l'accent que tenien
en llatí. Molt més si no han es-
tat transformats per l'ús, sinó

que han passat directament,

per un cultisme, del llatí a les

nostres llengúes:.

cEls llatins en el llenguatge

ordinari i en la prosa, distin-

gien perfectament les síllabes

llargues de les breus. El que les

síHabes fossin llargues o breus

depenia en últim terme de les

vocals que les formaven. Lla-

vors entrava en joc la duració

de la pronunciació, com en les

obertes i tancades, encara en

les nostres llengues, entra en

joc la qualitat o timbrex. ePer

els posteriors al pronunciar en

llatí, ja no distingiren el matís

de duració silàbica ecPer a ob-

tenir plena evidència en cada

Cas, s'ha de recórrer al vers, el

qual, exigeix segons les seves

regles, la presència necessària

de breus i llargueso.

A falta de poemes que citin

el nom d'Ègara, els nostres vells

documents amb la supressió de

la vocal de la segona síllaba, ens

indiquen clarament l'esdruixoli-

tat del nom, i ens creiem en el

deure de mantenir-nos fidels a

lafonètica original i veritable.

CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA

EL POBLAT IBÈRIC cARX-

EGARo

Aquest poblat s'installà en la
plataforma que formant esperó,
mig circumden els torrents de
Vall-Paradís i de Santa Maria
o de Fàbrega, quin lloc és ocu-
pat avui per les esglésies visi-
gòtico-romàniques de Sant Pere.

Arx-Ègar, no devia ésser gens
diferent, d'altres agrupaments
humans de tipus ibèric que l'ar-
queologia ens ha mostrat grà-

cies a les excavacions.

Podem fer-nos una idea apro-

ximada de com era, descrivint

els restes de cultura ibèrica tro-
bats a Puig Castellar, prop de
Santa Coloma de Gramanet, i
lloc relativament proper a Ter-

rassa.

L'emplaçament d'aquest pri-
mitiu agrupament urbà, és al

cim o turó d'una petita munta-
nyeta, lloc dominant, que Si
bé no és del tot inaccessible, re-

sulta fàcilment defensable. La
forma del poblat és allargassa-
da, i té una longitud d'uns cent
metres i la seva amplada màxi-
ma no passa dels 50, lo que re-
presenta una superfície 1otal
inferior als 4.000 metres qua-

drats.

Els treballs d'excavació han
aflorat tres carrers que van en
sentit est-oest, seguint fidelment



 

CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA 255

les línies de nivell que són qua-

si paralHeles.

Aquests carrers no tenien gai-
re més d'un metre d'amplada.
Els habitacles de què estava

format el poblat, consisteixen
majorment en cases d'una sola
habitació, i per excepció algu-
nes en tenen dues, totes de for-

ma rectangular o trapezial.

El portal d'entrada a l'habi-

tacle era únic, i estava limitat

per uns brancals de pedra. Les
parets tenen un gruix de 60 cen-
tímetres, i estan vconstruides

amb pedres d'un tamany mig,
gens o mal tallades i sempre
posades en sec, però això Sí,
molt —acuradament —falcades.
Aquestes parets de pedra en al-
guns casos solien arribar fins
al mateix sostre o coberta, però
en altres era únicament de pe-
dra la paret baixa, i el reste fins
arribar a la coberta estava cons-
truit a base de toves de fang
assecades al sol, o de parets de

tàpia.

El sostre d'aquestes cases,
que millor podríem qualificar
de barraques, era fet amb
troncs d'arbre, ramatges 1 un

recobriment de terra per donar-
hi la convenient impermeabi-

litat.
La muralla exterior, o cinturó

defensiu, estava també cons-

truida amb igual tècnica a la
descrita, encara que les pedres
utilitzades acostumaven a ésser
d'un tamany bastant major, i
el gruix de la mateixa supera de
bon tros el metre.

Les necròpolis ibèriques esta-
ven generalment situades en

llocs força apartats del nucli de
població, i els seus enterra-

ments seguien segons l'època o

cultura, ja el sistema d'incine-
ració o el d'inhumació.

Els camps d'urnes cineràries
descobertes a Can Missert, con-

tenien segurament els restes
dels nostres avantpassats en
ciutadania.

El poblat ibèric d'Arx-Ègar,

no devia diferir gran cosa del
de Puig Castellar, sols que en
lloc d'estar situat en un turó,

aprofitava els profunds solcs o
valls de les torrenteres com a
natural sistema de defensa,

completat igualment per les se-
ves corresponents muralles.

(Seguirà)

RAMIR MASDEU
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Descobriment i exploració de

lçAÀvenc de la Carbonera)
 

 

per J. BATLLE

A mitjans del mes de març, un grup d'espeleòlegs del nostre
Centre, trobaren per primera vegada l'entrada d'un avenc, al que
anomenaren eAvenc de la Carbonera, degut a trobar-se en un lloc
on abans hi havia hagut una carbonera.

La seva situació en el mapa topogràfic de Sant Llorenç del
Munt és a l'est de La Mola i a l'Oest del riu Ripoll, en la carena
de l'Illa, sota les Castellasses de Can Torras i en les proximitats

del Sot de la Matalonga.
El dia 17 d'abril, un nou grup d'espeleòlegs del nostre Centre,

installàrem un campament a l'entrada de la sima i ens disposà-
rem a fer la segona exploració i primera general de l'avenc. À pri-
mera hora del dia començàrem a baixar, arribant al primer replà,

d'uns 7 mts. de llarg per 4 m. d'ample en la seva major longitud,
de parets completament terroses i plenes de pedres, les quals són
un perill en les nostres exploracions.

