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Circular per als socis n." 138

ABRIL-JUNY DEL 1970 
El relleu ineludible

L'inexorable camí de la vida, ens porta a un canvi constant
dels intèrprets i dels decorats que rodegen l'acció.

Vegem sinó, la notícia que ja donàvem en la nostra anterior
circular, del traspàs del nostre bon amic i ferm muntanyenc en
Manuel Closa.

En aquest mateix número, també parlem d'un soci nostre desa-
paregut fa ara, justament quinze anys, en Joan Santamaria: poc
conegui, per cert, de les joves generacions. Gràcies a l'ajut d'un
benemèrit soci, expresident i fundador de la nostra entitat, que en-
tre parèntesis, aquest any assolim el 60 aniversari de la nostra fun-
dació, des d'aquell 1910 memorable, dèiem dones, que gràcies a les
notícies de primera mà que ens facilita l'esmentat soci, tenim avui
ocasió de iribular un record al nosire soci d'honor en Joan San-
tamaria, excursionista i literat d'excepció.

Si per un cantó, ens dolem de la pèrdua d'aquests valuosos
elements, per això que diem en començar aquesta editorial, del re-
lleu inedudible, també és veritat que, cada dia en guanyem de nous
i pel que es veu, amarats de les mateixes essències de l'amor a Vex-
cursionisme. Vegem una petita mostra i rellegiu, si us plau: la qVi-
sió del Puigsacalm, publicada el passat trimestre i en aquest ma-
teix número: 4Ciuiat del treballs i un aCant del retorn a la Llei
naturals. Pensem que us complauran. Els seus autors són practi-
cants fervents i jovenissims. Una promesapel nostre futur.

L'estol d'excursionistes que ara militen a les nostres files és
important. La relació d'activitats de tota mena que ressenyàvem en
la Memòria anyal última, ho diu prou clar.

Tenim ara un planier de jovent, amb un neguit i unes inquie-
tuds que enamoren.
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Es el fruit de la feina feta, calladament, pels que ens prece-

diren. No cal dubtar que l'empremta del seu pas pel Centre, ha

deixat marcat profundament el nostre camí.
Prou recordem el tracte senzill i cordial d'en Manuel Closa,

que fa tan poc hem perdut. I la seva dedicació a les tasques de

direcció del Centre que tant estimava. El seu període com a cap-

davanter de l'entitat que a tots ens agermana, fou decisiu per la

continuitat de la casa. Quietament anava fent la feina, sense defa-
llences i amb un exemple vivíssim per a tots nosaltres.

I finalment reproduim un antic poema de l'abat Oliva, que

sembla 'escollit per aquesta ocasió, en acomiadar-nos d'un amic,

guardant les distàncies i la intenció:

Ell va bastir aquesta casa, i alta
quan va ser, Penriquia de llargueses.
L'ajunti Déu a les supernes danses
i seure el faci en son alt tron d'estrelles.

 

Carta oberta al president del Centre, en la trista

ocasió de la mort d'en Manuel Closa

Distingit amic:
Sóc un soci del Centre, mal soci del Centre, doncs a part de

la modesta collaboració econòmica no hi he tingut gens de vida

activa. Ara bé, en les meves sortides excursionistes, són infinites les

vegades que trobava a l'amic en Manuel Closa. Era gairebé un hà-

bit saludarlo a Sant Llorenç, a Montserrat, al Pallars... Dos dies

abans de la seva mort, ens saludàvem a Espot i prengué interès per

venir amb nosaltres a Sant Maurici... El nostre comiat va ésser que
durant aquests dies de Setmana Santa, ja ens veuríem...

Per això no puc admetre la seva mort. Crec, senzillament, que

en cada nova correguda per les muntanyes, el recordaré nostàlgica-
meni, con l'amic que ara fa dies 4no trobem).

Potser deu córrer nous itineraris. La última ascensió. A l'infi-

nit.
El saluda. seu afectíssim,

Josep Maria MORENO I GIRALT
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No et volem dir adéu...

Haig de començar. aquest escrit confessant que sóc un excur-
sionista de via estreta. Al llarg dels primers quaranta anys de la
meva vida tot el meu excursionisme ha consistit en alguna anada
a Sant Llorenç o en treure la mainada de la meva escola a esbar-
gir-se en algun indret no massa allunyat de la nostra comarca.
Quaranta anys, Déu meul Quant de temps perdutl

En descàrrec de la meva consciència i si pot servir per a dis-
culpar-me un xic als ulls dels excel.lents excursionistes del nostre
Centre, he de dir també que tot aquest temps el meu esperit, com
un ocell engabiat, no cessà mai de desitjar fer una excursió al Pi.
rineu, el qual em semblava, i en efecte ho és, una menja exquisida,
un goig excepcional.

Un dia, per fi, sorgí l'ocasió de satisfer aquesta vella aspiració
i, sota la guia de dos grans excursionistes, vaig entrar per la porta
gran a aquest palau emocionant i meravellós que és el Pirineu ara-
gonès. De Torla a Gavarnie passant pel Mont Perdut. Quina llami-
nadura per al meu paladar verge i il.lusionat'l

Una vegada romput el malastruc ja no hi hagué aturador:
l'Aneto, el Posets, el Vignemale, etc., i sempre guiat per aquests
dos amics. Quantes alegries els dec i quantes hores amables m'han
proporcionatl Il de sobte, inesperadament, la mort, traidora i im-
placable, ens ha arravatat el millor de tots nosaltres: en Manuel
Closa.

Trista dissortl Però per què2 Per què ell el primersi era el que
més estimava aquesta terra gasiva i terriblement bella que ens sosté2
Si vivia per contemplar-la, per resseguir-la, per amarar-se'n l'ànima
i els sentitsl Es mereixia viure més que tots nosaltres perquè ell
estimava més aquesta nosira terra brava i, per tant, li pertocava
gaudir-ne més plenament i llargament. Fatalitat injusta i eruell

Hi ha molis homes que van a la muntanya amb una dèria con-
creta: per assolir un cim de difícil ascensió, per escalar una paret
vertical o per endinsar-se en les entranyes de la terra per una cli-
vella profunda. En Manuel Closa era un autèntic enamorat de la
natura, ell no havia mai exigit a la muntanya cap altra cosa que
el goig senzill i resignat d'estimar-la. Hi anava per omplir-se el pit
d'aire pur i perfumat, per fer-se acaronar les oides amb les remors
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de les aigiúes i els cants dels ocells, per clavar-se als ulls la rude

visió de les cresteries o asserenar l'esguard sobre les valls humides

i silents. En Manuel Closa en la seva dedicació a l'excursionisme

químicament pur, en la seva indeclinable fidelitat a la mútua afec-
ció que ens aplega i agermana en el nostre Centre, era el millor de
tots nosaltres.

Però no faríem justícia a la seva memòria si ens limitéssim a

recordar-lo com excursionista. En Manuel Closa era molt més que

un gran excursionista: era un home senzill, discret i cordial, l'amis-
tat del qual, per als que teníem el goig de gaudir-ne, era un sen-

timent sòlid, bonic i manyac. El nostre amic era un home de bé

j un cavaller de cap a peus. Per a tots els que l'estimàvem, la seva

partença ha estat com si ens haguessin arrencat brutalment un es-

queix del nostre cor. Ara, per sempre, sentirem la manca d'aquest

bocí de la nostra pròpia substància, perquè en aquest món hi ha

coses que no poden ésser reemplaçades.

