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Circular per als socis n.' 155 mMRRASS7 UPat,EES

o

Reunió de l'Excursionisme català a la nostra ciutat
A finals de setembre, tingué lloc a la nostra ciutat l'assemblea

de la Federació Catalana de Munianyisme.

D'aquesta notícia com a informació periodística ja en done:

una referència en la nostra CRÒNICA, d'aquesta mateixa circular,

on exposem els diferents actes organitzats per abans, durant i des-

prés de la reunió, per poguer atendre als nostres convidats. Vo-

lem fer constar les múltiples col.laboracions rebudes (de tots ni-
vells i organismes ciutadans) i que sense elles no hauria esca: pos-

sible sortir airosos de l'encàrrec.

És bo. de remarcar, la quantitat d'actes que a nivell regional,

úliimament hem tingut la responsabilitat d'organitzar.

El Campament Infantil de Catalunya a 4El Guitarts, les Dia-

des de la Renovació de la Flama de la Llengua Catalana a Mont-

serrat i a la nostra ciuiai, aquesta Assemblea que ara comentem i

de cara a l'any proper, la Marxa Excursionista de Regularitat de

Catalunya.

Tot això que és dit tan ràpidament, representen hores i hores

de dedicació. I no és precisament l'obra d'una Junta Directiva de-
terminada, ni d'un grup restringit de socis. No. Al contrari, és el

treball i la voluntat de tots els socis del CENTRE, que en un

moment donat, s'han bolcat a treballar pel bon nom de la ciutat

i de l'entitat que ens agrupa. El nostre ideari excursionista con-

tinua viu. És clar que, la nostra entitat ja compta amb seixanta

anys i escreix d'existència, que és una majoria d'edat ben ac-
ceptable.
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TRES VISIONS ALPINES

Ens plau oferir als nosires associats per defe-
rència del poeta Sr. en Joan Baptista Bertran i Du-
ran, uns poemes espigolats del seu últim llibre pu-
blicat: dITALIA EN Mb, Edit. Alfaguara: gener
del 1974.

La versió catalana d'aquests tres poemes és de
Francesc Palet i Setó.

Majestai de l'estàtic

Majestat de l'estàtic. Grandesa

de la mola segura, inviolada.

Comunió amb l'altura: cels i núvols

distància, lunyania.
Silencis naturals, o retrunys

sonors del torrent estimbat

o del tro de veu multiplicada.

Blau llunyà de la roca immòbil

en merlets punxeguts i gegants.

Repòs del gènesi que hagués

premut els mil.lenaris

en densitat invulnerable on

el geni més audaç és impotència.

Llacs alpins

El misteri i l'abrupte de paratge nòrdic,

cimals, gels, bromes i abims,

s'ofega en claredats de somriure

—Mediterrània blava— i en els teus abrils.

 



 

 

CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA

Vent del cim

Violent, inesperat, es desbrida

el vent en els cimals solitaris.
Bell en la seva violèncial Deixa nítid
el bisell de les roques, els seus colors

més canviants: i blau, blau tensíssim

com vela de barca,

la corba dels cels. Treu una pols

d'irisacions líquides a l'aigua
inquieta del torrent —avets, pedres—,

i, per ell és un or transparent

el d'aquesta tarda alpina d'agost.

El seu xiulet, no és de brunz tardoral.

I no pot emportar-se'n encara

les fulles dels arbres, prou joves
—verns prop de l'aigua, freixes—,

però m'arrenca en sobtat remolí,

molts records de ma nostàlgia antiga.

Joan Baptista BERTRAN i DURAN
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Per les seves obres es manifesta l'ànima de l'artista.

Descobrirem l'Omnipotència Divina si contemplem bé la Na-

turalesa.

Però donarem sentit a la nostra vida i sentirem felicitat in-

terna si col.laborem a la seva restauració, conservació i millora.
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Dues noves escalades a Sant Llorenç del Munt

Sant Llorenç, la nostra veina muntanya que tant ha donat de

si dins de l'ambient muntanyenc de la nostra ciutat i del mostre

Centre, segueix oferint, encara que no ho sembli, raconades i vies

mai fressades per la petja de l'home. A continuació en teniu dos

exemples de dues noves vies d'escalada.

LA DIAGONAL, VIA P. O.P.

Es tracta d'una via curta i combinada en la qual ens hi vam

entretenir dos diumenges.

FITXA TÈCNICA

Aquesta via comença a la part superior de la diagonal. Primer

ens hem de posar en una curta xemeneia a on hi podem clavar un

pitó: en sortim en diagonal a la dreta i pugem per un petit diedre

que va a parar a un replà en el que hi muntem la primera reunió

(10 m, IV).

Per sortir d'aquesta hem de flanquejar cap a la dreta fins anar

a trobar un díedre al principi del qual hi ha una savina. Aquest

díedre l'hem d'anar superant, mig en lliure, mig en artificial, fins

a una gran savina que penja: d'aquí flanquegem cap a la dreta,

pugem, i després caminem fins a un arbre a on hi muntem la se-

gona reunió. (Al-A0, 15 m).

Material: Una corda de 40 m., estreps, pitons variats, 15 mos-

quetons. 1.2 absoluta per Fredy Parera, Pere Pich i David Oller

el 7 d'abril de 1974.

L'ESQUIROL, VIA FREDY - FEINER

És una via predominantment lliure. Recorre la cara de la roca.

FITXA TÈCNICA

Comencem per un díedre amb molt bona presa que s'obre bas-
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tant a la dreta de la via mormal. Arribem a un lloc on es fa es-

tret i una mica balmat, (un tac: més en sota d'aquest tac es pot

clavar un pitó dUs). Superat aquest pas, sortim a un terreny fàcil

però descompost (una savina) i d'aquí pugem amb tendència cap

a la dreta fins a un replà on muntem la primera reunió en un re-

bló i una savina. (IIL-IV -—, 30 m).