Una vegada feta reunió amb els companys, vaig començar a
baixar pel segúent pou, que és el més fondo de l'avenc i té uns 40
metres completament verticals, acabant-se després d'uns tres me-
tres les parets terroses i començant una paret completament ple-

na de colada estalactítica, penjant d'ella unes estalactites molt
primes. A partir d'aquest punt l'avenc canvia i totes les parets
són de grans formacions pètriques. A uns 15 metres de la sala
primera des d'on m'asseguraven els meus companys, es troba un
replà de gran bellesa, semblant a una capella completament blan-
ca amb el seu tornasol roig. A l'anar baixant per l'escala d'Eleh-
tron, vaig tenir de sortejar llargues estalactites per por de tren-
car-les, arribant a una gran sala d'unes dimensions de 21 x 12, a

uns 50 metres verticals, a partir de l'entrada i en la qual s'hi tro-
ba la rampa de descens als pous seguents.

Aquesta sala l'anomenàrem e4Sala dels Cavallse, per tenir en

cada un dels seus extrems una gran colada blanca i en el seu punt
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més elevat unes grans estalactites semblants a la forma del Ca-
vall Bernat de Sant Llorenç. Hi ha un gran bloc de roca despresa
del sostre de la sala, que es troba en estat d'equilibri.

Arribats tots els exploradors a la eSala dels Cavallsx, ens di-
vidírem amb un equip d'ajut que es queda en la sala i un altre
equip de punta, format per Enric Prat, Ferran Lozano, Jaume
Ferrés, Paco Martínez i el que escriu, baixàrem pel segient pou
d'uns 12 metres, trobant una altra sala de majors dimensions que
l'anterior, però obstruida per grans blocs despresos del sostre. A
un costat hi ha una gran colada estalactítica, la qual baixa del
sostre fins a terra, amb una altura de 20 metres. Al costat oposat,
comença el pou últim de 5 metres de fondària, que té la planta i
les parets plenes de fang. Aquí donem per acabada l'exploració,
doncs havien passat 8 hores des de que començàrem a baixar.

Amb el dubte de no haver arribat al fons, decidírem fer la ter-
cera exploració i segona total, a l'objecte de convence'ns de que
els 80 metres de l'avenc són els totals, ja que en la sala última, de-
gut als blocs despresos hi podien haver altres galeries i pous.

El dissabte dia 7 de maig, novament sortíem cap el nou avenc,
però aquesta vegada en l'exploració hi intervindrien un equip de
15 espeleòlegs del nostre Centre, en collaboració amb l'equip del
ERE i EDECA.

S'instaHà un campament per l'equip de superfície, el qual co-
municava mitjançant telèfon amb l'equip d'ajut instaHat en la
eSala dels Cavalls,, a 50 metres. Registràrem pam a pam l'última
sala i en un cromanagex d'uns 5 metres, i a un nivell de 5 metres

de la sala, trobàrem una plataforma en forma quadriculada i en
el seu centre un egourgo (bossa d'aigua de costats de carbonat
càlcic) de dimensions reduides, però observant el nivell podem

dir que havia pogut ésser un llac de dimensions considerables,
doncs inundaria la sala última de 20 metres de llarg per 15 d'am-
ple i d'una profunditat en el seu punt més fondo de 15 metres. El
sostre del 4gourgo és tot un bosc de finíssimes estalactites tro-
bant-s'hi tota classe de formacions, com estalactites, estalagmites,

columnes, excèntriques i grans colades. Al moment de l'explora-
ció el egourgo tenia 6 metres de llarg per 2 d'ample i es mediren
3 metres de fondària.

També s'estudià la biologia de l'avenc, trobant-se els ja cone-
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guts eSpeophilus Rresenvvtterio i altres insectes procedents de
l'exterior.

Aquesta exploració durà 10 hores, efectuant-se els treballs to-
pogràfics i d'altres. Tenim d'agrair el gran ajut rebut dels nostres
companys del ERE i del EDECA, i en especial de les senyoretes

Carme Tarrés i Montserrat Ubach, ja que gràcies a ells s'arribà
a l'èxit de la nostra exploració.

Descobriment i primera exploració: Març 1966, per Joan Este-
lla, Miquel Garcia, Amadeu Palau i altres.

Segona exploració i primera total: 17 abril 1966, per Jaume
Prunés, Enric Prat, Manuel Martínez, Ferran Lozano, Joan Batlle
i altres.

Tercera exploració i segona total: 7 de maig 1966, 15 Cpeles
legs del CET, ERE i EDECA.

Vacances 1965
 

Cresta del Diable 

Feia algun temps que teníem en projecte la regió de Piedrafi-
ta, però teníem ganes de dedicar-li unes vacances senceres, per
assolir la majoria de cims d'aquesta regió. Per altra part aquest
any era dedicat als Alps i ens havíem proposat fer cordada per

assistir en el seu centenari a l'ascensió del Cervino o Materhorn.
L'idea no era dolenta i decidírem començar els preparatius. Me-
sos abans férem algunes escalades plegats per compenetrar-nos
millor, però el que havien estat sortides de compenetració es tor-
naren sortides de recuperació, la nostra prova ens havia costat
aigun que altre disgust moral i material, pel que acordàrem que-

dar-nos en el Pirineu, per economia nostra.

I per aquest motiu, encaràvem les vacances amb un nodrit
grup de companys a la regió de Piedrafita.

