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SITUACIÓ IMPREVISIBLE

Els excursionistes lamentem molt vivament els incendis que
durant aquest estiu ens han urpejat insistentment el paisatge. I no
sabem què dir. Ja hem intentat parlar-ne tant d'aquest triple joc:
INCENDIS - INUNDACIONS - EROSIÓ" i veiem que el cicle es
va repetint per dissort nostra i de tots, que restem palplantats
davant de la magnitud de la situació creada, que no dubiem en
qualificar-la decididament de catastròfica.

En el nostre Builletí d'Octubre-Desembre 1971, n. 144 —refe-
rència que donem per si algú es seni prou neguitejat i vol com-
provar-ho i documentar-se— gairebé monogràfic sobre el mateix
tema, pensàvem illusionais que algú ens escoltaria —ingenus de nos-
altres lI— i realment no va ser així. Algun comentari espars, d'amics
i Comsocis que ens encoraigen a perseverar, i res més.

Ens dol aquesta passivitat i desgana tan generalitzades. Des
dels propietaris de finques rústiques, fins als òrgans directius del
país o el més humil ciutadà, tothom estò junyit a un gran cor de

 lamentacions. Sembla que el problema i la seva solució només
sigui la de combatre els focs i procurar els mitjans i l'organització
per aturar-los el més ràpidament possible. Qui sap si de moment
només es poi fer aixòP

Però, nosaltres ens preguntem una i altra vegada: quina és la
causa dels incendis forestals Per què no es realitza el cultiu del
bosc d'una manera racional i científica I la ràpida repoblació de
les zones destruides, que no es veu per enlloc, per què no es faP

Í tots, impassibles, no donem ni un senzill pas endavant per
aturar tanta destrucció.

De nou i com sempre, improviserem.
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PICS D'EUROPA. Campanya Espeleològica 1973

Teníem interès de poder visitar els Pies d'Europa i explorar-ne

algunes de les seves cavitats. Últimament es parla molt d'aquesta
zona on degut a les seves característiques i el seu gruix de calisses,

que oscilla entre els dos mil metres, dóna moltes possibilitats per

trobar grans cavitats. :

La nostra Secció ja havia visitat anteriorment en dues oca-

sions els Pies d'Europa, però tan sols per recollir fauna caverni-

cola. En aquesta visita realitzada aquest estiu es centrà l'objectiu

en dos punts diferents: Enol i Vega de Jungumia, que està encla-

vada al costat de Vega Redonda.

Els tres components de la S.I.S., Jaume Centelles, Joan Vi-

laseca i el que signa, partírem de Terrassa el dia 12 d'agosi, en

direcció a Covadonga, on vam arribar-hi l'endemà al matí. D'aquí
vam seguir per l'estreta carretera que condueix als llacs d'Enol i

La Ercina.

Abans d'arribar al llac d'Enol, al quilòmetre 9 hi ha, a mà

dreta, una gran plana, amb uns casalots, denominada la Vega de

Teón. Aquí va començar el nostre primer objectiu, ja que ens calia

trobar una cova de la qual ja en teníem notícies per tal de recolir-

ne uns coleòpiers molt interessants. Així que la vam localitzar ens

introduirem en ella i vam aixecar-ne el plànol. Consia de dues peti-

tes sales i s'acaba en un petit forat impracticable. Seguint la. ma-

teixa direcció de la cova, a uns cent metres hi ha una petita sor-

gència que de segur deu tenir relació directa amb la cova.

Un cop haver sortit de l'anterior cavitat ens vam dirigir cap

a la Vega d'Enol a instaHar-hi la nostra tenda. Al dia seguent te-

níem de cercar dues cavitats, però degut a l'espessa boira tan sols

en vam trobar una: la Sima de Fuente Seca. Es tracta d'una cavi-

tat bastant activa que consta d'un sol pou, molt irregular i amb

varis replans. La boca es troba en el fons d'una dolina, a mà dreia

de la carretera que porta al Nac d'Enol, abans d'arribar al coll on

es comença adivisar el llac. Al final de l'avenc hi ha una sala de

gran pendent, amb unallargada de 23 m. i uns cinc d'ampla. La

temperatura en aquest punt era de 6'C. L'exterior, al moment de

devallar era de 16'C. La fauna era pràcticament nua degut a

l'activitat de la cavitat. Es recollí, però, un miriàpod polidèsmic.
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També s'hi realitzà la topografia, que va donar una profunditat
de 70 m.

L'endemà vam fer el Pozo Palomero, que es tracta d'una ca-
vitat que serveix de sobreixidor del llac La Ercina. La seva boca cau
aplomada fins als 42 m. i està protegida per unes grans pedres
a tot el voltant per tal de que el ramat que per aquella zona passa
no hi caigui. A partir dels 42 metres de fondària, la cavitat segueix
dues direccions. Una galeria, amb grans trones i pedres s'acaba als
pocs metres sifonant. L'altre es tracta d'un gegantesc laberint de
galeries, que sifona en varis punts, però que en temps de sequetat
d'aquests sifons, s'ha arribat a explorar més d'un quilòmetre 400
metres. (segons l'Oxford University Cave Club). Les parets estan
totalment llimades per la corrosió de l'aigua que amb frequència hi
circula a gran pressió. Nosalires, degut a trobar varis sifons vam
recórrer uns 400 meires de galeries. En quant a biologia vam tro-
bar dos exemplars de coleòpters troglobis al final del pou d'entrada
a 43 metres de profunditat.

Aquí vam acabar les mostres exploracions a Pies d'Europa. No
vam poder arribar-nos a la Vega de Jungumia degut a la forta tem-
pesta que continuament queia i a la manca de temps, ja que ens
calia arribar a Terrassa i ens quedaven solament dos dies. Però
de retorn vam passar per Hoz de Arreba, a la província de Burgos,
i vam explorar la Cueva de las Vacas i la Cueva de las Arenas.
A Terrassa vam arribar-hi el dia 17 a la nit.

En total, sis interessants dies que ens han donat peu per de-
dicar una altra sortida cap a aquesta important zona.

Salvador VIVES i JORBA

 

4... Perquè la terra que ha begut la pluja que sovint cau da-
munt d'ella, i produeix plantes útils a aquells qui la cultiven, té
part en la benedicció de Déu, però la que lleva 4cards i espiness
és reprovada i a punt d'ésser 4maleidas, i acabarà consumida per
focs. Sant Pau, He. 6-4/8.

Al voltant de la nostra ciutat la terra que no es beu la pluja
augmenta cada vegada més de pressa i la seva maledicció ho arros-
segarà tot.
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Aquella flor que no creixerà més...
En nom de totes les criatures d'aquest món,

us demano que no feu malbé allò que ha
estat creat per a gaudi de l'esperit".

A vegades una posta de sol, o una flor de muntanya et fa

pensar en molies coses. Coses naturals. Coses Divines. Però només
essent excursionista ho pots sentir. O, com a mínim, tenint l'esperit
d'excursionista.

I és que la satisfacció que trobes després de vèncer un cim,
o de trobar un rierol d'aigua fresca després d'hores de camí, és
realment meravellosa.

Però m'horroritzo en pensar que algun dia aquest cim estarà
destruit, i aquesta aigua no correrà.

E l'home potser s'ho mirarà trist. Perquè haurà estatell mateix
el qui no haurà deixat créixer les flors: i els animals del món s'hau-
ran extingit.

Però, "potser"... I en aquest "potser" hi entra l'esperança. Una
esperança que és com una crida: cuideu la Natural, deixeu als ani-
mals tranquilsi

Mirem tots de coHaborar-hi. Ambdetalls senzills. Però signifi-
catius. Aquest estiu, vam ésser molts els membres del Centre que
passàrem les vacances a França. A La Bèrarde concretament. Í tots
ens fixirem en un detall: a les parets dels dos bars existents en
aquesta petita concentració de cases, vam poder llegir en uns
cartells:

Flors que no es poden collir". Í a sota del nom de la flor, la
foto de cada una d'elles, en perill d'extinció. I la gent, se les mira-
va amb insistència, per tal de fer-se-les a la memòria. Quin detalll

Després, a sota, hi havien totes les flors que es podien collir.
Però amb una frase altament significativa: "De les flors que es
poden collir, agafeu només les que us càpiguen a una mà"...

- Detalls. Molt senzills, però prou importanis com per veure
que l'esperança existeix. Que no solament destruim.

Que tothom es posi al cap allò que no es pot fer malbé. En-
cara que no hi hagi cartells anunciadors ni fotos. Però respecteu-ho.

Que mai ens hàgim de mirar tristos, amb llàgrimes als ulls,
aquella muntanya destruida, o aquella flor que no creixerà més...

