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Rondinaires permanents 4

A risc de fer-nos pesats ens adonem que constantment rondi-

nem per diversos feis i, veiem. que ja són massa coses, que no ens

agraden. Aquesta posició comporia un compromís i el nostre con-

tinu botzinar, crea una situació d'incomodiiat.

Però nosaltres no ens descoratgem o almenys no volem deixar-
ho entreveure, tot i que el qui hauria en cada cas d'escoltar, gaire-

bé sempre fa orelles de paret.
Que si ara fem sentir la nosira veu d'alarma per la munta-

nya de Sant Llorenç del Munt, que per poc que ens descuidem

no ens en deixaran gota. O la premsa, que quan parla de la nos-

tra dedicació a la muntanya, ho fa amb veu sensacionalista, do-

nant compte solament de greus accidents. I també quan veiem el

poc respecte que tots plegats tenim pel bosc, omplint-lo de deixa-

lles de tota mena. Més últimament amb la presència dels motoris-

tes de etrials, creuant camins i dreceres i esborrant la seva fiso-

nomia: inclús el R.M.C. de Catalunya ha donat algunes normes

exclusives per aquests motoristes i quan ho ha fet, és que alguna
cosa funciona malament.

Més tard amb els aiguats, que quan es presenten en jorma de

tempesta, ens arriben les seves consegiiències, a la ciutat cada ve-

gada més ràpidament i amb un braol més amenaçador. Cosa que

demostra que a origen s'ha fet moli poc (llegeixís res) per preve-

nir aquesta davallada de les aigiies amb tanta velocitat. Falla de
previsió i en definitiva de respecte a la natura.

Ens anguniegem quan sabem que en algun dels nostres antics

monuments s'hi ha comès alguna modificació o reforma poc con-

vincent per conservar-lo amb les degudes formes d'autenticitat.

I sabem que aquest nostre remugar i botzinar ens comporta

una greu responsabilitat vers els nostres associats i la ciutat en

general, que altrament no podem ni volem eludir, perquè aquesta

és precisament la nostra manera de ser.
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LES MARXES EXCURSIONISTES DE REGULARITAT
En el calendari anyal d'activitats del mostre excursionisme hi

figuren les marxes excursionistes de regularitat, per muntanya.
Vist amb ulls de muntanyenc, les marxes tenen una significa-

ció molt limitada. Per qualificar-lo d'una forma gràfica diríem que
equival al que en un aspecte artístic catalogaríem com un art me-
nor: com si diguéssim el gravat o la punta seca en comparació a
la pintura o a l'escultura,

No obstant, és un fet evident que aquestes proves gaudeixen
d'un gran predicament entre certs sectors i moltes entitais excur-
sionistes. Com a tasca positiva cal reconèixer que les entitats or-
ganitzadores s'esmeren a escollir magnífics itineraris i a donar a
conèixer regions no massa frequentades i editen uns mapes que
realment valen la pena. Una veritable tasca de divulgació.

En la Marxa Excursionista de Regularitat de Catalunya nor-
malment hi participen de 500 a 600 equips i si hi afegim els mem-
bres de l'organització, els components dels controls, el gran enre-
nou i moviment de vehicles i la virolada indumentària de toi aquest
conjunt, és un espectacle digne de veure's. Se la qualifica com la
Festa Major de l'excursionisme català. Enguany es celebrarà la 368
edició que organitza el Centre Excursionista de Gràcia, de Bar-
celona.

La Federació Catalana de Muntanyisme ha confiat al nostre
Centre l'organització de la 398 Marxa de Catalunya que haurà de
celebrar-se l'any 1975. S'han iniciat ja alguns treballs preparatoris.
havent-se efectuat diverses sortides per escollir la regió i l'itinerari
que estigui a l'altura dels millors.

El plantejament tècnic d'una marxa de regularitat podríem
resumiro així: Buscar un itinerari que a més de reunir aquelles
condicions que hem citat de tenir una bellesa natural dins una re-
gió de considerable atractiu muntanyenc, que s'adapti per la llar-
gada, el temps i els desnivells a les normes establertes pel Comitè
Català de Marxes Regulades. S'ha de confeecionar-ne un mapa amb
els màxims detalls possibles per a orientació dels futurs marxa-
dors. Per establir les mitjanes de marxa és convenient que diversos
grups d'edats diferents segueixin el recorregut. S'ha d'estudiar la
situació de cada un dels controls i calcular el temps parcial que

— hi ha entre l'un i l'altre, etc.
Si mirem la marxa des del punt de vista del participani, cal

enfocar-ho ja d'una forma pràctica. En primer lloc cal llegir més
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d'una vegada el Reglament, fer-se'n capaç. Sempre hi ha un nom-
bre molt crescut de participants que donen proves de no haver-lo
llegit o assimilatproubé. Per exemple: des d'uns anys a aquesta
part diuel Reglament que per compensar les aglomeracions que es
formen en alguns controls de regularitat, a cada un d'ells se'ls apli-
carà un minut d'auio-neutralització. Molts dels equips participants
no ho tenen present.