La segona tirada comença per l'extraplom que hi ha damunt

de la reunió. Ens tenim d'enfilar a sobre la pedra on hi ha el

rebló i trobarem un forat en el que hi tenim de clavar dos pitons

falcats, penjats dels quals ens hem de tirar bastant cap a l'esquer-

ra per a trobar una curta fissura a on s'hi ha de clavar un extra-

plà (hi trobarem un pitó de fissura), llavors hem d'anar cap a la

dreta per a trobar un forat en el que hi cap un tac curt falcat amb

una 4Ús curta, o bé també ens podem penjar d'un merlet. I d'aquí

pràcticament ja es pot sortir en lliure, encara que si volem, podem

utilitzar un rebló que hi ha més amunt. D'aquí al cim ja no queden

pràcticament dificultats. (A2-A1, II 20 m).

Material: Dues cordes de 40 m., estreps, 6 pitons variats, 10

mosquetons, alguna baga.

8 absoluta per Fredy Parera i Jordi Feiner, membres de la

S. A. M., el 7 de juliol de 1974.

Fredy PARERA i AVELLANEDA

 

La societat humana del superdesenvolupament està enverina-

da de cap a peus. Tani en l'esperit com en la biologia.

El veritable remei només es pot trobar en una gran senzillesa

de costums, mare d'un fort altruisme, i en un gran amor a la terra,

protagonista de la revitalització del paisatge.
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Avenc de les Ermínies

Seguint la tasca iniciada pel nostre company Josep A. Ribas,

de donar a conèixer algunes cavitats dels nostres massissos de Sant

Llorenç del Munt - Serra de l'Obac, presentem un avenc que mal-

grat la seva poca importància no deixa d'ésser interessant.

HISTÒRIA

La primera notícia que es té sobre l'exploració d'aquest avenc

data de l'any 1920. El dia 8 de desembre d'aquell any, un equip

format per deu membres del nostre Centre Excursionista va fer-hi

la primera davallada. La sortida la va dirigir en Rossend Grané i

Civil. D'aquesta exploració en va sortir un petit comentari a

VeArxius del C. E. T., en el qual es descriu —una mica exagerat—

com és la cavitat, donant-li una profunditat de 22 metres.

LOCALITZACIÓ

l'avenc es troba a la zona de Mura, en una de les estribacions

de la carena de la Roca Picarda, sobre Can Puig de la Balma.

Per arribar-hi cal anar de Mura a Can Puig de la Balma, casa

habitada tot l'any, on es pot admirar l'antiga construcció aprofitant

la concavitat de la gran balma: després, per un petit camí que s'en-

fila per darrera de la casa, arribem a un petit collet de la part

oriental de la Roca Picarda: d'allí agafem el camí ral de Sant Vi-

cenç de Castellet, prenent, poc després, un corriol a mà dreta iot

seguint una carena, on al final d'aquesta es troba la boca de l'avenc.

Quan es va fer la topografia es van senyalar els encreuaments

importants amb fites de pedres.

DESCRIPCIÓ

La boca de l'avenc s'obre seguint una diaclassa enla direcció

de 2162.

Com es pot veure en la topografia, a pocs metres de la boca

hi ha una petita paret de roca que divideix el pou en dos que

més avall es tornen a unir.

Als 9 m. de fondària el pou queda interromput per un pilot

de pedres encallades, i als 16 m. s'arriba al fons del pou. En aquest
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punt s'obre una sala lateral de notables dimensions amb el sòl ple

de blocs de totes mides.
Cal remarcar que és un avenc molt sec amb processos litogè-

mics petits i escassos.

BIOLOGIA

Es van trobar molt pocs exemplars degut a la poca humitat,

amb tot i això vàrem recollir les segúenis mostres:

— Insectes:
Coleòptera: Staphilinidae Conosomus sp.

Colèmbola: Tomoceridae Tomocerus sp.
— AÀràcnids:

Opiliònids: vàries espècies.
— Miriàpods:

Chilopoda: Lithobiidae Litobius sp.

Diplopoda: Polidesmidae (restes imidentificables d'un Poli-
desmus sp).

Aquestes mostres estan dipositades al Laboratori de Biospe-
leologia de la S.L.S., on han estat determinades.

També es va observar la presència de:
1 Quiròpter.
2 Anfibis.

ALTRES DADES

Cavitat excavada en els bancs de conglomerats eocènics de Sant

Llorenç del Munt, perteneixenis al Terciari. L'avenc ens mostra un

típic exemple de pou megaclàssic compost (1), caracteritzat per la

seva planta allargassada, segons el sentit de la mateixa diaclassa

que ha originat el pou i on es poden visionar perfectament els

estrats.
Efeciuàrem l'exploració: Jordi Cenielles, Miquel Noguera i

Joan Rosaura.
Al mateix dia es realitzà la corresponent topografia.

Material: És necessari l'ús d'un eleciron de 20 m. i una corda

d'assegurança.
Miquel NOGUERA i BATLLE

Joan ROSAURA i RAICH

(1) Oscar Andrés. eRarstificación en conglomeradoss. RARST, n.o 2 - 1964.
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Crònica del XXVI Campament
d'Alta Muntanya a la vall de Benasc

La cosa no podia començar pitjor. En el moment d'arribar el

camió que des de Benasc ens pujava tot el bagatge que estàvem

esperant per muntar el campament, les boires, que feia estona es-

taven amenaçant tempesta, van creure que era el moment d'enge-
gar l'aixeta grossa. Com sempre passa, els impermeables els teníem

en algun paquet que estava en algun lloc del 4Pegasos i així vem

haver de descarregar les tres tones de material amb la pluja a

l'esquena. Algú opinava que en lioc de parar el que havíem de

fer era plegar. Però com que tal com diuen, després de la tem-

pesta ve la calma, aquesta, va arribar i vam muntar el campa:

ment i els serveis comuns més indispensables i l'endemà dilluns

completàrem totes les instal.lacions.

