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LES ERES D XP
Als inicis d'aquest any la conferència general de la UNESCO

va proclamar unànimement l'any 1972: com a L'ANY INTERNA-
CIONAL DEL LLIBRE.

Igual com l'any 1970 que fou declarat el de la Conservació de
la Naturalesa, creiem que aquesies proclamacions, obeeixen a unes
necessiiais sentides a escala mundial i enfoquen solucions i senya-
len camins que s'han de seguir decididament.

Parlem dones avui, de llibres i de lectors.

Ens adonem de fa temps que cada dia llegim menys llibres.
Tenim ara tots tanta feinal El nivell de vida ha crescut. L'ambien-
tació és la dels guanys econòmics per invertir-los ràpidament, abans
no es desvalorin (i tan de pressa que ho fan) amb el pis, els elec-
trodomèsties o el vehicle —ben sorollosos aquests dos últims— 4

(I) Ens complaem a compilar ací per a tots els mosires socis i amics, les publica-
cions que en el transcurs de més de seixanta anys d'existència del Centre, hem por-

tat a terme i que són bona prova de la constant preocupació de l'entitat per tots els

aspectes culturals i excursionistes.

— ARXIU D'ESTUDIS DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA —1911-1915—

— ARXIU DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA —1919-1937—

-——- BOLETIN DEL CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA —1943-1962—

— BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA —1963—
(continua publicant-se trimestralment)

— L'ART DEL BON EXCURSIONISTA, de Joan Santamaria —1916—

— MISSIÓ ESPIRITUAL DE L'EXCURSIONISTA - LA CASA
I LA CIUTAT. de Joan Santamaria —1917-—

— ELS BELLS INDRETS DEL PIRINEU: Una ascensió al
Pic d'Aneto, de Deljú Sanmartin —1922—

— EGARA - TERRASSA, de Josep Soler i Palet
(editat conjuntament amb el CLUB PIRINENC de la mostra Ciutat) ' —1928—

— LES ESGLESIES ROMÀNIQUES DE SANT PERE DE TERRASSA
-tMonografia) —editat conjuntament amb el CLUB PIRINENC
de la nostra Ciutai— —1929—

— GUIA MONOGRAFICA DE SANT LLORENÇ DEL MUNT (Amb dos S
mapes) —i936—
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lot pagat a terminis ben assequibles: però que ens endogalen. la
nostra llibertat. Entrem en el joc vertiginós d'un cerele que no té
fi. Ja introduits a la meravella dels guanys materials, oblidem tot

seguit el gaudi espiritual. El desassossec i el malhumor ja formen
part inseparable del nostre pa de cada dia.

On. són aquells temps que l'adquisició d'un llibre constituia
per nosaltres una gran alegria2 Hem perdut l'amor al llibre

La fita de que cada llar, per modesta que fos, posseis la seva
biblioteca i hores lliures per dedicar a la lectura, era sols una

utopiaP Quan els nostres escriptors, poetes o historiadors ens dona-

ven a conèixer —i encara gràcies a Déu, ens les donen— les nos-

tres coses, l'estimar la terra, el seu bell dir, els monuments oel

folldlore del país.

Si el teatre ha donat pas al cinema (de la paraula a la imatge)

i si la televisió ha coHapsat el coHoqui familiar o la tertúlia, per

això hem de creure que ha mort l'amor a la lectura2 Voldríem

creure que no. Encara que el moviment de lectors a la biblioteca

de la casa, malauradament és també ben migrat.

l acabem amb una nostàlgica citació poètica:

ss ds - Gos a es a . e 4

-

l això, m'ha fet pensar
amb el fugisser
desti propi i el dels meus
papers i llibres també.
Venuis o mal tractats,
(quan jo no hi sigui)
i llançats, tois plegats.
Tant com m'han ajudat
a enriquir-me el viurel

 

Sabrem gaudir de la naturalesa deixani-la verge de "trepil-

jades"2

Cal que hi passem "con el gai amb la cua dreta".

Tant de bo que ens escolti tothom: excursionistes, turistes, ar-

rossaires, caçadors, pescadors i més, si fos possible, els pseudo-

boletaires.
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Noves cavitats de l'Obac (i V)

Aquest serà —per ara— l'últim treball d'aquesta sèrie, que
avui cloem, del nostre coHaborador i consoci.

Han aparegut per ordre cronològic de publicació:

I) Introducció. L'escleixa del Paller de tot l'any (1) Circular
n.o 143, Jer. trim. 1971.

II) Avenc de les Boades (1) Circular n. 144, 4art. trim. 1971.

III) Avenc de Rosseguers (1) Forat dels Despistats: Cova dels
Ginebrers (1) Circular n.. 1495, ler. trim. 1972.

IV) Avenc de la Serra del Gall (1) Circular n. 146, 2on.
trim. 1972.

(1) Cada una d'aquestes descripcions, anava acompanyada
d'un dibuix topogràfic de la cavitat.

L'auior d'aquests treballs ha volgut jusiificar els motius que
a ell i als seus companys els impulsaren a explorar aquestes cavitats.
Temia en Salvador Vives que els seus articles resullessin massa
tècnics. Ara hi ha insuflat humanitat i més que l'aventura en si,:
descobrim també amb ell la bellesa de les profunditats i l'esperit
que ha animat a aquest magnífic equip".