Manuel Closa, amic dilecte i enyorat, el destí ha fet que tu,

que tant estimaves la muntanya, partissis d'aquest món amb els ulls

clavats en la feréstega silueta dels Encantats, aquests bellíssims cims

bessons que per tants motius són la síntesi i el símbol del teu Pi-

rineu. Que aquesta serena visió t'hagi .servit de consol i viàtic a

l'hora del traspàs. Nosaltres no et volem dir adéu perquè vius i
seguiràs vivint en el nostre record.

Carles PUIG

Terrassa, juny del 1970

 

Si el foment de la infiltració de la pluja en la terra no és el

remei que cura tots els mals, és l'ingredient bàsic de tot remei que

pretengui curar qualsevol dels mals que pateix la societat humana.

4No ens quedarem curts en fer aquesta afirmació2 Perquè, sen-

se la tal infiltració, no hi ha vida orgànica possible. I, en moltes con-

ques, aquest fenomen tan beneficiós pot passar, desapercebudament,

de quasi total a quasi gens. Í de quasi gens a quasi total, per un es-

forç humà encertat, constant i llarg.
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En el XV aniversari de la mort del soci

honorari del Centre, Joan Santamaria

En Joan Santamaria i Munné nasqué a Lleida l'any 1887 i morí

a Barcelona en 1955.

Li dedico ara aquesta recordança amb motiu de complir-se el
quinzè aniversari del seu traspàs.

El bon amic Santamaria, advocat, escriptor, excursionista i me-
lòman, s'incorporà a les tasques del Centre per allà l'any 1916 i,
amb motiu d'aixecar el domicili de la nostra ciutat per a traslla-
dar-se a Barcelona, el dia 9 de febrer del 1919 fou obsequiat pels
seus amics amb una excursió al nostre Sant Llorenç i amb un àpat
al cor de la muntanya, en la senyorial masia de Can Pobla,

Santamaria fou un constant conferenciant en el Cenire Excur-
sionista de Terrassa. L'any 1916, oferí la seva primera conferència
que tractava de 4L'AÀrt del bon excursionistas i el 10 de març i el
13 de maig del 1917, donà dues conferències: la primera sobre la
cMissió espiritual del bon excursionistas i la segona sobre 4La casa
i la ciutats. Les tres magnífiques dissertacions. de caràcter excur-
sionista, foren editades per la nostra entitat.

Després donà unes conferències acompanyades de projeccions.
El 23 de març del 1919 oferí la preparatòria de la 12 excursió a
Barcelona, de la qual fou el director. Del seu Roda món, ens en
donà un tast el 22 de març del 1921, sobre 4Una anada a Roma,
passant per Gènova, Florència, Venècia, Pàdua i AÀssís i una visita a
Niça, Cannes i Montecarlos il.lustrant-la amb projeccions.

També des de la tribuna del nostre Centre donà les primícies
de les seves 4Visions de Catalunya: amb unes dissertacions ofertes
el 4 i 11 de novembre de l'any 1927, el 26 de febrer i 4 de març
del 1928 i 11 de gener del 1929, en aquesta última va parlar-nos,
de la seva visió de la nostra ciutat, amb els segúents termes elo-
giosos:

e—Jo2 Mireu: jo hi he fet dia i vida, m'hi han nascut dos
fills, hi tinc una bella colla de bons amics, hi he passat la tongada
més plàcida i tranquil.la de la meva joventut, hi he escrit les pri-
meres obres literàries... Si no sóc terrassenc d'origen, men considero
per adopció espiritual. L'únic que he estat, d'ençà que sóc viu, és
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soci honorari del Centre Excursionista de Terrassa, i aquest títol jo
el rumbejo com si fos una executòria de noblesa,

El mes de maig de l'any 1925, il.lustrà una conferència sobre
el tema cVoltant pel móny, continuant amb una altra parlant dels
monestirs de cPoblet i Ripolly, donades durant la temporada d'hi-
vern de l'any 1928 al 1929. El 8 de febrer segúent, parlà del tema
4ÈEls Pirineuss i el 14 de desembre de eCatalunya vella: la mun-
tanya).

La seva col.laboració al butlletí cArxius del Centre, la inicià
amb motiu de la mort, al 16 d'agost del 1919, del nostre malagua-
nyat secretari N'Àntoni Sà i Boix, amb la dedicatòria cEn recor-
dança...s.

A leArxius de setembre-octubre del 1921, publicà un article
alentant els treballs de la guia en projecte, amb el títol 4La guia més
pràctica de la nostra muntanya de Sant Llorençs. Els seus articles
continuaren el 1923, amb els temes de cPoblet i la Seu vella de
Lleidas: el 1925 amb 4dlL'excursionisme espirituals i pel juny de
l'any 1934, amb l'eAdéu companys amb motiu de la mort d'en
Francesc Capella que fou secretari per espai de quatre anys, des
de de la fundació del nostre Centre.

En Santamaria fou el promotor de la nosira visita a V'Ateneu
Barcelonès i de la realitzada per la Casa del Vallès, de Barcelona,
al nostre Centre el 1929, anys en que s'havia trobat la sivella visi-
gòtica a les sepultures bàrbares explorades a Coll d'Eres, de Sant
Llorenç del Munt.

Els companys del Centre, Duch, Capella, Segués, Marian Galí
i el que signa, capitanejats per En Santamaria, iniciàrem les ex-
cursions d'estudi, la primera de caire verdaguerià, al castell de
Montesquiu, La Gleva, Els Munts i Perafita i les altres de la "Des-
coberta d'Aragó" el 1928, per Lleida, Fraga, Saidí, Montsó, Barbas-
tre, Osca, Loarre, Alquezar, Tamarit, Balaguer i Camarasa: i la de
l'any segient a Santes Creus, Gandesa, Àlcanyís, Morella i Sant
Carles de la Ràpita. La visita al rector de Monçó, motivà la visió
extraordinaria del famós article dImpromptus.

Les obres literàries d'en Santamaria a més de les 4Visions de
Catalunyas en quatre volums, il.lustrats amb dibuixos a la ploma
pel desaparegut consoci en Joan Duch, són: 4L'Apòstolx, eMa vida
en doinas (1925), dLa filla del Tartarís (1926), eNarracions ex-
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traordinàriesx, 4Quatre titelles i un ninot, (1926) i çAdam i Evax

(1936).

En Santamaria mantingué en tots moments, contactes i bones

relacions amb els amics del Centre Excursionista, malgrat exer-

eir el càrrec de jutge, del Jutjat Municipal de Districte de l'Au-
diència de Barcelona. Col.laborarà a la revista Moments).

Acabada la nostra guerra civil, passà pel calvari de diverses vi-
cissituds: inhabilitació en l'exercici de la seva carrera vocacional i
amb tots els seus béns bloquejats. Isolat anà capejant les adversi-
tats de la vida. Molt apenat morí sobtadament el dia 19 d'abril
del 1955.

Deixà instituit el 4Premi Santamaria, que l'any 1958, guanyà

el nostre compatrici i amic, en Ferran Canyameres, amb cEl gos
udolà la morts, narració històrica local de la mort del curandero

anomenat Josep Carreras, de motiu gEl Déus, que havia anunciat
la seva fi pel dia 15 d'abril del 1922, com així es complí la pròpia
profecia.

La 4Penya del Premi Santamaria, prepara l'edició de l'obra
pòstuma del nostre recordat literat, del llibre titulat possiblement
4La roda dela fortunas, deessa mitològica que dissortadament aban-

donà al bon amic en Joan Santamaria i Munné, en els darrers anys
de la seva vida.

Pau GORINA i GABARRÓ

 

Tot jove que va entrant en la veterania de l'excursionisme, sent
i manifesta el seu amor a la naturalesa.