Com sigui que els equips sempre són de dos, és recomanable
portar 2 rellotges, l'un a l'hora oficial de la marxa i l'altre per
registre del temps entre fracció i fracció de l'itinerari. També re.
sulta molt interessant que un dels rellotges estigui fraccionat en se-
gons, ja que molts dels rellotges moderns tenen fraccions de 5 en
ò minuts o de quart en quart. el

Tois els participants reben un mapa de la regió en el que hi
ha marcat el recorregut a seguir, i un quadrant o detall dels me-
tres i quilòmetres-hora de mitjana en què està fraccionat tot l'iti-
nerari. Caldria conèixer en tot moment el lloc del mapa on l'equip
es troba i el ritme de marxa que en aquell lloc ha de seguir. Dels
dos participants de l'equip, el que tingui més nocions de geogra-
fia o topografia s'ha d'encarregar de fixar el lloc (equival a la
feina del navegant d'un avió o d'un vaixell), i l'altre corredor ha
de tenir cura del rellotge i de la mitjana que correspon a aquell
punt. Si fos possible, valdria la pena dividir el recorregut del ma-
pa en fraccions exactes (200 metres, 1/2 qm...), però a causa de
les sinuositats d'alguns seetors de camí, no és gens fàcil.

El quadrant que ens detalla les fraccions de metres i les mit-janes a seguir, ens indica que quan hi ha canvi de mitjana és que
canvia el desnivell del camí. Seria importantíssim saber en cada
cas el lloc precís del canvi de mitjana, ja que, com que també
s'ens diu el temps que hi havíem d'esmerçar, sabríem l'hora exacta
de pas per aquell punt i faríem les rectificacions oportunes. En
alguns casos els organitzadors situen un control abans d'arribar
a un d'aquests canvis definits i no ens dóna temps de rectificar, pe-
rò ens dóna idea de l'exactitud o diferència que podem portar so-
bre l'horari oficial. Si aquest punt de referència ens fa adonar que
en el recent control hem perdut algun minut (per excés o per de-
fecte), no intentem compensar-lo augmentant o disminuint el rit-me de marxa, ja que llavors enel control seguent tindríem la di-
ferència a la inversa. Cal augmentar (si hem arribat tard) o dismi.
nuir (si hem arribat d'hora) els minuts que tinguem la certesa d'ha-
ver perdut, a l'horari que ens falta recórrer.
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És més avantatjós portar sempre uns segons de retard que no

pas d'avanç. Els temps es calculen sempre per minut vençut. Si

entrem a un control 5 segons abans del canvi de minut en el re-

lotge oficial ens anotaran el minut anterior: en canvi, si arribem

55 segons més tard del canvi de minut, continuaran anotant-nos el

mateix minut.
Les mitjanes de marxa a seguir són com a màxim de 5 Bm-hora

en el terreny pla i disminueixen segons el desnivell. Hi ha qui ha

calculat previament en un tros conegut (generalment entre els hec-

tòmetres d'una carretera) el número de passes per minut que cal

fer en les diverses mitjanes escalonades entre 5 i 2 gm-hora. Aquests

valors són personals perquè hi entra la llargada de les passes, i

relatius en funció del desnivell, però pot donar (dóna evident-

ment) una idea aproximada.

Fora de les neutralitzacions oficials que dins la mateixa marxa

es concedeixen, no és recomanable fer cap parada per cap concep:

te (per excepció, si es tenen proves evidents que es passa avan-

çat de temps en un lloc de canvi de mitjana totalment definit).

ja que per poc que sigui fa perdre un temps, i el que encara pot-

ser és més greu, el ritme de marxa, i no hi ha forma de coniro-

lar la seva recuperació i sempre es peca per excés o per defecie.

això si entre tant no et trobes amb un control...

A causa del gran nombre de participants a una marxa, els or-

ganitzadors es veuen obligais a fer sortir diversos equips cada mi-

nut. Cal que cada equip tingui la seva personalitat i el seu criteri

propis i no es deixi influenciar per l'actuació dels altres equip:

que han sortit junts o que coincideixen al llarg de la prova.

En algunes marxes es dóna el cas que certs controls de neu-

tralització tenen l'arribada a un lloc i sigui perquè hi ha algun

accidènt del terreny, una font, una miranda o simplement per no

embussar l'espai, el punt de sortida el situen molt separat de l'al-

tre. En aquests casos és prudent d'anar a fer la parada del temps

de neutralització ben aprop del lloc de sortida i no trobar-se des-

prés amb imprevistos. l

Per més bona voluntat que hi hagi per part dels organitza-

dors en cada marxa hi ha problemes amb l'exactitud del cronòme-

tre en algun control (o en la interpretació que hi dóna l'encarre-

gat de fixar els temps) i generalment es dóna l'argumeniació que

el defecte és per a tothom. Això no és pas cert, perquè si hi ha

una diferència afavorirà als que haurien arribat tard i perjudica-
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rà als que haurien arribat a l'hora o viceversa, però certament no

s'ha trobat pas la forma de subsanar-ho. S'ha fet alguna prova en

què els mateixos participants a cada control s'anoten la pròpia ho-

ra de pas (anomenada auto-controlada) i possiblement s'evitarien

part d'aquesis defectes, però aquesta modalitat no ha prosperat.

l ara a esperar que els socis del Centre a les pròximes marxes

de regularitat obtinguin unes bones classificacions.