Amb l'avenc de la Serra del Gall, acaba la sèrie d'articles sobre
les cavitats de l'Obac. Si les denominem "noves" és perquè fins
ara han estat desconegudes, fora de l'abast de la gent i sense cap
estudi d'elles, malgrat que a alguna ja s'hi havia davallat temps
enrera.

La finalitat per la qual s'ha donat a conèixer aquest treball
no ha estat altre que fer uns exercicis per nosaltres mateixos i so-
lament amb els coneixements i nocions que posseim. Per això són
articles fàcils de comprendre i que ens ompliria de goig si sabéssim
que serveixen o serviran d'ajuda per propers treballs d'alires ele-
ments de la Secció, desitjosos de continuar la línia científica que té
l'espeleologia. Si això es realitza, haurà complert, encara més la
seva finalitat.

En rellegir els articles, m'he adonat que potser hi ha quelcom
de fredor. Hi mancaven uns comentaris, unes anècdotes —que bé
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prou n'han passatl— i per això vull servir-me ara d'aquestes rat-
lles per excusar-me. Inclús algunes de les descripcions s'haurien
d'ampliar o rectificar, com la de l'avenc de les Boades, que fa pocs
anys va ser explorat per primera vegada per uns membres del nos-
tre Centre i més tard per un altre grup del Club Muntanyenc, ano-
menant-lo Avenc dels Plans. Però no s'hi va fer cap estudi o treball.
A més la manera més ràpida d'anar-hi, és pels Hostalets del Daví.

Si d'alguna cosa hem de sentir-nos orgullosos de fer aquestes
campanyes espeleològiques pels voltants de la nostra ciutat, és tam-
bé per la bona acollida que hem rebut per part de tota la gent a
qui hem demanat coHaboració, que mai no han posat entrebanes i
oberiament ens han ajudat i això és cosa d'agrair. Potser han vist
que el que volem fer no és en va i té una finalitat: l'amor a la
Natura. l per estimar-la cal conèixer-la, inclús els racons més
amagats.

Hi haurà gent —qui sapl— que no comprengui el perquè a
nosalires ens agrada davallar per les fondàries. L'home ha cercat
sempre l'aventura, una emoció interior. L'espeleologia n'és una.

Bé prou sabem que l'espeleologia és l'estudi de les cavitats.

Jo no accepto que es realitzi una campanya, una exploració sense

fer-hi el mínim treball, sense treure'n cap fruit. Però hi ha més:
un íntim anhel fa que davallem a les profunditats de la terra i ens
ompli de satisfacció al trobar-nos immersos en ella.

Una exploració subterrània no és solament la realització d'un

fred treball científic. És una autèntica aventura. Des de la búsqueda

d'un avenc —eosa gens fàcil—— fins el companyerisme de tot el grup.

Travessar una sala plena de blocs, guanyar una parel, sortejar un

riu, pujar per l'escala on cada graó es converteix en una prova per

superar una dificultat. 1 quan la guanyem, ens sentim plens de

satisfacció.

Gràcies a l'espeleologia coneixem zones inèdites, racons plens

de silenci i tranquilitat, la majoria apartats del quotidià bullici de

la ciutat. Llocs on potser mai se'ns hauria acudit anar-hi i en canvi

ara els trobem tan nostresl

Si comentés amb detall les coses que vam passar, veure i su-

portar, n'ompliríem pàgines i més pàgines.

Encara recordo les marxes per cercar l'avenc de la Serra del

Gall junt amb el meu amic Jordi, enfilani-nos per serres que no
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eren, anant camps a través, amb una calor gairebé insuportable:
però l'abraçada que vam fer-nos en trobar-lo, encara l'oblidaré
menys. l mesos més tard, ja a ple hivern, amb neu fins als genolls,
intentant fer foc entremig de la neu —i aconseguint-ho—— per tenir
més tacte en baixar pels gelats graons de l'escala. Així com la sor-
tida a l'escletxa del Paller de tot l'Any, fent una travessa de Mura
a Rellinars. Per cert que el primer dia vam acampar a Mura, però
després de sopar, férem el ximplet a la discoteca d'aquest poble.
L'endemà no ens aguantàvem drets. Í va ser quan uns companys de
la Secció, entre ells el mostre desaparegut Miquel Altimiras, ens
van acompanyar amb moto i cotxe fins a la Mata per seguir ales-
hores cap a Rellinars. Va ser l'última vegada que jo vaig tenir con-
tacte amb en Miquel en una excursió. Recordo encara les coses que
em va dir, i donava goig veure les ganes de superació i l'interès que
tenia per tot. Tots n'hem d'aprendre d'ell i en la seva manera
d'actuar.

Una vegada arribats a la Mata, sense parar vam anar cap al
Paller de tot VAny, però abans va començar a caure un xàfec tan
fort, que vam quedar tots ben xops, i encara gràcies a que a la Font
del Solitari ens esperaven la família Centelles i vam poguer aixo-
plugar-nos a la seva tenda. I més difícil va ser encara trobar l'avenc
de Rosseguers, que durant tres diumenges vam resseguir canals i
canaletes plenes d'esbarzers i de brutícia. Semblava com si el bosc
volgués quedar-se aquesta cavitat, amagani-la de la nostra vista.
Però va ser millor així, ja que d'aquesta manera vam conèixer la
font de Rosseguers, el forat dels Despistats i d'altres racons força
interessants.

dl'ampoc oblidaré mai els focs de camp, amb les tertúlies i les
cançons abans de ficar-nos al sac de dormir.