Des del refugi de Piedrafita, vorejant l'antic camí de lainacaba-
da resclosa del llac de Campoplano i superats els primers contra-
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forts del pic Cristails, arribem a una tartera de grossos blocs gra-

nítics molt inestables en els que ens situem a dalt del cim. Des
d'aquí admirem el nostre objectiu, la Cresta del Diable, Ja qual
ens uneix amb el pic eSoulanos: davant nostre la cresta Costeri-
llou talment una barrera, enllaça el pic eBalaitous, que s'alça

imponent com un gegant, ensenyant-nos la seva famosa paret

S. E. La panoràmica és impressionant.

Mentre reposem de la marxa d'aproximació, les boires porta-
des per un fort vent ens van cobrint els pics del voltant.

Per anar a trobar la cresta, hi ha dos camins. Un en direcció
N. O. en línia recta, on s'hi troba una penjada plataforma, que
mitjançant un rappel de 8 m. porta a la bretxa de Demeure Laga-
rat, l'altre, més simple, és també en direcció N. O. però flanque-
jant cap el O. per unes canals dretes fins trobar el glaciar i vore-
jant la erimaiar, situa a la bretxa Demeure Lagarat. D'aquí, se-

guim en diagonal i esquivant la cresta del pic de Sclousere arri-

bem al coll de la Canine, des d'on pròpiament comença l'escalada

de la Cresta del Diable.

La Canine del Diable, es reconeix dels demés egendarmes:s que
es troben a la cresta, pel seu color rogent i pel grau de descom.-
posició en que es troba. La superació és fàcil, enfilant-se per la
canal de la dreta, és sense complicació tècnica i bones preses de
IV. inf. 35 m. El descens és en direcció N. per sobre blocs des-
enganxats i efectuant un rappel de 10 m. ens situem a la Bretxa
Proserpine.

La superació de la punta Proserpine és al dret, per una paret
inclinada d'uns 25 m. fàcil de IH, arribant a una llosa des d'on

seguim pel fil de la cresta, que ens deixa al cim de la Punta Pro-
serpine. El descens s'efectua en direcció N. i després en zig-Zag
pel cantó occidental, arribant a la Bretxa Sense Nom, d'aquesta
manera evitem la punta Lucifer.

A davant nostre, tenim el Pla dels Diables, una inclinada pa-
ret trencada per esquerdes longitudinals que ens faciliten la su-
peració de IH... Mitjançant un rappel d'uns 20 m. ens situem a la
bretxa dels Diables i en altre curt zig-zag i superant una xemeneia

vertical, desemboquem a l'aresta del Trident S., enfilant-nos per
la cresta molt retallada i aèria. Es aquest el lloc culminant de la



 



  

Papa— (Del Diari d'unaderdició, Juliol del 1956).

   

MONT PERDUT
El nom propi de les muntanyes i valls del Pirineu, desperta en

nosaltres un cert interès, que àdhuc pot impeHir-nos a anar-hi
sense altre coneixement previ.

Sempre ens té un atractiu, creaní-nos una predisposició a
identificar-hi el cim o la vall, i sense dubte influeix en l'aprecia-
ció que en passar per la vall, asollir el cim, o contemplar-lo en
treiem.

Enlloc com en el Mont Perdut, en la meva primera visió d'a-
quest cim, se m'ha reflexat i he comprès tant el seu nom.

L'afany d'admirar des de la Bretxa de Touqueruye el massís
del Mont Perdut que ahir tarda ens va ésser privat per la boirada,
ben prompte ens treu del jaç, quan la llum, filtrani-se pels porti-
cons encarats a França, trenca el nostre descans...

Muntanya de roca, que sorgeix d'un mar de neu i d'aigua, a
sota nostre. S'alça altiva i gegantina, immensa, paret sobre paret.

Encara que a trossos ensenya la nuesa de la roca viva, és cim
de neu i de glaç.

Mont Perdut n'és des de França.
De la Bretxa, en el més gran silenci, en imposant solitud que

atemorits no podem trencar, se'ns ofrena a la contemplació.
L'admiremi entre sorpresos, embadalits, encantats enfront d'a-

—questa muralla de glaç, de roca i de neu, del massís únic, el més
: ul del Pirineu.

OEveièm. amb les primeres llums del dia. —
De la fondalada, en defugen les últimes boirades.Erespira

i un silenci sepulcral. L'aire suau no trenca la quietud, la calma del
lloc. Ni l'aletejar, el xiscle, la nresència d'unocell es dibuixa en el

È pàlid cel blau quen'és clar i pur per més assimilar-se amb la
Esembolcallada. :

Toi fa,que els meus: ulls resisteixin a creureen la visió, que
En elemsobta, emcommouprou, com per no poder: daDan seguit

da vista enfront l'espectacle del Mont Perdut.
SAAr PRAT

Paret est del Mont Perdut
Foto: Cer MS Soler



  



 

 

 

LA VALL DE PINETA
Enguany, el campament de vacances d'alta muntanya, es cele-brarà a la Vall de Pineta (Alt Pirineu Aragonès).
Seguint el riu Cinca per la vall de Bielsa, i més amunt del po-blat de Javierre, s'arriba al pla de la ribera de Pineta, on Començapròpiament la vall, que està tancada per occident per la muraliaque forma la vall d'Anxiscle, que com un llençol va de nord a sur.Pics escarpats i sempre nevats, rematats per les altes cimes de LesTres Sorores, El Cilindre de Marmoré, El Mont Perdut i el PiGd'Anxiscle entre altres, tanquen el seu horitzó.
Diverses guies de muntanya, tant espanyoles com franceses,

detallen amb gran varietat, els diversos itineraris a les nombroses
ascensions possibles de fer des de la vall, ja siguin d'una o més
jornades, doncs és un punt ideal per fer excursions a la regió cen-
tral del Pirineu Aragonès, que formen el Cercle de Gavarnie, fins
a La Múnia.