Manuel PLANCHAT i BELLÉS
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XXV Campament d'Alta Muntanya a La Bèrarde (Oisans)

Esplèndida regió l'escollida per a conmemorar la 25ena. edició
dels nosires campaments. Organització perfecta en tots els aspec-
tes, meritòria l'actuació dels responsables que han sabut superar
les dificultats que suposa portar a cap una empresa d'aital magni:
tud, lluny del nostre habitual camp d'acció. Lloable la decisió d'ha-
ver escollit una regió a satisfacció de tots, creant una quasi perfecta
simbiosis generacional.

En ocasió d'una polèmica sorgida a l'empar dels orígens del
nom Oisans, recordo haver llegit no sé on, que un dels interlocu-
tors davant la incertitud, decidí pel seu compte que 4Oisanss no
era altra cosa que la iraducció en una llengua mórta, de 4Paradíss.
Doncs evidentment la regió és un paradís.

Paradís d'alpinistes, esquiadors, geògrafs, geòlegs, botànics... i
encara avui en les valls altes, del turista àvid de bellesa i tranquiHi-
tat que vol evadir-se d'un món nerviós i fatídic.

Una minúscula part d'aquest paradís, fon escollida per l'empla-
çament del nostre campament. Calia arribar-hi per estreta carretera
equipada amb estratègiques plataformes per a facilitar l'enereua-
ment de vehicles.

La ruta en molt bon estat segueix la vall de Vénéon per la
riba dreta guanyant important desnivell. Abstrets per la bellesa del
paisatge ens hem oblidat dels impressionants tallats a pic que
sense interrupció ens acompanyen. La fisonomia canvia tot just ar-
ribats a les viles de Sant Cristophe en Oisans, Champhorent i Les
Etages, el nostre objectiu és a prop.

A la fi La Bèrarde, el campament... i una pluja penetrant que
havia de. convertir-se en la constant que dominaria la situació en
quasi totes les vacances. Cares llargues dels que ens han precedit
i ferms propòsits que malauradament no quedarien en alira cesa.

- Òptima la situació del lloc com a centre d'una important cap-
çalera d'excursions, però mancat d'interès, sense massa personalitat.
Pel contrari posseeix l'encant especial de trobar-se orfe d'installa-
cions, res de cables, ni monsiruoses torres metàHiques: a La Bè-
rarde habitualment sols hi trobareu gent que van per feina, amb ob-
jectius concrets i fiats en els recursos propis. Allà tot és més natural.

Cal aclarir que hom poi fixar-se objectius molt ambiciosos i en
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paraHei n'hi caben de modestos que poden satisfer el gust més exi-
geni. Però sempre serà necessari aplicar quelcom d'esforç.

La Bèrarde a 1.719 m. es troba en la confluència de dues valls,
una segueix el curs superior del Vénéon orientació sud-nord, fins
als seus orígens que es deuen a la gelera de La Pilatte. L'altra més
petita s'enfila direcció nord, pel torrent dels Etançons que neix al
peu de la imponent muralla de La Meije.

Seguir la primera fins al refugi de la Pilatte (2.572 m. CAF),
comporta una marxa d'unes tres hores i mitja. El primer terç de
camí resulta quelcom monòton, però superat el refugi privat del pla
de Carrelet, l'ambientació canvia. De sobte la mirada es para en els
contraforts de l'Alefroide: després l'angulació de la vall deixa en-
treveure els colls de la Sélé i Condamine: imés tard el de La Pilatte
i la punta del mateix nom, segueix el coll Des Bans i com a sorpresa
final el seu majestuós massís de roca i gel. La imponent gelera de
La Pilatte estesa als peus de tota una munió de colls i pies, arrodo-
nejx aquest món de fantasia que se us descobreix lenta i progressi-
vament, com.toiacosa bona.

Quan les circumstàncies no permeten realitzar allò que es pen-
sa acomplir, pernoctant a 2.512 metres hom pot fruir d'autèntiques
sorpreses. Rodejai d'un escenari tan poc comú, cl fei simple d'una
rogenca posta de sol o les primeres clarors que iHuminen com tor-
xes l'alta muralla que ens envolta, pot crear un autèntic equilibri
entre projecte i frustració. Si les condicions no són del tot adverses
i permeten una passejada a través del laberíntic "glacier" de La
Pilatte, l'equilibri es fa més estable.

La valleta dels Etançons mereix consideració especial. Despo-
blada totalment de vegetació, resulta l'itinerari normal d'aproxima-
ció pels que volen encarar-se amb la paret sud de la Meije. A dues
hores i mitja de La Bèrarde s'hi troba el refugi de Chatelleret
(2.225 m. - CAF). L'impressionant teló de fons que suposa la paret
esmentada, de tonalitats ocres i proporcions gegantines ens recorda
tot un passatge d'història alpina. Més enllà, penjat com un niu d'à-
guiles, el refugi del Promontoire (3.092 m. - CAF), peça estratègica
que juga important paper en les ascensions a La Meije. Contraforts
a la dreta provinenis de la Grande Ruine, Roche Meane, Cavales
i en el costat oposat els massissos de Replat i el Rateau. Cercle mo-
numental, imposant.

El mal temps interferí projectes i iHusions, però no fou obs-
taele per a què s'intentés quelcom. La tenacitat a vegades reporta
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premi. El nostre jovent no obstant i el desànim totalment justificat,
provà sort i així en circumstàncies més o menys favorables aconse-
guirien petjar els cims.de l'agulla Dibona a la valleia Des Etages i
el Dome de Neige (4.019 m.) al massís dels Ecrins. Aquest darrer
de certa dificultat projectat des de La Bèrarde. Una sola cordada
coronà el Pic de La Pilatte (3.475) m.

Als no tan joves en canvi, la fada maliciosa els posà traves.
Resulta descoratjador que després d'aconseguir no sense esforç, el
delicat coll dels Ecrins (3.367 m.) per a intentar el Dome de Neige,
un canvi sobtat del temps els obligués a enclaustrar-se dos dies
en el Refugi.Caron (3.170 m. - CAF). La forta nevada féu imprac- :
ticable el retorn per l'itinerari inicial, qual cosa suposava el descens
al refugi del Glacier Blanc, la vall de Pelvoux i una volta de 120
quilòmetres per carretera, a l'empar de dl'auto stop3.

La tradicional sortida coHectiva pogué celebrar-se amb un temps
d'excepció. Nombrosa concurrència aconseguí el turó de la Teie de
la Maye (2.516 m.). Bell mirador, molt estratègic, situat al dessobre
mateix del campament, de característiques habituals en els cims
secundaris. Aillat dels grans massissos però de valor panoràmic molt
aprofitable. Recomanable per a fer-se càrrec de la regió. Camí ben
traçat però un xic escabrós.

La bona cuina d'en Josep Carretero i el pastós 4génépis ami-
noraven el malhumor.

La neu a diari baixava a cotes inferiors i per consegient el
fred apretava.

En les aclarides, les evolucions dels helicòpters suposaven un
nou entreteniment, els habituals s'esgotaven.

Objectivament hauríem de qualificar aquest campament amb
una nota molt baixa. Emprenguérem el camí dels Alps amb un ba-
gatje curull d'iHusions: les realitzacions figuren en altre lloc d'aquest
butlletí. La diferència dissortadament és notable: no per això hau-
rem de considerar-nos defraudats, sols restarà el mal regust d'haver
tingut quelcom bo a flor de llavis sense haver-ho pogut tastar.

Un sabor agredolç ens envaeix a l'hora del retorn. L'esplendi-
desa del jorn ple de llum coHabora a sentir-nos més optimistes,
Multitud de flors Hueixen les millors gales... TORNAREMII

M. PLANCHAT I V.

 



 

272 CENTRE EXCURSIONISTA: DE TERRASSA

Resultats del IV Curs d'Excursionisme

Per a escolars de 14 a 16 anys

Dades Estadístiques

8 mesos.

26 cursetistes.

Durada del Curs:

Nombre d'inscrits:

Noies: 8.

Nois: 18.

Aproven el Curs:

(Meitat dels actes més un)

Noies: 5.

Nois: 14.

Nombre de sortides: 16.

Mitjana d'Assistència:

76'31 06.

Al'07 96.

Aprovats:

No Aprovats:

Nombre de conferències i projeccions: 16.

Mitjana d'Assistència:

23 cursetistes.

Mitjana de despeses per sortida:

Viatges i dormir: 89 pessetes.

Cos de Monitors: 8.