A vosaltres, Jordi, Jaume, Pere, Josep i Ricard, companys de

totes aquestes aventures, no se pas com agrair-vos la vostra dedica-

ció, la vostra voluntat i humanitat. Sense vosaltres, res no haguera
pogut fer tot sol. Junts hem conegut el fred, la calor, la neu, la

glaçada, el cansanci i moltes altres coses, que amb la germanor i

els moments de treball i bon humor que hem viscut, fa que no ens
quedem pas immòbils en aquest camí que hem emprès de l'espeleo-

logia. l amb el desig que duri molts anys

Salvador VIVES i JORBA
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Primera absoluta, cara 5.0., al Lana Cantal

(Regió Balaitous)

Feia varis dies, que teníem planejat l'atac a la paret S.O. del
Lana Cantal. Per fi, el dia 22 de juliol d'enguany, a un quart de sis,
sortim disposats a l'atac de l'esmentada paret.

Després de dues hores d'aproximació, ens trobem al peude la
paret. Són les vuit i comencem a grimpar per la xemeneia que hi
ha a la dreta d'aquesta. Anem progressant fins a un replà, en el qual
muntem la primera reunió, 30 m.lll-.

Continuem per la fissura de la dreta, varis metres més amunt
hi ha un replà, seguim per la mateixa escletxa uns cine metres i
flanquegem cap a l'esquerra, fins a una clivella que puja vertical,
progressant per dita fissura arribem a una reunió decreps segona
reunió-lV i V-, aquesta reunió la deixem clavada.

Seguim per la fissura, fins a una llastra, on instaHem la 3. reu-
nió, 32 m. -V-, aquesta reunió la deixem pitonada.

Seguim per la dreta de la paret amb precaució, ja que està
bastant descomposta. Quan la paret empitjora, es flanqueja cap a
la dreta fins a dos blocs granítics, on instaHem la 4. reunió, 25
m.-V-3 aquesta reunió la deixem pitonada.

Ací s'acaba la paret i es progressa per l'aresta, amb set tira-
des de 40 m.-IÍI-, fins al cim es puja grimpant.

Vam arribar al cim a les dues de la tarda, cançats però satis-
fets d'haver-lo assolit per dita paret.

Material

2 cordes de 40 m.
2 estreps
7 mosquetons
3-4 pitons variats
Horari primera: 6 hores
Longitud total: 405 m.

Jordi MANGOT
Josep ESQUINAS
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Resultats del III Curs d'Excursionisme

destinat als escolars de 14 a 16 anys

Dades Estadístiques

8 mesos.

30 cursetistes.

Durada del Curs:

Nombre d'inscrits:

Noies: 12.

Nois: 18.

Aproven el Curs:

Noies: 6.

Nois: 14,

Nombre de sortides: 19.

Mitjana d'assistència (Aprovats): 76 94.

Mitjana d'assistència (No Aprovats): 36 96.

Nombre de conferències i projeccions: 19.

Mitjana d'assistència: 22 cursetistes.

Mitjana de despeses per sortida: 86 Ptes.

Cos de Monitors:

Monitors: 5.

Ajudants de Monitor: 5.

NOMBRE DE CURSETISTES ASSISTENTS

A LES SORTIDES:

(Per ordre de dates, cronològicament)

LA MATA - MATADEPERA . . . . 16

MONTSENY RE da ae ee 2O

L'ALZINA DEL SAL.LARI - RELLI-

NARS ea Es RE es a Zl

- CINGLES DE BERTÍ Re ESO Teca A

MONTNEGRE . . . ua (2

CASTELLTERÇOL - CASTELLAR cl 20)

SANT MIQUEL DE SOLTERRA . . 20

AVENE DEL ELESP er see Zl

LA NOU - LA CLUSA - MALANYEU. 18

MONTSERRAT Le o lE

TRAVESSA DE SETMANA SANTA ca I

MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE BAR-

CELONA . . 22

L'OBAC - SANT VICENÇ DE CAS.

REBREa. als

SANTUARI DEL MONT i BESALÚ dE

CY. SALVADOR DE LES ESPASES . 21

TAGA - SERRA DE SANT AMANÇ . 17

E'ARBOC - CUBELLES ce 8

PEDRAFORCA - SALDES - BAGÀA . ll

ACAMPADA DE FI DE CURS A CAN

BOADA DE LES PARENTES . . 17

RELACIÓ DE CURSETISTES

APROVATS

D'acord amb el nombre de sortides efec-

t:ades i d'assistència a les conferències,

de més a menys:

JOSEP GERMAIN I OTZET.

ANNA SEGURA I SOLE.

ANTONI VERDERI I ARCOS.

JOAN DEL TORO I FERNANDEZ.

RICARD ABANADES I CASADO.

JOSEP MILLAN I BUENO

MARIONA RAICH I ROIG

JOSEP A. RIBAS I CERVERA.

ANTONI PUIGVENTÓS I MORATON.

CONXITA SEGARRA I ROCA,

JOSEP TURULL I CASTELLET.

RAMON RIUS I TORRELLA

ROSA BARRULL I RODRÍGUEZ.

MONTSERRAT APARICIO I CASALS

ANTONI MONTERDE I FARNÉS.

JORDI VANCELLS I MARTÍ.

MIQUEL GIMÉNEZ I MOLINA.

