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PREOCUPATS TANMATEIX 1
El sentit, la raó d'ésser de la nostra Entitat al llarg dels anys,

ha estat una constant de divulgació de cultura, de formació i esti-:
mació a la naturalesa, i dels valors morals i espirituals de la nostra
lerrd.

En aquest mateix butlletí es reflexen bon nombre d'activitats
de realització impensada pocs anys enrera. Importants escalades,
rallys i proves d'esquí, exploracions i estudis espeleològics, campa-
ments, cursets i viatges a terres exòtiques, conferències, projec-

cions, elc.
També els projectes i les inquietuds vers un futur immediat són

plenament esperançadors amb actes programais d'autèntica projec-
ció social i ciutadana.

Tot això sens dubte, és positiu i ens omple de goig ja que ens
referma l'esperança en una joventui desinteressada i gumyada pels
ideals munianyencs.

No obstant i això tan positiu, ens sentim inquiets per la de-
gradació de les nostres muntanyes, les tallades de boscos i l'abandó

de cases i conreus i sobretot per la brutícia que es troba a tot arreu
i de la que tots en som una mica responsables. Ens preocupa el
sentit que alguns que van a muntanya —lluny de casa nostra per

sort-—— donen a les seves ascensions, oblident l'autèntic esperit mun-
tanyenc, el goig intim i personal que comporta assolir un cim i
cerquen la popularitat mercantilitzada. Sentim autèntica intranquil-
litat pel futur del Parc de Sant Llorenç del Munt, encara sense
Patronat constituit que vetlli per la seva conservació, existint el
perill de que qualsevol dia es realitzi algun projecte descabellat,
tal com entenem seria installar-hi un parc de feres amb pseudo
llibertat. 3

Per últim ens desassosseguen i molt, les reformes (2) que es
van efeciuant en el recinte de les nosires esglésies visigòtiques de
Sant Pere, tant les que fan referència a l'interior dels Temples com
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en el seu exterior amb separacions dels espais ajardinats amb va-
lles defilferro.

Esperem que la continuitat positiva de la nostra tasca segueixi,
i que tot això que ens capfica, irobi una bona i ràpida solució.

Prec perles nostres esglésies de Sant Pere
Cada vegada que anem a visitar les esglésies de Sant Pere, ens

adonem que aquest patrimoni comú tan nostre, realment l'estimem.
Les resseguimuna i altra vegada i sempre hi sabem veure un detall
nou, que en l'anterior visita no havíem copsat prou bé. Aquesta
dèria també la tenen altres terrassencs i segurament que l'hem he-
retada tots plegats d'aquells benemèrits conciutadans que van fer
tant, ja fa una pila d'anys, per revaloritzar aquestes venerables DS
dres. No cal pas donar noms.

En aquest Butlletí, publiquem unes notes gràfiques d'aquell
recinte. La fotografia de la portada, és de l'any 1928 i l'hem re-
buscada expressament. D'això ja fa quaranta-cinc anys. A Dl'AR-
XIU" n. 52 —Març-Abril— d'aquell any, la veu d'en Joan Duch,
ens diu: "Nosaltres ambicionaríem les excelses esglésies de Sant
Pere ben netes i sòlides solament per a mostrar als homes estudio-
sos del món. Si, però, degui a les necessitats litúrgiques cada dia
creixents de la parròquia de Sant Pere és necessari habilitar el
baptisteri, mo n'hi hauria prou de nmivellar el sòl delimitant ben
visiblement les parts noves deles antigues, i sense tocar gaire cosa
més, coHocar-hi una pica baptismal amb tota la dignitat que el fo-
namental sagrament de l'Església exigeix2

Som del parer que aquests monuments que el pas dels segles
ha fet devenir glorioses relíquies, els homes que passen tenen el
deure sagrat de conservar-los tocani-los, però, tan poc com puguin".

I en el nostre mateix "ARXIU", n2 39 —Maig-Juny del 19209—,
en M.M.G. (inicials d'en Marian M. Galí): "Creu la meritíssima
Junta de Museus que el tresor arqueològie que tenim a casa nos-
tra, amb les esglésies romàniques de Sant Pere està en condicions
d'ésser visitat sense que un sens fi de detalls ens facin avergonyir
davant de tothom2 Nosaltres creiem que malgrat haver-s'hi fet
molt, no estan encara ben presentables. Pel bon nom de Terrassa i
del seu patrimoni artístic ens permetem senyalar i posar a conside-
ració de l'aHudida Junta alguna de les coses que amb unes despeses
relativament petites seríem a temps a remeiar.
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En primer lloc, creiem que s'hauria de treure d'una vegada
aquell desgraciat cobert que per evitar que el campaner es mulli
hi ha enganxat en el campanar de l'església de Sant Pere i que
trenca, d'una manera barroera, la bella silueta que formen els dos
campanars de dita església. En segon lloc, volem cridar l'atenció
de la Junta i del senyor Rector sobre l'agençament que per a ce-
lebrar el Sagrament del baptisme ha quedat establert en l'església
de Sant Miquel. I per últim s'han fixat que a l'església de Sant Pe-
re ja comença a haver-hi ex-vots penjats i precisament clavats al
damunt deles mateixes pintures murals2 No han sofert prou vitu-
peris aquelles pintures perquè tornem altra vegada a martiritzar-
les amb pegats de tota mena7

Alerta senyors, que de mica en mica amb aquests desgraciats
altarets que hi anem plantificant farem perdre la fesomia prou
desgraciada ja d'aquesta església.

Aquestes sónles consideracions que portats pel nostre amor a
aquelles esglésies ens permetem fer a la Junta de Museusi al senyor
Reetor de la Parròquia".

A las contraportada, mostrem una altra fotografia, ben recent
i trista. Caldrà dir res més2

Sempre hem aixecat la veu d'alerta en defensa del patrimoni
cultural i artístic de la ciutat. Ara i a risc de fer-nos pesats, insis-
tim de nou i volem exposar públicament les innovacions que hem
vist realitzades últimament a les esglésies de Sant Pere i que ens
entristeixen:

L'església parroquial gaudeix d'una instaHació de calefacció que
pot resultar molt pràctica, però que desmereix completament les
parets on està muntada.

La porta de ferro de l'esplanada que dóna al jardí, està entor-
tolligada de filferro espinós i ara recentment un tancat amb el mà-
teix material i muntat amb pals de ciment, barra el pas cap aljardí.
El tancat arrenca de l'absis de Sant Pere i acaba al darrera de
Santa Maria.

Identificats amb els mateixos sentiments d'en Duch i d'en Galí, :
les afirmacions dels quals tot i els anys transcorreguts, són integra-
ment vàlides i actuals: també nosaltres ens dirigim a la Junta de
Museus, a la Junta d'obres de la Parròquia, al Sr. Rector i a toihom
qui vulgui escoltar-nos: dolguts per aquestes modificacions que tren-
quen greument l'harmonia del mostre primer monument.

Francesc PALET i SETÓ
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Rectificació

En el número de gener-març de 1969 vam publicar un article

titulat "Les serres protectores de la ciutat". Ens plau desmentir-ne

una afirmació. Pel demés en mantenim la vigència que, malaurada-

ment, aguditza l'estat dels problemes que comenta.

Se'ns ha assegurat, dèiem, que totes les construccions preven-

tives de les rierades persegueixen només la canalització, i ens ho

creguérem. Però ara l'amic i soci d'aquest Centre, en Ramon Cabe-

za, gentilment, ens va acompanyar a visitar unes parades de con-

siderable envergadura.

No sabem qui ho va fer, però suposem que fou la Comisaría

de Aguas" o, mésaviat, la "Confederación Hidrogràfica del Pirineo

Oriental".
Estan distribuides al llarg del torrent Mitger. Pujant, la pri-

mera als tres o quatre-cents metres d'haver començat el bosc, se'n

compten onze i es mantenen en bon estat. Encara que la quarta

actualment no serveix, perquè l'aigua s'ha obert pas per un costat.

Però això, una excavadora ho arreglaria en poques hores abocant-

hi el mateix aHuvió que s'ha posat, comenles altres, a l'embassa-

ment que forma. La finalitat d'aquestes preses poroses és, precisa-

ment, entretenir l'aigua i purgar-la de sòlids. Entre totes arriben al

peu de la serra del Truncó.
Ens causaren un gran goig. Felicitem coralment les entitats

i les persones que promogueren i realitzaren aquestes obres d'ex-

ceHent efecie pel bé del pais.
Entre molts d'altres beneficis i estalvi de pèrdues, hem de re-

cordar que el torrent Mitger, en travessar el Poble Nou, unes ca-

setes humils estrangulen el seu pas. No hi ha dubte que, sense

aquestes preses, les desgràcies que va produir l'aiguat del setem-

bre de l'any 1971 haurien estat pitjors. —

Devien construir-se allà el 1964 i mo en sabérem res fins que,

ara fa un any, el rondaller i observador Cabeza les "va descobrir"

des de "Tarrasa Información" amb un reportatge i una fotografia

que ens mogueren a parlar-hi.