 

Campament d'Alta Muntanya 1966

ale

VALL BR PN E T A

Informació a Secretaria C. E.T.  
 

Vall de Pineta y contraforts Vall d'Anxiscle
Foto: Josep M." Soler
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cresta del Diable. Desgrimpant en direcció N. fins un gios bloc
rectangular on efectuem un curt rappel de 8 m., arribem a la bret-
xa del Trident S., molt encaixonada amb la corne S. El llarg de
corda que segueix és el més difícil de tota l'ascensió. Uns dos me-
tres d'extraplom es superen mitjançant l'ajut d'un pitó i un pas
de flanc a l'esquerra, amb petites preses, fins posar-nos en plena
vertical per on continuem dret amunt durant 17 m., V.. El descens
d'aquest bonic egendarmes s'efectua per l'extrem oposat amb
rappel instafat en una roca que flota en el buit 10 metres.

En llarg flanqueig passem a la bretxa del Trident N., deixem
darrera nostre la Corne N. per escalar les puntes del Trident.

La primera dent comença per una gran llosa inclinada sobre
el cantó O. i dominada per una bauma, la superem en lliure amb
bones preses de mans V. inferior 25 m., per anar a la segona
dent, hem de desgrimpar en direcció E. fins trobar una canal que
s'enfila pel S. O. d'una ageguda però fina cresta on la verticalitat
i la prudència ens fan passar eixancarrats, arribem a la 3. dent
i al damunt del Trident N. Per abandonar el cgendarmeo, està pi-
tonat un rappel d'uns 25 m. però ofereix poca confiança, desgrim-
pem uns 7 m. on hi trobem una baga de rappel en pèssimes con-
dicions, però l'aprofitem amb tota l'atenció que es mereix el rap-
pel, que és com tots, pendulats i baumats.

Estem en un agrupament de roques prop de la bretxa Pie-

rre Leveè. Desviant-nos en direcció E. l'evitem, seguint pel fil de

la cresta i fent equilibris, arribem a un mur d'uns 4 m,, ratllat

horitzontalment per una ereprises que enllaça altre cop amb Íi'a-

resta E., IV.0 superior. Sortejant grossos blocs passem de llarg la

bretxa, per enganxar-nos a la paret E. del pic de Soulano, sense

dificultat arribem dalt del cim i terme de la cresta, a mitja tarda.

El cel cobert de boires amenaça mal temps ço que fa que sigui

breu la nostra satisfacció, en aquells moments.

Ascensió realitzada per F. Burgos 1 J. Piera.

Horari, 4 hores des del Coll de la Canine.

Material empleat: 3 mosquetons, 2 cordes de 30 m. de 9 mm.

J. PIERA (GESAM)
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ESQUIANT
 

Amb una gran curiositat empreníem el camí cap a Benasc, la
vigília de Sant Josep, per prendre part en el VIII rally d'esquí a
Cerler. Es tracta d'una regió poc menys que desconeguda, i teníem
ganes de conèixer l'indret on s'estudia convertir en una estació
d'esquí de nova planta, de categoria internacional.

L'arribada a Benasc, enmig d'un vent bastant fort, no feia pen-
sar pas en que el temps canviaria, però el dia segúent, amb dos
dits de neu nova, sortim per la carretera que mena als banys. A
un quilòmetre del poble, un ramal a la dreta, i les roderes dels

cotxes que ens han precedit, ens indiquen el camí, bastant dificul.
tós, degut a la neu nova. Arribem a una esplanada on s'acaba la
carretera. Hi deixem els cotxes, i amb els esquís a coll, pugem fins
al poble de Cerler. Allí, en una plaça, ens donen la sortida, amb

uns intervals molt espaiats, i som dels últims equips. Això ens fa
impacientar, tenim fred, nervis, gana. El vent bufa bastant inten-
sament. Jo tinc l'esperança de que s'arribarà a suspendre, però
van marxant tots els equips, i ens donen la senyal, quan ens han
de servir un cafè, que ens porten enmig del carrer, i que ens pre-
nem d'una correguda.

La sortida del poble es presenta ben bonica. La brutícia que
acostuma haver-hi pels camins, està coberta per la neu nova, i
tot presenta un aspecte immaculat, i arribem amb menys temps
del previst, a la cabana senyalada en el plànol que ens han donat.
Abans d'entrar en el pla, on es troba situada la cabana, les bufa-
des del vent són més intenses, les boires s'esquinzen, i s'anuncia

un dia esplèndid, amb un sol magnífic. Fa fred, però això ens es-
talvia la fadiga de la pujada, que s'inicia a partir de la cabana,
bastant forta, fins al cim del Gallinero, un bon mirador de tota la

regió, i que no sé perquè ha de tenir aquest nom tan casolà. De
fer-se l'estació d'esquí, és aconsellable de canviar-li per un de més
SONOT.