Antoni GARRIGA i RIUS

 

 
Necrològica

 
 

Joan Galí i Guix

El passat 22 de febrer, després de dolorosa malaltia, ens dei-

xava el nostre estimat consoci i amic, en JOAN GALÍ i GUIX.

Lloat sia Déul
Era un dels socis antics de la casa. Un dels pilars que sense

donar-nos-en compte, ens sustenten.

Terrassenc per tots quatre costats i sempre emportat per l'afany

de superar i aprendre coses noves. Sensible a la música i també a

totes les més variades facetes de la naturalesa.

Veiem sinó, alguns títols de les seves conferències en el nostre

estatge: COSES DE LA NATURALESA (1950), DETALLS INFI-

NITS DE LA VIDA DELS ANIMALS (1963). Estudiava constant

ment la vida dels lepidòpters.
També recordem la seva tasca de presentador de molts disser-

tants que honoraren la nosira tribuna: Josep M.£ de Sagarra, Va-

Jentí Castanys, Josep M.2 Guilera, etc., entre altres.

Fou membre fundador de la nostra Secció Coral.

l volem remarcar també la seva presència en alguns dels nos-

tres campaments socials de vacances. :

En una festivitat de Sant Bernat de Menthon, va fer la sem-

blança del Sant Patró dels Muntanyenes.

Assidu assistent a les mostres conferències dels divendres, el

recordem encara ben recentment, inquirint detalls del conferen-

ciant de torn, en el colloqui final de l'acte, sempre amb inquietuds

de saber.
 Descansi en pau el benvolgut amic.

Rebin la seva esposa, na Maria Barceló, fills i familiars, la nos-

ira més sentida condolença.
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Espeleologia, esport o ciència

És, potser, aquest tema el de més reocupació per l'espeleolo-P P P P
gia espenyola actual. Mentre en molts paisos, entre altres França,
Itàlia, Txecoslovàquia. Estats Units, eic., les activitats subterrànies: 9

tenen un clar i ben definit caire científic, ens trobem que en Es-
Panya són pocs els grups espeleològies que enfoquen aquesta acti-
vitat envers la més pura ciència.

Des de la creació de la Secció d'Investigacions Subterrànies del
nosire Centre, s'ha pres l'espeleologia com un esport. Sempre s'ha
anat a les coves i als avencs a superar una sèrie de dificultats, a
córrer un més o menys palpable perill per a trobar una senzilla
satisfacción personal. No és que això sigui mereixedor d'una repul-
sa, tot el contrari, és molt digne d'admirar, però la veritable es.
peleologia no és pas això.

Segons el meu punt de vista, l'espeleologia és una barreja d'es.
port, tècnica i ciència. Esport, perquè la seva pràctica requereix
una preparació i unes condicions físiques i psíquiques que s'han
d'anar conquerint amb voluntat i persistència. Tècnica, perquè es
serveix d'una sèrie d'aparells i d'una sàvia i experimentada utilit-
zació d'aquests. Ciència, perquè es dedica a uns estudis biològics
dels habitants cavernicoles, uns estudis geològics de la morfologia,
esiructura i formació de les cavitats, uns estudis topogràfics, clima-
tològics i fins i tot mèdics. Aquesta espeleologia és practicada per
un escàs nombre de components de la nostra: secció.

En una reunió del S.I.S. de finals de l'any passat, va ésser
creada una nova vocalia, inexistent fins llavors. Tal va ésser la vo-
calia de Ciències. Amb aquesta creació s'ha arribat al naixament
d'una nova espeleologia: una espeleologia eminentment científica.
Ara bé, quasi sense volguer se m'acuden aquestes preguntes: és
aquesta ciència veritablement positiva2, pot donar algun fruit pal-
pable2 Evidentment, sí. Crec que de l'estudi de les cavernes i dels
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o seus habitants es poden treure uns coneixements i uns secrets que

sens dubte ens donaran una visió i una coneixença molt millor de

la meravellosa natura subterrània i de la seva íntima relació amb

el món exierior i fins i toi amb l'home, car no hem d'oblidar pas

que les estades dels nostres més primitius avantpassats foren les

coves i demés cavitats de sota terra. En elles hi van ésser feliços i

desgraciats: en elles hi van estimar i hi van odiar: en elles, en fi, hi

van viure i hi van morir.

Espeleologia, esport o ciència2, resa el títol d'aquest breu ar-

ticle, i crec que podria cloure amb aquesta resposta: Ciència.

Antoni SERRA i SORRIBES

Noves cavitats de l'Obac mm

Cavitat: AVENC DE ROSSEGUERS.

Situació: Es segueix el camí de la Casa Vella de l'Obac com si
s'anés a la Saiola, seguint el torrent que porta a la Font de
Rosseguers. La boca s'obra quasi al capdamunt del torrent a
5 metres del seu dthalvvegs.