Llàstima que aquesta mena de treballs no abundin més. Per

no haver-n'hi en el torrent de can Bogunyà els sediments han en-

xiquit molt la cabuda del pantà.

Si Déu ens dóna vida i salut, iniciarem dalt de Les Pedritxes,

una labor molt més modesta però d'una eficàcia sorprenent. Atrau-
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rà seguidors i, entre tots, anirem reduint les inundacions i elsin-
cendis forestals. l estalviarem aigua i terra fèrtil.

Les necessitats d'aigua van progressant. Si no s'aconseguís cap
més autorització per a engrossir el cabal de la subàlbea que ens ve
del Llobregat, què faríem2 Unes accions conjuntes permetrien dis-
posar de molta més que l'actual. Esperem que moltíssima més.

Joan PINEDA i JUNCOSA

L'Elefantet (Montserrat)

VIA: G.E.S.A.M.

SITUACIÓ: Aquest monòlit, es troba a prop del monestir, la
seva aproximació és una mica complicada. Es puja per les escales
de Santi Benet durant uns cinc minuts, i a mà dreta trobem una

rampa de terra vermella, que ens porta a una balma, on hi penja
un cable, seguint aquest cable a pols, o bé pujant per una canal
que hi ha a l'esquerra, ens deixa sota el peu de la via.

FITXA TÈCNICA: Guanyar els primers metres en artificial
(Al), després es supera una petita balma (A2), i es surt en lliure
(V), i es flanqueja en diagonal cap a l'esquerra uns 20 m. (IV), es
troben dues eclavilles, la reunió es fa en un replà, (R-1, Al, A2, V,
IV, 35 m.).

Avançar en artificial (A2), i continuar en artificial (A3) i reu-
nió sobre estreps, (llarg de corda 40 m. R-2).

Continuar en artificial (A2), sortint en un flanqueig delicat
cap a la dreta fins un diedre (V ), pel qual es puja fins a la reunió
(R-3. III, 40 m. dificultats: A2, V, HI).

L'ascensió acaba en uns 15 m. de(11), i el cim dóna a la re-
gió de Trinitats. A la (R-3) hi ha un Hibre de registre.

MATERIAL: 2 cordes de 40 m., estreps i 30 mosquetons.
HORARI: 2 escaladors, de 2 a 3 hores.

CORDADA: È

Josep ORTIZ - Antoni MARTINET
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La Cova Egara

SITUACIÓ

Cavitat enclavada en els conglomerats de Sant Llorenç del Munt.
Situada al capdamunt d'una canaleta que dóna a un monòlit, a la
cinglera que domina la Canal del Bosc. Pot arribar-s'hi des de
Can Bufí o Can Pèlacs, i també des dels Òbits.

HISTÒRIA

Aquesta cova fou descoberta pel senyor Domènec Bellot i ex-
plorada el dia 29 de setembre de 1957, tal com es pot llegir en
una inscripció que hi ha a l'enirada de la cavitai. Des de llavors
ençà s'hi han efectuat escassíssimes exploracions i tan sols pel seu .
descobridor i algun membre del nostre Centre.

DESCRIPCIÓ

La cova segueix una sola diaclassa en direcció N O E. Té un
recorregut de 12'40 m. A l'entrada hi ha per banda, dos troncs d'un
gros arbust que creix ufà i tanmateix sembla com si es volgués apo-
derar de la cavitat. Després de passar per un tros estret, arrosse-
gant-se, es dóna a una petita saleta on l'alçada augmenta consi-
derablement i és en aquest punt de 750 m. Al final de la cova
torna a haver-hi una saleta on el procés litogènic és molt més in-
tens que als llocs anteriors, abunden en aquest lloc les estalactites,
estalagmites, colades, etc.

BIOLOGIA

És difícil trobar fauna totalment cavernicola en coves de petit

recorregut i més encara si hi entra un xic de llum, com en el cas

present. La majoria és exterior i les mostres que recollírem foren

les seguents:

—Varis Araneids (Tragloxens).

—32 Colèmbols: Tomocerus Plumbeus (—Longicornis Q.F.

Múll). Insectes apterigots, de la família dels entomòbrids.

 



 

CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA 211

—l Coleòpter: Speophilus Fiesenvetteri Diecl. Ssp. San-Llo-
rensi Zar. Trobat a sis metres de l'entrada, sota unes pe-
dres i en un raconet on no hi toca la llum.

Aquestes mostres estan guardades i han estat estudiades alla-
boratori bioespeleològic de la Secció.

— TOPOGRAFIA I FOTOGRAFIA

Es realitzà la topografia de la cavitat, amb planta i seccions
el dia de l'exploració de la S.L.S., a principis de març de l'any
en curs.

També es realitzaren diapositives en color.

Salvador VIVES i JORBA

Març de 1973.

ELVA ECBANA SS:
 

Sant Llorenç del Munt

Top.: S. Vives - E. Prat - J. Centelles
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XI Campament Infantil de Catalunya

OO Quan la Federació Catalana de Muntanyisme, va encarregar-

nos que cuidéssim de l'organització d'aquest Campament infantil,

vam mobilitzar els nostres elements de la Secció Infantil, els Srs.

Santiago Estrada i Antoni Grau, els quals al mateix temps, es ro-

dejaven d'uns eficaços coHaboradors i ja sense parar van treballar

per muntar un Campament que fes honor al nostre nom.

La data de celebració, serà els dies 19 i 20 de maig proper i

el lloc escollit, és a EL GUITART. Creieu quefa goig de debò,

veure l'activitat d'aquesta munió de gent que, ja fa molts dies viuen

només per aconseguir una instaHació eficient per tal de poder re-

bre i allotjar de manera convenient als participants infantils de tot

Catalunya. Plànols. distribució de tendes, previsió de serveis, auto-

ritzacions, elc., etc.

Hem dirigit ja a totes les entitats excursionistes de la nostra

terra, una carta personal del nostre president, anunciant els primers

detalls i ara s'està enviant ja el programa oficial dels actes. Aques-

tes ratlles, volen tenir-vos informats d'aquesia important manifes-

tació excursionista i és així com us convidem a tots a participar

en el XI Campament Infantil de Catalunya.

Amics excursionistes:

Creiem que la muntanya, és una veritable escola de civisme i

ciutadania i per aquest motiu els nostres esforços, sempre van enca-

minats a enaltir-la i dignificar-la. Portar la gent a ple camp, és una

de les fites que les entitats excursionistes ens hem imposat. I si als

qui volem ensinistrar a estimar les muntanyes, són els infants: qui-

na pila de possibilitats i quins horitzons més amplis, se'ns presen-

tenl
Il ara, tenim l'oportunitat de brindar-vos hospitalitat 1 els nos-

tres hostes sereu vosaltres, els infants d'arreu de Catalunya. Quin

goigl L'equip dela nostra Secció. Infantil, està engrescat d'allò més.

Per atendre-us com cal, ha volgut muntar aquest Campament a EL

GUITART, a redós del patriarcal Sant Llorenç del Munt i Serra de

l'Obac, un dels nostres més bells paratges, envoltat de pins i alzines.

Aquesta invitació va dirigida als responsables de les Seccions

Infantils de totes les entitats excursionistes i especialment a la

mainada. Us esperem amb gran iHusió i el fervent desig de compar-

tir amb vosaltres els mateixos anhels de respecte i d'amor a la natura.

Per endavant, benvingutsil
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Adéu a l'amic

Molts dissabtes abans de sopar, era cosa ben normal anar a
treure el cap a la rebotiga de casa de l'amic. Era ja com un pas
obligat, un costum. I un joc de vol i de dol. Perquè si tenies el
temps just (allò de només entrar i sortir) i l'Agustí "t'agafava" pel
seu compte, ja havies begut oli. Segur que no en marxaves.

Per als no iniciats, caldrà aclarir vàries coses: primer intentar
presentar a l'amic i tot seguit presentar-lo en el seu ambient de la
botiga i sobretot de la rebotiga, tal com jo el vaig conèixer ja de
gran i fins que emprengué el llarg viatge cap al camí del somni,
fa ben poe.