NOMBRE DE CURSETISTES ASSISTENTS

A LES SORTIDES:

(Per ordre de dates, cronològicament)

i. LA MATA - MATADEPERA . . 18

2. SANT SALVADOR DE LES ES-

SPASESa ec vs se BE Ri a LA

3. CINGLES DE BERTÍ. ei i 22

4. CASTELLTERÇOL - CASTELLAR 18

5. L'OBAC - SANT VICENÇ DE

COSTELEET cn ae a i IO
6 ANENC DEL LEEST ... . 2. 28

7. SANTUARI DEL MUNT I BE-

SALOU Re ia pr dr ea
És MONISERRATS ir S.L aC dE
0 PURGSACALMe a, so a NE

10. MONTSENY . . . 13
il. TRAVESSA DE SETMANA SAN-

TA Let ie ma
12. MUSEU MARITIM.. . . 14
13. TAGA - SERRA DE ST. AMANÇ. 18
34. L'ARBOC CUBELRES — . 13
15. PEDRAFORCA - SALDES - BAGA 11

16. ACAMPADA DE Fí DE CURS

A CAN BOADA DE LES PA.

RENTES rr P  1O

RELACIÓ DE CURSETISTES

APROVATS

D'acord amb el nombre de sortides efec-

tuades i d'assistència a les conferències,

de més a menys:

JOSEP CANIZAR I PALLEJA.
RAMON SALVADÓ I RUMECH.
AMADEU PAGÈS I TOMASA.
FREDERIC PARERA I AVELLANEDA.
JORDI MARZAL I ESCUDERO.
ANNA CLARIANA I MONTADA.
EDUARD VALERO I RUIZ.
JORDI FEINER I MORATO.
ANNA TEJEDOR I MORELL.
NURIA GÓMEZ I ENRICH.
XAVIER MASALLÉ I PUIG.
MARIA MILIA I ROMERO.
MIQUEL SEGURA I PERICH.
JAUME BEL I BAYONA,.
MONTSERRAT SEBASTIA I GALÍ.
JORDI RUIZ I CARDONA.
JOAQUIM MOIX I PALÀ.
AURELI ALCALA I ROMAN.
DANIEL CRIACH I SINGLA.
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V Gurs d'Excursionismeper a nois i noies de 14 a16 anys
De novembre del 1973 a juliol del 1974, es celebrarà la cinque-

na versió d'aquest curs. Ja s'ha repartit el programa d'activitats a
tots els associats. Heus ací la

SALUTACIÓ:
És evident que a les entitats excursionistes els resulta impos-

sible l'absorció, mitjançant els canals materials, de la gran massa
de jovent que s'ha llançat a la recerca de nous horitzons a iravés
de la pràctica de l'excursionisme.

Aquest fenòmen que en els darrers anys s'acusa foraEl
esdevé una preocupació en les esferes dirigents de l'excursionisme,
geloses de salvaguardar la integritat d'uns principis perillosament ex-
posats a l'acció destruciora de la massificació.

El V Curs d'Excursionisme com els anteriors, no pretén altra
cosa que canalitzar a nivell formatiu i en la mesura que es pugui,
l'activitat dels futurs practicants que atrets per la força impulsiva
dels ideals més purs, en la pràctica de l'excursionisme no cerquen
precisament l'evasió per les coses del món, sinó el propi i autèntic
retrobament.

L'entusiasme del Cos de Monitors, farà que la idea.tres-
cant per valls i serralades, tot formant-se moral i tècnicament, apren-
gui a estimar més el nostre país i les seves coses.

Els capacitarà a fi de què els coneixements adquirits els pèr-
metin fruir amb tota amplitud, les excelències d'un muntanyisme
ben entès i segur.

 Cuidarà de crear l'ambient propici per a què els mutus con-
tactes sorgits a l'escalf del Curs, siguin la guspira que encengui la
flama d'una autèntica amistat.

En el variat programa, associades a les activitats pràctiques hi
són representades un estol de matèries de divulgació quina temàti-
ca està íntimament lligada a l'excursionisme. Simbiosi que ha pres
carta de naturalesa en l'excursionisme autòcton.

Al principi exposàvem unes falles que ens afecten: pragmàtics
per naturalesa, posem a l'abast de icthom la possibilitat de laborar
en la tasca que ens hem imposat.

Esperem dels joves la seva assistència. Il dels responsables
d'aquesta joventui, facilitats per a evitar la frustració d'uns ideals
que li poden ésser vitals.

Manuel PLANCHAT i VILLACAMPA
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Crònica
   

— 6 de juliol: Clausura del IV Curs d'Excursionisme. Es projec-
taren diverses coHeccions de diapositives, dels llocs visitats durant

el curs, que foren molt celebrades per tots els assistents: cursetistes
i familiars. El Sr. Francesc Palet, que representava al President de
l'entitat per aquest acte, ja que el Sr. Joan Soler es trobava absent
de la ciutat, dedicà unes paraules d'estímul als joves que havien

acabat amb aprofitament el Cursei, pregant-los que continuessin per

aquest camí que iot just havien començat, donà les gràcies als pa-
res per la seva comprensió i així mateix als monitors del curset per

la seva dedicació i esforç que havien esmerçat en aquesta tasca
tan meritòria.

De mans dels monitors, els cursetistes reberen: diplomes, me-
dalles i llibres, aquests últims amb una afectuosa dedicatòria per-
somal a cada un dels adolescents.

— 14 de setembre: Sessió coHectiva de projecció de diapositives
fotogràfiques, sobre temes de vacances. Es projectaren moltes dia-
positives, la majoria del Campament Social de "La Bèrarde". Altres
de diferents paratges dels Alps i també algunes dels Pirineus. El
nostre consoci Sr. en Maties Masip, presentà una peHícula del Cam-

pament Social, que meresqué la càlida aprovació de la concurrència,

com així mateix, les diapositives fotogràfiques. Una vetllada molt
agradable i que serví per refermar els lligams de germanor de tois
els acampadors assistents aquest any a "La Bèrarde".

-—28 de setembre: El Concurs social de Diapositives, en color
sobre temes de vacances, que aquest any complia la seva onzena
edició, el veredicte el donem en la SECCIÓ DE FOTOGRAFIA,ser-
vi per procedir al repartiment de premis de la XII Marxa Excur-
sionista de Regularitat per Muntanya, Trofeu Manuel Closa: del

propi Concurs de diapositives i també als guanyadors del XXXVIII
Saló de Fotografia. Molta assistència de socis i amics ens acompa-
nyaren en aquesta vetllada.
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Necrològiques
 

Jaume Altisen i Triadu

A l'edat de 75 anys, morí el proppassat dia 26 de setembre, el
Sr. en Jaume Altisen, el qual havia ostentat diversos càrrecs en les
Juntes Directives de l'entitat i passà a ocupar la presidència durant
el període 1980 i 1931.

Pare d'en Joan Altisen i Palau, EE amic i també ex-president
del Centre, que exercí el seu càrrec ben recentment.

- El finat, durant la seva gestió impulsà d'una manera extraor-
dinària la Secció d'Atletisme del Centre, que tenia els seus terrenys.
esportius a Les Fonts. La Secció brillà com mai 1 atletes de la nos-
tra casa, com: Abelló, Pauls, Cardús, Poy, germans Fraga, Figue-
res, Aligué, Centelles, Cabeza, Urzanqui, Roig, Borràs, Soler, Man-
got, Gonzàlez i molis d'altres, prengueren part en els campionats
socials i inter-clubs de la Regió i foren seleccionats per als Campia-
nats de Catalunya i d'Espanya i aconseguiren marques i títols ben
remarcables.

També fou un eficaç membre de l'equip que impulsà la publi-
cació de la nostra Guia Monogràfica de Sant Llorenç del Munt, tant

en l'estudi d'itineraris, com en la compagimació total de l'obra. Du-
rant la seva gestió es revisaren els Estatuts de l'entitat.

Havia presidit alires entitats terrassenques, com el Club Nata-
ció Terrassa i el Casino del Comerç —aquesta última quan celebrà
les festes del seu centenari—.

Les múltiples inquietuds. d'en Jaume Altisen, per les causes
esportives i cíviques, ens demostren abastament el tremp del nos-
tre amic desaparegut.

A la seva vídua n'Antònia Palau, al seu fill Joan i nora Elvira,
tan entranyablement volguts en aquesta casa, la mosira més sentida
condolença.

Santiago Sobrequés i Vidal
À Girona, on residia, ha mort recentment el Sr. en Santiago

Sobrequés. El Sr. Sobrequés havia estat afincat a la nostra ciutat
durant 5 o 6 anys, mentre fou catedràtic de l'Institut de segon en-
senyament de Terrassa i més tard director. Ací hi tenia molts amics
i deixebles, que sempre l'han recordat amb afecte.

ps:
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Els seus treballs com a investigador de temes històries de Gi-
roma, la seva ciutat natal i comarques properes, del segle XV. el
situaren com el primer especialista d'aquest període. Amic de Jau:
me Vicens i Vives, gironí com ell, del qual adoptà el criteri socio-
econòmic aplicat a la història moderna.