El dimarts, sense arribar a ploure, no feia gens de bo. El ven"

de ponent mo parava de bufar enviant-nos boires i més boires, i

així en espera de millor temps per a empreses de més volada, es

va organitzar una sortida col.lectiva al Salvaguarda, que reunia les
condicions de ser el cim més pròxim al campament i de camí sense

problemes en .cas de boira baixa. Amb una assistència ratllant als
quaranta, es va pujar a aquest famós mirador i si bé les boires no
permetien gaudir de llunyanes perspectives, els cops de teatre que
produien en obrir-se i deixar-nos admirar com a una aparició les
geleres i pies del massís de les Maladetes compensaven sobradament

de l'esforç de la pujada.

L'aneedotari d'aquesta sortida el va constituir el que a dali

del cim, per si fóssim pocs, van arribar un grup molt nombrós de
joves seminaristes guiats per un capellà... i tres monges, que amb
el seu complet hàbit blanc, llarg fins als peus amb toca inelosa
semblaven ignorar un recent Concili. El curiós del cas, és que en

la guia d'en Jolis d'aquesta regió, explica que una monja, perse-
guida per uns revolucionaris francesos, va pujar fins aquest cim
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i allà va morir. Ja és casual domes, que nosaltres anéssim a coin-

cidir no amb una sinó amb tres monges. Per sort de tots plegats,

a aquestes no les perseguia cap mena de. revolucionari, mi per des-

comptat van morir al cim.

L'endemà el temps va canviar... però va ser per empitjorar. El

vent de ponent va girar a llevant i tornant-se a raixes tan huraca-

nat que més d'una tenda es va esfondrà. I amb això, la tempera-

jura baixà més, que prou baixa era. Un gros pi que prop de les

tendes haviem habilitat per a protegir-nos del sol, només servia

per a tenir-hi penjai un termòmeire que durant quatre dies no va

pujar dels quatre graus. Per matar l'estona i el fred. era questió

de tallar i arrossegar grans pins secs i al voltant del foc, escalfar-se

tot feni torrades.

En una sortida matinal es va anar, amb grup més nombrós en-

cara que al Salvaguarda, al Forai d'Aigualluts, a dir adéu a l'aigua

que de manera tan poc ortodoxa, refusa d'anar al nostre lluminós

Mediterrà, per passar a l'Aran i d'allà al brumós Atlàntic.

La persistència del mal temps, minava la moral de més d'un

acampador i ja es parlava de plegar veles i qui diu veles diu ten-

des. Però a la fi, el diumenge dia 23 vam despertar-nos sota un cel

sense cap boira i ja no es sentia alire frase que: Demà, a l'Ane-

tos. Í és molt lògic que així fos ja que estar acampats a l'Hospital

de Benasc i no pujar a l'Aneto fóra com anar a Roma i no veure

el Papa.

Així dones, el mateix diumenge al vespre, cap a dormir a la

Renelusa falta gent. Encara que això de dormir és un dir, ja que

entre sorolls, rates, cops, nervis, etc., quan a la matinada el guarda

va donar el clàssic crit de: 4jLos del Anetoly, hi va haver algú

que encara no havia aclucat l'ull. Ja ens tens doncs amb un dio

esplèndid, encetar el camí del cim. La forta pujada del Portilló, la

llarga travessa de la gelera, el per algú tan temut Pas de Mahoma,

fins arribar al cim es va fer amb la lentitud lògica en un grup tan

nombrós i heterogeni però en cap moment va faltar l'alegria i
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'ànim d'arribar tots plegats al pic. A dalt, vem coincidir amb el

grup de joves del SAM que havien pujat pel ecouloira Estasen i

amb una colla de terrassencs, varis d'ells membres del Centre, que

passant les vacances a Benasc també havien pujat aquest dia. La

cinguantena de compatricis allà reunits suposo que deu constituir

un rècord. L'estada al cim va ser llarga, ja que el bon temps i el

millor ambient invitava a ser així. En aquells moments d'eufòria.

els debutants en pics de més de tres mil metres, que crec recordar

eren setze, es comprometeren a pagar el xampany del corresponent

bateig d'alçada. I perquè no es refredessin, l'endemà mateix es va

celebrar l'esdeveniment entre tots els acampadors, resultant una fes-

ta força simpàtica.

El dimecres es va fer una altra col.lectiva amb el mateix èxit

d'assistència que les anteriors. Objectiu: Baticielles. Es va anar en

cotxes fins el Pont de Cubere i d'aquí, vall d'Estós amunt fins ai

bonic camí que puja en Hacets per dinire el esc, per arribar a

aquest meravellós conjunt d'arbres, aigua i roca, col.locats en una

proporció tan perfecta, que fan d'aquest lloc un dels més bells del

Pirineu. Aquest mateix dia un grup de nou dels nostres, amb ganes

de caminar, sortiren del refugi d'Estós, pujaren al Posets i baixa-

ren per Baticielles cap a Cubere.

El dia de Sant Jaume, com és tradició, fou la Festa Major del

Campament, que aquest any havia d'estar honorada amb la pre

sèneia del nostre batlle Sr. Josep Donadeu, assidu estiuejant de

Benasc, però per motius del seu càrrec no va poder acompanyar-nos.

però això sí, va delegar als seus fills, que el representaren ben

dignament. El plat fort del programa de festes, el constituia el par

tit que el nostre equip de fútbol tenia concertat amb el del vet

campament de la U. E. Sabadell. Perquè tothom quedés content la

cosa acabà en empat.

No podia faltar tampoc, en dia tan senyalat, el 4shov d'en

Paulinos, que una vegada més, ens va demostrar l'esperit d'artista

que porta a dins. Acabada la festa amb pau i alegria, ja sols que-
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daven pràcticament dos dies per fer sortides i aqui cadascú va ti.

rar pel seu cantó. Menire un grup escollia el Mulleres i un altre

les Maladetes, amb l'amic Planchat vam optar per anar a la regió

del Malpàs, que desconeixíem. Per anar-hi vam pujar per la vall

de Ramunya fins a la bretxa Boum, i d'aquí per la gelera, cap a

l'aresta N. i cim del Malpàs, bonic mirador sobre la Vall de Lys

i la regió del Perdiguero, Cabriolés, Quairat, ete. El temps per

això no era massa bo i camí del refugi francès del Chateau d'Eau.

encara vam tenir temps d'arreplegar mitja hora de pluja i cala

marsa. En aquest refugi, al contrari que a la Renclusa, en el dor:

mitori hi havia un ordre i un silenci absolut. El que ja no ens com-

plagué tant, va ser el concert de rots i ventositats sonores, que van

interpretar un grup de marsellesos en ple menjador. L'any passat.

en el campament de La Bérarde, ja vam viure cosa semblant, però

a Paire lliure no molestava tant.