Doncs veureu que, VAgustí era un home, dels que hem que-
dat tots de dir-ne un enderiat. Professava una enfervorida fe a la
nostra Verge Bruna. Estimava desesperadament la nostra dissor-
tada terra i en patia qui-sap-lo. L'excursionisme i tot el seu ideari,
era una altra de les seves fites i amb tots els seus aspectes que
aquesta moble afició comporta. Tot això els més íntims deles tertú-
lies ja ho sabíem i era aHí on, sense cap acord previ, anàvem iens

trobàvem per parlar amb rat
L'Agustí amb el seu guardapols caqui, sortia a la botiga i

t'agafava pel braç: —Home, Palet, vostè aquíl, entri. Passàveu al
menjador, el "sancta sanctorum" de la intimitat de la casa. És de
dificil descripció aquell menjador, que segurament ja no veurem
mai més. Empaperat molt fosc (d'un color indefinit) i amb un llum
central molt arran de taula (en la que hi havia un tapet vermell) la
llum iluminava només la part baixa (és clar) la resta del menjador
(rebotiga jo en dic) quedava en penombra i del vol del cèrcol del
llum en penjava encara un serrell, també vermell, d'un pam, que
enfosquia més l'ambient. Í allí en aquell pla de confidència (per
l'obscuritat regnant, ho dic) i per la seva veu fosca i una mica
apagada (que no vull dir faltada d'energia) de l'Agustí, que encara
el venia prement la màniga, o si et deixava un moment era per
donar-te un cop al braç amb el palmell de la mà i amb un alegroi,
t'explicava mil i un detalls, de casos i coses (sempre interessants)
que no tenien res a veure amb el que tu realment li volies pregun-
tar, però ell ja estava embalat i fins et feia mal el cor de veure com
es cansava parlant amb aquell doll de paraules que anaven sor-
tint, seguit, seguit... i si li deies que es cansavà i que no. s'excités:
et contestava: —Oh sí, una mica, però ja estic de seguida, que vos-
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tè deu tenir tard. Í l'home anava fent. A vegades, en una 4txy que li
explotava als llavis, t'enviava al damunt una pluja de "capellans"
talment com una benedicció. Í quan finalment ja centràveu la conver-
sa cap al tema que t'interessava i motiu de la visita, consultava lli-
bres i papers de la seva ben nodrida biblioteca i no parava fins a
trobar el detall requerit i te l'ofrenava amb gran contentament i
cara victoriosa.

Allí en el transcurs dels anys, vaig coincidir amb altres amics
de l'Agustí, com en Ramon, en Pau, en Josep, en Francesc i tants
d'altres que m'havia amat presentant.

I ara en passar per la Plaça Vella, dono encara indefectible-
ment una ullada a les vidrieres de la botiga. No hi veig cap dels
anties contertulians i a l'Agustí tampoc.

Francesc PALET iSETÓ

 

Biblioteca
   

RELACIÓ DE LLIBRES ENTRATS:

tComunicaciones del IÍ Simposium de Metodologia Espeleo-
lógica". Barcelona, maig 1972. Per l'Escola Catalana d'Espeleologia
i grup S.L.E.

'Catàalogo Espeleológico de la provincia de Barcelona". Vo-
lum I. Barcelona, 1961. Pel Grup d'Exploracions Subterrànies del
C. M. Barcelonès. Llibre cedit pel Sr. Gaspar Ribé.

Speleon". Tomo 18. Barcelona 1971. Editat pel GC. E. Cata-
lunya.

EspeleoSie". Revista espeleològica del grup S.I.E. del C.E. Àli-
ga. Números 1, 10, 11, 12 i 13.

Catàlogo-relación de grupos espeleológicos de Cataluia y Ba-
leares", Barcelona, maig 1972. Editat per l'Escola Catalana d'Es-
peleologia.

Topografies al Centre Excursionista de Terrassa". Barcelona,
1972. Separata del II Simpossium de Metodologia Espeleològica. Per
Salvador Vives i Jorba.
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La Faune de France". Per Rémy Perrier. 1970. París. Volums
II, HL i V. El volum Ll està dedicat als Aràcnids i Crustacis. El III,

als Miriàpods i imsecies inferiors. El volum V està completament
dedicat als Coleòpters.

eMossèn Norbert Font i Segués. Per Josep Iglésies. De la col-
lecció "Arxiu Bibliogràfic" de la U. E. Catalunya.

COMENTARI:

D'un temps ençà en la nostra biblioteca hi tenim "La erosión

del suelo y su control", de Quiney Claude Ayres.
Aquesta obra descobreix els gravíssims mals que causa l'escor-

riment superficial de la pluja i recepta els remeis científics i pràc-
ties que els combaten i, a la vegada, fomenten la vida, la riquesa i
la bellesa de qualsevol país.

Un lector se n'ha fet un comentari i, després, ens n'ha donat
una còpia que l'hem ajuniada al llibre. Agraim des d'ací el seu do-
natiu i el felicitem ben cordialment, pel seu magnífic treball de re-
cerca i divulgació.

És que en bona pari és de text i de consulta per a obrar i, a
l'home que estima el paisatge però no és entès en aquestes feines, no
li cal llegir tot el volum. Estalviarà tempsi es farà més càrrec de la
doctrina que defensa si, toi seguint aquest comentari, va llegint del
llibre nomésles pàgines i bocins recomanats.

De la segona pàgina d'aquests "apunts" en copiem unes ratlles
que són la pauta de com es van comportant finsal final:

—Considerem interessant tot el "PREFACI" i encara més tota
a SINTRODUCCIÓ". Recordem unes paraules d'aquesta introduc-
ció:

Pàg. 33, a poc més de mitja: "La actividad en estos terrenos .
de fuera de las granjas (experimentals de l'Estat) consiste bàsica-
mente en la cooperación con las Asociaciones de Conservación per-
tenecientes a los distritos, y que son ORGANIZACIONES DE CIU-
DADANOS DE BUENA VOLUNTAD QUE QUIEREN PERPE-
TUAR, POR EL BIEN PUBLICO, LOS BENEFICIOS DEL CON-
TROL DE LA EROSION EN SUS RESPECTIVAS COMUNIDA-
DES". É

Però repetim que cal llegir enter el prefaci, bàsic i curt, i la in-
troducció, perquè evidencia amb quina rapidesa moltes finques rús-
tiques perden tot el seu valor.
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Necrològiques
 

Delfí Sanmartin i Montfort

Fapocs dies morí a la nostra ciutat el Dr. en Delfí Sanmartin.

Per a les joves generacions, Delfí Sanmartín era un metge jubilat,

un encarregat de serveis assistencials i una boníssima persona. En

molts aspectes de la seva vida un desconegut.

Les seves idees d'estudiant són les mateixes de la maturitat i

de la seva vigorosa vellesa: la defensa de l'idioma, de la cultura i

de la terra i, no cal dir-ho, la de la fe que per ella desitja con-

templar la faç immensa de Déu a l'aclucar-se els ulls humans.

Sanmartín ocupa enla nostra història local del 1916 al 1936

un lloc destacat.
I també ara, ens complaem a fer menció de la conferència que

pronuncià el Dr. Sanmartín en el nostre estatge social, el ler. de

desembre del 1922 i publicada més tard per la nostra entitat, pel

maig del 1923, d'una excursió realitzada per ell —agost del 1922— i

titulada: "ELS BELLS INDRETS DEL PIRINEU. UNA ASCEN-

SIÓ AL PIC D'ANETO". Rellegida ara aquesta publicació, que

fou en aquella època una nova i valuosa aportació a la difícil lite-

ratura marrativa excursionista, la trobemcertament com una aven-

tura perillosa, plena d'esculls, però també amarada d'un profund

amor a la terra.
Descansi en pau, el bon amic. La nostra més sentida condo-

lença a la seva esposa, na Dolors Gregoriano i fills.

Gabriel Querol i Anglada

A finals del passat mes de febrer, després de breu malaltia,

morí el nostre amic en Gabriel Querol.

Durant molts anys venia formant part del Jurat, en el Saló

de fotografia de la nostra entitat. Hem rebut d'ell molts consells i

ensenyances i creiem que en Querol estava dotat d'una fina sen-

sibilitat, per poder captar les subtileses dels milers detreballs que

hauran passat per les seves mans. Ens honoràvem amb la seva fer

ma amistat i sempre ens n'havia donat bona prova.

Era un dels millors crítics de fotografia i cinema del nostre

país i la seva desaparició deixa un buit insubstituible.

A la seva esposa, fills i familiars i als nosires bons amics del

Coro Vell", la nostra més sincera condolença.
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ASSEMBLEA GENERAL ANUAL REGLAMENTÀRIA DE SOCIS

És celebrà el passat dia 2 de febrer, sota la presidència del
Sr. en Josep Mies, acompanyat dels Srs. Josep Maria Soler, vicepre-
sident, Elies Soriguera, secretari i Ramon Batalla, tresorer.