Història: Tenim notícia de la seva existència degut a la llista de
cavitats de la Serra de l'Obac, encara no explorades, que pu-
blicà el G. E. de Terrassa en el seu Arxiu d'Estudis, n.2 28
de l'any 1924. Fa poc ens enterem que en Josep MÀ Torras,
del GES, chi efeciuà una exploració parcials fa uns quants
anys.

La S. 1. S. efectuà l'exploració i estudi el dia 11 de juliol de
1971.

Descripció: Boca d'entrada de 4'20 x l'25 m. Consta d'un sol pou
de 1150 m. de fondària. La planta, de forma allargada, me-
deix 7x 2150 m. El fons està recobert de fulls i troncs com
també de pedres provinents de l'exterior.

Geologia: Terreny conglomerat eocènic.
Cavitat meglaclàssica simple.
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Seccions

 

 

 

SS.
Avenc de ROSSEGUERS

———— Ia L'OB4C
topog. : S. Vies

dibuix : J. Morera
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Espeleologènesi: Format per l'acció de l'aigua sobre una sola dia-
classa. Quan el ethalivegs del torrent baixà, l'avenc quedà
mort i quedant a uns 5 metres més amunt.

Després, através dels anys el seu terra s'anà colmatant de
coses provinents de l'exterior.

Procés litogènic, nul.

Bioespeleologia: Aràcnids trogloxens.

Gran quantitat de salamandres (anfibis urodels).

Topografia: Feta el dia de l'exploració.

Bibliografia: Arxiu d'Estudis del C. E. de Terrassa. Any 1924, nú-
mero 28 (28 època).

Guia Monogràfica de Sant Llorenç del Munt. Edició del C.E.
de Terrassa. Any 1935.

FORAT DELS DESPISTATS

Es trobà al buscar l'avenc de Rosseguers.

Forma dos forats de 4 metres de fondària que donen a una ma-
teixa planta en forma de L. Per l'extrem d'aquesta planta es dóna.
planejant, a l'exterior un altre cop.

Situat a la part final i al bell mig d'un torrent que baixa de
la Casa Vella de l'Obac fins quasi al camí de la casa de la Calsina,
més avall de la Font de Rosseguers.

Cavitat de poca importància formada per les mateixes aigies
del torrent que actuaren sobre vàries diaclasses.

COVA DELS GINEBRERS

Es troba seguint el camí de la Casa Vella de l'Obac en direc-
ció oest, com si es seguís la línia d'alta tensió. L'entrada està situa-
da una mica més avall del Pla dels Ginebrers.

Cavitat descoberta per Antoni Gil, actual masover de la Casa

de l'Obac. La primera exploració s'hi efectuà el dia 11 de juliol del
1971.
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Posseeix dues boques. Una, impracticable, per on hi entren
els toixons. L'altra, en forma d'avenc té unes dimensions de 0'80 pet
0'35 m.

Per aquesta boca es dóna a un petit passadís de 10 m. de llar-

gada.

A terra hi ha gran quantitat d'excrements de toixons.

Es recolliren algunes mostres de faunasubterrània:

Miriàpod Polidèsmic.

Aràcnids: Àraneids i colèmbols.

Salvador VIVES í JORBA
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Cova dels Ginebrer
secció L'OBAC

, topog. : S. Vives

 

dibuix. : J. Morera    
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Crònica
   

ASSEMBLEA GENERAL ANUAL REGLAMENTÀRIA DE SOCIS

Es va celebrar el passat dia 28 de gener, sota la presidència
del Sr. Josep Mies, acompanyat dels Srs. Josep M.8 Soler, vice-pre-
sident, Ramon Batalla, tresorer i Elies Soriguera, secretari.

D'acord amb l'ordre del dia, foren aprovades l'acta de la Reu-
nió anterior, i el Sr. tresorer donà compte de la situació econòmica.
moviment de cabals i pressupost per al nou exercici, i vista la jus-
tesa de mitjans econòmics en què s'ha mogut l'any 1971, es pren-
gué l'acord de fixar unes noves quotes mensuals de soci.

El Sr. secretari llegí la memòria d'activitats més destacades
portades a terme durant el darrer curs, tant en l'aspecte purament
muntanyenc com en el cultural i artístic.

Destaquen l'organització de diversos Cursets en les especiali-
tats d'Escalada, Espeleologia, Esquí, Iniciació a l'Excursionisme i
socorrisme. Els Campaments d'Alta Muntanya (vacances), un als
Pics d'Europa i un altre a la Vall del Cinqueta de la Pez, i el
d'Hivern sobre neu. Les festes de les 4Diada de Germanors i 4Sant
Bernats. Organització i participació en Marxes Excursionistes de
Regularitat, Rallys de Muntanya i d'Esquí, Campionats del Va.
llès, etc.