CONXA ADELL I CARDELLACH.

JORDI GÓMEZ I GARCIA.

JORDI LLONCH I MASSANÉS.
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ACTES:

—292 de setembre: Repartiment de premis als cursetistes apro-

vats del III Curs d'Excursionisme destinat als escolars de 14 a 16

anys. S'obrí l'acte amb la projecció de diapositives dels llocs vi-

sitats durant els curs. Unes emotives paraules del nostre president,

el qual indicà que segurament els recorreguts excursionistes hauran

servit sens dubte per fer estimar una mica més la mostra terra als

cursetistes. Les conferències, a càrrec de prestigiosos especialistes

de cada matèria (als qui agraim vivament la seva valuosa coHabo-

ració) hauran obert nous horitzons als adolescents. Acabà amb fe-

licitacions als cursetistes aprovats i el càlid reconeixement del Cen-

tre pels monitors, veritables precepiors d'aquesta prometedora jo-

ventut, que és nova saba per a la nostra entitat.

Els cursetistes reberen de mans dels seus monitors: diplomes,

medalles i llibres, amb una afectuosa dedicatòria personal.

—El mateix dia 22, en havent sopat, es procedí al repartiment

de premis als guanyadors de la XI Marxa Excursionista de Regu-

laritat per Muntanya, Trofeu Manuel Closa.

 

 XXIV Campament d'Alta Muntanya
 

Aquest any, s'instaHà el campament a la Vall d'Aiguamotx

(Vall d'Aran) durant els dies 16 al 28 de juliol, i emplaçat a 1.900

m. d'altitud. Es van parar 37 tendes, on hi sojornaren 119 socis, dels

quals 27 eren mainada. En Josep Carretero, cuidà novament de la

cuina, amb la seva acostumada destresa.

Durant els dies d'estada a ple Pirineu, totes les tardes tingué-

rem l'obsequi de la pluja. S'efectuaren ascensions al Pic de Ratera:

Gran Tuc de Colomers (2.935 m.): Pic de Colomers (2.930 m),

Montardo (2.827 m.): Saboredo (2.162 m.) i Sendrosa.
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Biblioteca
   

Comentaris:

—EL CANT GREGORIÀ —Un model de música religiosa—"
de Miquel Altisent, Sch. P., edició de la Fundació Salvador Vives
Casajuana, que ens oferí aquest interessant volum que ja relacio-
nàvem en les entrades del primer trimestre d'enguany.

En aquesta hora difícil per al cant de l'Església, amb la in-
troducció de la llengua catalana en la litúrgia i l'abandó conse-
guent del llatí, ens preguntem si és que ha arribat l'hora de consi-
derar el cant gregorià com una peça de museu. L'obra del pare Al-
tisent és una aproximació seriosa a l'estètica i a la interpretació
gregoriana i posa al nostre abast les darreres dades científiques
en el camp de la investigació paleogràfica gregoriana.

—LA INDÚSTRIA DELS CLAUS A RIPOLL - CONTRIBU-
CIÓ A L'ESTUDI DE LA FARGA CATALANA, d'Eudald Graells.
En la nosira anterior circular, dèiem que la Fundació Salvador Vi-
ves Casajuana ens havia obsequiat aquest volum. Els segles XVII
i XVIII foren els més esplendorosos de la farga catalana. Ripoll
i la seva comarca va moure's entorn d'una sola matèria: el ferro.
Armes de foc portàtils i manufactura de claus. En el seu treball,
exhaustiu i interessant, el Sr. Graells ens descriu els detalls de
la indústria, el volum i la importància de la qual són gairebé igno-
rats. El clavetaire, la botiga —les eines de la botiga—, el carbó, els
claus i les seves classes, el comerç, el transport: són capítols d'a-
questa primera part del llibre.

La farga catalana ocupa un lloc molt desiacat en la història
de la siderúrgia mundial. L'autor relaciona les fargues de la zona,
per ordre cronològic de la seva fundació. La mena, el carbó, els
boscos. El comerç del ferro produit a la comarca de Ripoll: amb
Barcelona, amb diverses poblacions de Catalunya, amb València,

amb Múrcia. Diverses classes de ferro i les manufactures de varis
artieles.

- Magnífic estudi sobre un tema de la nostra història i ben poc
conegui.

—El nostre consoci i amic Sr. Vicenç Serrano, ens ha ofert
el seu llibre, "LOS CARACOLES", també entrat a la nostra biblio-
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teca, el trimestre anterior. De l'amic Sr. Serrano posseim tots els
seus llibres publicats: "El noi de Mas Sallés", "Manual del bole-
taire català", "Els misteris de Can Farrés de Dalt", "Aventuras
de Pepe y Sandalio" i ara aquest dedicat als cargols.

l'amor que sent el nostre amic per la naturalesa, és ben co-
negut de tots nosaltres. Els seus llibres en són bona prova: tant els
de divulgació com els anecdòties.

Ara, aquest documentat estudi sobre el cargols, ens descriu els
temes de: anatomia, valor alimentari, utilització en medicina, es-
pècies, plagues, cria en cautivitat, emmagatzematge, consum, conser-

va i receptes de cuina. Fotografies, dibuixos i diversos croquis com-
plementen el libre.

Fa un temps el Sr. Serrano, sofrí un greu accident automobi-
lístic, del qual ara, ja es troba gairebé recuperat. Des d'ací ens
plau desitjar-li un feliç i total guariment i que ben aviat pugui
retornar a la seva dedicació excursionista.