L'endemà, de tornada al campament, vam seguir un itinerari

que es pot qualificar de fabulós pel ben trobat i bonic. Sortint del

refugi es puja al coll de Pratlong i passant pel coll de Graoués, s'ar-

riba al Port Vell de Benasc, sense fer pràcticament desnivells inne-

cessaris tot passant per sota de les geleres de Malpàs i Graoués 3
per sobre dels llacs Blau, Verd, Charles i del Port Vell. A desta-

car l'aspecte completament alpí d'aquest últim cercle amb el llac

gairebé totalment glaçat i amb les meveres cobrint bona part del

terreny. Des del Port Vell la perspectiva sobre el massís de les

 Maladeies, és impressionant per bonica i per inèdita. La baixada

fins l'Hospital seria monòtona sinó fos aquesta visió que gairebé

t'obliga a caminar amb la vista enlaire.

j Acabada la ressenya de les principals activitats, sols falta fer

constar el reconeixement general envers l'equip de cuina, que ca-

pitanejats per en Josep, ens han ofert un any més, un servei immi.

lorable. 1 ara, a esperar l'any que ve, per a reeditar l'èxit que ha

dE enguany el Campament d'Alta Muntanya a L'Hospital de

enasc.
sai Maties MASIP
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Totes les cases tenien el seu jardí...

Parlem de les cases pairals terrassenques que de mica en mi-

ca veiem caure, davant de la passivitat de tots i de tothom.

El problema del creixement de la ciutat i la seva ordenació

urbanística és greu.

Ben recentment hem vist desaparèixer la casa Roig Llauger del

carrer Nou, el magatzem de Pintado i Cardús del carrer del Nord i

els jardins de la casa Alegre del mateix carrer. l veiem encara

els perills que amenacen la fàbrica d'Aymerich i Amat i l'arbrat

central de la Rambla, el magatzem Farnés del carrer del Nord i

el que pot passar en el Passeig del Comte d'Egara i en el futur

Parc de Vallparadís —quan s'utilitzi el nou edifici de la Mútua,

actualment en construcció— per l'aglomeració de persones i vehi-

cles que això originarà i quina solució d'aparcament s'haurà d'ar-

bitrar. I és clar, la improvisació ens espanta.

També cal veure el grau de deixadesa dels jardins del Parc

Municipal Sant Jordi i la falta de conservació de l'edifici de la

Masia Freixa. Aquest cor de lamentacions, és en moltes ocasions

un clam en el desert. Veiem-ho.

L'edifici del 4Cercle Egarencs, creiem que serà el pròxim nou

sacrificat.

Això ho diem perquè el dia 14 de juny ha estat destruit gai-

rebé totalment l'arbrat del jardí d'aquest immoble.
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Preveieni que això pogués succeir, tenim notícia que es va

informar d'aquesta sospita, el proppassat 22 de maig, al primer

magistrat de la ciutat, per veure si es podia aturar la tala. I ma-

lauradament no ha servit de res.

Si tenim present que en aquest cas coneret, els magnífics jar-

dins destruits, són de propietat particular, ens resta poea eosa a

dir, tota vegada que a casa seva, per ara, tothom fa el que li sembla.

El problema de la valoració creixent dels terrenys en zona ur-

bana, és sempre prioritari davant del bé comú.

Sensibilitzar a cada propietari que, per sobre dels seus interes-

sos particulars, hi hauria d'haver els espirituals de la ciutat, és una

tasca ben dificil. De patricis generosos, no se'n troben a cada can-

tenada.

Ara bé, aquest procedir ens va acostant a la deshumanització

de la nostra ciutat. El ciment ho va invadini i ofegant tot i des.

apareixen els jardins i les zones verdes.

Quina herència deixarem a les futures generacions

Ens angunieja la pari de responsabilitat que coHeciivament ens

pertoca i el judici que mereixerem dels nostres successors, d'aques-

ta mostra Terrassa que anem desfent una mica cada dia.

Conscients dones, i també impotents —cal dir-ho— davant d'a-

questa situació, en fem ara pública manifestació.

Francesc PALET i SETÓ
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Resultats del V Curs d'Excursionisme

Per a escolars de 14 a 16 anys

Dades Estadístiques

Durada del Curs: 8 mesos.

Nombre d'inscrits: 32.

Noies: 8.

Nois: 24.

Aprofiten el Curs: 25.

Nois: 18.

Noies: 7.

Nombre de sortides: 16.

Mitjana d'assistència: 20 cursetistes.

Nombre de conferències i projeccions: 18.

Mitjana de despeses per sortida: 145 ptes.

(Viatges i dormir)

Cos de Monitors: 20.