A dalt del cim no hi havia cap control. No crec pas que hagues-
sin aguantat gaire estona, per mor del fred. Iniciem la devallada,
de primer amb una neu molt bona, però ventada, i que a mesura
que anem baixant, va perdent duresa. En el coll del pic de Cerler
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trobem els controls, que no han pogut pujar més amunt. Arribem
al poble a les sis de la tarda. Baixem cap a Benasc per anar a mis-
sa, però per un motiu que desconec, la retrassen de mitja hora, i

ens hem d'esperar, ja que no ens dóna temps per anar a canviar-
nos, a l'entrada de l'església, fent el comentari de les incidències

del dia.
El diumenge pugem cap a Cerler, i ens sorprèn la quantitat

de glaç que hi ha pel camí. El termòmetre ha baixat bastant la

darrera nit, i pengen cristalls de gel per tot arreu. El torrent és
bonic de debò. Trobem els esquís en un pati d'una casa, ja que ens

els hi varen posar la nit passada. També som dels últims equips
de sortir. Aquesta vegada surten els darrers, el grup de vilanovins,
que ens passen gairebé a la sortida del poble. En les primeres
neus trobem una cabana, i un xicot que s'ha quedat. Els companys

fan l'excursió, amb esperit esportiu, digne d'elogi, sense puntuar.
Ell té una lessió al peu, i no ha pogut seguir-los més amunt. La
pujada, des del riu, es fa fadigosa, i més quan trobem els com-
panys del noi lessionat, que ens diuen que ens manca més d'una
hora, per arribar al cim. No obstant anem seguint, i si bé amb

molt retard, assolim el cim del Castanesa, quan els controls, els

nostres amics Sala i Grífol, ja tenien el propòsit de baixar. Iniciem

el descens. El temps ha canviat. Una de nosaltres es queda enre-
ra. Té algunes averies, en els esquís, les botes, etc. A la fi ens reu-

nim, i passem amb els controls que també baixen pel mateix in-
dret, alguns passos bastant dificultosos. Pensem amb els que se-
guien la cursa el primer dia, i que no sé pas com s'ho haurien fet
avui. El retard que portem és bastant considerable, ens afanyem

en el descens, i per una llenca de neu, arribem a la vall per on

pujàvem el dia abans cap al Gallinero. Ens descalcem els esquís,
i amb pas lleuger, ja que neva una mica, anem baixant. A l'entra-
da de Cerler, decidim de no fer parada, per anar a beure la cer-
vesa promesa, tenint en compte que tothom estarà dinant, i bai-

xem cap els cotxes. El descens es fa pesat. El cansament d'aquests
dos dies es deixa sentir. Les pedres del camí sembla que hagin

crescut. Per fi trobem l'esplanada i els cotxes, ens canviem de
calçat i anem a Benasc. Sense canviar-nos de roba entrem al men-

jador. Arribem a l'hora dels brindis, es pot dir que cportunament.
La llestesa en servir-nos, i la gana, fa que acabem a la mateixa
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hora que els demés, i a les nou del vespre, ens despedim de Be.nasc, i dels companys d'aquests dies.
Pel camí anem pensant amb les dues jornades transcorregu:des, i amb les incidències passades. La nostra sortida a les deu delmatí, del primer dia... El descens del Gallinero per la part so-leia... També hem trobat a faltar, com sempre, l'element femeníentre els participants. ç És que temen prendre part en una cursales noies joves2 i n'hi ha que esquien molt bé. És d'esperar la se.va participació en els propers anys, perquè hi tenen una obliga.ció, si més no, moral. I també té el seu encant avui dia, assolirun cim, verge de mitjans mecànicsl

ELVIRA DALMASES
 

Crónica
 

SOPAR DELS COMPONENTS DE JUNTA
Renovant una vella tradició, el dia 17 d'abril, es reuniren en unsopar a la Mola de Sant Llorenç del Muntels components entrantsi sortints de la Junta del nostre Centre.

V MARXA EXCURSIONISTA DE REGULARITAT
Superant l'èxit d'edicions anteriors i ja quedant com unaacti-vitat clàssica anyal, el dia l.er de maig es celebrà la V edició de laMarxa Excursionista de Regularitat per Muntanya, amb sortidade la Casa Nova de Rellinars i arribada al cAlbergue Infantils deMatadepera.
Es classificaren 28 equips, ocupant els primers llocs:l.er Maria Llongueras - Francesc Castells
2.on

—

Francesc Martínez - Ferran Lozano
3.er Montserrat Monfort - Equard Pérez.

XXX MARXA EXCURSIONISTA DE REGULARITAT DE CATALUNYA
Van participar-hi 12 equips, aconseguint alguns una honrosaclassificació.
Per estimular la participació a aquesta prova, el Centre va sub-vencionar les despeses d'inscripció i desplaçament als 5 equips
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socials millor classificats en la Marxa de Regularitat organitzada
pel Centre.

EXPOSICIÓ DE MANUEL MOLI

El consoci Manuel Moli, exposà durant els dies 12 al 22 de març
en la sala d'actes de l'Entitat, una variada mostra del seu art, for-
mada per pintures i dibuixos de personatges típics i exòtics del
panorama espanyol, amb molta significació social.

XXXV DIADA DE GERMANOR

Com de costum, va celebrar-se als bells paratges de l'Ubac, els
dies 4 i 5 de juny. Malgrat la inestabilitat del temps i d'haver plo-
gut la tarda del dissabte i al migdia del diumenge, foren molts
els participants a la tradicional Diada. Tots els actes programats
van estar concorreguts, en especial el foc de camp i els diversos
concursos, així com les sardanes, ballades per grans i petits.

CONFERÈNCIES
de Dia 1i de març

Ja conegut pels nostres associats per precedents conferències,

el Sr. Joaquim Lizondo, de l'Agrupació Astronòmica Aster, de Bar-
celona, ens parlà sobre cEl nostre sistema solar i l'astronàutica2.

Tant per la docta exposició del tema, com per l'actualitat i
apassionament del mateix, la vetllada fou un èxit.

Me Dia 25 de març

Superant-se cada any, el consoci Sr. J. Fabrés i Amorós, ens
delectà amb una projecció comentada de diapositives en color

sobre el tema 41965, Any dels Alps-Activitats d'un any de mun-
tanya.