Per poc observador i sentimental que sigui, j quantes vegades

s'adonarà de les vexacions que el paisatge va rebent aci i allà de
part dels homesl Però, es podria dubtar de la sinceritat de les se-

ves exterioritzacions d'estimació, si no reaccionés positivament i
maldés per reparar les nafres que li han produit, tractant, fins i tot,
de superar l'estai primitiu.

És que, si algú diu que estima molt la seva mare, pensarem
que és cosa natural. Més, si ella s'estés morint i el seu fill no pro-
vés de salvar-la creuriem que és mentider.

El sòl rústic de les comarques nostra i veines, està en greu

perill.
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Bosc de Les Fonts, cremat

Rondo pel bosc, al caient de la tarda.

Per un ample camí molt fressat.

l arribo a uns paratges que'm causen espant.

Les branques gemeguen colltortes. El bosc és cremat.

No piula ni canta l'ocell. No hi ha vida.

La sensació de la mort... del no res.

Al meu esperit un calfred s'encomana,

i entre el vent els espectres negrosos udolen.

De sobte s'oeix el brunzir

del quatrimotor que s'atança

i m'obliga a aixecar els ulls al cel

i recordar de nou el seu blau.

Ocell que llueixes amb reflexes metàl.lics

ferit pels raigs del sol ponent

i m'alliberes de la visió paorosa del bosc esquelètic

seguint-ie amb la mirada, retrobo la ciutat al lluny.

Francesc PALET i SETÓ

Les Fonts de Terrassa

Setembre del 1965
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CIUTAT DEL TREBALL

La nostra ciutat. Ciutat obrera. Ciutat on bullen cruament els
problemes socials. Ciutat on a totes hores podem sentir el soroll
frenètic de les fàbriques, dels tallers... on es viu la vida de pressa.
On al final de la setmana els homes es troben lassats... amb desig
intens d'allunyar-se i oblidar la tensió de les hores viscudes entre
el baf de la llana, de la gasolina o de les màquines d'escriure.

Ultimament ens hem adonat que molts homes, per relaxar
aquesta tensió, han cercat l'excursionisme. l així en molts ambients
hem reduit l'excursionisme a un esport de dies festius i d'evasió.

Esport que d'aquesta manera, s'ha deslligat de les preocupacions
i problemes diaris de l'home que el practica.

Nosaltres, que estimem l'excursionisme, crec que devem pregun-
tar-nos sincerament: ——és això el que volem i esperem del nostre es-
port2 No seria millor encert que emmoilléssim l'excursionisme din-
tre de les aspiracions, problemes i desigs de la nostra ciutat, de la
nostra pròpia vida de cada dia2

La muntanya ens ha ensenyat coses meravelloses, ens ha fet
sentir a tots més companys, més homes... ha fet que tots ens ajun-
téssim en un grup. Crec que seria molt important que ens obríssim
a tots els problemes de la vida de relació, culturals, socials i a totes
les aspiracions de la ciutat on es desenrotlla la nostra vida. Pel con.
trari, ara, correm el perill d'anar-nos tancant dintre un cercle que
ens separa dels altres. A vegades sembla que tinguem por d'obrir-
nos, sembla que volguem estar deslligats del que ens rodeja, que
visquem en un altre món, on no viuen els altres i on només existim
nosaltres sols.

Crec que tots hauríem de mirar de trobar un moment per fer-
nos aquestes preguntes. I després prestar la nostra col.laboració des-
interessadament. Col.laboració que no es tracta pas únicament d'aju-
des materials, sinó la d'aportació de noves formes, d'oferir-se, de

prestar-se, de no contentar-se amb crítiques destructives, de saber
cedir quan és necessari, de no tancar-se dins els propis punts de
vista, sinó de saber valorar el que tenen de bo els punts devista
dels altres.

Francesc BURGOS i PALAU
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Cant del retorn a la llei natural

Presentem avui un altre article d'un jovenissim consoci,

el qual també és cursetista del "ler. CURS D'EXCUR-
SIONISME DESTINAT ALS ESCOLARS DE 14 a 16
ANYS", que ve celebrant actualment la Secció d'Alta
Muntanya del CENTRE,

Esperonat per la nostra crida, que fèiem en la circular
anterior, també ha volgut col.laborar amb aquest treball
que. considerem molt interessant.

En publicar-lo, voldríem que els seus companys, que
també segueixen el curs, ens facilitessin originals.

Animeu-vos J Us els esperem per publicar-los. (N. de R.)

La vida quotidiana és pesada, gris, aspra i molts cops, podríem
comparar-la a una massa informe d'elements contingents, de sub-
jectes emmotllats a una societat plena d'incongruències, on la soli-
daritat i la convivència humanes han deixat pas a una interdepen-
dència mordaç, entre la qual l'home és individu i no persona, on
l'intel.ligent platirrini ha oblidat la seva vocació i s'ha subjectat a
la seva aptitud. És dones aquesta vida diària un immens mecanisme,
aturada en el temps, en l'espai, en el moviment, és falsa ja que de-
pen de perfeccionaments electrònics, és un cúmul de passions ale-
gres, rebels o solament tristes o indiferents.

La naturalesa és el compendi, el fruit dels segles, el reflex d'una
perfecció, a vegades difícil d'imaginar. L'home és persona, és con-
tingent però, molts cops, tan sols de si mateix. Veu la vida i pensa
en la vida, veu la mort i pensa en la mort, després sent nostàlgia de
si maleix, pensa en l'alliberament, en l'expansió que suposa aquest
món, però, les seves idees materialistes el sedueixen de nou.

D'un temps a aquesta part, l'home s'ha adonat de que el seu
món no acabava en les vies de circumval.lació, que més enllà hi ha-
via la naturalesa, el món real i ideal a la vegada, ple de canvis, me-
tamorfosis, ple d'idees i formes noves, subtils, lleugeres, alegres, im-

ponents i senyorials, on el més amagat i fosc racó és vida. El sec
matoll empara el niu, la tendra flor acaricia i regala a l'abella, la
verda pineda aixopluga al gràcil esquirol.
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L'home taciturn i malenconiós, l'home empresonat, és en aquest

ambient jovial i alegre, abans que tot home, és raonable, intel.ligent

i s'adona de que al darrera de tot aquest meravellós conjunt, tan

ben ordenat, hi ha un ser superior, omnipotent, benigne. S'adona de

que cada causa és efecte, de que cada efecie té causa i de que la causa

primera de tot el que es veu, és aquest ser superior, omnipotent i

benigne: és Déu.

No obstant es produeix un fenomen estrany. L'home ciutadà,

descobreix el camp i el frequenta, el fomenta, encara que no l'ex-

plota, afalaga les seves virtuts, admira les seves belleses bucòliques

o senzillament agrícoles, és a dir, es fa en part idealista. En canvi

l'home agricultor, el que cultiva la terra, descobreix la ciutat, amb

les seves trampes, intrigues, les seves presses i fatigues, els seus fums

i gasos, el seu mecanisme que no para i s'instal.la a la ciutat i es

converteix en materialista, oblidant el bocolisme que tant dema-

nen els habitants de la ciutat: oblida la seva sinceritat i la seva hon-

radesa, la tranquillitat i fins la salut. Potser estic en un confusio-

nisme ideològic, però, la realitat, és patent.

La naturalesa proporciona una gran abundor de vocacions.

El biòleg amb el seu insatisfet afany de trobar vida, resta me-

ravellat davant de l'evidència: el més petit element és un sistema

perfecte, on tot el més divers o el que pugui imaginar-se, està unit

j dirigit a una finalitat comú: la reproducció i amb ella la perpe-

tuació.

El mineralogista, descobreix una gran quantitat de capricioses

formes que la llei natural ha donai als elements morts. Formes que

jamai no aconseguirà escarnir el més destre artista ni el més pur

artesà.