NOMBRE DE CURSETISTES ASSISTENTS

A LES SORTIDES:

(Per ordre de dates, cromològicament)

LA MATA - MATADEPERA . . 22

L'ALZINA DEL SAL.LARI - ST.
VIGENG PEea es 2

3. CASTELLTERÇOL - CASTELLAR. 27

d'SRAGAMANENT ee aa LS 26

5. CANTONIGRÓS - CABRERA -
CANTONIGROS ee re 28

6 PORT BEL COMTE LL 4. 24

TO SANENC DEL ELESTC tre as IT

8. MATARRODONA - RELLINARS. 21

9. MUSEU DE L'ART MODERN . 15

10. MOIXARÓ ari afe EE Dn ES L

li. TRAVESSA SETMANA SANTA . HM

HZ. MONESERRAT as a 8

13. VIDRÀ - BELLMUNT - TORELLÓ. 21

14. TAGA eL

DOC PUIGMALi A

16. ACAMPADA FI DE CURS . . . 15

RELACIÓ DE CURSETISTES QUE HAN

APROFITAT EL CURS:

M.8 ANGELS BOSCH

CARME GARRIGA

MONTSERRAT TOBELLA

MONTSERRAT FERRER

MONTSERRAT MARINO

MONTSERRAT PUIGANTELL

ELENA VENTAYOL

JOSEP PUIG

JOAN BRUGUÉS

JOAN RIERA

HERMIES BUSQUÉ

JORDI CENTELLES

NORBERT CASTANÉ

JOAN M. ALCARAZ

RAMON COMASOLIVAS

JOSEP PORTERO

RAMON RUBIELLA

ANTONI VALERO

JORDI PLANCHAT

JOSEP CARBÓ

MARTÍ MONTFORT

JOAN MONTFORT

GERMAN CIRIA

MANUEL CAJIDE

ELOI FONT
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Biblioteca
   

Llegat d'Agustí Fabra:

Relació de llibres que el mostre consoci m'Agustí Fabra, va

disposar ens fossin lliurats, després de la seva mort, i que ara hem

rebut.
LA MONTAGNE . C.A.F. - 8 volums. BULLETÍN PYRÉ-

NEEN - 3 volums.

Ò

CARNETS PYRÉNEENS - F. de Ramond.

SOUVENIRS D'UN ALPINISTE - E. Javelle.l

—

MES SOUVENIRS

DE MONTAGNE - C. Blazer. L'ASSAUT DU MONT . EVEÈ.

REST - C. G. Bruce. BELLE NEIGE - BELLE GLACE - Paul

Rebouz. MANUEL D'ALPINISME - C.A.F. - Jean Gotteland.

MANUEL DU SRIEUR - Faes et Mercantom. MANUEL PRÀ-

TIQUE D'SRI - Q.A.F. L'SEI ALPIN - Arnold Lunn. USRI

ET GUIDE DU SRIEUR - Lunn et Bertrand. LES SPORTS

D'HIVER - Jeanine Hagnane. FONTAINE DE JOUVENCE

Eugen G. Lammer. LE CLIMAT DE MONTAGNE - Pierre Mi

nelle. LA NEIGE SUR LE PAS - Henry Bordeauz. AUX

DRUS - Jean Arlaud. L'AUBE ALPINE - Guido Rey. RE

CITS ET IMPRESSIONS D'ALPINISME - Guido Rey. ALPI-

NISME ACROBATIQUE - Guido Rey. LE MONT-CERVIN :

Guido Rey.

—

AU COEUR DE LA SAVOIE - Paul Guiton. LE

MONT.BLADNC - Charles Durier. MES ETAPES D'ALPINIS-

ME - Charles Lefebure. DERNIERES CAMPAGNES - Jj. Cos.

ie.

0

SUR LES CRETES DU MONT-BLANC- J. Lépiney. —OEU-

VRES ALPINES - Théodore Camus.

—

ALPINISME HIVERNAL-

Marcel Rurz.

—

DE LA MER BLUE AU MONT-BLANC - P. Lau-

crenou.

Ò

PRES DES NEVES ET DES GLACIERS - Charles Gos.

COMMENT ON DEVIENT ALPINISTE - G. Tnagle. 40 volums en

francès.
MANUAL DE ALPINISMO - Editorial eAlpina). EL ES-

QUI DE MONTANA - Rodríguez Pérez. ENTRE ROCAS Y

NIEVES - Sergio Herzen. EXCURSIONISMO - J.M. Co de

Triola. 0EL VALLE DE RIETI - V. Acchietti - Legisima. EL

ALVERNIA - V. Acchietti - Legisima. —ASSIS - V. Àcchietti - Le-

sisima. ÒALTO VALLE DE CARENÇÀ - Llopis i Lladó. EX-

CURSIONES POR LAS CORDILLERAS COSTERAS CATALÀ:

NAS - M. Arnau. EL ARTE DE ESQUIAR ADMINISTRADO

CON BUEN HUMOR - F. Riembasten. HISTORIETAS COMI-
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CAS DEL TIROL - Carlos Sehoenherr. MI VUELTA AL MUN-
DO - A. Pérez de Olaguer. VIAJE A MALLORCA - José M.
Salavedria. —FOLELORE MENORQUIN- 2 volums - F. Casas.
LA VIRGEN DEL VINYET DE SITGES - Ferran Puig. GEO.-
LOGIA DE LOS ALREDEDORES DE TERRASSA - Jacint Elias.
ITINERARIOS EXCURSIONISTAS DE CATALUNA - Canudes.-
2 volums. LA COSTA BRAVA - Josep Pla. SANTA MARIA
DE BLANES -. J. Coma y Solei. EL ALBERGUE DE LA MON-

TANA - Gustay RenRer. 22 volums en castellà.

ANUARI DE L'ASSOCIACIÓ D'EXCURSIONS CATALANA
1882. GUIA ITINERÀRIA DES DE MONTSERRAT A LA SE-
GARRA I AL, PENEDÈS - Associació d'Excursions Catalana - 1890.
EXCURSIÓ AL GOLF DE ROSES - 1885 - Associació Catala-
nista d'Excursions Científiques. EL RÈGIM SENYORIAL
D'OLOT - Francesc Caula. FONT-ROMEU - J. M. Castellar Ro-
ger. HISTÒRIA DE NÚRIA - Fortià Solà, prev. DEL
MONTSENY - A. Busquets i Punset. EL MONTSENY -
Guia itinerària. - GC. E. de C. LA CONCA DE BARBE-
RÀ - MONTBLANC - Antoni Palau. LA CONCA DE BARBE-
RÀ - POBLET - Antoni Palau. LA CONCA DE BARBERÀ -
LA CONCA - Antoni Palau. NOTES HISTÒRIQUES DE L'AR-
BÓS - Gaietà Vilaplana. EL PASSEIG ARQUEOLÒGIC DE FAR.
RAGONA. MONESTIR DE SANTA MARIA DE L'ESTANY -
Joan Codina. LA COSTA DE LLEVANT 1 SERRES - Guia iti-
nerària - C.E. de C. RECULL DE PETITES EXCURSIONS-
R. Dalmau. MONOGRAFIA DE L'ESGLÉSIA DE CASTELL