 

No descobririem res si dèiem que quan encara no hi havia
paisatge urbà, toi era rústic i en molts llocs ple de vitalitat t bellesa.
Però hauríem palesat que és possible l'existència d'aquest sense
la d'aquell.

El complet reviscolament rural continua preocupant als paisos
més avançats. No obstant, la regió d'indústries en què estem immer-
gits pretén demostrar una afirmació inversa de la que acabem de
formular.

l així, l'abandó de boscos i conreus, no sols el demostren
l'abundància d'arbustius inflamables, camins malmesos i xòrrecs

que tot just plou es van engrandint. Nombrosos arbres corpulents
jeuen al mig del llit de torrents i rieres amb tota la copa i les
arrels. Quan plogui fort no hi haurà pont ni canalització que els
resisteixi.

Ponis i canalitzacions innecessaris si, tant la forest com els
cultius, estiguessin ben preparats per a rebre la pluja. Els corrents
que travessen la ciutat es podrien convertir en discretes coHectores,

i quasi sense expropiacions ni corbes, una ampla avinguda, des de
Rubi o tal vegada més avall, podria entrar a la muntanya.

Ens fa molta iHusió que les actuals preocupacions pel parc de
Vallparadis donin bons fruits. Però una de les moltes calamitats
i no pas la pitjor, que pot originar l'estat actual del nostre paisatge
rústic, és esborrar en un dia tota la feina feta al, llavors, ex-barranc.
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Secció d'Alta Muntanya   

PRIMER CURSET D'ALPINISME CICLE C

El passat dia 24 de juny esrealitzà l'última sortida del cicle C
i que tancava també aquest primer Curset d'Alpinisme. Aquesta
es féu a la Regió de l'Aneto, els participants es dividiren en tres
grups: dos grups pujaren a l'Aneto, un per la cresta de Tempes-
tats i l'altre per la de Llosàsi el tercer grup féu la cresta de Cre-
guenya que s'acaba al Cim de Corones.

El dia 27 tingué lloc el fi del Curset amb el lliurament de me-
dalles i diplomes i una conferència amb diapositives de les cinc
pareis Nords més importants dels Alps, a càrrec d'en Jordi Pons
(acie que ja havíem senyalai enel nostre Butlletí anterior).

Il CAMPAMENT DE VACANCES DE LA SECCIÓ

Com l'any passat aquesta secció ha celebrat la segona edició
del campament de Vacances. Es va instaHar en el conegut "IBON
DE LAS RANAS"lloc idoni per poder realitzar nombroses ascen-
sions i escalades de gran bellesa i veritable dificultat, tal com ha
quedat demostrat després de l'abundosa activitat portada a bon
terme durant els dies d'estada dels acampadors. Les vuit tendes,
semblants a taques de colors escampades en els prats de la Vall
de Piedrafita, allotjaren del 18 al 30 de juliol a 16 acampadors,
la major part d'ells alumnes del darrer Curs d'Alpinisme, que po-
gueren en aquell fantàstic escenari donar plena satisfacció als seus
novells anhels muntanyenes.

Llàstima que la bonança del temps que caracteritzà a tota la
primera quinzena de juliol no es fes extensible a la segona, dones
per mor de les tamborinades diàries, i la pluja que no ya faltar
ni un sol dia, es perderen algunes ascensions d'autèntica categoria.
No obstant cal puntualitzar que cap dia el campament quedà to-
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talment inactiu, doncs al final la pluja era ja un aHicient més (2)

entre els molts de què gaudíem.

De totes les ascensions realitzades, onze ho foren de forma

coHectiva de tot el campament. El darrer dia d'activitat s'obrí una

primera al Pic Cristall, de poca dificuliat (TIL) però de traçat bo-

nic i directe al cim. En ella hi prengueren part vuit elements, nova

coHectiva doncs, que posava botó d'or a lès activitats d'aquest ll

CAMPAMENT DE VACANCES DE LA SECCIÓ D'ALTA MUN-

TANYA.

ACTIVITATS DEL IH CAMPAMENT

Primeres absolutes.

— LANA GANTAL cara S.O. via: Mangot - Esquinas.

Ascensió catalogada pels seus primers escaladors com molt di-

fícil (V) i amb passatges d'escalada enartificial. Cinc llargs de

o corda superen un mur vertical de 200 m. Guanyar després una

aresta encara verge en aquells moments i seguir-la al llarg de 300

m. per una dificultat inferior (III): fins dali del cim. Horari d'a-

questa primera ascensió: 6 hores.

Escaladors: Jordi Mangot i Josep Esquinas.

— PIC CRISTALL cara S.E. via: G.E.S.A.M.

Ascensió de poca dificultat (IIL) però amb algun pas exposat

en els seus primers quaranta metres. Guanya el ressalt terminal de

200 metres anteriors al cim i que dominen el llac de Campo Plano.

l'ascensió segueix sempre pel mig de la paret, no posant-se en cap

moment en la profunda canal que com una gran cicatriu talla en

diagonal aquesta paret. Invertides en aquesta primera ascensió:

3 hores.

Escaladors: Pepa Comas, Francesc Soler, Josep Capdevila,

Ramon Sans, Àngel Gibert, Anionino Martí i Àngel Casanovas.
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Travesses i Excursions.