Havia presidit el G.E.G. (Grup Excursionista Gironií).
Recordem encara la seva documentada conferència que pro-

nuncià en el nostre saló d'actes, de d4LES CLASSES SOCIALS A LA
CATALUNYA DE L'EDAT MITJANAs, seguida amb evident in-
terès per nombrosa assistència de socis i amics.

Descansi en pau, el recordat mestre i amic.

 

Biblioteca
   

Relació de llibres entrats.

Per adquisició:

Le Grotte di Postojnsha. Per Dito. France Habè. Postojua 1972.

Cave Science. Bristh Speleogical Association. N. 51.- 1973.

Northern Spain 1967 i Northern Spain 1972. Per la Oxford Uni-
versity Cave Club. Reportatges sobre les exploracions que du-
rant els anys 1967 i 1972 han realitzat els espeleòlegs de la
Universitat d'Oxford al Nord d'Espanya.

 

 
XXV Campament d'Alta Muntanya
 

Durant els dies 16 al 28 de juliol, s'instaHà el campament a
La Bèrarde (Oisans) a 1.719 m. d'altitud i en els Alps francesos. Es
van parar 23 tendes. Hi convisqueren 77 consocis, dels quals 12
eren infants. Cal fer menció del Sr. Josep Carretero que de nou
tingué cura de la cuina amb molt d'encert,

La pluja i el mal temps fou la nota dominant del campament.
Per aquest motiu mo es poderen efectuar moltes i variades sortides
que hi havia en projecte.
A Vapartat d'éExcursions realitzadess, detallem les ascensions

i marxes.
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Secció de Fotografia
 

XXXVIII SALÓ DE FOTOGRAFIA, XVII DE MUNTANYA:
NOVENA EDICIÓ NACIONAL

Igual que en anys anteriors i en escaure's la Festa Major. de
la ciutat, es celebrà el nostre concurs de fotografia: el jurat que
estava compost pels Srs. Jeroni Font i Casals, Carles Puig i Vi-
lanova, Virgili Vera i Junyent i com a secretari el Sr. Ramon P:i-
neda i Ribera, emeté el segúent veredicte:
Classificació general:

4GITANITAS5, del Sr. Francesc Martorell i Magem, de Terrassa.

4COTA 3.000s, del Sr. Esteve Munioz i Serna, de Barcelona.
4MY LIFEBOATS, del Sr. Miquel Sans i Torres, de Palma de
Mallorca.
cMISERICORDIA,, del Sr. Josep MÀ Ribas i Prous, de Reus.
cEL RECUERDOs, del Sr. Marian López i Gallego, de Bar-
celona.

6. 4SIN TITULO Xs, del Sr. Joan Mestres i Martí, de Sabadell.

1. AMOR FRATERNOs, del Sr. Francesc Trias i Cardiel, de
Terrassa.

Premis de Muntanya:
1. 4COTA 3.900s, del Sr. Esteve Mufioz i Serna, de Barceleua
2. 4DESCENSOs, del Sr. Marian López i Gallego, de Barcelona.

Publiquem en aquesta Circular l'obra guanyadora del ler. pre-
mi de Muntanya. En el pròxim número donarem a conèixer la que
obtingué el primer lloc de la classificació general.

S
r
a

a
s

XI CONCURS SOCIAL DE DIAPOSETIVES DE COLOR SOBRE
TEMES DE VACANCES

El proppassat dia 28 de setembre, es celebrà GQueci concurs.
Es presentaren 26 coHeccions, amb un total de 136 fotografies.

Actuaren de Jurats, els Srs. Rodó, Ordeig i Vilaseca, del Grup Fo-
togràfic del Casino del Comerç, els quals concediren els premis, de
la manera segient:

—Medalla de plata al Sr. n'Alfred Martínez, pel seu treball,
Relax, i

—Medalla de bronze al Sr. en Manuel Arissó, pel seu treball,
cFantasia).
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Expedició "GROENLÀNDIA 13 - Terrassa"

Els membres de la nostra Secció d'Alta Muntanya, Josep Piera,

Eduard Ballbè, Albert Altet, Ramon Reynal, Manuel Gasca i Joa-

quim Prunés han portat a terme l'expedició Groenlàndia 73, a la

regió d'Angmagssalih, a la costa oriental de Groenlàndia.

Van sortir de Terrassa el dia 10 de juliol, i seguint el trajecte

Glasgov-Reyljavil-Rulusul, arribaren a la capital de la Groen-

làndia Oriental, Angmagssalil, el dia 18. Després de recollir 500

Eg. de material (enviat anteriorment des del Port de Barcelona), es

traslladaren al fiord de Qingertivag, on instaHaren el camp base el

dia 21.

L'expedició va portar a terme els seus dos objectius, el cien-

tífic i l'alpinista. Des del punt de vista alpinista es van recórrer

3 valls, 7 geleres, 21 colls, ascendint a un total de 29 cims, 18 dels

quals es poden considerar no escalats anteriorment (nota pendent

de confirmació per l'Institut Geodèsic de Copenhague). L'altitud

mitjana d'aquests cims va ésser de 1.900 m., essent l'altura mà-

xima de 1.610 m. Les dificultats d'escalada en roca no sobrepassa-

ren del IV sup., i en gel, la màxima inelinació, fou de 50". És rea-

litzaren 11 campaments d'alçada a una mitjana de 1.300 m., la

major part d'ells, sobre neu.

Per tal de poder realitzar l'estudi científic, portaren 100 Eg.

de terres, 30 hg. de roques, 20 mostres de líquens, unes 70 de flora

i 15 d'edafofauna. És realitzà, tanmateix, un diagrama de tem-

peratures: es prengueren mesures sobre el comportament de les

marees, i es dibuixà un mapa cartogràfic de la regió.

S'ha realitzat un ampli reportatge amb diapositives, films, fo-

:tografies en color i blanc i negre, i gravacions sonores de costums i

vida dels esquimals.
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Secció d'Alta Muntanya (S. A. M.)
   

NH CAMPAMENT DE VACANCES DE LA SECCIÓ

La secció ha celebrat la Tercera edició del Campament de Va-
cances. És va instaHar a La Bèrarde, poblet de la Regió dels Oisans
a la vall d'Isère (FRANÇA). Aquest poblet, és el puni central de
l'encreuament de nombroses valls, un lloc idoni per poder realitzar
variades ascensions.

Aquest any el nombre d'acampadors va ser de nou, que s'allot-
jaren en set tendes: malgrat el mal temps regnant en aquella regió.
al contrari dels informes que poriàvem, es van realitzar diverses
ascensions als cims circumdants i anades als refugis d'altres valls.

És va aconseguir arribar als 4.000 m., i foren els primers
de la majoria dels acampadors, també s'aconseguí una 1. local a
la via de la paret E. al coll dels Clochetons, i una 3." local a l'Agu-
lla Dibona, com una possible 2. local al Dorne de Neige des Ecrins
(4.015 m. ) pel glacier Blanch.

Al contrari dels anys anteriors, les ascensions van ser indivi-
duals, i no coHectives, el grup major va ser de sis, i després es va
dividir en tres grups.

Aquest Campament és el primer que s'ha fet als Alps, i ha tin-
gut tant èxit com els anteriors, doncs els acampadors van assistir-
hi ben ilusionats.

Activitats del HI Campament

17-18 juliol: L'Agulla Dibona (3.130 m.), Via: Paret E. Al
coll dels Ciochetons, 13 Local, i ascensió final a l'agulla per la via
Normal des de la bretxa Gunneg, per: A. Martí, Josep Gràcia, M.
Riera i Jacint Gràcia. — L'Agulla Dibona (3.130 m.), per la via
Normal, per: J. Castany i F. Soler.

19-20 juliol: El Dome de Neige des Ecrins (4.015 m.), Via:
Normal pel Glacier Blanch i retorn a la Bèrarde pel coll d'Ecrins,
2.3. local, per A. Martí, Josep Gràcia, M. Riera i Jacint Gràcia.

19-23 juliol: El Dome de Neige des Eerins (4.015 m.), Via:
Normal pel Glacier Blaneh i retorn per Cezamme i Bourd d'Oisans,
per: P. Ballbè, Pepa Comas i J. Trullàs.
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Secció d'Investigacions Subterrànies (S.I. S.)
 

SORTIDA D'EPOCA A L'AVENC DE L'ENDALÓ

lL'Avenc de l'Endaló, de 22 m. de fondària, s'explorà per
primera vegada l'any 1919 per membres del nostre Centre Exceur-
sionista, però des de llavors va ésser totalment inexplorat i des-
conegut, fins l'any 1972, que es localitzà de nou.