SARROCA. MONOGRAFIA HISTÒRICO-DESCRIPTIVA DE
SANT CUGAT DEL VALLÈS. - Josep Peray. DE LES TERRES
BÍBLIQUES - P. Romuald M. Diaz. NOVA CONSAGRACIÓ
DE SANTA MARIA DE RIPOLL. CRÒNICA DE LA TRAS-
LLACIÓ DE RAMON BERENGUER IH EL GRAN - 1893 . C.E. de
C. - Carreres Candi. L'EXCURSIONISME CATALÀ A CESAR
AUGUST TORRES. LES MUNTANYES PARLEN DE Vós,
SENYOR - A. Mariné. LA FARGA CATALANA - Antoni Ga-
Hardo. CONTES DE MUNTANYA - C.E. de C. ELS BONS
COSTUMS CATALANS - Nadal - M.B. - IHustracions Utrillo.

ELS BONS COSTUMS CATALANS - ELS REIS - M.B. - THustira-
cions Utrillo. ELS BONS COSTUMS CATALANS - ELS TRES
TOMBS - M.B. - THustracions Utrillo. ELS BONS COSTUMS
CAFALANS - DEJOUS GRAS - M.B, - IHustracions Utrillo. ELS
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BONS COSTUMS CATALANS . LA CASTANYADA - M.B. - HHus-

tracions Vinyals.

óo

MONSENYOR LLANGARDAIX - Text i iHus

tracions Lola Anglada. MARGUERIDA - Text i iHustracions

Lola Anglada.

—

EN PERET - Text i iHustracions Lola Anglada.

NARCÍS -. Text i iHustracions Í ola Anglada. EL LLIBRE DF

LA FE - Joes Florals. EL LLIBRE DE LA PÀTRIA - jocs

Florals. EL LLIBRE DE L'AMOR - Jocs Florals. EL QUÈ

S'HA DE SABER DE LA LLENGUA CATALANA - Joan Coromi

nes.

o

ANDORRA - Laudelino Moreno. GUIA ITINERÀRIA

DE LES VALLS D'ANDORRA - Marcel Chevalier. LA VALL

D'HOSTOLES . C.E. de C. - 1894 - Cels Gomis. —REFUGIS PIRE:

NENCS . Garcia Marià.

—

L'ÚS DE LA CORDA - Club Alpí Ale

many. ÒNOCIONS DE TOPOGRAFIA PER A ÚS DELS EXCUR

SIONISTES - Joan Carreres. SENYALS PER A EXCURSIÓ.

NISTES - Robert E. Junng. TÈCNICA DE L'EXCURSIONIS-

ME - F. Pujol A. —SEGREMORTA - Ramon de Semir - C. Mun-

tanyenc Barcelonès. LA VALL FERRERA - Ramon de Semir -

C. Munianyenc Barcelonès. PICS DE MÉS DE DOS MIL Mi.

TRES - J. Llaudó i Majoral.

—

NOCIONS D'ESQUÍ - C.E. de GC. -—

Miquel Albareda. 50 volums en Català

Total: 112 volums.

RELACIÓ DE LLIBRES ENTRATS

Per Donatiu:

— PONENT, núms. 63-64 i 67-68. Quadirns Literaris de Ma

llorca. 1972 - 1973.
— BOLETIN núm. 57 de la eReal Academia de Ciencias y

Artes de Barcelona).
— BOLETIN núm. 54 de Meteorologia del Observatorio Fa-

bra. Barcelona.
— 4SAINT BERNARD DE MENTHON-. Rivista Missional del

Gran Sant Bernat.
— FESTA DE LA POESIA 1974. Recull de poesies llegides

pels seus autors. Fundació Soler i Palet. Terrassz.

— DOSO. Premi Ciutat de Terrassa, 1969, per Agustí Bartra.

Ed. Martínez Roca, S. A. Barcelona, 1970.

— EL PLA DE LA CALMA, per A. ARTÍS-GENER. Ed. Pòr-

tic. Barcelona 1974.
— RUTES AMAGADES DE MALLORCA, núms. 63, 64 i 65.

Molies gràcies als seus generosos donants.
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Per adquisició:

— ATLAS DE CATALUNYA (Geogràfic, Econòmic, Històric).
Diàfora, S. A. Barcelona. 1974,
— ROQUES, PARETS I AGULLES DE MONTSERRAT. 2)

Regió de Tebes i Tebaida, per F. M.2 Rodés i Ferran Labrafia.
Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 1973.
—BELLESA I ATRACTIU DE SANT LLORENÇ DEL MUNT

4LA MOLAS, per Lluís Vergés i Solà. Sant Llorenç Savall 1973.
— TERRASSA 1936-1939 (TRES ANYS DIFÍCILS DE GUER-

RA CIVIL) per Baltasar Ragon. Patronat de la Fundació Soler i
Palet. Terrassa 1972.
— LLUÍS PUIG I MATAS. BIOGRAFIA Il ANTOLOGIA. Es-

bós biogràfic per Marian Trenchs. Patronat de la Fundació Soler
i Palet. Terrassa. 1974.
— L'ANETO I ELS SEUS HOMES. LA MALADETA, per Jean

Escudier - Editorial Montblanc - C.E.C. Barcelona 1972.
— GEOGRAFIA DE CATALUNYA. VOLUM UI - Ed. AEDOS.

Barcelona 1974.

— Monografías Espeleológicas. G. E. S. de la Diputación Pro-
vincial de Màlaga n.2 3. 1974.
— Speleologia Emiliana. 4Notiziarios. Març-Abril 1974. (Bo-

logna). Ras
— Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural. N.2 38.