Travessa al Balaitous: Coll de la Peyre de Sant Martín i Refugi

del Balaitous (1. nit) Pujada al coll de Pabat, Boulevart Pales,

Bretxa de Saget, Capçalera de la Vall de Betcabrere, coll Noir i

Refugi Andre -. Michaud (2. nit) Ascensió al Balaitous per la gran

Diagonal, descens per la Bretxa La Tour i retorn al campament.

Per: Pepa Comas, J. Capdevila, J. Castany, A. Casanovas.

Travessa dels Pies de l'Infern: Vall de Cantal, coll deTebar-

ray, Ascensió als pics de l'Infern i Pic d'Arnal. Retorn i descens

per la vall de Pondiellos fins a Sallent de Gàllego (nit). L'endemà

retorn al campament per la Vall de Aguas Limpias, Paso del Oso i

Vall de Piedrafita.

Per: Pepa Comas, J. Esquinas, M. Riera i J. Mangot.

Ascensions i Escalades

. Balaitous per la ruta clàssica espanyola o la de la Bretxa de la

Tour.

Balaitous per la ruta clàssica Francesa o "Gran Diagonal".

Gran Fache, Petit Fache, Pefia Aragon, Campo Plano, Lana

Cantal (coHectiva).

Lana Cantal. Primera absoluta per la via, Mangot - Esquinas.

Piedrafita, Tebarray (colectiva).

Pics de L'Infern. (coHectiva).

Pic d'Arnal.

Frondellas Occidental i Oriental.

Pic Cristall: Primera absoluta per la via: G.E.S.A.M.

Pic Solano.

Travessa de les Crestes dels Diables (Solano-Cristall), 2 cor-

dades.

Travessa de les Crestes dels Diables (Cristall Solano) 2 cor-

dades. :
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Secció de Fotografia   

XXXVII SALÓ DE FOTOGRAFIA: XVII DE MUNTANYA:
VUITENA EDICIÓ NACIONAL

Durant els dies de la Festa Major de la ciutat, es celebrà el
nostre concurs de fotografia.

El jurat que formaven els Srs. Jeroni Font i Casals, Carles
Puig i Vilanova, Gabriel Querol i Anglàda i com a secretari el 9r.
Jaume Marcet i Riera, prengueren l'acord, vistos els mèrits artís-
ties i tècnics de les obres presentades a concurs, concedir els pre-

mis de la manera segúent:

Classificació general:

ler. "PAISAJE 1.002" del Sr. Joan Mestres i Martí, de Sabadell.

Don. "RECELO" del Sr. Vicenç Estrela i Rius, de Terrassa.

Ber. "COM MIRALL D'ÀNIMAT" del Sr. Joan Fontcuberta i

Villa, de Barcelona.
Art. "POSET del Sr. Francesc Castells, de Barcelona.

5è. "TENSIÓN MUSICAL" del Sr. Francese Hernàndez, de

Terrassa. i

6è. "DE UN ENSAYOT"del Sr. Antoni Boada i Barbé, de

Terrassa.
Tè. "EN EL BAR" del Sr. Juli Hernanz i Humbrias de Bar-

celona.

Menció a "MADONNA'"del Sr. Joan Fontcuberta i Villa, de

Barcelona.

Premis de Muntanya:

ler. "FARISTA" del Sr. Marian López i Gallego, de Barcelona.

Jon. "SEI AL PAS DE LA CASA" del Sr. Francesc Castells,

de Barcelona.

Ens plau indicar als nostres associats, que per aquest número

del nostre Butlletí, teníem abundància de fotografies. De moment

deixem de publicar l'obra guanyadora del primer premi de la

classificació general del nostre Saló d'enguany. Ho farem si a Déu

plau, en el pròxim número.

El dia 22 de setembre, es repartiren els trofeus i premis del

XXXVII Saló de fotografia als guanyadors. L'acte es veié molt

concorregut i els premiats foren molt felicitats pels assistents.
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Necrològica
   

Agustí Fabra i Bofill

Teníem ja a punt de sortir d'impremta aquest Butlletí, quan

ens ha arribat la notícia de la mort del nostre consoci.

Precipitadament fem ara unes ratlles adolorides per informar

als nostres associats, de la pèrdua que els excursionistes hem sofert.

Veus d'amics ben properes a ell, segurament ens en voldran

parlar amb més amplitud.

No obstant volem fer constar l'apassionament d'en Fabra per

la muntanya i l'amor desesperat que professava a la mostra terra.

Aquest neguit l'havia portat a fer tota mena d'excursions i tra-

vesses, a practicar l'esquí i a realitzar ascensions importants. Com

a bon excursionista, també era afeccionat a l'art de la fotogralia i

del cinema. Diverses peHícules seves havien merescut primers pre-

mis nacionals.

CoHaborador ben assidu del nostre Butlletí, amb els seus bri-

llants escrits, sobre temes de folllore i muntanya. Encara en el

nostre anterior número, vam publicar un treball seu.

Havia ostentat el càrrec de Secretari de la Junta Directiva.

També fou el portaveu de totes les entitats excursionistes locals a

través de là mostra emissora de ràdio, durant bastants anys.

Conferenciant en el nostre saló. Fa ben poc ens oferí la seva

SLLICÓ d'EXCURSIONISME —llur història mundial, nacional i

" resum i compendi de tota una vida dedicada a l'excur-local——

sionisme i al seu ideari. El seu esperit crític, sempre amatent i afi-

nat, era una bona senyal d'alerta per a tots nosaltres.