Els dies 16 i 17 de juny, la S.I.S. organitzà una sortida d'època
a aquesta cavitat, que està situada a la Serra de l'Obac, una mica
més amunt de la Barbotera i sota la casa de La Boada. La finalitat
era el recordar els heroies temps dels mostres avantpassats quan
realitzaven una exploració subterrània.

El dissabte, dia 16, es reuniren tots els participants, que érem
vint-i-un, a la plaça Vella, a les cinc de la tarda. I, naturalment,
tots anaven vestits a l'antiga, amb els corresponents bigotis, espar-
denyes, gorra, etc. Era curiós observar les mirades de la gentil Des
de la plaçaVella s'anà a prop de l'avenc, a una esplanada que hi
ha abans d'arribar-hi, arran de la riera de Rellinars. Aquí s'hi ins-
taHà el campament. Després de sopar va haver-hi un bonic foc de
camp, on com de costum no hi mancà el bon humor, els acudits i
les guitarres. L'endemà diumenge, i després d'haver esmorzat s'ex-
plorà l'avenc. El material que es va fer servir va ser: una escala
de corda amb graons de fusta, una corda de cànem, espelmes i
earburers. Després, a l'hora de dinar, en Jaume Centelles va pre-

— parar-nos per a tots un arròs, com ell sap tan bé defer-lo.
Per donar més realç a aquesta sortida es convocaren varis pre-

mis, que van recaure en els seguents elements:

— Millor vestimenta: Masculí: Ramon Pineda.
Femení: Montserrat Pons.

Les votacions varen ser donades pels mateixos assistents.

— Millor fotografia i diapositiva: Salvador Vives i Jorba.
Va fer de jurat en Ramon Pineda, vocal de fotografia del
C.E.T. i de la S.L.S.

— Millor poema relacionat amb la sortida: Núria Satorras.

El jurat va ser en Francesc Palet i Setó.
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Els premis varen ser lliurats posteriorment en una vetllada ce-
lebrada al Centre el dia 6 de juliol, festa de la S.L.S.

POEMA GUANYADOR:

Vora del foc,
Vora del cel.
Potser em porta un record,
potser em recorda un anhel.

Del foc m'arriba l'escalfor
i el què sento no ho se dir.
Emsembla sentir la cançó,
tal vegada és sentir per sentir.

La nit és fosca i la veig clara,
potser unes copes, potser la bruma.

Potser els records que han tornat ara,
potser entre els arbres la lluna.

Núria SATORRAS

FESTA DE LA SECCIÓ

El passat dia 6 dejuliol —sis del set—, la Secció celebrà la
seva diada. Aquesta tingué lloc a la Sala d'Actes del Centre amb
un programa força complet. Obrí la sessió el president de la Secció,
Salvador Vives i Jorba. A continuació es projectaren les diapositi-
ves de la passada sortida d'època per tal de triar-ne una de guanya-
dora. Acte seguit, el vocal de fotografia, Ramon Pineda, ens pre-
sentà dues peHicules, una sobre l'auto safari del Vendrell i la se-
gona sobre una exploració a la Bòfia de Port del Comte per mem-
bres de la S.I.S. Aquestes peHícules van ésser molt ben acollides
per tois els assistents, i en especial la segona. Després, en Ramon
Batalla, en nom del president del Centre repartí els premis de la
passada sortida d'època que es celebrà a l'avenc de l'Endaló, i dels
quals ja n'hem informat abans. A continuació, la srta. Núria Sa-
torras ens llegí el seu poemaguanyador. Com a final d'aquesta vet-
lada s'oferí a tots els assistents un refresc.

REFORMA DE L'ESTATGE DELA SECCIÓ
El dia 10 de gener de 1971 es va inaugurar l'estatge de la Son:

ció, per cert molt ben acabat, ambla porta en forma de cova
—eosa que causa molt impacte a tots els qui visiten el local— i amb
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les boniques pintures a les parels, que van des dels gravats prehis-
tòrics a una topografia mural i un gros escut de la Secció. Però
ja se sap que de mica en mica les coses s'espatllen i cal arreglar-
les. Per això la junta de la S.I.S. va creure oportú dur a terme a
finals d'agost una reforma total del local. Aquest ha estat pintat
tot de nou, conservant-hi les pintures prehistòriques però canviant-
hila topografia. Anteriorment hi havia la cova Sínia, de Mallorca.
Ara hi ha l'avenc de l'Era dels Enrics, de la Serra de l'Obac i

que va ésser el primer avenc explorat pel Centre Excursionista de
Terrassa, l'any 1911. S'ha d'agrair a tots els qui coHaboraren a dur
a terme aquesta reforma. Ara cal que es conservi en el bon estat
que ha quedat.

 

 
Secció d'Esquí
 

TEMPORADA 197273
A mig setembre comença la preparació psicològica i física, que

dura fins a fi d'any, degui a la manca de neu.
La preparació psicològica, es fa un cop a la seimana, amb clas-

ses tècniques sobre la competició, peHícules i sessions de relax:
muscular i concentració psicològica.

Els entrenaments físics es celebren en dues sessions setmanals.
D'ordre obert, als peus de la muntanya de Sant Llorenç. del Munt
i tancat en el gimnàs Municipal de la nostra ciutat.
Amb aquest programa aconseguim una seguretat de reflexes i for-
titud muscular molt destacades en els alumnes que assisteixen a les
classes regularment.

Quan la neu arriba —que es fa esperar moli— tenim el pro-
grama d'entrenaments tots els dissabtes a Massella i l'assistència a
diferents competicions, a les quals el nostres corredors podeu pren-
dre part.

Els entrenaments els dirigeix el Sr. en Joan Poll i Puig i en
dos grups: infantil i jovenil. Això ajuda el poder assistir a compe-
ticions que són diferents per cada grup.

Tots els dissabtes, durant la temporada, es porta a terme el

curset per neòfits i un altre per socis del club, de més edat, els diu-
menges. Aquest sistema ha tingut moli d'èxit de participants. Molis
a més joves neòfits, entrenaran el proper curs amb l'equip del
enire,
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També tots els dimarts hem celebrat reunió i canvi d'impres-
sions en el Centre, per donar una formació teòrica sobre l'esquí i
prendre els oportuns acords per la sortida de fi de setmana.

Durant el període de Setmana Santa, hem entrenat amb l'equip
jovenil a Baqueira, i és on hem vist el progrés donat per tots els
seus components, durant el curs.

Es va seguir el programa segúent: a les vuii del matí, esmorzar:
a dos quarts de deu, a les pistes, a les dues dinar, a tres quarts de
tres, de nou a les pistes: de les set a les nou, devear. sopar i a les
dotze a dormir.

Les pràctiques es van fer amb tota classe de neus, ja que
encara que la temporada era moli avançada, la temperatura es man-
tenia molt baixa durant la nit i en les vessants Sud, la neu es con-
servava 4polss. Al sol, era eduras, sgeladas o eprimavera), segons
les hores del dia. Així es practicà i puntuà a tot l'equip i ara tenim.
ESpe de referència de cara al nou curs.

RESUMDELESCEASSIFICACIONS OBTINGUDES DURANT LA
TEMPORADA 1972-73 PELS CORREDORSDEL CENTRE

Copa 400 - Slalom - 13.1-73, Llesui.
Femenines: l. Josepa Costa.
Masculins: 31. D. Mussons: 42. F. Torredemer: 45. J. LL.

Pineda.

Eliminatòria Infantil - S. Gegant - 21-1-13, La Molina.
cAguilucehoss masculins: 4. G. Soriguera, 11. A. Feiner: 4ó.

J. Jorba: 490. X. Bacardit.
cAgiluchoss femenins: 9. E. Baldó: 11. P. Pineda.
Benjamins masculins: 10. A. Jorba.
Benjamins femenins: 1. S. Segura, 6. M. Baldó.

Copa 400 S. Gegant - 21-1-13, La Molina.
Femenines: 2. Josepa Costa.
Masculins: 42. D. Mussons: 45. J. Poll: 70. A. Costa: 75. LL.

Torredemer: 81. E. Cadafalch, 89. j. Ll. Pineda: 94. 5.
Pineda, 101. A. Torrens: 109. J. Molins.

Camp. CatalunyaS. Gegant - 3-2.13, La Tuea.
Femenines: 9. Josepa Costa.

Camp. Catalunya - Relleus 3x5 - 4-2-13, Espot.
Femenines: 3. A. Segura - M.8 Verdaguer - M. Masana.

IA
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Masculins: 6. A. Martínez - N. Serrat - M. Prat: 9. F. Burgos -
J. Masana - J. Piera.