El paleontòleg, arrenca de la naturalesa, el que ella ha conser-

vat durant mil.lenis en la seva forma, canviant, això sí, la seva cons-

titució, per tal de que així perdurés pels segles dels segles, allò que

en els principis fou vida.

El teòleg arriba a Déu, amb tota rapidesa, per la sola observa-

ció de la seva obra. :

Però abans que tot la naturalesa és un gran estímul per l'home.

L'home, forja el seu caràcter, ja que no en poques ocasionss'en-

fronta a uns elemenis que li resulten adversos, un estímul que l'in-

dueix a preguntar-se: —Què és la vida2 —On va la vida7 —Per-
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què vise2 —Com és que sóc viu2 Es a dir. —Quina és la influència
de Déu sobre de mi2 Tanmateix, una sèrie de preguntes que fan que
s'oblidi dels problemes tècnics, ineserutables per la seva evidència,
que fins aleshores li havien semblat molt profunds.

Pelprofà el camp és un cicle poètic. A l'estiu els pasturatges
són alts, les flors gemades i orgulloses, els animals enjogassats i vi-
gorosos. La tardor és gris, taciturna, els vents converteixen els ar-
bres en pals desgairats, els sòls es vesteixen de gala amb tupides
catifes. En arribar l'hivern tot es torna sublim, senyorial, les mun-
tanyes engalanen els seus cimals amb toques deil resplendor, les
aigues semblen protegir-se i cobreixen els seus lloms amb gèlids es-
pilis. Els gels comsi fossin immensos diamants, llueixen als dèbils
raigs de sol. Í després la primavera, retorna a la vida, les neus es
fan escàpoles, les flors i les pastures les substitueixen, les aus multi-
colors amb els seus cants animen els paratges. Els arbres presumei-
xen les primeres fulles i flors, els insectes poblen l'atmosfera. Tot
retorna a la vida, de nou ve l'alegria.

La naturalesa, aquest món tan dur i agradable alhora. un món
e I - 5 . .

que qui sap si l'home futur eligirà, abans d'autodestruir-se dintre del
seu propi progrés.

Fermi GUISADO

 

Heu sentit dir "bosc fa bosc". Prové de l'estat del sòl, perquè:

Quanel bosc es beu tota la pluja, ell mateix es rega. sembra

i adoba.

l encara:

Ell mateix s'ombreja i refresca i, amb tol això, s'alleugereix

del perill de foc.

És més:

Al dessota dels arbres ombrosos, solen produir-s'hi els arbustius

de fulla grossa molt menys inflamables o, més aviat, resten nets de

vegetació baixa.
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Biblioteca
   

Ens han arribat a les mans uns llibres que, per la seva erudició,
són ben curiosos i deguts al mecenatge de la Fundació Salvador Vi-
ves i Casajuana. El primer d'ells es titula "EL CENS DEL COMTE
DE FLORIDABLANCA 17877, la introducció, edició i index, és a
cura d'en Josep Iglésies. Aquest autor ja conegut, per haver-nos ho-
norat amb les seves conferències en el nostre estatge, és membre de
la Reial Acadèmia de Ciències i Aris i Secretari de la Societat Ca-
talana de Geografia i també forma part del cos de redacció de la
"Geografia de Catalunya" dirigida per en Lluis Solé i Sabarís. És
un apassionat excursionista.

Farem un breu comentari d'aquestes publicacions:

Aquest estudi demogràfic de fi del segle XVIII, ha d'ésser una
constant obra de consulta per portar a terme nous treballs d'ordre
social i econòmic. La meticulositat de la seva presentació, es ma-
nifesta en aquest volum de més de 600 pàgines, que comença amb
una exhaustiva introducció. Les xifres dels antics "corregiments"
(distribució del territori en aquells temps) estan ajustades a les "co-
marques" actuals, per tal d'aconseguir una millor comparació amb
els censos posteriors.

Mapes de densitats de població. comparatius entre censos, pi-
ràmides d'edats, distribució per edats i per corregiments. Les dades
sempre són donades en percentatges. Classificacions dels habitants
per oficis o professions, estats i sexes. Tot això és el que veiem en
aquestes 62 pàgines introduetòries.

Volem remarcar algunes dades referents a la nostra ciutat.
—Poble de la Cartoixa de Sant Jaume de Vallparadís. Parrò-

quia, part de Sant Pere de Terrassa, part dels afores i part de la
vila de Terrassa: 16 habitants.
—Poble de Terrassa, Vila. Parròquia del Sant Esperit i Sant

Pere de la Vila de Terrassa: 2.933 habitants.
—Poble de Sant Pere de Terrassa, afores. Parròquies de Sant

Pere, Sant Julià, Sant Quirze i Sant Vicenc de Junquera: 1.143 ha-

bitanís.
—Poble de la Quadra de Clarà. Parròquiade Sant Miquel de

Taudell: 8 habitants.
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Tots quatre nuclis de població, pertanyien al Corregiment de
Mataró, (que ja hem dit era la divisió administrativa d'aquella èpo-
ca). També hi figuren detallats en aquests censos, les edats, els es-
tats, els sexes, els oficis i les professions.

El segon llibre, també patrocinat per la mateixa Fundació Sal.
vador Vives, es titula "JOAN DE CASTELLNOU, SEGLE XIV,
OBRES EN PROSA". La introducció, edició crítica i índexs, són a
cura d'en Josep M.' Casas i Homs, Hatinista i lexicògraf, traductor
de la Fundació Bernat Metge.

Es iracta d'un treball sobre la poesia trobadoresca. Compendi
de la coneixença dels vicis en els dictats del Gai Saber. Glossari al
Doctrinal de Ramon de Cornet.

És un valuós estudi literari, lèxic i gramatical de la nostra llen-
gua durant el segle XIV.

 

Crònica
   

ACTES I CONFERÈNCIES:

— 3 d'abril: El nostre consoci i vocal de la Secció de Ciències
i Àrts, en Ramir Masdeu, va dissertar en el nostre saló sobre el te-
ma: "PASSAT I PRESENT DE LES ESGLÉSIES ROMANO-VISI-
GÒTICO-ROMÀNIQUES DE TERRASSA": la conferència, seguida
amb interès per un atent auditori, anava acompanyada de diapositi-
ves fotogràfiques. Davant d'un plànol de l'església de Santa Maria
el Sr. Masdeu donà detalls de les diverses excavacions efectuades en
el recinte. Va indicar també la possibilitat de que existeixin nous
vestigis d'una basílica paleocristiana. Aquesta suposició es recolza
en els estudis i medicions que ha efectuat ell mateix, en les restes
de murs existents en els costats del mosaic de l'entrada actual de
l'església de Santa Maria: mosaic que també digué, entre parèntesi,
està sofrint un tracte duríssim per part de visitants i públic en ge-
neral i que si no es prenen mesures molt ràpidament, desapareixerà
definitivament dintre de molt poc temps. Una notícia força interes-
sant, fou la de que, sembla que per la propera tardor, es realitzin

noves excavacions, en aquestes restes de murs i també a l'absis de
Santa Maria. Les diferents diapositives projectades de temples astu-
rians i Heonesos, del segle VII i altres de iugoslaves i italianes, de
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similar construcció i èpocaque els nostres, serviren al Sr. Masdeu,
per fixar que durant el períodevisigòtic, en el segle VIe. és quen
foren aixecades les nostres esglésies.