Elements de la Secció d'Alta Muntanya han aconseguit vàries
primeres ascensions absolutes d'escalada en els Pics d'Europa, Pi-
rineu, Montsec, Sant Llorenç del Munt i Montserrat, i moltes pri-
meres ascensions locals als Alps francesos i suissos, Pirineus, Mont-
serrat, varis punts de la mostra regió i Mèxic.

La secció d'Investigacions Subterrànies i per elements de la
mateixa, aconseguiren2 primeres absolutes, una a la Galeria Sardy
de l'Avenc del Llest i una altra a l'Avenc de les Boades. Campa.-
ment espeleològic a la Cerdanya, Operació Manacor-/l, Excursió a
la cova de Solencio de Bastaras, III Ruta Espeleolòlica, Curset de
Topografia, etc. És fa una recordança a l'infortunat consoci en Mi-
quel Altimiras i Durè mort víctima d'un accident de muntanya,
mentre efectuava l'exploració de l'avenc del 4Graller del Boixa-
guery a Ager.

Dintre els diversos actes culturals, tingueren lloc 24 sessions i
conferències, sense comptar-hi els actes que corresponen a Cursets
programats per les Seccions. Per la Festa Major s'hi installlà el
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XXXVI Saló de Fotografia i XVI de Muntanya, VII Edició Na-
cional.

Es seguí donant compte de les diverses activitats pròpies de
les Seccions d'Esquí, Ciències i Arts, Fotografia Juvenil i Infantil,
del moviment de la biblioteca, detall de les publicacions de l'any,
i situació de socis.

En aquesta memòria queden només reflexades algunes de les
activitats tradicionals del Centre, ja que no és possible detallar
individualment les de tots els socis, que són innombrables.

El Sr. President, exposà el programa a seguir pel nou exercici,
i donà a conèixer la composició de la nova Junta Directiva, que
queda formada pels segiients senyors:

President Sr. Josep Mies
Vice-President Sr. Josep M.8 Soler
Secretari Sr. Elies Soriguera
Tresorer Sr. Ramon Batalla
Comptador Sr. Antoni Vicente
Publicacions i Propaganda Srs. Francese Palet i

M. Planchat Bellés
Bibliotecari Sr. Joan Brugués
Conservació Local Sr. Jordi Serra
Vocals d'Excursions Srs. Manuel Campos i

Juli Puigantell
Vocal S. A. M. Sr. Àngel Casanovas
Vocal Esquí Sr. Narcís Bacardit
Vocal S.I.S. Sr. Salvador Mesalles
Vocal Fotografia Sr. Jaume Marcet
Vocal Ciències i Arts Sr. Jaume Serrate
Vocal secció Infantil Sr. Santiago Estrada
Vocal Coral Sr. Isidre Vives
Vocals de marxes Srs. Antoni Garriga i

À Maties Masip
Vocal Sr. Pau Julià

També va tenir paraules d'agraiment vers els consocis Srs. Ma-
nuel Centelles, Àngel Casanovas, Domènic Prat i Isabel Fonte, per
la seva valuosa i desinteressada activitat i col.laboració en les di-
verses tasques i activitats del Centre, durant l'any 1971.

Es varen formular vàries preguntes i suggerències, que foren
contestades pel senyor President, aprovant-se tots els punts de l'or-
dre del dia.
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ACTES:

24 desembre: De nou es celebrà la Missa del Gall a l'església
parroquial de Rellinars. Hi assistiren nombrosos consocis. Acabada
la festa religiosa tingué lloc la típica revetlla, amb la col.laboració
del conjunt 4Els Elàsticss i la degustació de les tradicionals zres-
toliness.

26 desembre: El dia de la festivitat de Sant Esteve i aquest
és el tercer any consecutiu, es celebrà en el nostre local social la
sessió nadalenca titulada 4CANÇONS I POESIA DE NADAL, i en-
guany com a recordança del poeta terrassenc Enric Gall, desapare-
gut aquest any.

El programa es distribuí en tres parts: en la primera i tercera,
la Coral Santa Cecília de. JJ.MM., sota la direcció del mestre Sr.
en Josep Freixas i Vivó, interpretà un escollit programa de cançons
regionals espanyoles, populars catalanes, nadales europees i nadales
catalanes. I en la part central de l'acte que comentem, els Srs. Ra-
mon Alzamora, Francesc Poses i Francesc Palet llegiren unes na-
dales del poeta homenatjat, Enric Gall, recentment traspassat.

14 gener: Conferència a càrrec del professor Dr. Joaquim Mon-
turiol, sobre dEXPEDICIÓ SABALAN 7ly, acompanyada de dia-
positives fotogràfiques en color. Viatge a Grècia, Turquia i Pèrsia
on es van realitzar estudis geològics i arqueològics, com també di-
verses ascensions per la serralada de l'Elbourz.

Com en anteriors ocasions, el conferenciant captà completa-
ment l'interès dels assistents. El públic premià molt efusivament a
la fi de la documentada dissertació, al professor Monturiol.