HI Jocs Esportius Provincials, Trofeu Sant Jordi - 11-2-13, Rasos
de Peguera.

Slalom masculins: 5. M. Costa: 7. A. Feiner.
Slalom femenins: 5. S. Segura: ll. T. Baldó.
Descens femení: 2. S. Segura: 6. M. Baldó, 12. E. Baldó.
Descens masculí: 2. C. Soriguera: 7. M. Costa, 8. S. Pineda.
Fons: 16. S. Pineda, 21. J. Jorba, 23. P. Poll.
Relleus: 7. A. Feiner - P. Poll - J. Jorba.

Camp. Catalunya Jovenil - Slalom - 4-3-13, Super-Espot.
Femenines: 4. Josepa Costa.
Masculins: 24. J. LL. Pineda:25. A. Costa: 30. j. Poll, 32.

E. Cadafalch, 33. A. Torrens: 36. D. Mussons.

Camps. Espanya - S. Gegant - 11-3-12, Navacerrada.
6. S. Segura.

Il Trofeu PEC - Slalom - 25-3-13, La Tuca.
Femenines: 8. Josepa Costa.

— Camp. d'Espanya Slalom: 15. Josepa Costa.
S. Gegant: 24. Josepa Costa.

XXVIII CAMP. DEL VALLES
ORGANITZACIÓ C. E. TERRASSA, LA TUCA, 31-3-73.

Slalom masculí 3. A. Costa: 5. A. Torrens, 9. R. Arguindegui:
11. E. Cadafalch:16. J. Costa.

Slalom femení: 5. E. Morera. —
Slalominfantil: 1. M. Costa, 6. T. Baldó, 0. G. Soriguera,

10. O. Roig: 11. J. Jorba: 12. P. Poll:, 13. X. Bacardit, 16.
D. Soriguera, 17. P. Pineda.

Slalom veterans: 2. F. Costa, 3. F. Soriguera.
S. Gegant masculí: 4. A. Costa: 5. J. Costa: 6. J. LL. Pineda:

8. R. Casas: 9. A. Torrens, 10. F. Aurell: 11. R. Arguin-
degui, 12. E. Cadafalch, 15. J. Poll: 17. J. Molins.

S. Gegant fement: 2. J. Costa, 7. P. Ballbè.
S. Gegant veterans: 2. J. Roura, 3. B. Pineda, 6. J. Mas: 9.

F. Soriguera.
S. Gegant infantil: 1. M. Costa, 3. J. Jorba: 4. G. Soriguera:

5. M. Baldó, 6. P. Pineda: 12. O. Roig: 14. C. Mas: 15. A.
Jorba, 16. P. Poll, 17. D. Soriguera: 18. X. Bacardit.
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Excursions realitzades
   

Solament es relacionen les que es comuniquen a la Vocalia.

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

18-19 març: Campament d'Hivern sobre neu al cercle de Cam-

bres d'Aze. Fent: el Barniselle i el Couloir Nord, 2." local, per:

Ll. Ambrós, M. Gasca, M. Riera, J. Castany, A. Martí i J. M." Con-

tel (de l'Agrupació Excursionista Sant Martí).
19 abril: Ascensió al Posets (3.375 m.) per la cresta de Paul i

descens en esquís fins al refugi d'Estós, per: A. Martí, F. Soler

i amics de Madrid.
19-22 abril: Campament a l'Estanyet (Núria), per: P. Ballbè,

Pepa Comas i J. Trullàs. - Travessa del Cadí, Cornellans-Gòsol,

per: J. Prunés,. J. Grau i M. Tomàs.
21. abril: Ascensió amb esquís a l'Aneto, per: A. Soriano, J.

Gràcia i J. Gràcia. - Ascensió al Poseis pel Coll de Paul i descens
amb esquís fins al refugi Estós, per: A. Martí, F. Soler, J. Verda-
guer, A. Puig i amics de Sabadell.

5-6 maig: Ascensió amb esquís al Pic del Salt, des del Serrat
(Andorra), per: M. Tudó, J. Serrat, N. Serrat i A. Martí.

9.10-11 juny: El Puigpedrós des del refugi Forestal, per: J.
Prunés, A. Rocabert, J. Garcia i J. Grau. - Travessa Porta-Gamp-

querdós-Peiraforca-Estany de Passaderes-Port de Font Negra-Pas de
la Casa, per: Francesc Soler i Antonino Martí.

23-24 juny: Ascensió amb esquís a l'Aneto i Maladeta, per:
J. Galofre, R. Fusté, J. Brugueras, N. Serrat, M. Verdaguer i À.

Puig.
30 juny: L'Aneto per la Gelera, per: A. Martí, M. Soler, F.

Soler, J. M.: Soler i amics de Sabadell.
1 juliol: La Maladeta. Anada i retorn per la cresta del coll

Maleit, per: A. Martí i F. Soler.

9 i 10 juny: Núria - Set Cases, per Favià Flores, Josep Castany
i Manuel Planchat.

23 i 24 juny: Ascensió al Taga. per Favià Flores, Josep Cas-
tany i Manuel Tomàs.

Juliol: Des de Les Bulloses ascensió al Pie de Carlit (P. O.)
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per Mercè i Maties Masip, Jordi, Montserrat i Núria Planchat B.
i M. Planchat V. $

17 i 18 d'agost: Vall de Pineta, Ref. Tuquerouye, Coll del
Cilindre, Mont Perdut i retorn a Pineta, per M. Masip i M. Plan-
chat V.

30 de juny i 1, 2 de juliol: Ascensió a l'Aneto, desde Vallhi-
verna, per Corones. Per: Josep Castany i Manel Planchat.
li 2 de juliol: Ascensió a l'Aneto, per la Renclusa. Per: Joan

Benet, josep Gasol, Favià Flores i Jaume Granero.
— 30 i 31 de maig i 1 de juny: Excursió a Sant Maurici, amb

l'ascensió als Encantats (superior i inferior). Per: Jordi Prunés,

Jordi Agulló, Manuel Tomàs i Joan Grau.

Vacances d'estiu: Ascensió a l'Aneto per Jordi Prunés, Salva-
dor Serret, Marina Burrull, Montserrat Aparicio, Manuel Tomàs i

Joan Grau.
Pic de La Renclusa: per la paret N., per: Jordi Prunés, Sal-

vador Serret, Manuel Tomàs i Joan Grau. Pic de la Maladeta, per
Jordi Prunés, Salvador Serret, Manuel Tomàs i Joan Grau. Pic de
Posets, per Jordi Prunés, Montserrat Aparicio, Salvador Serret i
Joan Grau. Pic de Gies i Pic de Clarabide, per Jordi Prunési
Montserrat Aparicio. Pic de Poseis, per Jordi Agulló, Josep Ferrer
i Manuel Tomàs. Cresta de la Gargallosa, per Josep M." Serrat i Sal-
vador Serret.

Activitats de Vacances d'Estiu 1973.

Agosi de 1973: Ascensions als Andes Sud-Peruvians i Bolivians:
Cordillera Vilcabamba: Punta 5.400 al Cerro Soray i Punta 5.540
al Sud-Salcatay. Cordillera Vilcanota: Abra Colquepunco (5.280)
i Nevado Coylloriti (6.020 m.). Cordillera Real: Cerro Sorata inf.
(4.620 m.) i Chacaltaya (5.450 m.). Per: Jaume Fabrés i Sra. amb
amies CAF.

PIRINEU

Regió de Pallars-Aran

16-23 juliol: Moniarto d'Aran, Pic de Monges, Besiverri Cen-
tral. Besiverri sud i Coma-lo-forno, per: A. Gibert, R. Sans i J.
Esquinas. É
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Regió de Maladetes

18 juliol: L'Aneto per la Renclusa, per: M. Aparicio, M.
Burrull, S. Serret, M. Tomàs, J. Grau i J. Prunés.

20 juliol: Pic de la Maladeta, per: S. Serret, M. Tomàs, J.
Grau i J. Prunés.

Regió de Velltemió

Juliol 1973: El Vallhiverna i Culebres, per: Jacint Verdaguer,

Regió de Posets

25 juliol: Els Gias i els Claravide, per: M. Aparicio i J. Prunés.
26 juliol: El Posets des d'Estós, per: M. Aparicio, S. Serret,

J. Grau i J. Prunés.

27 juliol: El Posets des d'Estós, per: J. Ferrés, M. Tomàs i
J. Agulló.

Regió de Balaitous

Juliol 1973: El Balaitous, per la bretxa de la Tour, El Gran
Fache i El Campo Plano, per: Jacint Verdaguer.

Pirineu Atlàntic, Pais Basc

Juliol 1973: Ez Raurre (1.823 m.), Zampori (1.730 m.), Ar-
les (2.062 m.), Anie (2.304 Ei)per: Jacint Verdaguer.