La bellesa de les muntanyes alpines reflexades pel bon fotò-
oraf que és el Sr. Fabrés, juntament amb l'exposició de les diver-
ses ascensions i excursions que al llarg de l'any 1965 efectuaren
als Alps el matrimoni Fabrés, van delectar a la nombrosa con-
currència.

de Dia 15 d'abril
La sessió de Cinema Amateur que el conegut i) premiat ci-

neista local Sr. Carles Barba ens projectà, constituí una admira-
ció pel públic que omplia el nostre local.
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Amb una tècnica que sembla professional i amb ull crític i
provocador, els films aCentenari a Sant Llorenç del Munt:, cSan
Fermíne, eBarcelona y los Barcelonesess i cRomas ens feren viu-
re amb imatges la visió creadora del cineista Sr. Barba.

Di Dia 29 d'abril

La Srta. Montserrat Ubach i Tarrés, en coHaboració del Sr.
Fèlix Alabart i Vila, de l'Escola Catalana d'Espeleologia, presenta-
ren un reportatge de l'exploració a l'avenc 4dMontserrat Ubacho,
amb projecció comentada de diapositives en color.

La Srta. Montserrat Ubach, que té el crecord, femení de pro-
funditat subterrània de Catalunya, ens explicà les vicissituds i emo-
cions de l'exploració de l'avenc que porta el seu nom. Una vetlia-
da interessant pels espeleòlegs i per tots els que estimen les aven-
tures subterrànies.

dE Dia 13 de maig

Amb motiu de la inauguració de l'aparell cinematogràfic de
16 mm. sonor, adquirit per la nostra entitat, es celebrà una inte-
ressant sessió de cinema documental, amb films cedits per diver-
sos Consulats de Barcelona.

dx Dia 20 de maig

El primera sèrie mundial de l'escalada, els nordamericà Royal
Robbins, ens oferí una projecció de diapositives en color i comen-
taris que foren traduits pel Sr. Josep Manuel Anglada, sobre les
seves escalades a 4El Capitàn, i eParet de Nord-Amèrica: de la
Vall de Yosemite (Califòrnia).

També ens projectà un film de 16 mm. en color sobre l'esca-
lada a eCentinel Roch, del citat Parc Nacional dels Estats Units.

La grandiositat i bravesa d'aquestes parets de roca, superiors
als 1000 metres de desnivell, se'ns posà en evidència, ja que el
regne de la vertical no té secrets pels escaladors de la categoria
de Mr. Royal Robbins i els seus companys.

Tant les diapositives com la película varen ésser d'una quali-
tat fotogràfica superior. En fi, una vetllada de categoria, que es
celebrà en el saló del Centre Social Catòlic.
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Secció d'Alta Muntanya
   

Anecdotari del Campament d'Hivern sobre neu
Els dies 19 i 20 de març, es realitzà el campament d'hivern, se-

guint l'afició d'anys anteriors. Aquest any tingué lloc als Estanys

de Malniu, a la Cerdanya.
La nostra arribada a Maranges, on havíem de passar la prime-

ra nit, fou atesa amb les atencions i simpaties pròpies del país:
Allà vàrem sopar i dormir.

L'endemà, ens vàrem llevar molt aviat per emprendre la mar-
xa cara el nostre objectiu. À mesura que enfilàvem el camí, la neu
anava prenent cos, havia arribat l'hora de calçar els esquís. Al
sortir de Maranges ens digueren que a una hora i mitja trobaríem
un refugi nou, però ja feia més de tres hores que caminàvem i
encara no l'havíem trobat. Ens vàrem decidir a fer una curta pa-
rada per tal de refer forces i adquirir noves energies. Un de la
colla va fer un vol de reconeixement per orientar-nos i tornà al
cap d'una estona comunicant-nos que a baix hi havia un pla que
molt bé podia ésser el llac, emprenent tot seguit tots la marxa.
A l'arribar al llac vàrem constatar que no hi podíem acampar,
doncs el vent bufava amb molta força, i després de dividir-nos en
dos grups, per tal de cercar un lloc de més bonança i més arre-
cerat, al cap d'una estona la nostra colla en va trobar un.

Ens instalarem aplanant la neu amb els esquís, muntant la
tenda després, treball no massa complicat, malgrat que ningú te-
nia experiència en muntar tendes sobre neu. Comprovada la segu-

retat i aguant, tot seguit vàrem decidir fer quelcom per als nos-
tres estòmacs. De l'altre grup no en teníem notícies des de que
ens havíem separat del llac.

Un cop instaHats, passaren prop de nosaltres dos joves, que no
varen sapiguer-nos donar noves dels nostres companys, però ens
informaren de que el refugi es trobava aprop, al final d'un torrent.

Desitjant-nos que passessim una bona nit, es varen allunyar.
Aleshores vàrem fer unes quantes incursions amb esquís cer-

cant als nostres companys, cridant d'ací i d'allà, intentàrem arri-
bar al refugi, però veient que es feia tard i el refugi era més lluny



 

 

268 CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA

del que crèiem, decidírem tornar al nostre campament, pensant
que ells segurament havien trobat un bon lloc arrecerat i que a
l'endemà ja ens trobaríem.

Vàrem encendre un foc, doncs l'ambient es començava a re-
fredar i sentíem fred, estant al costat del foc, garlant de coses
passades, fins allà les nou. Entràrem a la tenda i sopàrem estrets,
doncs érem tres i l'espai no sobrava.