Descansi en pau el bon amic.

Als seus germans, nebots i familiars, la mostra més sentida

condolenca.
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Excursions realitzades
 

Solament es relacionen les que es comuniquen a la Vocalia.

—1, 2i 3 juliol: Ascensió al Puigmal des de Queralbs. Per: Ma-

nel, Jordi, Montserrat. Núria Planchat i Manuel Planchat V.

Ascensió al Balandrau, des del Serrat, per: S. Prat i M. Plan-

chat V.

—3 juliol: Ascensió al Montseny de Pallars, per: Josep M.

Soler i Jaume Roura.

ESTATS UNITS D'AMÈRICA

Travessa sud-nord del Gran Canyondel Colorado, pel Raibab

Trail, Bivac sobre el Phantom Ranch, i ascensió pel Bright Àngel

Canyon a JaRob Lale (25 milles).

En la Sierra Nevada de Califòrnia. — Travessia de Yosemite

Village al Llac Merced pel Merced River, Tuolumne Meadovs i

Dog Lahe.

—Ascensió al Cim culminant (Segon d'Amèrica del Nord),

Mont V/hitney (4.428 m.), i Travessa de Sierra Nevada en tres jor-
nades(78 milles), de VVhiiney Portal, High Pass (3.950 m.), Crab-
tree Ranch, Llacs Timberline, Bighorn (3780 m.), Forester Pass

(4.010 m.), Rings Canyon i Sequoia National Parc.

En les Muntanyes Rocoses. — Ascensió al Grand Teton (4.220

m.), (1. nacional) per l'aresta sud-oest (via "VVall Street"), amb

dos bivacs, des de Jenny Lale i Teeple Pass.

Per: Jaume Fabrés Amorós i esposa, junt amb amics del

CAFde París.

 



176 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA

ACTIVITATS DE VACANCES

PIRINEU

Día 18 juliol: Pic del Cristall i Cresta dels Diables, per A.

Martinet, R. Sànchez, C. Rovira i E. Renom.

20 juliol: Gran Fache, per A. Martinet, R. Sànchez i E. Renom.

24 juliol: Pica Longue, via Nord, per A. Martinet i R. Sànchez.

26 juliol: Sèracs Petit Vignemale, per A. Martinet i R. Sànchez.

Altra activitat:

—26 de juny: Ascensió al Pic d'Alba (3.100 m.) normal.

—21 de juny: Ascensió al Coll de la Rimaia (3.250 m.) normal,

per Albert Altet i Rim Prunés.

ALPS

Juliol:

—Ascensió a Le Tour Noir (3.842 m.) en travessa N-S, per

Ramon Reynal i Rim Prunés.

—Ascensió al Matterhorn (4.477 m.) aresta Hòrnli, per Jaume

Galofre, Josep Fusté, Ramon Reynal, Pep Dulcei i Rim Prunés.

—Ascensió al Dom (4.545 m.) arestaFesti, per Jaume Galofre,

Josep Fusté, Ramon Reynal i Rim Prunés.

——Ascensió a la Petite Verte (3.523 m.), per Jaume Galofre i

Josep Fusté.

—Ascensió a l'Alphubel (4.207 m.) via normal i descens aresta

N: ascensió al Tàschhorn (4.490 m.) aresta S: ascensió al Mont

Rosa (Dufourspitze 4.634 m.) normal: ascensió als Listamm (4.527

i 4.480 m.) en travessa E-VV , i ascensió al Breithorn (4.165 m.) nor-

mal, per Pep Dulcet i Rim Prunés.
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ASCENSIONS EFECTUADES DES DEL XXIV CAMPAMENT
D'ALTA MUNTANYA

18 juliol: Pic de Ratera, per A. Vicente, M. Campos, J. Serra-
no, R. Vergés, A. Vergés, J. Vicente, M. López Solà, J. Granero, M.
Masip, Baró —pare i fills—.

21 juliol: Gran Tuc de Colomers, per M. Campos, Ventura,
M. Masip i M. Planchat V. —

O Travessa Campament, Port de Caldes, Restanca, Arties, per M.
López.

23 juliol: Montardo, per J. M.: Soler, M. Soler, J. Vicente, A. Vi-
cente, A. Campos, M. Campos, J. Peiró, J. Serrano, M. López, J.

Granero, F. Riera, M.. M. Masip, M. Masip, N. Planchat, Mont-
serrat Planchat, M. Planchat V. i M. Planchai B.

Sendrosa, per Polo, Rocabert, Martínez, Lolita, M.. Rosa Riera,

Marquès i Alavedra.

24 juliol: Pic de Ratera-Pic de Colomers, per Rocaberi i Mar-
tinez.

27 juliol: Ratera, per Ventura i Montserrat Planchat.

Ratera i Saboredo, por M. Planchat V. i M. Masip.

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

Durant aquest trimestre s'han realitzat 47 escalades, repar-

tides per les seguents regions: Moniserrat, Sant Llorenç, Matarrodo-

na i Pedraforca.

Dintre d'aquestes podem destacar les sestents:q po 8

MONTSERRAT

Dia 2 juliol: Paret dels Patriarques, via Benito-Cobo, per Agus-

i A. Martinet.