Secció Botànica, l. 1974.
Després d'un llarg periode d'inactivitat, en quant a publica-

cions, de la Institució Catalana d'Història Natural, ha sortit el vo-
lum 838 (cal recordar que el volum 37 va sortir l'any 1949). Aquest
és el primer de la Secció de Botànica, en el qual hi apareixen cinc
treballs, tots ells força interessants.

Esperem i desitgem veure a la llum nous exemplars d'aquesta
Institució, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, i que tan bé fan
a la nostra Cultura.

Comentari:

PASSIÓ, MORT I RESURRECCIÓ DE NOSTRE SENYOR
JESUCRIST, de Vicenç Villatoro (poemes) i Salvador Alavedra
(dibuixos).

El trimestre passat quan donàvem compte de que els autors
del llibre esmentat ens n'havien fet ofrena, ja teniem intenció de
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fer un breu comentari, per a orientació dels mostres associats, per
si tenen el desig de consultar aquesta obra, de dos terrassencs bons
amics nostres.

D'en Vicenç Villatoro i Lamolla, poeta joveníssim, del qual
en tenim ja belles mostres del seu seriós laborar en tots els camps
—i pensem ara en el nostre local, tan resclosit per ceri— de la
poesia i ara més recentment també del periodisme, en llegim ber
complaguts el seu magnífic treball. Patim amb ell i ens desassosse-
guen les visions tan punyenis de la passió i mort del Crist. Goserm
dir que alguns dels seus poemes despriuegen:.

Els dibuixos d'en Salvador Alavedra i Invers, tan esquemàtics
i alhora corprenedors per la rotunditat del drama que expressen.
són ben adients i es compaginen perfectament amb el text. La iden.
tificació dels autors ha estat total.

Un pròleg del sacerdot poeta, mossèn Pere Ribot, enceta l'obra,
acuradament presentada, per l'impressor en Joan Morral, de la
nosira ciutat. i

Felicitem cordialment als autors i els renovem les gràcies per
la seva generositat.

 

Crònica
   

ACTES I CONFERENCIES
—— 4 de setembre, el Grup Espeleològic Orfeó de Sants ens ofe-

rí una projecció de diapositives comentades sobre una interessant
cova de la província de Santander: la Cueva Mur. La conferència
que aquest grup ens oferí no estava encaminada a enfocar-nos cap
aspecte d'interès científic ni descriptiu de la Cueva Mur, sinó sols
el seu aspecte fotogràfic, el qual va ésser molt ben captat pels com-
panys de G. E. O.S. Les meravelloses formacions d'aquesta cova
així com les excel.lents fotografies van ésser molt ben acollides per
part de tots els assistents.

-—— 6 de setembre, de nou vam tenir entre nosaltres l'excel.lent
bioespeleòleg n'Oleguer Escolà i Boada, del Centre Excursionista
de Catalunya i Conservador del Museu de Zoologia de Barcelona.
N'Oleguer ens parlà meravellosament sobre la fauna cavernícola.
La història de l'estudi dels animals cavernícoles, la seva manera
d'ésser i de comportar-se, les classes i moltes altres coses van ésser
comentades amb un rigorós detall. Va acompanyar les seves ex-
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plicacions amb una sèrie de diapositives de diverses espècies ca-

vernícoles.
El molt nombrós públic assistent a la conferència en va sortir

satisfet i complaguti, sobretot per la seva peculiar manera tan agra-

dable de presentar-la.

— 91 de setembre, es presentà la sessió de diapositives i pel-

lícules (se'n projectaren dues) sobre el XXVI Campament Social

de Vacances a la Vall de Benasc. Tant les nombroses diapositives

com les pel.lícules meresqueren l'interès dels assistents a la vetlla.

da, la majoria d'ells participants al Campament Social d'enguany.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA FEDERACIÓ

CATALANA DE MUNTANYISME

— 99 de setembre: L'últim diumenge de setembre, es celebrà

a la mostra ciutat, aquesta assemblea de la Federació. La nosira

entitat, va tenir cura de l'organització de l'acte.

Abans caldrà fer constar els regraciaments a totes les entitats

i persones que ens oferiren la seva valuosa col.laboració, i sense

la qual no hauria estat possible la culminació de l'assemblea.

La Junta Directiva de la Federació, i demés participants, fo-

ren rebuts pel Sr. en Francesc Simó i Prais, director de l'Escola

Tècnica Superior d'Enginyers Industrials, de la mostra ciutai, que

havia posat el seu Saló d'Actes a la nostra disposició: per la nostra

Directiva i pels Senyors en Francesc Torrella i Niubó, director del

Museu Provincial Tèxtil: en Josep Rigol i Fornaguera, director del

Museu Municipal d'Art, el Sr. en Jeroni Font i Casals, membre de

la Junta Municipal de Museus: i el Sr. n'Isidre Vives i Aymerich,

tinent d'alcalde i que ostentava la representació del Batlle de la

ciutat.
La reunió es desenrotllà d'acord amb l'ordre del dia establert

prèviament i amb l'assistència dels representants de totes les enti-

tats federades de Catalunya, presidits pel Sr. en Francesc Martinez

i Massó.
Destacarem com a punis principals, els informes que facilita-

ren a l'assemblea els diferents comitès de la Federació i les acti-

vitats dels Grups d'Alta Muntanya —G. A. M. E.—, Campaments,

Marxes, Refugis, Senders d'alta ruta de muntanya, etc.

Pressupostos: liquidació i resultats del de l'any 1973 i estudi,

examen i aprovació del corresponent a l'any 1975.

Renovació parcial de vocals representatius d'entitats federades
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i que formen pari de la Junta Directiva de la Federació. Va assig-
nar-se una vocalia a la nostra entitat.