Es va seguir l'ordre del día establert prèviament i fou aprovada
l'acta de la reunió anterior. El Sr. secretari llegí la memòria de
les activitats més destacades i portades a terme en el transcurs de
l'any, tant en l'aspecte excursionista com el cultural i artístic.

Els presidents de les diverses seccions de l'entitat: Alta Mun-
tanya, Investigacions Subterrànies, Esquí, Esquí de fons, Infantil:
llegiren les activitats més significatives de llurs seccions i deles
que cal senyalar: l'organització de diversos cursets de les especia-
litats d'escalada, espeleologia, esquí, iniciació a l'excursionisme i
d'alpinisme. Els campaments d'alta muntanya durant el període de
vacances a la vall d'Aiguamotx (Vall d'Aran) i a Piedrafita, com
aixi mateix el d'hivern sobre neu. Les festes de la Diada de Ger-
manor 1 de Sant Bernat. Organització i participació a Marxes excur-
sionistes de Regularitat, Rallys de muntanya i d'esquí, Campionats
d'esquí del Vallès. Durant l'any s'han aconseguit diverses primeres
absolutes d'escalada i d'espeleologia.

Es celebraren 14 sessions culturals i conferències i a part tin-
gueren lloc els actes que corresponien als cursets programats per
les diverses seccions. Durant la Festa Major, s'instaHà en el nostre
saló d'actes el XXXVII Saló de Fotografia.

Es donà compte del moviment de llibres entrats a la Bibliote-
ca, detall de les publicacions de l'entitat i situació de socis.

El Sr. tresorer, exposà la situació econòmica, moviment de ca-
bals i pressupost per al nou exercici.

El Sr. president proposà als reunits el nou president que ha de
regir l'entitat i així mateix els compenents de la Junta Directiva,
que quedà formada pels seguents senyors:

President: Sr. Joan Soler i Tramunt.
Vice-President: Sr. Josep Maria Soler.
Secretari: Sr. Lluís Amat.

Tresorer: Sr. Ramon Batalla.
Comptador: Sr. Jaume Marcet.
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Publicacions i Propaganda: Srs. Francesc Palet i M. Planchat

i Bellés.
Bibliotecari: Sr. Mateu Fusalba.
Conservació local: Sr. Jordi Serra.

Vocals Campaments i excursions: Srs. Antoni Vicente, Manuel

Campos i Antoni Rocabert.
Vocal S.A.M.: Sr. Angel Casanovas.

Vocals Esquí: Srs. Narcís Bacardit i Joaquim Prunés.

Vocal S.I.S.: Sr. Salvador Vives. T
Vocal Fotografia: Sr. Ramon Pineda.
Vocal Ciències i Arts: Sr. Jaume Serrate.

Vocals Secció Infantil: Srs. Santiago Estrada i Antoni Grau.

Vocals de marxes: Srs. Antoni Garriga i Maties Masip.

Vocals: Srs. Isidre Vives, Juli Puigantell, Pau Julià i Josep

Mies.

Dintre de l'apartat de precs i preguntes, es sollicitaren diversos

detalls, els quals foren contestats pel senyor president.

L'assemblea donà les gràcies al Sr. Josep Mies, per l'encert i

efectivitat amb què dirigí durant tres anys l'entitat. Unes paraules

del Sr. Mies clogueren l'acte, donà les gràcies a les Juntes que coHa-

boraren amb ell durant la seva gestió, com així mateix a tots els

consocis que li testimoniaren la seva confiança.

ACTES:

— 12 de desembre: Conferència a càrrec del Dr. Josep Maria

Vendrell, titulada "La contaminació vista pel metge" i organitzada

pels Amies de les Nacions Unides, Delegació de la nostra ciutat.

Ens parlà el Dr. Vendrell —neuròleg— dels sorolls i la seva in-

fluència sobre el tarannà de les persones. Els perjudicis que repor-

ten les màquines sorolloses, que produeixen la sordera profesional,

els mals de cap i les migranyes. Exposà diversos detalls sobre aquest

aspecte i les previsions per minvar les plagues d'aquests sorolls.

— 94 de desembre: Nombrosos consocis assistiren a la Missa

del GALLa l'església parroquial de Rellinars, que com cada any,

s'havia organitzat el desplaçament amb autocar per a tots els que

hi volgueren concórrer. Acabada la festa religiosa, es serviren a

tots els presents les típiques "restolines".

— 96 de desembre: Aquest fou el quart any consecutiu, que es

celebrà. en el nostre estatge social, la sessió nadalenca de la festivi-

tat de Sant Esteve. "EL NADAL EN CANÇONS"era el títol de la
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vetllada, que obrí la "Coral del Conservatori de Música" de la nos.
tra Ciutat, sota la direcció del mestre Sr. en Josep Freixas i Vivó,
que interpretà vint cançons: clàssiques, del romanticisme, nadales
europees i nadales catalanes.

En l'intermedi un joveníssim amie, en Vicenç Villatoro i La-
molla, guanyador del premi Alguer, destinat a un treball presentat
per una persona de 15 anys, dels Jocs Florals de la Llengua Catala-
na, celebrats l'any passat a Ginebra, ens llegí els seus poemes na-
dalenes, També ens oferí els seus treballs sobre el mateix tema, el
nostre consoci en Francesc Palet i Setó.

— 19 de gener: Es presentà la projecció de més de 800 diaposi-
tives relatives a l'avenc més profund del món: la Pedra de Sant
Martí. La detallada història de les exploracions a aquesta cavitat,
des del seu descobriment l'any 1950, fins avui, fou presentada per la
Sreta. Moniserrat Ubach i Tarrés, que és la realitzadora, guionista
i muntadora, alhora d'aquest interessant document fotogràfic. La
Sreta. Ubach que ja anteriorment ens havia brindat una alira con-
ferència en el nostre estatge social, és actualment una de les princi-
pals espeleòlegues que tenim al nostre país. Aquesta conferència
que ens presentà sobre la Pedra de Sant Martí, de 1.152 m. de fon-
dària, va ser un complethistorial del'avenc. Les laborioses i fatigoses
aventures, algunes fins i tot dramàtiques i els inacabables treballs
per tal d'arribar a la profunda cota, fins als estudis que s'hi han
realitzat i que continuament s'efectuen, vanser seguides amb el mà-
xim interès per tots els assistents a l'acte, que molt complaguts fe-
licitaren ben cordialment a la Sreta. Montserrat Ubach.

— 16 de febrer: El Dr. Artur Sarró i Martín, que ja ha ocu-
pat en diverses ocasions la nostra tribuna, és membre del Consell
Superior d'Investigacions Científiques (Delegació de Barcelona) i
de la Societat Ornitològica i fundador de l'Associació Espanyola per
la defensa de la naturalesa (ADENA) i coHaborador ben assidu a
les pàgines de "La Vanguardia" sobre temes ornitològics. Els seus
viatges d'estudi són molt importants. Visita periòdicament les més
allunyades zones de la península, del'Africa o dels Pols.

El seu equipcientífic comprènles màquines fotogràfiques, les
de filmar, els objeciius grans angulars i els taleobjeciius de gran po-
tència i això fa que les dissertacions del Dr. Sarró, acompanyades
per un depurat arxiu fotogràfic, siguin una veritable joia per l'es-
pectador.
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Aquesta vegada ens presentà el film de 16 mm. en color, titulat

COIERRA VIVA" —Estudi de la fauna ornitològica d'Extremadu-

ra—. Senzillament magnífic. Volem creure que el Dr. Sarró tancà

complagut el coHoqui que seguí a la projecció de la seva peHicula,

sobre la vida de diverses classes d'ocells, especialment aus de presa

—carnívors— en perill d'extinció, ja que a part de l'exceHència del

film per la particularitat de la seva dificultat i poder acostar-nos

fins a permetre'ns viure el niuatge de les cries, com també la ma-

nera de procurar-se la carronya: el públic assistent demostrà el

seu interès i preocupació pel tema exposat. Si algunes respostes do-

nades en el transcurs del coHoqui pel Dr. Sarró, poderen semblar-

nos extremes en defensa de la natura, fou sens dubte degut a Vefecte

de contraposició a l'accentuat perill en què es troba la naturalesa,

ian greument amenaçada.