21 gener: 4AFRICA 715, aquest fou el títol de la conferència
que ens oferí el Dr. Artur Sarró i Martín, de la Societat Ornitolò-
gica i l'Institut d'Investigacions Científiques, amb una pel.lícula en
color de 16 mm. i diapositives de 6x6 mm. Visions sobre el llac
Victòria. Els ocells, els grans animals de la fauna africana i també
els costums de les poblacions indígenes. També resultaren molt in-
teressants els comentaris sobre la raça dels pigmeus. Una sessió de
viatges molt completa i amena.

11 febrer: El Sr. Esteve Petii, ens oferí la projecció de la pel-
lícula en color de tema sub-aquàtic sobre el massís de Garraf. Explo-
ració d'unes antigues galeries obertes pel Baró de Gúell, per tal
d'aflorar un riu subterrani que desemboca a la mar.
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10 març: El Sr. Nabil Nached, ens féu un breu comentari de
presentació, de tres pel.lícules sobre Síria, les quals versaren: Puna,
descripció geogràfica del país, l'altre, sobre artesania 1 la tercera
de Damasc, monuments i antiguitats. Una bella mostra de la ci
vilització i cultura del poble siri, que molt agraim des d'aquí per la
gentilesa del seu comentarista en fer-nos-en ofrena.

17 març: El consoci Sr. Jaume Fabrés presentà una completa
col.lecció de diapositives que titulà: dL'ESQUI DE TRAVESSIA2,
Dolomites italianes. Valais suís i Tirol Central. Sobre diverses tra-
vesses efectuades pel propi amic Fabrés per aquelles regions. La
magnífica fotografia, els paratges tan majestuosos i l'entusiasme del
dissertant, foren un veritable obsequi per a tots els assistents que
per una estona ens sentírem traslladats a cims, crestes i valls. La
vetllada era organitzada dontre dels actes del I Curs d'Alpinisme,
ciele B.

24 març: El matrimoni Soriguera-Duocastella (Florenci i Ma-
ria Dolors) ens presentaren les seves diapositives i pel.lícules de
(VACANCES A LES ILLES CANÀRIESs (Tenerife, Lanzarote, Gran
Canària i La Palma). Amb la seva visió ben particular ens oferiren la
curiosa i turmentada orografia volcànica i desèrtica de les Illes Ca-
nàries i el contrast de l'exuberant verger dels llocs de regadiu.
Quedà clarament reflexada la lluita i l'èxit obtingut per. poder
regar aquelles terres, que fruciifiquen com enlloc del món. Resultà
una vetllada molt completa de rutilant lluminositat i color.

ALTRES NOTÍGIES:

20 febrer: Assistència a Montserrat a l'acte de la III Renovació
de la Flama de la Llengua Catalana. Aquest any l'organització cor-
ria a càrrec del Club Excursionista de Gràcia, que celebra enguany
el seu cinquantè aniversari.

23 febrer: Es portà a cap el sopar de companyonia entre tots
els components de les Juntes Directives del Centre, la sortint i
l'entrani. L'acie que es celebrà a Sant Feliu del Racó resultà com

en anteriors ocasions de fraternal camaraderia i emotivitat.
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Secció d'Alta Muntanya   

VIII CURSA D'ESQUÍ DEL VALLÈS, NORIA-PUIGMAL-NÚRIA:

El passat 5 de març, es celebrà aquesta cursa en la que pregue-
ren part 17 equips. Els participants eren de la Unió Excursionista
de Sabadell i de la nostra entitat.

A mesura que s'aixecava el dia, el temps empitjorà i això obli-
gà a l'abandó de la prova per part de tots els corredors.

Com a consegiiència de la tempesta, un dels participants, el
nostre consoci Sr. n'Albert Altet, sofrí una desorientació i roman-
gué tota la mit a la muntanya. Sortosament i gràcies als seus co-
neixements i portar complet l'equip personal d'hivern que és de
rigor per poder participar en aquestes curses, va arribar el dia
seguent al migdia, al poble de Queralbs, sense novetat.

Cal destacar l'esperit de companyerisme dels participants, que
restaren tots a Núria fins el dilluns i organitzant-se en equips de so-
cors, de quatre components, fent el recorregut de tots els possibles
camins que podia haver seguit el company extraviat.

També el comandant en cap de la Guàrdia Civil de Ribes de
Freser, vingué a Núriai alertà tots els llocs de vigilància per acon-
seguir de localitzar al muntanyenc. Sabut que l'Altet havia arribai
a Queralbs, ordenà el seu immediat trasllat a Ribes, perquè fos
reconegut pel metge. L'Altet sols sofrí lleugeres lesions, de les que
ha curat totalment.

Des d'aquí volem donar gràcies a tots els companys que coope-
raren a la recerca i també especialment al Sr. comandant en cap
de la Guàrdia Civil de Ribes per les seves encertades mesures j
valuosa ajuda que ens prestà.
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PRIMER CURSET D'ALPINISME CICLE B

Aquest segon cicle ha tingui com a finalitat, despertar i donar

a conèixer l'esquí de muntanya.

S'han fet, segons el programa, tres de les quatre sortides pre-

vistes: les dues primeres van tenir com a escenari, La Molina i

Núria, en les quals es van donar a conèixer als cursetistes les pri-

meres nocions d'esquí, però aplicades a la muntanya. Degut a que

el temps no va ésser massa propici, no es va poder treure el fruit

que d'elles s'esperava.