— 10 d'abril: Com a continuació de la sessió endins
del passat 28 de novembre, foren projectats diversos films amateurs
de muntanya, reportatge i de folhlore català, que en el seu temps
obtingueren destacats premis en els Coneursos Nacionals de Cinema
Amateur. El seu autor, el nostre consoci N'Agustí Fabra, titulà la
vetllada "40 anys de cinema amateur". "Els esquís damunt la neu
(1929-1935). "Un campament a Sant Maurici (1932)7 el primer que
organitzava el Centre. "Escenes litúrgiques" entronització de la Ma-
re de Déu de Montserrat (1947) i processó de les relíquies dels Sants
Patrons de la Ciutat (1958). "Folllore" escenes típiques de Cata-
lunya (1934-1935). Les pel.lícules projectades foren premiades, com
així mateix el seu autor amb una calorosa mostra d'afecte per part
de tots els assistents, entre els quals hi havia alguns ex-presidents i
veterans associats a la nostra entitat. La vetllada s'ho valgué. Aques-
tes cintes detallen i són un document gràfic valuosíssim de la vida
del Centre, d'aquells anys vints i trentes, períodes en els quals Fabra
treballà tant per l'excursionisme i per aquesta casa.

— 24 d'abril: El nostre consoci N'Àngel Casanovas, membre
actiu de la Secció d'Alta Muntanya, pronuncià a les vuit del vespre
una conferència titulada: "INICIACIÓ DEL XXè CURSET D'ES-
CALADA". Tal com indica el tema. es tractava de la lliçó inicial de
l'esmentat Curset, que seguí entre classes teòriques i pràctiques fins
el 24 de maig.

— 24 d'abril: "Problemàtica actual i vida social a l'Orient mig"
aquest fou el títol, que estudiants palestins afincats a la nosira ciu-
tat, desenrotllaren en el nostre saló d'actes a dos quaris d'onze del
vespre. El públic assistent seguí amb viu interès les explicacions del
drama que actualment té lloc en aquelles terres, amb una visió his-
tòrica, present i futurista del poble palestí.

— 8 de maig: Sessió cinematogràfica de pel.lícules cedides per
l'Institut Francès, de Barcelona. "Calanques" de submarinisme i es-
calada. "Vertical Orly" vol inaugural aeri. "Belleses subterrànies"
de tema espeleològic.

— 15 de maig: En Joaquim Monturiol i Pons dissertà en el
nostre saló, sobre el tema "MAURITANIA". Enviat en aquell país
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per la secció de mineralogia i cristal.lografia de la Universitat de
Barcelona, ens donà una ressenya de primera mà, referent a la cons-

titució del país africà, les diverses races que el poblen i els oficis que

exerceixen. La importància dels jaciments de ferro, la construcció
de la línia fèrria per aconseguir la seva millor explotació, la cons-
trueció de ciutats i viles completament artificials. La vida en aque-
lles zones tan càlides i uns detalls de la fauna. El nombrós públic
assistent premià molt efusivament la interessant col.lecció de diapo-
sitives fotogràfiques que illustraven la conferència tan bellament
expressada pel professor Monturiol.

— 223 de maig: En el Saló Regina de la nostra ciutat i amb
gran assistència de públic, tingué lloc la presentació dels escaladors

i bons amics, en Josep Manuel Anglada i en Jordi Pons, components
de "L'EXPEDICIÓ BARCELONA A L'HINDU EUSH - 1969". La
conferència anava il.lustrada amb la projecció de 300 diapositives
en color. Les diferents vicissituds viscudes pels expedicionaris fins
aconseguir el cim verge de l'ISTOR-O-NAL de 7.398 m. doble vic-
tòria per a l'alpinisme espanyol, tota vegada que és el primer "7.0007
ji el cim més important que restava per vèncer a la serralada de
l'HINDU EUSH. La bellesa de les fotografies i la fàcil dicció dels
amics Pons i Anglada, feren les delícies del nombrós públic que
premià amb una gran ovació l'esforçada gesta d'aquests ferms esca-
ladors.

— 29 de maig: Es projectaren en el nostre saló d'actes, diver-
ses col.leccions de diapositives fotogràfiques obtingudes durant el
període de vacances de Setmana Santa, pels socis de l'Entitat.

OO — Dies 1 al 12 de juny: Queda instal.lada en el nostre saló la
"18 EXPOSICIÓ LOCAL D'ESPELEOLOGIA", organitzada per la
Secció d'Investigacions Subterrànies. Fotografies, Plànols, Mostres
d'equips per practicar l'espeleologia, és el material exhibit. L'Expo-
sició és molt visitada, per entesos i profans i crida fortament l'aten-
ció. L'entusiasme i dedicació dels diversos elements de la Secció que
ban portat a cap aquesta mostra, demostra ben claramentla puixan-
çade lesseves activitats.

— 4 de juny: Es va celebrar una missa a la memòria del nos-
tre ex-president, en Manuel Closa, a la Parròquia de la Sagrada Fa-
mília, de la nostra Ciutat. Hi assistiren nombrosos amics i consocis.
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— 12 de juny: El Grup Espeleològic de Badalona, presentà en
el nostre saló "LA COVA DEL SOLENCIO" (Osca) conferència
acompanyada de diapositives fotogràfiques en color. Aquest acte era
la cloenda de la "1 EXPOSICIÓ LOCAL D'ESPELEOLOGIA".
Nombroses fotografies, ens descobriren les belleses d'aquesta xarxa
de coves tan magnífiques i encara poc conegudes. Un altre encert
de la S.I.S. per donar a conèixer la seva especialitat.

—— 18 de juny: El nostre consoci en Delfí Feiner i en una sessió
a les vuit del vespre (horari que si mereix l'acceptació dels nostres
associats, es repetirà novament) va presentar una projecció de dia-
positives fotogràfiques de diverses activitats de muntanya i una pel-
lícula del darrer Campament Social de Vacances. Nombrós públic
assistí a la reunió i premià efusivament les belles fotografies pre-
sentades.

— 26 de juny: La CORAL SANTA CECÍLIA de JJ.MM.de la
nostra ciutat, dirigida pel mestre en Josep Freixas, ens oferí un con-
cert coral molt destacat i que el públic ovacionà llargament a la fí
de la interpretació. En total es cantaren 24 cançons. Dotze a cada
part. Polifonia religiosa, Cançons europees, Cànons tradicionals, Po-
pulars catalanes, Cançons de tot temps. Cançons intimes i Espiri-
tuals negres.

XXXIX DIADA DE GERMANOR:

"Igual com els atletes, que en el relleu de la cursa, es lliuren

el testimoni" i donen prova de la seva col.lectiva participació: així

ara, nosaltres novament ens llançarem a la "pista" per celebrar la

DIADA.
Són ja amb aquesta, trenta-nou les DIADES que testimoniegen

la nostra tossuderia en estimar les muntanyes i organitzar uns actes

cívics i esportius, que ens agermanin cada vegada més. En aquest
món trasbalsat, on són trepitjats i escarnits tants principis immu-
tables i on els homes continuen encara, les seves guerres de costum,

nosaltres, amb una gran dosi de bona fe i d'esperit jovenívol, volem

fer tots els possibles per brindar dos dies de treva i acostament a les

essències més pures de la naturalesa.
Confiem voldreu acompanyar-nos i així amb la vostra presència,

donaremtots plegats, el veritable sentit a la nostra tradicional DIA-
DA DE GERMANOR".
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Aquesta fou la invitació perquè tothom acudís els dies 6 i 7
de juny als paratges de Can Robert. La festa es desenrotllà amb
tota felicitat, inclús el temps volgué cooperar. Sembla que el lloc es-
collit aquest any, per celebrar la Diada meresqué l'aprovació de tots
els nostres amics i consocis. La comissió nomenada perquè cuidés de
tota l'organització, va treballar de ferm. El programa d'actes esta-
blert prèviament no decaigué ni un moment.