—9 de març: Conferència dirigida per membres de l'Agrupa-

ció Excursionista de Catalunya, sobre la "I Travessia Hivernal In-

tegral als Pics d'Europa" i acte que corresponia a la clausura del

Curset d'Esquí de Muntanya. La dissertació anava acompanyada de la

projecció de diapositives i una película. Gràcies a les quals vam se-

guir pas a pas les incidències de tota la travessia, que es componia

de les etapes seguents: sortida de Potes, travessia del Massís Occi-

dental fins a Los Llanos de Aliva, seguint pel Massís Central fins

a Cain i des d'ací travessa de La Penya Santa de Castella i Penya

Santa de Enol cap a Covadonga. Tal com resa l'enunciat d'aquesta

marxa, és la primera vegada ques'ha seguit aquesta ruia en perío-

de hivernal. Tots els components de l'Agrupació, presents en el noes-

tre saló i autors d'aquesta gesta, foren molt felicitats per la nom-

brosa concurrència que havia seguit amb evident interès, tots els de-

talls de l'expedició.

9 de marc: "La protecció de la fauna 1 flora submarina del

nostre litoral". Amb aquest títol, el Sr. Josep Quera, president del

C.R.I.S., de la nostra ciutat, ens presentà amb breus paraules el

greu problema de la contaminació del mar i especialment del nostre

litoral mediterrani, així mateix indicà el projecte de consirucció

. d'un parc científic submari.

Es projectaren dues peHícules: l'una de cavitats descobertes

per diversos membres dela Federació, entre els quals hi havia va-

ris elements del C.R.LS. local i l'altra de l'expedició organitzada

per la Federació Espanyola d'Activitats Sub-aquàtiques, a l'Africa,
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que es centraren concretament a la illa de Mafia. Magnífic documen-
tal que ens mostrà les meravelles i riqueses que existeixen en aque-
lles latituds tropicals. Acte molt interessant i que ens féu prendre
consciència del greu problema de la contaminació del mar.

ALTRES NOTÍCIES:

— 25 de febrer: Des dels memorablesactes del 1968 de l'home-
natge a Pompeu Fabra, cada any en el Monestir de Montserrat, es
celebren els actes de renovació de la Flama de la Llengua Catalana.
La llàntia, és una ofrena de tots els excursionistes catalans i que
simbolitza una cosa tan important com és la raó de ser d'un poble:
la seva llengua.

Enguany la sessió era organitzada per l'Agrupació Cultural i -
Folllòrica de Barcelona. Després de la materialització de l'encesa
de la Flama, durant el curs de la cerimònia de la Santa Missa, es
glossà el significat de l'acte. Seguidament a la plaça del Monestir,
els components de l'Agrupació organitzadora, interpretaren acom-
panyais de cobla, un escollit programa de danses de la terra. En
aquesta festa hi assistí una bona representació de la nostra en-
tutat.

— 23 de març: Els components de les Juntes Directives de la
nostra entitat es reuniren en un sopar de germanor a Sant Feliu
del Racó. L'acte com en anys anteriors, resultà de frinca expansió i
companyia. :

— Premis: El nostre consoci el Sr. n'Alfred Martínez i Feliu,
aconsegui el tercer premi de diapesitives en color, per la seva obra
titulada "Un estiu al Nord", que havia presentat a la "3. Biennal de
fotografia de muntanya dels paisos catalans", organitzada per l'Agru-
pació Fotogràfica de Reus. La nostra felicitació al guanyador.

 

És tan bàsica la senzillesa per V'avenç espiritual i social de

l'home i el seu gènere, com la infiltració de la pluja en la terra

pels béns materials.

Totes dues dirigeixen les riqueses cap afins profitosos.
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Secció d'Alta Muntanya
   

El dia 17 de gener es va celebrar en el local social del Centre,
la reunió reglamentària de la Secció d'Alta Muntanya.

L'ordre del dia fou el segient: ler. Lectura i Aprovació de
l'acta anterior, 2on. Estat de comptes, 3er. Renovació de càrrecs de
la Junta.

La Junta de la Secció, pel present any, quedà així:

Erecident ets er i ES Sr. Àngel Casanovas
Vice.President... es. ia: Sr. Manuel Gasca
DOCROIBEl ce tage sa ECA ie Sr. Josep Capdevila
BROROLOD EE i Et eis Sr. Lluís Ambrós
Vocal: GE.S.AM. .... .. Sr. Alfred Martínez
Vocal - Esquí de Muntanya . Sr. Eduard Ballbè
Vocal - Propaganda ...... Sr. Antonino Martí
Vocal - Material o... Do. Sr. Adolf Soriano
Vocal - Material esquí .... Sr. Francesc Soler
Enllaç Federatiu ....... Sr. Jaume Galofre
Vocal - numerari... . . . ., Sr. Joaquim Prunés

Aart. Resum d'activitats realitzades:

— ler. Curs d'Alpinisme cicles B i C.
— Cicle d'Esquí de Muntanya (Sortides coHectives).
— Curset d'Esquí de Muntanya.
— VIII Cursa d'Esquí del Vallès NÚRIA - PUIGMAL - NÚRIA.
— XXII Curset Social d'Escalada en Roca.
— Diada de Sant Bernat de Menthon.
— II Campament de Vacances de la S.A.M. (Vall de Piedrafita).

ESCALADES les. ABSOLUTES

— SANT LLORENÇ
— Cavall Bernat, Via: Negrona: Cap de Mort. Via: Negrona:

Cova del Drac. Via: Lonjos.

— MATARRODONA
— Miranda de Matarredona. Via: Mangot-Gràcia.

— MONTSERRAT
— Agulla dels Ossos. Via: G.E.S.A.M., L'Elefantet. Via: G.E.S.

A.M.: La Caputxa. Via: G.E.S.A.M., La Prenyada. Via Dia-
bles, Paret dels Patriarques. Via: Diables. :
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—— PIRINEU
—Regió de Balaitous, Lana Cantal cara S.O. Via: Mangot-Es-

quinas.
— Regió de Balaitous:, Pic Cristall cara S.E. Via: G.E.S.A.M.

PRIMERES NACIONALS

— E.E.U.U. Muntanyes Rocoses: Grand Teton Aresta S.O., 4.220

m. Via VVall-Street,
— SUISSA, Lenzspitze, 4.294 m. paret N.E. Via: Dreieselvvand.
— Les Bans, 3.610 m. Via: Couloir Nord.
— Breixa del Coup de Sabre. Via: Couloir Nord.
— Pic Bord des Cavales. Via: de Genepis.
— Agulla de la Gondolière. Via: Madaier.
— L'Agulla Dibona cara S. Via: Madier.

PRIMERES ASCENSIONS I ESCALADES LOCALS

— SANT LLORENÇ
— La Falconera. Via: TIM (3.8 absoluta) (1.8 local).

h. — MONTSERRAT
/ — La Trompa de VlElefant. Via: Díedre-Capeta (3. absoluta)

(1.7 local).
: —Llastra N.2 13 o Llastra Punxeguda. Via: Normal (42 absoluta

i a Pagulla).
— Bessona Superior. Via: Cerdà-Cerdà per l'Aresta Bruc (1.

local).
-— Gorro Mariner. Via: Úsilla (4." absoluta) (1. local).
— Paret de Sant Jeroni. Via: Santacana (2. absoluta) (1." local).
— Paret dels Diables. Via: TIM (2. absoluta) (1. local).

— PEDRAFORCA
— Pic Superior. Via: Anglada-Cerdà (2.7 absoluta) (1." local).
-— Pic Inferior dels Cabirols. Via: Civis-Genís (2.2 absoluta) (1.

local).

— TERRADETS
—Roca Regina. Via: Galí-Molero (1. integral) (22 absoluta) (1.

femenina).

— ALPS

— REGIÓ ARGENTIERES (CHAMONIX)
— Le Tour Noir.
— La Petite Verte.

 
 



224 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA

REGIÓ VALAIS
— Tàsehhorn Aresta S.E.
— Allalinhorn.
— Madeihorn Aresta S.E.

— E.E.U.U.

— Mont V/hiiney (4.428 m.).
— Bighorn (3.780 m.).

— PIRINEU

VALL D'ORDESA
— Esperó del Gallinero. Via: Rabada - Navarro.

MALADETES
— Cal remarcar a part degut a la seva importància la 3." ascen-

sió absoluta a l'Anetoper les crestes de Salenques i Tempes-
tats en època hivernal (1 bivac).

LES ACTIVITATS DEL II CAMPAMENT DE VACANCES DE

LA S.A.M. venen detallades en el Butlletí 147.

PARTICIPACIÓ A RALLYS D'ESQUÍ DE MUNTANYA

Participació a les curses i rallys segients:

— XIV Rally nacional i III Internacional dels Pirineus del C.E.C.
—N Rally nacional de Pics d'Europa de la Federació VASCO-
NAVARRA.