La tercera, va ésser, sortida de muntanya durant els dies 19 i

9() de febrer. El dia 19 es sortí a les 9 de la mit de Maranges, per

pernoctar al refugi forestal de Malniu. El dia segúent degut a Ves:

forç de la nit anterior, es retrassà una mica la sortida, i aquesta

causa impedí assolir el Puigpadrós que era la meta proposada com

a excursió: malgrat això s'aconseguí fer aquesta habituació amb es-

quís a muntanya, tant per pujar al cim, com en el descens, que

en resum era la finalitat que es perseguia.

Degut a imponderables no es podrà celebrar la quarta i últi-

ma sortida d'aquest cicle, la qual es farà el mes d'abril i en lloc

de com estava anunciat al Pic de l'Infern a la Regió de Carançà,

es farà al Montmelús (Andorra), coincidint amb el programa 0f-

cial de sortides d'esquí de muntanya.

 

Biblioteca
  
 

Relació de llibres entrats:

Per donatiu de la mateixa Fundació editora. :

EL CANT GREGORIÀ - Un model de música religiosa- per Mi-

quel Altisent Seh. P., Editat per la Fundació Salvador Vives

Casajuana.

Per donatiu del Sr. Enric Prat.

50 EXCURSIONES A PIE POR LA ISLA DE MALLORCA, de

Gabriel Font Martorell.

Moltes gràcies als generosos donants.
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Excursions realitzades
   

Solamentes relaciona les que es comuniquen a la Vocalia.

Sortides de muntanya per membres de la S.A.M.

—9 i 3 octubre: Nocturna al Puig Punyent, travessa fins al cim

del Galatzó 1.02 m., per Jordi Mangot i amics. Re TE

—10 octubre: Sortida a la Cova de Can Bordils, per: J. Man-

got i amics.

—16 i 17 octubre: Nocturna al Puig l'Ofre, 1.091 m., per F.

Romero i J. Mangot.

—I1 novembre: Puig de la Massanella, 1.340 m., per J. Mangot.

—14 novembre: Ascensió al Tomir, 1.103 m., per J. Anguera

i J. Mangot.

—30 octubre i 1 novembre: Núria-Coll Noufonts-Coll Bernat-

Pic Redó-Estanyei-Agulla l'Hereuet-Pic d'Eina-Noufonts-Núria, per

N. Serrat, A. Aparici, M. Verdaguer, Marta Casas, J. Comas i J.

M.2 Vilalta.

—30 gener: Puig de la Massanella, per S. Vives i J. Mangot.

—I febrer: Montseny, Cresta dels Castellets, per F. Soler, A.

Martí, J. Capdevila i J. Castany.

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

MONTSERRAT

—928 novembre: La Prenyada, via Gómez, per J. Berenguel, R.

Àvila i L. Roca.

—19 desembre: La Prenyada, via Aresta Cerdà, per J. Masana

i J. Trullàs. :

—93 gener: Paret Sant Jeroni, via Mas Brullet, per R. Biosca

i E. Bargués.
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—30 gener: La Prenyada, via Manyos, per Josep Serrat, L. Roca,
A. Hilla i J. Serra.

—0 febrer: Paret dels Diables, via Sànchez, per F. Zapater i
R. Biosca. SE

perge

—20 febrer: Aresta de l'Arbret, aresta Cerdà-Riera, per C.
Rovira, E. Renom i R. Sànchez. — Bessonainferior, via normal,
per CG. Rovira, E. Remon i P. Fígols. Es ei

OSSANTLLORENÇ—/—

—21 novembre: Cavall Bernati Esquirol, via normal, per J. A.
Berenguel i amics.

—21 novembre: Cap de Mori, via C.E.S., per J. A. Berenguel.

—8 desembre: Punta Terrassa, via G.E.S.A.M., 3.2 absoluta,
2.8 local, per J. A. Berenguel.

—19 desembre: Cap de Faraó, per J. A. Berenguel i Josep
Serrat.

—30 gener: L'Esquirol, via normal, per R. Reynal i J. Trullàs.

—30 gener: L'Esquirol, via normal, per R. Reynal i J. Trullàs.

—l3 febrer: Les Castellasses, variant via normal, per J. Carre-
ras, J. Capdevila, M. Gasca i A. Martí.

SOT DEL BAC

6 febrer: Roca Plana, via Esquerda i via Romenage, per Joan
Trullàs i Pepa Comas. — El mateix, per. E. Ballbè i Rim Prunés.

—6 febrer: Germana Gran, via normal, per P. Comas i J.
Trullàs.

—Ç6 febrer: Germana Petita, via normal, per P. Comas i J. Tru-
llàs. — El mateix, per E. Ballbè i im Prunés.

O—21 febrer: Germana Petita, per J. Esquinas, A. Soriano i
A. Hilla.

 

 



 

CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA / 131

Sortides d'espeleologia per membres de la S.L.S.