Sierra de Aralar
Juliol 1973: TxindoRi (1.341 m.), Ayalo "AriaR" o penyes de

Aya, Jrumugarrieta (806 m.), Txurrumurru (823 m.), per: Jacint
Verdaguer.

ALPS

Regió dels Valais

Juliol: Mont Blanc, per la via Normal, per: J. Fatjó i P. Pe-
rales.
— Breithorn i Petit Cerví (3.850 m.), per: J. Capdevila i J.

Masana.
4-13 agost: Agulla de Gouter i Domme de Gouter, descens pel

Glacie de Boussons, per: M. Ortiz, R. Jariot i J. Gil.
— Agulla de Midi, per la travessia dels Austríaes, per: M.

Ortiz, R. Jariot ú J. Gil.
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Regió de Zermatt

Juliol: El Cerví o Matterhorn, per l'Àresta Hòrli, per: J.
Fatjó i P. Perales..

20 juliol: El Mont Blanc de Tacul, per: A. Casanovas, D.
Barrull, Ll. Ambrós, A. Martínez, J. Gòmez, Fabrés i Sra. i amics
de Sabadell i Barcelona.

Regió de Bregalia
Juliol: El piz Badile, Via: Aresia N., 1." local (3.350 m.), per:

J. Capdevila i J. Masana.

Regió dels Oisans

Juliol: Pics de Pilaties i Coll de la Gerle per: Ramon Fusté
i Jaume Galofre.

23 juliol: La Breche de la Dóme de la Gondolière, 1." absoluta,
per: J. A. Berenguel, P. Andrés, J. Fabra i M. Pena.

Regió de Dolomites

Juliol: La Marmolada,per l'Aresta O. (3.370 m.), per: J. Cap-
devila i J. Masana.
— Paret Nord de la Cima Grande de Lavaredo, Via: Directís-

sima Sassoni dei Colibri, 25 Nacional, per: A. Casanovas, Troya Í,

A. Martínez i Ll. Ambrós.

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

Durant el 2on. i 3er. trimestres de 1973, s'han realitzat un
total de 121 escalades repartides per les regions de Moniserrat, Sant
Llorenç, Sots del Bac, Terradets, Pedraforca, Núria, Sant Maurici,
Balaitous, Pies d'Europa i Vignemale.

De les quals podem destacar les seguents:

MONTSERRAT

11 març: La Prenyada, Via: Guillamón-Auque, per: A. Hilla
i A. Morera.

25 març: El Cap del Gat, Via: Escoria, per: J. Fatjó i P.
Perales.

1 abril: Paret dels diables, Via: Reina-Bellemunt, 4. absolu-
ta, 1£ local, per: J. A. Berenguel, A. Monierde i A. Morera. - El
Cavall Bernat, Via: G.A.M., per: A. Casanovas, A. Martínez i A.
Puig. - El Gorro Frigi, Via: Haus, per: A. Soriano i J. Gràcia. - Pa-
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ret de Patriarques, Via: T.I.M., 1." integral, 2. absoluta, 1." local,
l.' femenina, per: F. Alvarez, R. Rodrigo, R. López i Magda Ortiz.

8 abril: Paret dels Anys, Via: Berenguel-Morera, 1. absoluta,
1.3 integral, 1." local, per: J. A. Berenguel i A. Morera.

29 abril: Bola de la Partió, Via: Samboiana, per: A. Soriano
i J. Gràcia. - Aresta Nord del Camell dels Ecos, Via: C.A.D.E., 1/5
local, per: Pepa Comas i Joan Trullàs. - Paret dels diables, Via:
Reina-Sànchez, 1Í integral, 22 absoluta, l. local, 1S femenina,
per: J. A. Berenguel, Pilar Andrés, A. Morera i J. M. Serrat.

l maig: Magdalena Superior, Via: Mingo-Arenas, per: J. Man-
got, M. Mangot i J. Esquinas.

13 maig: La Saca Gran, Via: Aresta Brucs, per: A. Martí, J.
Castany i.J. Carreras. - L'Elefantet, Via: G.E.S.A.M., 5. absoluta,
lEs femenina, per: R. López, Francesc i M. Ortiz.

30 maig: Paret dels Patriarques, Via: eaCasanovas, 1.
femenina, per: M. Ortiz i R. Jariot.

3 juny: Trompa de l'Elefant, Via: G.E.D.E., per: J. Brugueres,
J. MS Serrat i A. Monterde. - Cadireta dels NietP Via: Cerdà,
per: A. Casanovas, A. Martínez i A. Puig.

17 juny: L'Agulla del Pare Paulí, Via: Normal, per: J. M.
Serrat i A. Verderi. - Agulla dels Óssos, Via: Normal (Torras-Nu-
biola), per: A. Casanovas, M. Gasca i J. Galofre.

24 juny: L'Ànec, Via: Cara nord, per: M. Duch, N. Serrat, M.
Riera, F. Soler i A. Martí. - L'Escorpí, Via: Normal, per: M. Ducb,
N. Serrat, M. Riera, F. Soler i A. Martí.

1 juliol: Paret dels Diables, Via: Reina-Sànchez, 4. absoluta,
23 femenina, per: A. Sànchez, D. Sevilla i M. Ortiz.

23 lleis La Bitlla, Via: Normal, per: Ferran i M. Ortiz
15 agost: Paret N.O. de Sant Jeroni, Via: Torras-Nubiola, 4.

local, per: M. Riera, F. Soler i A. Martí.
19 agost: Boleia del Portell estret, Via: Iaglésias-Casanovas,

40.2. ascensió, per: J. Fatjó i P. Perales.
2 setembre: El Gorro Frigi, Aresta dels Brues, Via: G.E.D.E.,

1." local, per: J. Mangot i A. Soriano.

SANT LLORENÇ
8 abril: El Cap de Mort, Via: Doble corda, per: M. Mangot

i J. Esquinas.
29 abril: La Patatona, Via: EGnan Mangot-Esquinas, 1.2 ab-

soluta, 1."local, per: J Mangot, Mi Mangot i J. Esquinas i R. Sa-
banades. — ,
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l maig: L'Esquirol, Via: Montserrat, per: J. Gràcia i A. So-
riano.

10 juny: La Diagonal, Via: Mangot-Soriano, l.' absoluta, l.
local, per: J. Mangoi i A. Soriano.

17 juny: La Patatona, Via: Germans Mangot-Esquinas, 2. ab-
soluta, 2. local, per: A. Soriano i J. Gràcia. - La Cova del Drac,
Via: Moiset, per: A. Casanovas i J. Galofre. - La Cova del Drac,
Via: Lonjos, 83.2 absoluta, per: J. Brugueras i A. Bros.

16 juliol: El gegani de las Fogueroses, per J. Galofre, J. Bru-
guera i A. Bros.

26 agost: La Cova del Drac, Via: Lonjos, 4. absoluta, per:
Bros, J. Esquinas i J. Anglès.

9 setembre: Roca de las Onze Hores, Via: Sabadell, ge(bar
duta, 1.3 local, per: J. Mangot i A. Soriano,

SOTS DEL BAC

6 maig: Via: Laietana, per: R. Lòpez, M. Ortiz, J. Grunero
i F. Rodrigo. (1. femenina).

TERRADETS
29 abril: Roca Regina, Via: Gali-Molero, 23 femenina, per:

Manio, Anna Puig i Lluís Ambrós. (2. sense bivac).
31 maig: Paret de Terradets, Via: C.A.D.E., per: A. Martí-

nez i Ll. Ambrós. :

PEDRAFORCA

4 març: Pollegó Superior, Via: Anglada-Cerdà, 1." hivernal a la
via, per: A. Casanovas i A. Martínez.

6 maig: Cim del Calderer, Via: Gran diedre, per: A. Casa-
novas, A. Martínez, Ll. Ambrós, A. Altet, E. Ballbè i M. Gasca.

16 agost: El Gat, Via: Homedes, per: J. M.' Serrat i À. Mon-
terde.

17 agost: Pollegó Superior, Via: Pany, per: J. M. Serrat, A.
Monterde i Carlos.
18 agost: Pollegó Superior, Via: Estasen, per: J. M. Serrat

i A. Monierde.

NÚRIA

10-11 març: Paret Nord del Pic de l'Infern, Primera directís-
sima hivernal a la paret, per: J. Masana i J. Capdevila.
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18-19 març: Pic de l'Infern, per l'Aresta N. VV., per J. Gràcia
i A. Soriano.

19-22 abril: L'Agulla de l'Heuret, per l'Aresta N., per: P.
Ballbè, Pepa Comas i J. Trullàs.