— VIII Travessa hivernal NÚRIA-SETCASES de U.E.C.
— XXIII Travessa hivernal NÚRIA-LA MOLINA del C.M.B.
—IX Travessa hivernal NÚRIA-NOUCREUS-NÚRIA del F.E. de

Barcelona.

ESQUÍ DE FONS
— ler. Classificat. Campionat de Catalunya Junior: Sr. Narcís

Serrat.
o — ler. Classificat. A la Volta Nòrdica a Catalunya: Sr. Miquel

Prat.
— Participació als campionats d'Espanya com a membre selec-

cionat per la Federació Catalana: Sr. Narcís Serrat.

5è. Exposició del programa a seguir: El senyor President Àn-
gel Casanovas, va exposar les activitats a portar a terme, i seguida-
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ment es va referir als rallys que el Centre Excursionista subvenciona
a través de la S.A.M. i và aclarir un punt que gairebé és l'únic i
principal, i que probablement ens restarà mals de cap en un futur
pròxim. Per tal de fer-lo més comprensible el va desglossar en tres
apartats:

a) Tothom qui vulgui ésser subvencionat i assistir per tant al
corresponent rally, haurà de soHicitar-ho amb temps suficient a la
junta de la secció.

b) Requisit indispensable per tots els aspirants a la subvenció,
serà la de formar equip de dos o tres membres, segons el rally. La
subvenció serà per l'equip sencer, i el seu import no serà superior
a la previsió del pressupost de la Secció.

c) La junta de la Secció d'Alta Muntanya es reserva el dret
de rebutjar qualsevol equip, si la preparació del mateix així ho
aconsella. De la mateixa manera podrà cscollir entre els equips.
si es presentés el cas, el que cregui millor preparat.

Per últim es va referir. d'una manera general, ja que en el
moment oportú serà anunciat reglamentàriament, totes les bases que
regiran, per tal d'obtenir les subvencions o beques, a les que po-
dran optar tots aquells membres del G.E.S.A.M. que ho desitgin.

- 1 després d'això el president va donar les gràcies als que dei-
xaven el seu càrrec dintre de la junta.

6è. Apartat de precs i preguntes. Després d'aquest apartat, es va
donar per acabada la Reunió.

IX Cursa NÚRIA - PUIGMAL - NÚRIA

Com cada any, el dia 11 de març es va celebrar la IX Cursa
Comarcal del Vallès NÚRIA - PUIGMAL - NÚRIA, hi varen partici-
par set equips, amb un total de catorze corredors, Malgrat la man-
ca de neu, el temps va ser bo, i així, tots els equips van aconseguir
classificar-se.

L'ordre de classificació va ser el segúent:

ler. Equip N. l, Jaume Galofre i Alfred Martínez, C.E.Y.
Temps 2h 6' 15".

2on. Equip N.' 6, Eduard Ballbè i Antonino Martí, C.E.i.

Temps 2h 13' 15".
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3er. Equip N.' 7, Narcís Serrat i Miquel Prat, C.E.T. Temps:
2h 3lV' 357

4rt. Equip N." 2, Àngel Casanovas i Josep Gasol, C.E.T. Temps
2h 46' 35".

5è. Equip N.' 3, Àngel Artigas i Josep M.' Boixadera, U.E.S.
Temps 3h 3" 307.

OO 6.è Equip N. 4, Joan Cervelló i M.' Antònia Griió, U.E.S.
Temps 3h 3' 507.

è. Equip N. 5, Josep Farrés i Joaquim Balada, U.E.S. Temps
83h 32" 10".

El temps utilitzat en el descens, més ràpid és: 28" 15" per l'equip
DN

La Secció dóna gràcies a tots els participants, controls de dalt
i de baix, i també als components de l'equip cescombras. També
dóna gràcies a tots els participants de Sabadell, i té l'esperança de
retrobar-nos l'any que ve si Déu ho vol.

CURS D'ESQUÍ DE MUNTANYA

També es va portar a terme el Curset d'Esquí de Muntanya,
del 25 de gener al 2 de març.

Dia 25 de gener: Inauguració i presentació del Curset, a càrrec
del President de la S.A.M. Sr. Àngel Casanovas.

Dia 28 de gener: Primera sortida pràctica a la Molina. Ascen-
sió al Puigllançada, descens pel torrent de Pal, i finalment pràc-
tiques a les pistes.

Dia 8 de febrer: Conferència en el saló d'actes del Centre sobre
4eTÈCNIQUES D'ESQUÍs a càrrec del Sr. Joan Poll i Puig.

Dia 11 de febrer: La segona sortida pràctica a Núria i ascensió
al Puigmal: va ser suspesa per manca de neu.

Dia 22 de febrer: Conferència iHustrada amb diapositives de
color sobre -PRECAUCIONS I PREVISIONS DE TRAVESSIA,,
en el saló d'actes del Centre i a càrrec del Sr. Jaume Galofre (moni-
tor de l'E.N.A.M.).

Dia 25 de febrer: Tercera sortida pràctica a Núria. Aquesta sor-
tida va ser canviada de lloc per la manca de neu, i es va portar a
terme a Cerler.
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Dia 2 de marc: Clausura del Curset d'Esquí de Muntanya. Pre-

sentació en el saló d'actes del Centre a dos quarts d'onze de la nit:

I: TRAVESSIA HIVERNAL INTEGRAL AMB ESQUÍS, ALS PICS

D'EUROPA, realitzada per membres de l'Agrupació Excursionista

de Catalunya. s /

DONATIU

— La firma comercial 4Deportes Alpinoss ha fet donació a la

S.A.M., de dos parells d'esquí marca Cobra - Rossinyol, que forma-

ran part del material de lloguer per l'esquí de muntanya.

Agraim el donatiu d'aquesta firma que tant coHabora amb la

nostrà entitat.

NOTÍCIA:

— Es comunica que hi ha a la disposició de tots els membres

de la Secció, un llibre ad'Activitatss, en el qual es poden registrar

les que cada u cregui convenient, i del qual sortirà també la se-

lecció que es publica al Butlletí.

 

  
Secció d'Esquí
 

CRÒNICA DE LA TEMPORADA 71-12 (Equip de Fons)

Els corredors de l'equip de fons per a la passada temporada

eren 13: Josep Piera, Francesc Burgos, Ramon Sans, Alfred Martí-

nez, Jacint Verdaguer, com a seniorss Jordi Risa, Narcís Serrat, Mi:

quel Prat, Josep M.. Vilalta, Joaquim Carreras, i Artur Bros com

a juniorss Maite Masana, Maria Verdaguer com a dames.

Es va participar a la major part de les proves organitzades per

les diverses entitats catalanes i a totes les oficials organitzades per

la Federació Catalana d'Esquí. Cal remarcar, també que undels

nosires corredors, en Narcís Serrat, va quedar campió de Catalu-

nya a la prova de 10 Qm. juniors, a St. Joan de l'Erm, i un altre,

en Miquel Prat, va quedar campió en la volta Nòrdicaa Catalunya

a Lles.
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Vam participar a les segúents proves, on s'hi obtingueren les

classificacions:

— Volta Nòrdica a Catalunya. La Molina. 19-XII-71.

— 1.8 Interregional de ciutadans. La Molina. 9-1-72: Juniors 10 Qm.

3er. i 5è lloc: Seniors 15 Qm. 4art. i 6è loc: Dames 5 Qm. Aart.

i 5è. lloc.

— Campionat de Catalunya. S. Joan de l'Erm. 16-1-72: Seniors lo

Qm. 10è. i 18è. lloc: Juniors 10 Qm. ler., 4art. i llè loc.

— Campionat de Catalunya. S. Joan de l'Erm. 23-1-72: Relleus 3x10

Qm. 6è. i 9è. lloc.

— Campionat de Catalunya Gran Fons. Lles. 30-1-72: Seniors 30 Qm.
llè. lloc, Dames 10 Qm. 5è. lloc.

— Campionat de Catalunya. La Molina. 6-11-72: Juniors 5 Qm. 6è,

Mlè., 19è. i 15è. lloc: Dames 5 Qm. 7è. i 10è. lloc.

— HI Gran Premi S. Jean de V'Erm. 20-I1-72: Relleus 4x10 8è. Hoc.

— Volta Nòrdica. 2.2 etapa. Rasosde Peguera. 13-II-12: Juniors

5 Qm. ler., 6è. i dart. Noces Dames 5 Qm. dart. i 6è. Hoc.

— H Gran Premi Sabadell de Fons. La Molina. 2711-72: Seniors

15 Qm. 2on., 4art. i 6è. lloc, Juniors 10 Qm. 4art. i Tè. Hoc, Dames
5 Qm. 5è. i 7è. lloc.

— Volta Nòrdica (3.2 etapa). Lles. 19-1H1-72: Juniors 4art. lloc: Da-

mes 3er. lloc.