: —2 gener: Avenc del Llest (La Mata), per E. Prai, S. Mesalles,
P. Gutiérrez, P. Verderi, S. Vives, C. Ballbè, F. Turu, M. Mulet,
E. Alsina, M. Agustí, M. Ponç i N. Satorras.

—6 gener: Avenc de la Serra del Gall (l'Obacs, per J. Cente-
lles, S. Vives, M. Ariza, M. Ponç i N. Satorras.

—0 gener: Prospeccions espeleològiques a l'Avenc de la Canal
de Mura (Sr. Llorenç), per R. Girabent, P. Gutiérrez, V. Esteva i
M. Esteva.

—6 gener: Avenc del Llest (La Mata), per C. Ballbè, A. Ruiz,
A. Beltri, E. Prat, R. Vilanova, P. Verderi, P. Gutiérrez, M. Este.
va, R. Girabent, V. Esteva i companys d'Olesa.

—39 gener: Avenc de la Codoleda (C. Torras), per E. Prat, P.
Verderi, M. Mulet, C. Ballbè i N. Satorras.

—Avenc de Sant Jaume (La Mata), per S. Vives, J. Centelles,
M. Ponç, M. Àriza, L. Clotet, M. Mulei, M. Agustí, F. Turu i
J. Verderi.

—16 gener: Avenc de la Codoleda (Can Torras), per C. Ballbè,
M. Ponç, J. Centelles, J. Marcei i M. Centelles.

—16 gener: Avenc del Llest (La Mata), per R. Vilanova, J.
Gràcia, J. Gràcia, A. Beltri, M. Ariza i A. Ponç.

—283 gener: Avenc de la Falconera (La Mata), per E. Prai,
A. Ruiz, V. Esteva i R. Girabent.

—30 gener: Prospeccions espeleològiques a l'Avenc de la Canal
de Mura (St. Llorenç), per C. Vergés, M. Vergés, V. Esteva i R.
Girabent.

—30 gener: Avenc del Club (Can Pobla), per J. Centelles, P.
Gutiérrez, M. Ponç, M. Àriza i P. Verderi.

—G6 febrer: Avenc del Camí Ral i Avenc de les Boades (Les
Pedritxes), per J. Centelles i S. Vives.

—G6 febrer: Avenc Castellsapera (St. Llorenç), per R. Vilano-
va, V. Esteva, M. Esteva, P. Blanch, L. Clotet, M. Ariza, A. Ponç,
M. Ponç, R. Vergés i C. Ballbè.

—13 febrer: Cova de Mura (Recol.lecció de fauna cavernícola),
per F. Turu, M. Agustí, M. Pont i S. Vives.

 



 

02 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA /

—90 febrer: Avenc del Llest (La Mata), per J. Gómez, L. Clo-

tet, R. Vilanova, V. Esteva i R. Girabent.

—90 febrer: Avenc de la Carbonera (Les Arenes), per P. Ver-

deri, A. Ponç, M. Ponç, M. Àriza, S. Vives, P. Sirvent (C.E.A.) i

J. Pallisé (G.I.E.M.) (recollecció de fauna carvernícola).

—21 febrer: Avenc de l'Espluga (St. Llorenç), per J. Masana, .

M. Ponç, M. Mulet, M. Agustí i C. Ballbè.

—S març: Avenc Emili Sabaté (Garraf), per P. Gutiérrez, E:

Ballbè i N. Satorras.

S.I.S. OLESA

—5 desembre: Exploració dels Avenes Pinasses i Cavall, per

A. Cano i A. Valls.

—18 i 19 desembre: Exploració Avenc dels Poueions, per J.

Boada, F. Playà, A Cano, A. Valls, J. Estruch, A. Bacarisas i D.

Fuillerat.

—12 desembre: Exploració Avenc del Club, per D. Fuillerat,

A. Valls, A. Cano i A. Bacarisas.

—6 gener: Exploració Avenc del Llest (galeria Sardi), per A.

Valls, D. Fuillerat i A. Bacarisas.

—9 gener: Topografiar Avenc del Cavall, per A. Cano, R. Grau-

pera, A. Pufiol, A. Valls i A. Bacarisas.

—16 gener: Exploració Avenc Falconera, per D. Fuillerat i

A. Bacarisas.

—16 gener: Exploració Avenc Daví, per A. Valls.

—393 gener: Exploració Avenc Daví, per J. Boada, I. Juncosa

i A. Valls.

—23 gener: Buscar fòsils (Castellolí), per A. Cano i E. Mon.

tolio.

—30 gener: Exploració Avenc del Club, per J. Boada, I. Jun.

cosa, J. Estruch i A. Valls.

—30 gener: Exploració Avenc de la Perla i cova del Salitre, per

A. Cano i D. Fuillerat. :
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Treballs de Fusteria industrial i per a la Construcció.
Especialitzat en la construcció d'esquís d'encàrrec.
Reparacions i lloguer d'esquís.
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CAMISERIA 1 CONFECCIONS
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Gràfiques Valls Dipòsit Legal B 5793 - 1963  



Deportes Alpimnmos
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