9.10 juny: Paret Nord del Pic de l'Infern, per: M. Riera i
J. M.. Boixaderas.

10-11 juny: Paret Nord del Pic de l'Infern i Paret N. E. del Pic
de l'Infern, per: J. Camíi P. Gutiérrez. - Agulla Blanca de Caran-
çà, Via: G.E.D.E., per: A. Verderi, J. M. Serrat i A. Monterde.-
Paret Nord del pic de l'Infern, per: A. Verderi, J. M.J Serrat i
A. Monterde.

30 juny: Paret Esi del Gra de Fajol, per: J. M.. Serrat, A.
Verderi i A. Rodríguez.

1-2 juliol: Paret Nord del Pic de l'Infern, per: A. Soriano i
J. Gràcia.

SANT MAURICI
19-20 abril: Pic de Fonguero, per l'Àresta Nord, per: M. Rie-

ra, J. Esquinas, J. M. Martínez i M. Mangot. - L'Encantat Petit, Via:
Normal, per: A. Monterde, J. M.' Serrat i I. Vila.

30 juny: Cim del Bassiero per VAresta S., per: J. Trullàs, Pe-
pa Comas i amic.

15 agost: Agulla d'Amitges, Via: Giraud, per: J. Dinarès i N.
Serrat. :

16 agost: Agulla d'Amitges, Via: Anglada-Guilamon, per: J.
M. Freixas i N. Serrat. - Agulla d'Amitges, Via: Giraud, per. J.
Serrat i J. Brugueras.

BALAITOUS
9.10.11 juny: El Balaitous per l'Aresta N.O., (1 bivac), per:

A. Casanovas, A. Altet i E. Ballbè.
830 juny: El Balaitous per l'Aresta N.O. (ascensió coHectiva des

del refugi d'Arremoulit), per: J. Galofre, A. Casanovas, B. Pagès,
N. Serrat, M. Riera, R. Fusté, A. Bros i J. Brugueras.

25 juliol: Lana-Cantal, Via: Mangot-Esquinas, Paret S.O., 2."
absoluta, 2." local, per: J. Mangot i A. Soriano.

PICS D'EUROPA
30 juny: Massís Central: Naranjo de Bulnes. Vía: Rabadà-Na-

varro, 12 local, sense bivac, en 16 hores, per: Mafio, Troya i Ll.

Ambrós.
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VIGNEMALE
l juny: Petit Vignemale, Via: Dels Sèraes, per: R. Reinal, M.

. Gasca, A. Altet, F. Burgos i J. Piera.
22-29 juliol: Petit Vignemale, per la canal de Boisselanee, i

per l'Aresta N.O., per: A. Aparici, N. Serrat, J. M.. Vilalta i M..

Verdaguer.

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

2 juny: Av. Castellsapera (l'Obac), per: J. Vilaseca i R. Badia.
8-9-10 juny: La Bòfia del Port de Comte (Solsonès), per: 5. Vi-

ves, J. Centelles, J. Verderi, R. Pineda, C. Miró, J. Germain, J. Vi-
laseca i R. Rius.

9.10 juny: Cort Fosca (LObac) - Cova n. 1 de la Font Freda
(l'Obac) - Cova n.. 2 de la Font Freda (l'Obac), per: J. Segura.

10 juny: Cova n. 1 de la Font Freda (l'Obac), per M. Vives
i A. Ojeda.

li juny: Avenc del Daví (St. Llorenç), per: L. Clotet, M. J.
Fuentes i L. Moya.

17 juny: Cova del Frare (St. Llorenç), per: A. Ojeda.

16-17 juny: Sortida d'època a l'avenc de l'Endaló (l'Obac),
per: S. Vives, J. Centelles, E. Vives, R. Girabent, P. Gutiérrez, N.
Satorras, M. Pons, R. Pineda, C. Miró, J. Germain, R. Rius, J. Ri-
bas, R. Badia, J. Verderi, C. Cos, M. Garcia, M. Vives, J. Serrate,

J. Camí. M. Duch, M. Mulet i A. Beltri.
17 juny: Cova del Manel (Si. Llorenç), per: J. Segura.
21 juny: Cova de les Ànimes (St. Llorenç), per: M. Vives,

J. Germain, J. Vilaseca i J. Ribas.
21 juny: Cova dels Toixons, Cova del Manel i Cova del Frare

(St. Llorenç), per: A. Ojeda.
24 juny: Prospeccions Biològiques a la Maia, per: T. Serra

i C. Ballbè.
24 juny: Avenc de la Serra del Gall (l'Obac) - Avenc d'Àlzina

Teresa (l'Obac), per: S. Vives, J. Germain i J. Vilaseca.
28-29 juny i 1-2 juliol: Operació SUB-BALEAR 3 a la illa de

Mallorca, s'exploraren: Av. Son Pou i cova de la Campana, parti-
cipants: S. Vives, J. Centelles, E. Vives, R. Girabent, P. Gutiérrez,

—J. Germain i J. Ginés (Est, Mallorca).
1 juliol: Av. de la Illa (St. Llorenç), per M. Vives, J. Vilaseca,

M. Àriza, L. Clotet, À. Bacarisas i A. Hilla.

a aees
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2 juliol: Av. de la Serra del Gall (l'Obac), per: J. Vilaseca.
2 juliol: Galeria Sardy de gene del Llest (l'Obac), per:

J. Boixadé i A. Ojeda.
7-8 juliol: La Bòfia del Port de Comte i prospeccions a Odén,

per: J. Centelles, S. Vives, J. Verderi i J. Germain.
8 juliol: Prospececions biològiques al Figaró i Montseny, per:

T. aa i GC. Ballbè.
8 juliol: Av. Codoleda (St. Llorenç), per: M. Ariza, L. Clotet

i A. Bacarisas.
8 juliol: Av. Falconera, per: R. Rius i J. A. Ribes.
15 juliol: Prospeccions a St. Llorenç Savall, per: J. Segura.
15 juliol: Av. Picarol (l'Obac), per: S. Vives i J. Germain.
16-22 juliol: Prospececions als Barrancos de San Martín (Osca),

Cuevas Santimamifie (Guernica, Guipúzeoa), C. Riva, C. La Flecha
(Santander), per: S. Vives, E. Prat, T. Serra i C. Ballbè.

18 juliol: Av. Sani Salvador (Olesa), per: J. A. Ribas i J.
Germain.

18-19-20 juliol:. C-Av. Vallmajor, per: J. Segura.
13-16 juliol: Grottes de Bellevue (Vallée d'Ousseau), Aven

24 i 25 del Taillón (Bujaruelo), Gruta Casteret (Gotatuero).
20 juliol: Cova de la Granota (Ordal), per: J. Ribas.
22 juliol: Cueva Pis (La Penilla de Toranzo, Saniander), per:

E. Vives, M. Ariza, A. Hilla, J. Germain, S. Vives, E. Prat, T.
Serra i a Ballbè.

o 25 juliol: Pestojnsha Jama "Rabel.Earst Tugoeslau), per: J.
Centelles i J. Centelles Puig.

25-26 juliol: Prospeccions a St. Llorenç Savall, per: J. Segura.
22-29 juliol: Participació a la I. Campanya Nacional "Piscàr-

ciano 737 (Burgos), per E. Vives, J. Germain, S. Vives, T. Serra,
C. Ballbè, M. Ariza, E. Prat, A. Hilla, R. Bincdu i GC. Miró. Explo-
racions: CG. Piscàrciano, C. Vacas, C. Arenas, C. Canales, C. Embu-

do, S. Caballos: S. Covanegra.
28-29 juliol: Cueva Pis, Cueva de la Casa del Requeixu, Cueva-

Sima del Requeixu i Cueva del Covarón (Oviedo), per: E. Vives,
M. Àriza, A. Hilla i J. Germain.

29-30 juliol: Cueva Torcachón (La Penilla de Toranzo, San-
tander), C. Balmori i C. de las Campanas (Oviedo).

4 agost: Cova del Manel (St. Llorenç), per: M. Vives i J. Vives.
5 agost: Cova de les Gaites i Av. de la Canal de l'Esquirol (St.

Llorenç), per: M. Vives, J. A. Ribes i J. Germain.

 



 

 

 

DECORACIÓ

ELLSA, ò.A.
Ctra. Martorell, 58 Telèfon 298 14 88

 

CARLES
AL TIMIRA

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

Ctra. de Montcada, 59 - Telèfon 2975076 - TERRASSA

 

CAMISERIA Il CONFECCIONS

ORLET
de VÍDUA PRAT

Sant Pere, 29 TERRASSA Telèfon 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, 25 SABADELL 

 

  
 

EO Os

francino

Major, 9

Telèfon 297 28 33

TERRASSA

 