Els guanyadors dels diferents concursos, foren els segúenis:

Concurs Infaniil de Pintura ràpida:

Categoria de 4 a 7 anys (14 participants) ler. premi: Marc Ma-
rinel.lo, 2on. premi: Núria Català i 3er. premi: M. Eugènia Vi-
cente.

Categoria de 8 a 10 anys (20 participants) ler. premi: Gemma
Burrull, 2on. premi: Rosa Busqué i 3er. premi: Roger Prat.

Categoria de 11 a 14 anys (30 participants) ler. premi: Mont-
serrat Cabra, 2on. premi: Ester Moncunill i 3er. premi: Francesca
Cabra.

Premi a la tenda més ben parada:

Categoria muntanya: Heremies Busqué.
Categoria Camping: Lluís Llort.

Cursa de sacs:

Categoria femenina, fins a 10 anys: Margarita Martínez.
Categoria femenina, fins a 14 anys: Ester Moncunill.
Categoria masculina, fins a 6 anys: Juli Puigantell.
Caiegoria masculina, fins a 10 anys: Jordi Centelles.

Categoria masculina, fins a 15 anys: Joan Grau.

Gimhama:

Categoria femenina: 13 Anna Peiró: 2. Margarida Martínez i
3.4 Mercè Pi.

Categoria masculina: ler. Enric Prat, 2on. Francesc Zapater i
3er. Jordi Moncunill.

Lluita a la corda per equips:

Equip campió, compost per: Pere Lluís Pujol, Fermí Guisado,
Ramon Sans, Josep Gasol i Domènec Prat.
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Concurs de rams i flors silvestres:
Premi al ram més artístic, el presentat per la Srta. Maria

Raspall. :
Premi al ram més variat, el presentat per la Sra. Mercè Tort.

Coneurs de petanca:
Equip campió, format per: Josep Millera i Jaume Roura.
Mentre els músics reprenien l'alè i els sardanistes també, es re-

partiren els diversos premis i trofeus als guanyadors dels concursos,
enmig de l'eufòria general. Il amb la immensa roillana de L'ALE-

GRE ADÉU-SIAU, corejada per tois, ens acomiadàrem fins el pro-
per any.

IX MARXA EXCURSIONISTA LOCAL DE
REGULARITAT PER MUNTANYA:

El dia 19 d'abril tingué lloc la celebració de la novena edició

d'aquesta prova de regularitat. El nombre d'equips participants,

fou de 38. Inscripció molt nombrosa, per tractar-se d'una prova lo-

cal i pràcticament social.
La Marxa s'inicià a la Urbanització del Pla de Sant Llorenç i el

seu itinerari es desenrotllà pel coll del Cavall Bernat, camí dels

Monjos fins a trobar el camí de la Senyora,la totalitat d'aquest pin-

toresc camí. descens d'una part de la canal de Santa Agnès, obaga

del Dalmau, coll de les Guineueres, torrent del sot de la Matalonga,

carena de l'Illa, coll Llarg, sot de la Carda, coll de Grua, sot de la

Codoleda, i de noual Pla de Sant Llorenç. Itinerari desenrotllat to-

talment en els caients orientals de Sant Llorenç del Munt, amb la vi-

sió dels desnivells més considerables de tota la nosira serralada.

Els primers equips elassificats, foren els seguents:
Jaume Busqueta - Nuri Arnan
Jordi Moncunill - Ester Moncunill
Teresa Julià - Montserrat Barba
Juli Puigantell - Francesc Ullés
Antoni Argemí - M." Rosa Puig
Jordi Llobet - Joan Saumell
Jordi Peiró - Miquel Prat
MS T. Alavedra - Antònia Alavedra
Josep Berenguer - Jordi Berenguer
Alfons Ruiz - Juan Estella

fins a 38 classificats.
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II MARXA DE REGULARITAT DEL VALLÈS:

Organitzada pel Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès.
És va celebrar el dia 26 d'abril. Equips nostres es classificaren

com segueix:
5è: Roser Cabanes - Jaume Fulladosa, 15è: Nuri Arnan - Jaume

Busqueta i 21è: Joan Penalva - Josep Gasol. Per entitats, el Centre
es classificà en segon lloc.

XXXIV MARXA EXCURSIONISTA DE
REGULARITAT DE CATALUNYA:

Es celebrà el dia 10 de maig, organitzada pel Centre Excur-
sionista "ELS BLAUS", de Barcelona i va seguir el segient itinera-
ri: Balsareny, Sant Cugat del Racó, Castelladral, Súria. Es classi-
ficaren 424 equips en total. Del Centre hi prengueren part 9 equips.
Per entitats vàrem ocupar el novè lloc. Individualment: 5è: Anto-
ni Argemí - M. Rosa Puig: 40è: Jaume Busqueta - Nuri Arnan:
57è: Josep Gasol - Favià Flores.

 

  
Secció d'Alta Muntanya
 

XX CURSET D'ESCALADA
El Grup d'Escalada de la Secció d'Alta Muntanya, ha organit-

zat aquest any el Curset d'Escalada en roca, amb la finalitat d'es-
tendre la seva pràctica entre el major nombre de muntanyencs i
donar-los-hi els coneixements necessaris a tots ells, perquè l'enfron-
tament a la muntanya no sigui una temeritat. Amb aquestes parau-
les encapçalàvem el programa, que constava de quatre sortides pràc-
tiques i tres classes teòriques. El mal temps va impedir algunes sor-
tides, que més tard s'han celebrat. Creiem que tots els cursetistes
hauran recollit unes profitoses ensenyances i que els serviran més
endavant per desenvolupar-se amb la major seguretat.

FESTA DE SANT BERNAT DE MENTHON:

El dia 15 de juny, es celebrà a les vuit del vespre una missa a
l'Església Parroquial de la Sagrada Família, en commemoració de
la diada del nostre Patró.

Dia 20 del mateix mes, tradicional acampada a les feixes di
La Mola. I l'endemà a les 9 del matí missa en honor de Sant Ber-
nat a l'església del cenobi de Sant Llorenç del Munt.
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Secció d'Esquí
 

Aquest any el Centre ha organitzat els XXV Campionats d'Es-
quí del Vallès i que corresponien als XXXI Campionats Locals.

Cal fer notar la gran participació de corredors de tot el Vallès,
així com també la nombrosa assistència a l'acte del repartiment de
premis, que tingué lloc en un restaurant de la ciutat.

Com en anys anteriors, s'ha organitzat el Cursei d'Esquí, sota la
direcció de l'Escola Espanyola d'Esquí. Els participants al curset
foren bastant nombrosos, encara que la manca de neu, no va ajudar
gens a la bona marxa del curset.

És de destacar també que, després de molts anys que el Centre
no participava en proves de fons, aquest any, un grup força nombrós,
ha pres part a diverses proves de 15 i 30 Qm. a Sant Joan de l'Erm.
Dos equips als relleus 3 x 10 a la Vall d'Aran i Campionats de Bar-
celona. Esperem que la temporada vinent i amb més temps per po-
der efectuar un bon entrenament es puguin aconseguir bones clas-

sificacions.

Classificació dels corredors locals en els XXV Campionats d'Es-
qui del Vallès:

Habilitat gegant: 9è. F. Bacardit, 15è. J. Rambla, 16è. L. Ram-
bla, 17è. J. Segués, 18è. A. Rambla, 19è. J. Roura, 22è. J. Fabrés.
23è. R. Casas, 27è. M. Piera, 29è. P. Aurell, 31è. V. Pirla i

40è. A. Martínez.

Femenina: 5è. R. Vilanova, 6è. P. Ballbé, 8è. M. Rambla, 9.è

M. Comerma, 10è. M. C. Rambla, 12è. E. Grau, 13è. M. Jorba, 14è.

M. Dalmases i 15è. GC. Grau.

Infantils: 4art. G. Soriguera.