VII CURSET D'ESQUÍ A LA MOLINA

Assessorat per l'Escola Espanyola d'esquí de La Molina, vint-

i-quatre cursetistes prengueren part en aquest curset, per aprendre

i perfeccionar la pràctica de l'esquí. Vuit homes i setze dones, as-

sistiren a les classes que tingueren lloc els dies: 21 de gener, 4 i 18

de febrer i 4 de marc.

 

Comarca que s'erosiona, comarca que els aiguats van cesborrant

del mapa.
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Secció de Fotografia   

EL PROPER SALÓ DE FOTOGRAFIA

La Secció de Fotografia, prepara el seu tradicional concurs per

la Festa Major, que aquest any serà l'edició XXXVIII DEL SALÓ

DE FOTOGRAFIA, XVIII DEL DE MUNTANYA ji convocat amb

caràcter nacional per novena vegada. Els detalls del mateix ja vin-

dran en el programa que es repartirà oportunament.

GUIA MONOGRÀFICA DE SANT LLORENÇ DEL MUNT

Relació de fotògrafs:

— Com a petit homenatgeals autors de les fotografies que il-

lustraren la publicacióó (1935) commemorativa del 25è. aniversari

de la nostra fundació, ens plau relacionar-los por ordre alfabètic.

En aquesta llista hi veiem diversos ex-presidents i socis, tots ells

magnífics fotògrafs:

ALIGUER, FRANCESC
ALTAYÓ, RICARD
ALTIMIRA, JAUME
AROLA, JOSEP M.
AROLA, XAVIER
ASTALS, MIQUEL
CAPELLA, FRANCESC
CARDÚS, JOAQUIM
CLOSA, MANUEL
DATZIRA, JOSEP
FABRA, AGUSTÍ
GALÍ, MARIAN
GALIZIA, VICENÇ

 

GORINA, PAU
LLENAS, JOSEP
LLOBET, MIQUEL
LLOSES, ISIDRE
MIRALDA, ANTONI
PINEDA, JOAN

— PLANS, VÍCTOR
— PUIG, PERE

REIG, JOSEP
SEMIR,J.
SUANA,ISIDRE
TORREDEMER, JOAN
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Secció d'Investigacions Subterrànies (S. l. S.)
   

Reunió Anual Reglamentaria

El dia 15 de desembre passat, tingué lloc a la sala d'actes del

nostre Centre la reunió Anual Reglamentària de la Secció d'Inves-
tigacions Subierrànies. La Secretària llegí les activitats més desta-

cades del curs 1972. Després el tresorer informà del moviment eco-

nòmic de la Secció. Acie seguit, el President Salvador Mesalles pre-
sentà el nou President, el qual fou acceptat per unanimitat. El Pre-

sident entrant llegí un esboç del programa per l'any 1973. i pre-
sentà a la nova Junta, formada de la segient manera:

EGdelaa aplec els Salvador Vives

Vice-president ..... ds i: Paulina Ballbè

DEGRETARIS LL aGEN I que daten
i Enric Prat

EROSOrere es ee Josep Germain

Material sr, aa Jaume Centelles

Bibliolecart a a i ee a Eduard Vives

Biologia-Laboratori. —. . . . ..... Antoni Serra

Nopogratiar es Joan Pallisé

Eotogralias qerio sien deies Ramon Pineda

Enllaços a Olesa... . . . . ..... Pagar Morçra
i Josep Estruch

Després d'una sèrie de preguntes per part dels assistents, acla-

rides per la Presidència, es donà per acabada la reunió.

 

Sovint els joves són excessivament agosarats en relació a V'ex-
periència que s'han pogut guanyar. Í els vells massa poc valents.

Hauria de ser al revés: perguè aquests han tingut oportunitat
d'enriquir-se amb una defensa tan poderosa com és el llibre de
la vida: i, sobretot, p.rquè coneixem homes que, en arribar a una
edat poc corrent, diuen: "A mi, ja no em poden esiafar de gaire".
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Excursions realitzades
   

Solament es relacionen les que es comuniquen a la Vocalia.

9 i 10 desembre: CoHocació d'un pessebre al cim de les Penyes

Altes del Moixeró, per Manuel Tomàs i Joan Grau.

ler. gener: Ascensió a Sant Llorenç del Munt, per veure la

primera sortida de sol de l'any, per: N. Martí, Francesc i Mont-

serrat Soler, Josep Capdevila, Adolf Soriano, Joaquim Carreras,

Moniserrat Playà, Favià Flores, Anna Fornells, Josep Castany, Mont-

serrat Soler i Joan-Miquel Martínez.

22 gener: Terrassa-La Mola-Montserrat, per Salvador Serret, Ma.

nuel Tomàs, Eduard Torres, Concepció Segarra i Antoni Rocabert.

10.11 febrer: Pedraforca, Cara E.-Tartera: per Salvador Serret,

Jordi Prunés,. Joan Serret, Eduard Torres i Manuel Tomàs.

4 març: Matinal a Sant Llorenç, ascensió a Les Castellasses, via

normal, per Jordi Prunés, Núria Samper i Manuel Tomàs.

10-11 mare: Sant Privat d'En Bas-Santuari de les Olletes-Puig

dels Llops-Puigsacalm-Collada de Bracons i Vidrà, per Eduard Tor-

res i Salvador Serret.

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

Durant el dart. trimestres de 1972 i el ler. de 1973, s'han rea-

litzat un total de 63 escalades repartides per les regions de Moni-

serrat, Sant Llorenç, Sots del Bac, Pedraforca, Núria i La Pedriza,

a part de les realitzades durant el XXII Curset d'Escalada en Roca.

De les quals podem destacar les segiients:

MONTSERRAT

10 Setembre: Panxa del Bisbe, Via: G.E.S.A.M., 4." absoluta,

2.8 local, per J.A. Berenguel, N. Serrat i J. Masana. — El Frare,

Via: Anglada-Cerdà, per: Rosa i Magda Ortiz.

24 Setembre: Cadireta dels Flautats, per: A. Soriano i J.

Mangot. Les /

1 Octubre: Cadireta dels Flautats, per: L. Roca i A. Hilla.

 
 



 

CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA 233

15 Octubre: Panxa del Bisbe, Via: G.E.S.A.M., 5." absoluta,
per: J. Ortiz i J.M." Serrat. — Panxa del bisbe, Via: Suissos, 2."
absoluta, 1." local, 1." femenina, per: J.A. Berenguel, R. Avila i P.
Andrés, A. Martinet, M. Funosas i J. Serra. — La Peluda, Aresta
Nord, 1.8 local, per Anna M.82 Verdaguer, N. Serrat i J. Masana.

28 Octubre: Paret de Sant Jeroni, Via: Mas-Brullet, per: À.
Casanovas, A. Martínez i M. Gasca.

5 Novembre: Agulla de la Creu, Via: Santacana, per: J. Mangot
i A. Soriano. — L'Elefantet, via: G.E.S.A.M., 1." absoluta, per: J.
Ortiz, A. Martinet i A. Hilla.

26 Novembre: Agulla dels Ossos, Via: G.E.S.A.M., 1." absoluta,

per J. Piera, F. Burgos i J.M." Freixas.

8 Desembre: L'Elefantet, Via: G.E.S.A.M., l." integral, 2... ab-
soluta, per: A. Morera i Sorolla.

10 Desembre: La Panxa del Bisbe, Via: Cassanelles, 32 abso-
luta, per: A. Morera, A. Monterde i Sorolla.

— 18 Febrer: Patriarques, Via: Benito-Cobos, per: M. Ortiz, J.
Serrat, A. Morera i A. Monterde.

4 Març: Sostre del Monestir, per: J. Mangot i J. Esquinas. — La
Bandereta, Via: Cerdà-Riera (Ven-Suri-Ven), per: J. Gràcia i A.

Soriano.

SANT LLORENÇ
21 Maig: Cova del Drac, Via: Lonjos, l.' absoluta, per: J.M."

Vilalta, A. Aparicio i N. Serrat.
27 Setembre: Cap del Faraó, per: J. Fatjó i J. Esquinas.
17 Desembre: Punta Terrassa, Via: G.E.S.A.M., 4.8 local, per

L. Roca i A. Hilla.
28 Desembre: Les Castellasses, Via: X, per: A. Martí i F. Soler.

SOTS DEL BAC
12 Novembre: Trona del Bertí, Via: Riera-Cerdà, per: A. Al.

tet i E. Ballbè.
25 Febrer: La Germana Gran, Via: Normal, per: A. Martí i F.