Al matí seguent, després d'esmorzar i tirar unes fotos del lloc,vam desmontar les tendes, tenint més feina que al muntar-les,
doncs les piquetes estaven cobertes de neu que durant la nit s'ha-
via glaçat i vàrem haver de treureJes amb els bastons dels esquís.
Fetes aquestes operacions, agafàrem els esquís i ens arribàrem
fins el llac, tirant més fotos i al decidir retornar, recollírem les
motxilles que havíem deixat en el lloc del campament, enfilant el
camí cap el poble.

El descens no va ésser de la nostra satisfacció, la neu era molt
tova i els esquís s'hi clavaven. A l'arribar al refugi ens diuen que
quatre esquiadors havien passat en direcció al poble. Aquí uns dels
nostres companys es van treure els esquís i van continuar a peu,
però altres continuàrem fins que la neu se'ns va acabar.

A l'arribar al poble, trobàrem els nostres companys i després
de fer un àpat retornàrem cap a Terrassa. Tard o d'hora, a sopar
a Casa,

LLUÍS AMBRÒS

 

Secció d'Esquí
   

XXI CAMPIONATS D'ESQUÍ DEL VALLÈS I XXVI LOCAL

La falta de neu ha restat lluiment a la celebració dels matei-
xos, mermant la participació de concursants.

L'unió de tots els esquiadors de Sabadell integrats en un sol
club, els va donar la victòria.

No obstant, dintre de l'àmbit de l'esquí local, cal senyalar Va-
parició de joves valors, que prometen per-a futures edicions, una
millor classificació, i la possibilitat de recuperar el primer lloc
que tradicionalment havien ocupat els nostres colors.
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Classificació local XXI Campionats d'Esquí del Vallès

Habilitat Especial 72

—

Francesc Aurell

72

Ò

Francesc Bacardit 19.2. Jaume Roura

12.2..—Jordi Serra 202.

—

Jordi Serra

14.2. Jaume Roura 21. Miquel Piera

15.

—

Miquel Piera 292

—

Francesc Cardellach

162 Joan Cardellach 34. —Jaume Rambla

Habilitat Gegant 352.

—

Joan Cardellach

3.2. —Lluís Rambla Femenines

62 ÒFrancesc Bacardit 82 Rosa Barba

ll CURSET D'ESQUÍ

En les pistes de La Molina tingueren lloc les lliçons pràctiques,

amb la total assistència dels inscrits, que sumaven un total de 70

cursetistes.

La direcció tècnica a càrrec dels monitors de l'Escola d'Es-

quí La Molina, i l'interès dels participants, han estat factors im-

portantíssims del gran èxit d'aquest II Curset.

PARTICIPACIÓ AL VIII RALLY D'ESQUÍ DEL CENTRE

EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Els passats dies 19 i 20 de març, es celebrà el VIII rally d'esquí,

organitzat pel Centre Excursionista de Catalunya, a Cerler (Piri-

neu Aragonès).

22 equips prengueren la sortida el primer dia, entre ells 3

equips del Centre Excursionista de Terrassa. La nevada i el fort

fort vent del començament del primer dia, no és motiu per a pri-

var d'emprendre la sortida vers els pics de Gallinero i després el

de Cerler, aquest facultatiu, tornant al poble de Cerler.

El segon dia, prenen la sortida 18 equips, anant a cercar el pic

de Castanesa, disputant seguidament un descens cronometrat en

ei que surten les classificacions finals, doncs la qualitat de molts

equips, fa que fins aquell moment estessin empatats de punts.

Jaume Roure, Delfí Feiner i Jaume Galofre, és el primer equip

de Terrassa classificat, conquerint medalla de plata. Jaume Fabrés,

Benet Pagès i Jordi Serra guanyaren medalla de bronze, essent

l'únic equip femení que prengué part a la prova el format per Ro-
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sa Vilanova, Elvira Dalmases i Margot Dalmases, tots del nostre

Centre, que fou guanyador del trofeu de la Diputació d'Osca, per
ésser l'entitat de més equips classificats.

 

Secció de Fotografia
   

Excursions efectuades:
—Visita al Parc Zoològic i Acuari de Barcelona, assistint a l'exhi-

bició dels delfins, futurs estadants del moderníssim acuari en

construcció.
—Visita al temple de la Sagrada Família, de Barcelona.
—Presència i actuació com a fotògrafs en el Rally Automobilista
de models antics Barcelona-Sitges.

—Excursió a l'Exposició de Roses en Sant Feliu de Llobregat, amb
una detinguda visita a l'explotació eRoses Torreblanca:.

Pròxims actes:
—S'està preparant el Concurs Anual de Fotografia per a la Festa
Major de la nostra ciutat.

—Es recorda que en el mes d'Octubre es convocarà el Concurs
de Diapositives de Vacances.

Excursions realitzades
—Travessia des de Greixa fins Urgt-Alp, fent el Moixeró fins el

Coll de Jou, pujant per la Canal de la Serp i passant pels pobles
de Urús i Das, els dies 31 i 1 de novembre 1965, per F. Lozano,

A. Olivé, M. Guilera, J. Benet, M. Refie i F. Martínez.

—Al Puigmal amb esquís, el dia 20 de febrer, 10 assistents.

—lItinerari d'esquí de pista i muntanya a la regió de La Molina.
Ascensió a la part superior del torrent Negre (mitjà mecànic),
descens de la totalitat del mateix, enllaçant amb el torrent de

Coil de Pal i estació del telecabina. Ascensió a la Tossa d'Alp
mitjà mecànic) amb descens per la seva cara N. direcció Dàs,

el dia 6 de març, per 11 assistents.
—Travessia Núria-La Molina, el dia 6 de març, per D. Feiner, J.