Habilitat especial: 2on. S. Segura, 3er. F. Bacardit, 4art. P. Se-

gura, 6.è F. Segura, 7è. J. Costa, 8è. J. Rambla, 14è. M. Piera,

15è. R. Casamayor i 16è. J. Segués.

Femenina: 4a. P. Ballbè, 5ena. M. Comerma, 6a. C. Rambla,

Ta.M. Jorba i 9a. E. Grau.

Infantils: ler. D. Musons.

Fons: 3er. J. Centelles, 5è. M. Piera, 7è. J. Serrat i 9è. P. Bui-

xasa.
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Excursions realitzades
   

Solament es relacionen les que es comuniquen a la Vocalia.

15 febrer: Travessa Olesa de Montserrat —exploració de les
Coves del Patracó, acompanyats per un membre actiu de la S.L.S.,
resident a Olesa de Montserrat— Collbató i Estació Aeri dels FF.
Catalans, per Mateu Fusalba, Anna Fitó, Joan Martí, Angelina Tor-
rella, Angel Carles, Ponç Marquès, esposa, fill i amiga.

5 d'abril: Travessa Castellterçol, Ermita de Sant Julià, pas-
seig matinal a les masies i serralades de Sant Sadurní de Gallifa,
Masia 1 font del Solà, Castellterçol, per Mateu Fusalba, Anna Fitó,
Rosa Salvatella, Maria Lluisa Pèrez, Joan Martí, Angelina Torrella,

Angel Carles, J. Tintoré, esposa i amigues, Ponç Marquès, esposa,
— All i amiga, J. Vilà, Josep Catllà i Montserrat Deitx.

19 d'abril: Excursió a Tàrrega (Comarca del Baix Urgell), vi-
sita als nous Museu i Centre Comarcal de Cultura, Ermita i Serra
de Sant Eloi, per Joan Pineda i esposa, Ramon Brumós i família i
Ramir Masdeu i familia.

Sortides a muntanya, per membres de la S.A.M.:

—12 Setbre. 1969: Hospital de Viella, Font del Pla, Font de
l'Espona, Port Vell del Toro (2.479 m.), Port deViella (2.470 m.),
Estany de Font Freda, Barranc del Port de Viella, per J. Codina
Pont. del C.E.S. i Francesc Burgos.

—28 setembre 1969: Boca Nord del túnel de Viella, Prats de
ses Plas, Tuc de Sarraera (2.632 m.), Estany de Rius, Posada del
Nebot (Coll 2.628 m.), Pontet de Pumarola, Curs del riu fins a Vie-
lla, per J. Codina Pont del C.E.S. i Francesc Burgos.

—I i 8 març del 1970: Vidrà, Sant Bartomeu, Puigsacalm,

Ciuret, Vidrà (Rinollès), per M." Isabel Fonte, M. Cuadra, Mercè

Brumós, Pere Lluís Pujol, Josep Gasol, Ramon Sans, Joan Penalva,
Josep Dulcet, Antoni Preixens. Joan Muntadas, Emili Triadó, Fa-
vià Flores, Jesús Tena i Domènec Prat.

—l5 març: Travessa Llinars, El Far, Santuari del Corredor.

Sant Andreu de Llavaneres, per Francesca Matarín, Jaume Serrate
i Ferran Lozano.
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—26 al 30 de març: Travessa Guilleries. Collsacabra. Itinerari:

Roda de Ter, Bac de Sau, Sant Pere de Casserres, Sau, Tavertet. Ru-

pit, Salt de Sallent, El Far, Sant Martí Sacalm, Pantà de Susqueda.

El Pasteral, per M.' Assumpció Mas, Joan Grau, Jordi Peiró. Joan

Boada, josep Castany, Francesc Soler, Manuel Tomàs, Miguel Riera.

Jaume Granero, M. Isabel Fonte. Francesc Peric i Domènec Prat.

—26 al 29 de març: Travessa Camprodón, Baget, Coll de Mal-

rem, Ntra. Sra. Coral, Prats de Molló, Sant Llorenç de Cerdans, La

Muga, Refugi de Sant Aniol, Sadernes, Montagut, per Ramon Sans,

joan Penalva, Florià del Rio i Josep Gasol.

—ler. maig: Travessa Núria, Nouereus, Tirapits, Coll de la

Marrana, Ull de Ter, Setcases. per Ramon Sans, Josep Gasol i Pere

Lluís Pujol.

—16 a 18 de maig: Travessa Vallcebre, Serrat Voltor, Creu de

ferro, Font del Pi, Boner, Pont Cabradís, Molí d'en Gúell, Saldes,

per Isabel Fonte, Josep Gasol i Domènec Prat.

—94 de maig: Travessa Mura, Coma d'en Vila, La Pola, Pou

del Glaç, Font de ia Riba, Estany de Can Bogunyà, Terrassa, per

Isabel Fonte, M. Cuadra, Jaume Serrate, Favià Flores i Ferran

Lozano.

Sortides d'esquí de muntanya, per membres de la S.A.M.

—4 i 5 gener: Hospital de Viella, Vall de Conangles, Pic de

la Trampa (2.643 m.), Port de Rius (2.315 m.), Estany Tort de Rius,

Vall de Valarties. Forat del Glac, Prats de Corts, Font d'onta, de

la pressa, fins al poblet d'Arties, per J. Codina Pont, Ricard Atien-

za i Francesc Burgos.

-—16 de gener: Salardú, Presa d'Aiguamoix, Banys de Tredós,

Cabana de la muntanyeta, Estany de la Llosa (1.958 m.) i retorn pel

mateix itinerari, per J. Codina Pont, Ricard Atienza i Francesc

Burgos.

—9 de febrer: Boca Nord del túnel de Viella, Prats d'Erexade,

Pleta d'Hurno, Estany de Toro (1.980 m.) i retorn per la mateixa

vessant, per Ricard Atienza i Francesc Burgos.

—15 de març: Núria, Noufonts, per Delfí Feiner, Josep Verda-

guer i Jaume Galofre.
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—26 al 30 de març: Aigúes Tortes, Estany Llonc i ascensionsals pics de Portarró, Pic Blanc i Bony Negre, per Delfí Feiner, Vila,jaume Galofre i amies de Rubí,

—4 d'abril: Participació a Núria, Noufonts, Nouereus, perJosep M.: Freixas, Jaume Serrat, Jaume Galofre i Delfí Feiner.
—26 d'abril: Participació al ler. Rally d'esquí del Formigal,per Angel Casanovas i Jaume Serrat.

—26 d'abril: Travessa "Els tres colls de Núria", per JaumeRoura, Vicenç Pirla, Josep Àspaes i Josep Aced.

—31 de maig: Ascensió al Gran Tuc de Colomers (Aigúes Tor-tes), per Delfí Feiner, Jaume Galofre, Jaume Roura, Josep Verda-guer i Vicenç Pirla.

—l6 al 18 de maig: Participació al XII Rally d'Esquí del C.E.C., ler. Rally Internacional dels Pirineus. Prengueren part en elrally, tres equips representatius del Centre.
Delfí Feiner, Jaume Galofre i Jaume Serrat, premiais ambmedalla de plata. Josep M. Freixas, Manuel Tudó i Alfred Martí.nez, premiats amb medalla de bronze. Robert Casamayor, VicençPirla i Josep Aced, premiats amb medalla de bronze.