Soler.

PEDRAFORCA

11 Febrer: Pic Superior, Via: Homedes, 1." local hivernal, per:
J. Masana, J. Capdevila i M. Gasca.
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NÚRIA

24 Setembre: Pic de l'Infern, Cresta Nord-Occidental, per: P.
Perales, J. Fatjó i J. Esquinas.

LA PEDRIZA (Madrid)
Pefia Siria, Vía: Félix - Barruete, 1. local, per: Josep M.' Vilal-

ta i amics.

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

12 Octubre: Cova d'en Brugué i Avenc de Taleixà (Terrades-
Girona), per: J. Vives, M. Vives i E. Vives.

3 Novembre: Cova d'en Brugué i Avenc de Taleixà (Terrades-
Girona), per: M. Vives, E. Vives i M. Noguera.

3 Desembre: Prospeccions a l'Era dels Enries (Serra de l'Obac).
per: J. Centelles i S. Vives.

3 Desembre: Avenc de les Pinasses (La Barata), per J. Ribes.
R. Rius, J. Germain, M. Ponç, A. Ponç, E. Prat i P. Blanch.

8 Desembre: Forat Micó (Cardona), per: V. Esteva, R. Pineda

i G. Miró.

8 Desembre: Avenc del Club (St. Llorenç), per: E. Prat, J. Ger-
main, D. Fuillerat, J. Ribes i J. Vilaseca.

8-9-10 Desembre: La Bòfia del Port de Compte (Solsonès), per:
J. Estella. J. Centelles, S. Vives, P. Verderi i J. Verderi.

9.10 Desembre: CoHocació d'un Pessebre a la Galeria Sardy de
l'Avenc del Llesi, per: D. Fuillerat, J. Ribes, J. Germain, R. Vila-

. nova, E. Prat, J. Vilaseca, R. Rius, J. Segura, R. Badia, J. Boixader
i P. Morató.

17 Desembre: Avenc del Club (St. flocper: M. Ariza, L.
Clotet, M." J. Fuentes i L. Moya.

17 Desembre: Cova i Avenc de l'Era dels Enrics (l'Obac), per:
J. Centelles. S. Vives i J. Germain.

24 Desembre: Avenc de Castellsapera (l'Obac), per: M. Vives,
E. Vives, J. Germain, J. Ribes, P. Morató, R. Rius i J. Fustegueres.

24 Desembre: Avenc de l'Era dels Enrics PVObac), per: S. Vi-

ves, J. Verderi i J. Centelles.
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26 Desembre: Cova de l'Era dels Enrics (l'Obac), per: S. Vives,
J. Centelles i J. Centelles H.

30-31 Desembre 72 i 1 Gener: Exploració al Sistema de guix de
Rotgers (Borredà), amb més de 1.000 m. de recorregut, per: J. Pa-
Hisé, J. Germain, S. Vives, J. Verderi i J. Centelles.

6-7 Gener: Cova de les Lloveras (Borredà), per: S. Vives, J.
Centelles i J. Germain.

7 Gener: Avenc de les Pedres (Can Sallent), per: M. Ariza,
R. Rius, J. Ribes, R. Badia, M. Vives, M. Noguera i E. Vives.

13 Gener: Avenc de les Pedres (Can Sallent), per E. Vives,
j. Germain i M. Vives. -

14 Gener: Avenc de la Serra del Gall (lObac-les Pedritxes),
per: S. Vives, J. Centelles i J. Gòmez. :

l4 Gener: Avene de la Carbonera (Carena de l'Illa), per E.
Vives, L. Clotet, M. Ariza, M.: J. Fuentes, M. Vives, L. Moya i J.
Germain.

14 Gener: Cova Petita de Castelldefels (1. absoluta), Avenc del
Llamp (Garraf), per: J. Segura, J. Ribas i germans Pérez.

20 Gener: Avenc de Can Torres (St. Llorene), per: M. Vives,
R. Rius, J. Germain i D. Criach.

21 Gener: Cova Nova de Coll de Jou (Solsonès), per J. Estella,
J. Cenielles, J. Verderi i S. Vives.

21 Gener: Avenc de la Falconera (La Mata), per: M. Àriza, L.
Clotet, J. Moya i M.' J. Fuentes.

21 Gener: Avenc de Can Cadafale (Castellar), per: E. Vives,
M. Vives, T. Serra i J. Germain.

21 Gener: Cort Fosca de Matarrodona (l'Obac), per: J. Vilaseca
i R. Rius.

28 Gener: Avenc de la Falconera, per: E. Moncunill, R. Gira-
bent i P. Gutièrrez.

28 Gener: Cova de les Foradades: (Les Pedritxes), Avenc de
l'Alzina Teresa i Avenc de la Serra Llarga (l'Obac), per: J. Cente-
Mes i S. Vives.

28 Gener: Cova de les Pedres i Cova de les Tres Boques (Vi.
ladecavalls), per: M. Vives i J. Germain.

28 Gener: Cova Simanya Gran, Simanya Petita, Simanya Nova
i Cova de l'Àngel (St. Llorenç), per M. Àriza, L. Clotet i J. Gràcia.
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98 Gener: Avenc de Sant Jaume i Avenc del Picarol (La Mata).

per: R. Rius, J. Fustegueres i J. Rosaura.

28 Gener: Avenc de les Piques, Avenc del Montcau i Avenc

de la Falconera, per: R. Badia, J. Boixader i M. Masana.

4 Febrer: Avenc de l'Espluga (l'Obac), per M. Àriza, L. Clotet,

M. Vives i J. Germain.

4 Febrer: Avenc de les Vendranes, Avenc d'Alzina Teresa, Avenc

de Roquissars, Avenc de l'Endaló i Avenc de les Boades, per: J.

Centelles i G. Ribé (G.E.S.).

4 Febrer: Avenc del Llest (La Mata), per: R. Vilanova, S. Me-

salles, J. Camí, J. Vilaseca, R. Badia, J. Boixader i amics.

1 Febrer: Avenc de Can Castellet (Castellar), per: E. Vives i

J. Germain.

11 Febrer: Avenc del Picarol (Castellsapera), per: R. Vives, R.

Badia i J. Boixader.

11 Febrer: Avenc del Llest (La Mata), per: J. Centelles, E. Vi-

ves, J. Verderi, M. Ponç, J. Segura, J. Germain, J. Vilaseva i E. Prat.

Il Febrer: Avenc de Castellsapera (l'Obac), per: R. Pineda, lt

Camí, T. Serra, C. Ballbè i C. Miró.

11 Febrer: Avenc de Can Torres (St. Llorenç), per: P. Gutiè-

rrez, R. Girabent, M. Duch, J. Marcet, M. Ponç, E. Moncunill i M.

Mulet.

17-18 Febrer: Campanya bioespeleològica a la Serra de Llave-

ria, per: M. Vives i E. Vives: es visitaren: Cova-avenc Dos Boques,

Avenc de Mossèn Jaume, Cova-Avencde la Fou. Cova del Ramer.

18 Febrer: Avenc del Llest (Galeria Sardy), (La Mata), per: J.

Camí, S. Mesalles, C. Miró i R. Pineda.

18 Febrer: Coves de Sant Pere de Ribes, per: R. Rius i J.

Germain.

94.25 Febrer: Coves de Sant Pere de Ribes, Cova-avenc del Mar-

galló (1. absoluta) (Olivella), per: J. Germain, J. Vilaseca i A.

Monterde.

95 Febrer: Avenc de lVAlzina Teresa i Avenc de l'Endaló

(l'Obac), per: S. Vives, J. Centelles, J. Verderi i J. Marcet.

95 Febrer: Avenc del Montcau (St. Llorenç), per: J. Segura i

amics.
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ELLSA, $. A
Carretera Martorell, 58 Telèfon 29814 88
 

CARLES
ALTIMIRA

Treballs de Fusteria industrial i per a la Construcció.
Especialitzat en la construcció d'esquís d'encàrrec.
Reparacions i lloguer d'esquís.

Carretera de Montcada, 59 - Telèfon 297 50 7/6 - TERRASSA

 

CAMISERIA Il  CONFECCIONS

ORLEY
Carrer de Sant Pere, 29 - TERRASSA - Telèf. 298 5551    

Gràfiques Valls Dipòsit Legal B 5793 - 1963



 

 

Deportes Alpinos

li ofereixen

el millor assortiment en

TOTA MENA D'ARTICLES

PER ESPORT.

RUTLLA, 31 - TERRASSA - Telèf. 297 40 69

Arimón, 29 . SABADELL

 

 
 
 

FOTOS

francino

Major, 9

Telèfon 297 28 33

TERRASSA