Roura, i J. Galofré.

—Travessia Refugi Engors, Pic Cibeta, Cabana dels Espaivers, el

dia 8 d'abril, per D. Feiner i J. Galofre.
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—-Pràctiques d'esquí de pista en les estacions hivernals de La Mo-
lina, Núria, Andorra, Vall d'Aran, Candanchú i altres del Piri-

neu francès, durant els dies de Setmana Santa, 3 al 11 d'abril.

—Travessia Núria, Nou Creus, Estany Negre, Carançà, Estany Ne-

gre, Coll de Coma de Vaca, Tirapits, Vall del Fresser, Caralps,

els dies 7 a l'11 d'abril, per F. Burgos i J. Piera.
—A Greixa, Penyes altes del Moixeró (2.260 m.) per la Canal de la

Serp, refugi de Robost i Pla Bagà, els dies 3 a l'11 d'abril, per

F. Torres Querol i Sra. i Pere Anglada i Sra.

—A Sant Llorenç de Morunys, La Coma, Tuixent, Gòsol, Serra del

Cadí, Seu d'Urgell i Puigcerdà, els dies 4 a l'11 d'abril, per Joan
Miró, Esteve Gelabert i Jaume Busqueta.

—Excursió turística al Delta de l'Ebre, Amposta, Jesús i Maria, La
Cava, Illa de Buda, Tortosa, Alfara, Tortosa, Valderrobles i Mo-

nestir de Poblet, els dies 7 a l'11 d'abril, per Srta. C. Batalla,

J. M.' Serrano, Juli, A. Guitart i M. Campos i Sra.

—-AÀ Banyoles, Santuari de Rocacorba, Olot, Cràter del volcan de

Sta. Magdalena, Ripoll, els dies 19 i 20 de març, per Srta. C. Ba-
talla, J. M.' Serrano, J. Guitart, Juli, M. Campos i Sra.

—A Vilanova i la Geltrú, Poblat ibèric de Sant Miquel d'Olèrdola,
Vilafranca del Panadès, amb visita al Museu del Vi, el dia 27 de

març, per A. Guitart, Juli, M. Campos i Sra.

—Al Castell de Cardona, Santuari del Miracle, Solsona, el dia 22

de maig, i els dies 29 i 30 del mateix mes al Pedraforca, Castellar

de Nuch, Fonts del Llobregat, per Srta. C. Batalla, J. M. Serra:

no, A. Guitart, Juli, M. Campos i Sra.

ESPELEOLOGIA

—lInstaHació d'un pessebre amb motiu del Nadal, a l'avenc de La
Falconera, el dia 19 de desembre, per James Bond, Bambi i E.

Prat.
—eAvenc del Llesto, el dia 16 de gener, per James Bond, Bambi,

Sardi i E. Prat.
—Retirada del pessebre installat a l'avenc de la Falconera, el dia

. 6 de febrer, per James Bond, Bambi i Sardi.

—eAvenc de Sant Jaumes, el dia 6 de febrer, per James Bond,

Sardi i P. Margarit.

—.eCova del Manels, el dia 20 de març per E. Prat i J. Batlle.
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—eAvenc del Davío, per la directíssima (60 metres verticals) el dia
21 de març per E. Prat, J. Batlle, J. Prunés, J. Lafont i D.
Gilbert.

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

Sant Llorenç del Munt

—cAgulla de les Fogaroseso el dia 14 de novembre, per F. Perich
i J. Centelles.

—eRoca Petantas, el dia 14 de novembre, per F. Perich, J. Cente-
Nes i A. Domínguez.

—eRoca de les onze horeso (Via Terrassa) 1. absoluta, el dia 12
de desembre, per 4RiEus, eTinos, edPepo i aRelo,.

—eMontgronyo, el dia 12 de desembre, per cPepo, J. Serrat i
cRiRus.

—eMorral del Llops (via situada en els cingles, damunt de l'alzi-
na del Salari) 1.2 ascensió absoluta, el dia 19 de desembre, per
M. Garcia i J. Casas. Material empleat 21 pitonises, 3 tacs, 1 pi-
tó. —El mateix dia (2." ascensió) per cRoRos Rlayo i Troya.

—ePunta Monistrols, el dia 9 de gener, per J. Serrat i R. Vilalta.
—eMorral del Llopo (Vía M. Garcia-Aranya) el dia 2 de febrer, per

L. Andreu i A. Grau.

—e Agulla de les Fogaroseso (Via doble corda), el dia 6 de febrer,
per F. Perich, A. Grau (Via Bavaresa) per dRiRu,, J. Piera, J.
Ll. i A. Grau.

—eSalt dels Cavallss i eAresta llarga dels Cavallss (via Alaix), el
dia 20 de febrer, per la eCordada Atrevida:.

—eCavall Bernats (Via O) i eMontgronyo, el dia 16 d'abril, per F.
Ullés i J. Galofré.

—ePunta Monistrolo el dia 17 d'abril, per M. Garcia i J. Galofré.
—eCap de Faraóx el dia 17 d'abril, per F. Perich, J. Centelles.
—eGegant de les Fogarosesa el dia 17 d'abril, per M. Campos, J.

Piera i cFiEuo.

Sots del Bach

--eRoca del Salts (Via Jovi), el dia 5 de desembre, per Srta. Ma-
ribel del SAME, J. Gracia, dRiEus, J. Aced i J. Piera.

—eRoca Planas (paret O) eGermana Gran i Petitas, el dia 9 de fe-

brer, per J. Balada, J. Llobet, A. Domínguez, A. Oviedo i J. Cen-
telles.
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