—l0 de maig: Ascensió al Montmalús (Andorra), per JaumeRoura, Josep Aced, Miquel Piera, Vicenç Pirla. Jaume Galofre, Ma-nuel Campos, Robert Casamayor, Núria Anglés i Carme.
—l al 3 de maig: Montarto d'Aran i Tumeneja inferior, per

Jaume Roura, Josep Àced, Robert Casamayor, Manuel Tudó, Mont-serrat Galí, Miquel Piera i Vicenç Pirla. :

Sortides d'escalada, per membres de la S.A.M.

—l5 març: Mèdol (Tarragona) Pedrera romana, via Julivert,
per Bru Arnavat i Jaume Cardona, 1. local.

—l9 març: Paret de Santa Anna, via Sales-Sales (Tarragona),per Bru Arnavat i Jaume Cardona, 1." local.

—22 març: Paret de Sant Jeroni, via Mas-Brullet (Montserrat),per Josep M.: Freixas i Jaume Serrat.
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—26 al 30 març: Estada al refugi Ventosa i Calvell (Llac Ne-
gre).

28 Ascensió al Tumeneja inferior: 29 Travessa de les Agulles
de Travessany, per Angel Casanovas, Josep M. Freixas i Jaume
Serrat.

—29 març: Castell Dalmau, variant Cobre, regió de La Riba
(Tarragona), per Bru Arnavat i Martí Royo, 1F local.

—30 de març: Castell Dalmau, via Gúell, regió de La Riba
(Tarragona), per Bru Arnavat i Martí Royo, 1S local.

—5 d'abril: Cavall Bernat, via Oest, regió Sant Llorenç, per
D. Esteve, Joan Trullàs, Alfred Martínez i Joaquim Prunés.

—lI2 d'abril: Gorro Mariner (Moniserrat), per Miquel Piera,
Josep M.' Freixas i Jaume Serrat.

—I8 i 19 d'abril: Núria, Noufonts, Coll Bernat, Pic Rodó (per
la cresta i retorn pel Coll Bernat) Noufonts, Núria, per Domènec
Prats, Ferran Lozano i Joaquim Prunés.

—25 d'abril: Roca Petanta (Sant Llorenç), per Ramon Sans,
Joaquim Prunés i J. Risa.

—19 d'abril: Cadireta d'Agulles (via G.A.M.), per Josep M.
Freixas i Jaume Serrat.

—I0 d'abril: La prenyada, via Gòmez, per Albert Altet, Ra-
mon Reynal i Alfred Martínez.

—8 juny: Pedraforca, Paret Nord, Gran Díedre, via Anglada
Guillamón, per Josep MJ Freixas i Jaume Serrat.

Sortides d'espeleologia, per membres de la S.I.S.

—22 març: Coves del Salitre.i Freda (Collbató), per A. Valls,
A. Piniol, A. Cano, P. Rodriguez, J. Fuillerat, R. Piniol, A. Bacarisas,

F. Morte, P. Duaries, S. Vifials i J. Morera: tots els membres dela

S.L.S. d'Olesa.
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—26 al 28 març: Excavacions realitzades a Can Bassó (Olesa).
per M. Pedrero, J. Fuillerat, B. Vallès, A. i R. Pifiol, tots ells mem-
bres de la S.I.S. d'Olesa.

—26 al 30 de març: Sortida a Camprodón, Setcases, per P. Ro-
dríguez, J. Boada, J. Morera, A. Valls i S. Vifials, tots ells membres
de la S.I.S. d'Olesa.

—21 de març: Cova del Patracó (Esparraguera ), per F. Morte,
l. Juncosa, M. T. Barreda, A. Bacarisas i F. Duartes, tots ells mem-
bres de la S.I.S. d'Olesa.

—26 al 30 de març: L'Espluga. Fosca (Serra del Cadí) l.' abso-
luta, per P. Blanch, E. Prat i A. Ruiz.

Assistència al Campament Espeleològic a la Serra del Montsec,
amb descens a diverses cavitats, per S. Vives, P. y J. Verderi, R. Vi-
lanova i J. Cenielles. Avenc de Can Torres, Codoleda, Can Pobla
i del Daví (tots ells a Sant Llorenç), per R. Bullich i P. Gutièrrez.

—4 i 5 d'abril: Avenc de l'Esquerrà (Olesa de Bonesvalls), per

E. Prat, P. Blanch, P. Ballbè, P. Verderi, J. Verderi, R. Vilanova,
J. Centelles, A. Ruiz i diversos membres de la S.I.S. d'Olesa.

—11 d'abril: Excavacions a Can Bassó (Olesa), per J. Morera,

B. Vallès, E. Montolio, R. Cervelló, A. Valls, S. Viials, J. Ruzafa i

M. Pedrero, tots ells membres de la S.I.S. d'Olesa.

—12 d'abril: Avenc Subils i Godoy (Sant Llorenç), per P. Ver-

deri, J. Verderi, J. Marcet, S. Vives i J. Centelles.

—19 d'abril: Cova del Manel (Sant Llorenç), per J. Centelles,

P. Verderi, S. Vives, R. Vilanova, D. Castellà i M." P. Palau.

19 d'abril: Avenc de VEspluga (Sant Llorenç), per P. Gutiè-

rrez, R. Girabent, V. Esteva i J. Masana.

39 d'abril: Coves del Salitre i Freda (Collbató), per Í. Jun-

cosa. A. Bacarisas i A. Cano, tots ells membres de la S.I.S. d'Olesa.

19 d'abril: Cova Cort Fosca (Sant Llorenç), per J Boada, F.

Playà, J. Fuillerat i V. Salamero, tots ells de la S.I.S. d'Olesa.
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—19 d'abril: Avenc del Daví (Sant Llorenç), per J. i P. Verde-
ri, R. Vilanova, S. Vives, J. Centelles i J. Marcet.

—I9 d'abril: Avenc del Club (Sant Llorenç) —passantel Lla-
minador—, per J. Masana, V. Esteva, P. Gutièrrez, R. Girabent i
P. Ballbè.

—19 d'abril: Avenc de la canal de l'Esquirol (Sant Llorenç),
per M. Altimiras, A. Serra i R. Pizà.

—26 d'abril: Prospeccions espeleològiques a Viladecavalls (Can
Boixeres), per I. Morera, F. Morte, J. Morera, J. Boada, V. Sala-
mero, A. Valls i É. Montolio, tots ells membres de la S.I.S. d'Olesa.

-—26 d'abril: Prospeccions arqueològiques a Can Bassó (Ole-
sa), per J. Ruzafa, S. Vifials, B. Vallès i J. Fuillerat, tots ells mem-
bres de la S.I.S. d'Olesa.

—26 d'abril: Prospeccions arqueològiques a la zona de La Pu-
da, El Cairat (Esparraguera), per M. Pino i J. Escarrer, membres
de la S.1.S. d'Olesa.

—I0 de maig: Avenc de l'Espluga (Sant Llorenç), per J. Cen-
telles, P. i J. Verderi, S. Vives, J. Marcet i R. Vilanova.

—24 de maig: Avenc de la Falconera (Sant Llorenç), per R.
Pizà i A. Serra.

—3l de maig: Avenc del Davi (Sant Llorenç), per R. Pizà, A.
Serra i M. Àltimiras.

—31 de maig: Cova Penjada i Cova del J. A. (cingles de Vaca-
risses), per J. Masana, V. Esteva, P. Gutièrrez, R. Girabent i M. T.
Masana.

— de juny: Avenc del Club (Sant Llorenç), per V. Esteva, P.
Gutièrrez, J. Masana. S. Vives. J. Marcet i R. Girabent.

—i4 de juny: Avenc del Llest (Sant Llorenç), per J. Vives, S.
Vives, R. Pizà, M. Altimiras, J. Marcet, A. Serra i Mila.

—21 de juny: Avenc de Can Pobla (Sant Llorenç), per J. Cen-
telles, P. i J. Verderi.
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