3 juliol: Paret dels Diables, via Sànchez-Martinez, per Agusti

i A. Martinet.
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3 juliol: Paret dels Patriarques, via Benito-Cobo, per Troya

i J. Ortiz.

9 juliol: Paret dels Diables, via Sànchez-Martínez, per J. A.

Berenguel, P. Andrés i M. Funosas.

9 juliol: Paret de Sant Jeroni, via Mas-Brullet, per L. Roca i

J. Antonio.

23 juliol: Panxa del Bisbe, via Badalona, per J. Ortiz i amies.

24 juliol: Gorro Mariner, via Usilla, 1. local, 4." absoluta,

per J. Ortiz i amics.

29 juliol: Sostre del Monestir, per A. Moreno, M. Ortiz, C. Ro-

vira i R. López.

30 juliol: La Prenyada, via ProRosqui-Cerdà, per GC. Rovira,

A. Moreno i M. Ortíz.

6 agost: Bessona Superior, via Cerdà-Cerdà, per l'aresta Bruc,

1. local, per J. Masana i F. Burgos.

6 agost: Agulla de la Creu, via Santacana, per R. Pèrez, M.

Ortiz i F. Lòpez. :

13 agost: Llastra m2 13 o Llasira Punxeguda, 4. absoluta a

l'agulla, 1. local, per R. Reynal i J. Masana.

20 agost: El Frare, via Anglada-Cerdà, per A. Martínez i R.

Vilanova.

20 agost: La Prenyada, via Prolosqui-Cerdà, per L. Roca.i

A. Hilla.

SANT LLORENÇ

6 agost: Cova del Drac, via Lonjos, 2." absoluta, per J. Man-

got i J. Gràcia.

MATARRODONA

99 maig: Miranda de Matarrodona, via Mangot-Gràcia, l.' ab-

soluta, per J. Mangot i J. Gràcia.
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PEDRAFORCA

3 juliol: Pollegó inferior, via Font, per F. Burgos, M. Masana

i M. Gasca.

3 setembre: Pollegó Superior, via Anglada-Cerdà, 2. absoluta,

1." local, per A. Casanovas i A. Martínez.

17 setembre: Pollegó superior, via Prohosqui-Cerdà, per À.

Casanovas, A. Martínez i Troya.

17 setembre: Pollegó superior, via Gran Díedre, per J. Galo-

fre, R. Prunés, P. Buixasa i A. Altet.

17 setembre: Pollegó inferior, via Xandri-Casanellas, per J.

Capdevila i M. Gasca.

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

14 maig: Avenc Pinasses, per M. Pons, M. Ariza, A. Bacari-

sas, D. Fuillerat, E. Montolio i A. Valls.

- 21 maig: Avenc Esquirols i via Montesinos, per A. Bacarisas,

F. Playà. X. Prai, A. Cano. E. Montolio, J. Estruch, i D. Fuillerat.

28 maig: Cova Salitre, per J. Mallorquí, D. Fuillerat, R. Grau-

pera i A. Bacarisas.

1 juny: Avenc Font i Sagué, per E. Montolio i J. Estruch.

l juny: Prospeccions a Collbató, per A. Cano i P. Fuillerat.

li 2 juliol: Avenc Merla, per Isabel Juncosa, Antònia Baca-

risas, Joaquim Boada, Anioni Cano i Domènec Fuillerat.

2 juliol: Localització Cova dels lladres, per Araceli Gonell,

Carme Calsina, Blanca Margarit, Manuel Pedrero, Bienve Vallès,

Enric Montoliu, Josep Estruch, Amadeu Valls i Antoni Pinyol.

16 juliol: Avenc Davi, per Blanca Margarit, Araceli Gonell,

Carme Calsina, Antònia Bacarisas, Josep Estruch, Antoni Pinyol,

Felip Martorell i Domènec) Fuillerat.
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17 juliol: Cova Casteret, per Isabel Juncosa, Joaquim Boada,

Bienve Vallès i Amadeu Valls.

23 juliol: Avenc d'En Roca, per Antònia Bàcarisas, Josep EÉs-

truch, Felip Martorell, Domènec Fuillerat, Amadeu Valls i cu

Pinyol.

30 juliol: Atonió Llest, per Blanca Margarit, Araceli Gonell,

Carme Calsina, Antònia Bacarisas, Josep Estruch, Domènec Ollé,

Domènec Fuillerat, Llorenç Segura, Enric Moniolio, Felip Marto-

rell, Amadeu Valls i Francesc Comas.

l agost: Prospeccions a Puig Ventós, per Antònia Bacarisas,

Domènec Fuillerat i Josep Estruch.

13, 14 i 15 agost: Avenc Montserrat Ubach, per 2e Estruch,

Amadeu Valls, Domènec Fuillerat i Antònia Bacarisas.

20 agost: Cova Salitre, per Domènec Fuillerat, Araceli Gonell,

Blanca Margarit, Carme Calsina, Antoni Cano, Amadeu Valls, Jo-

sep Estruch i Antoni Pinyol.

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

Dies 24 al 29 de juliol. — Assistència al 5è. Campament Na-

cional d'Espeleologia a Astúries, denominat "Mazurco-72", on s'ex-

ploraren les seguents cavitats, de recorregut horitzontal: Pozo

del Fresno - 600 m.: Collau Rubiera - 1.800 m. Cueva del Cuetò

Sol - 400 m., Cueva de Balmori - 2.000 m., per Toni Serra i Énric

Prat.
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