S'estudiaren tot seguit, diferents proposicions de les enti-
tats i de la pròpia Federació, en les que es destaca la impor-
tància del 4Grup de Socors a Muntanyas, amb el prec que passi
directament a la jurisdicció de la 4Delegació Nacional d'Esportsx
o a les organitzacions de protecció civil, tota vegada que aquest pro-
blema, per la seva difícil organització i cost, excedeix de les possi-
bilitats de les Federacions Esportives. Fruit d'aquestes proposicions,
acabada l'assemblea, s'envià un telegrama en aquest sentit a l'Exem.
Sr. en Joan Gich, Delegat Nacional d'Esports.

Amb l'apariat de precs i preguntes, en el que es tractaren te-
mes tan interessants, com: la conservació dels refugis de muntanya,
grups de socors i la protecció a la naturalesa a tots els nivells, a
quarts de tres de la tarda es va donar per acabada la reunió.

Mentre es celebrava la reunió, els acompanyants dels Srs. as-
sembleistes, foren atesos i guiats a visitar, el Museu Provincial Tèx-
til, Museu Municipal d'Art —Castell Cartoixa de Vallparadís—,
Esglésies visigòtico-romàniques de Sant Pere i Santa Maria i el re-
cinte Universitari. Durant les visites ens guiaren els Srs. Directors
dels Museus, Escola i membres de la Junia Municipal de Museus.

En els mateixos menjadors de l'Escola, es serví un aperitiu i
dinar de germanor per a tots els participants a l'assemblea, que
decidiren restar encara entre nosaltres —la proximitat de Barce.
lona, ens privà de gaudir de la companyia de molts amices— fins
a mitja tarda.

Tots els assembleistes foren obsequiatis, amb el llibre BREU
HISTÒRIA DE TERRASSA, d'en Josep M.£ Domènech i Fargas
que se sumà a l'acte i signà molis exemplars de la seva obra: una
cartera de mà, blocs de notes, bolígrafs, petita guia itinerari dels
contorns de Terrassa i Sant Cugat del Vallès, un petit present flo-
ral, per a les senyores, etc. Gràcies a la gentilesa de l'Excm. Ajun-
tament de la Ciutat, Banca Catalana i Caixa d'Estalvis de Terrassa.

ALTRES NOTÍCIES: Premi d'Estímul 1974

La Federació Catalana de Muntanyisme, ens ha comunicat que
ha pres l'acord d'atorgar-nos el PREMI D'ESTÍMUL 1974, per tal
de contribuir a la tasca que porta a cap la nosira entitat per la
difusió i foment de les activitats excursionistes. Tenim notícia que
aquest premi consisteix en una subvenció econòmica.
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Secció d'Alta Muntanya (S. A.M.)

  

IV CAMPAMENT DE VACANCES DE LA S. A. M.

Enguany, el Campament de Vacances va instal.lar-se en els bo-
nics i acollidors plans de l'Hospital de Benasc, conjuntament amb
el del Centre. Després del dia d'endreçar, muntar i arreglar les
coses, començàrem a portar a terme les excursions, escalades o as-
censions tan preparades i desitjades durant les setmanes anteriors.
El temps, no gaire bo als primers dies, millorà en els segients, i
les arribades i sortides del campament foren molt freqients.

Normalment. les sortides dels membres de la S. A.M. foren
per cordades, doncs els objeciius eren envejables i quasibé fasci-
nadors dins dels ambients pirineistes: Les crestes de Salenques, Els
Quinze Gendarmes, Cregiúenya, Tempestats, Gargallosa, Couloir
d'Estasen a l'Aneto, Travesses cap a altres regions desconegudes
per nosaltres com la d'Espingo. Per sort quasibé tots els projec
tes es convertiren en realitats, malgrat els problemes, a vegades
grans que haguérem de superar, com el de fer un bivac a 3.200 m..
en una nit de fred, fort torb i nevada.

Apart de les nombroses escalades també es realitzaren llargues
excursions a la bonica Vall d'Estós, l'ascensió al magnífic mirador
del Posets, així com a l'incomparable paratge d'aigua, roca i ver-
dor que és la vall de Baticelles.

Un altre capítol, és el del menjar, que enguany es resolgué
aprofitant la conjunció amb el campament del Centre. Es feren els
àpats, de la cuina del Centre, molt ben atesa com sempre, pel nos
tre entranyable amic, el cuiner Josep Carretero.

En resum, ha estat un campament, aquest, que ha trei una
mica el mal regust de l'anterior —ho diem pel mal temps de l'any
passat—, i a la vegada creiem que ha estat fet en un lloc on tot-
hom ha pogut fer l'activitat preferida, uns escalar, altres caminar
i potser altres, dormir sota d'un pi, però tots amb el mateix deno-
minador comú, el de conviure i estimar la natura i la muntanya.

Cofiem, que tots i si pot ser possible encara més, poguem re.
trobar-nos el proper any, en un altre d'aqueixos llocs meravellosoz
i encisadors del nostre Pirineu o de qualsevol altra muntanya del
món.
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AMPLIACIÓ DE LA JUNTA DE LA SECCIÓ

Amb la conformitat del President i de la pròpia Junta de la
secció, han passat a col.laborar i a formar part de la Junta, els
seglients consocis:

Sr. n'Antonino Martí, com a Vocal numerari,
Sr. en Josep Capdevila, com a Vocal numerari i
Sr. n'Àntoni Hilla, com a Vocal de sortides col.lectives.

 

  
Secció de Fotografia
 

XXXIX SALÓ DE FOTOGRAFIA, XIX DE MUNTANYA:
DESENA EDICIÓ NACIONAL

De nou, la Festa Major de la ciutat ens portava el nostre Con-
curs de fotografia. El Jurat qualificador de les obres presentades, el
qual estava compost pels Srs. Jeroni Font i Casals, Carles Puig 1
Vilanova, Virgili Vera i Junyeni, Joan Altisen i Palau i com a
secretari el Sr. Ramon Pineda i Ribera, va prendre l'acord de con-
cedir els premis de la manera segúent:

Classificació general:

1. TRES SENTITS, del Sr. Francesc Trias i Cardiel, de Ter-
rassa,

ENSAYO HI, del Sr. Jordi Massagué, de Castelldefels.
MISS, del Sr. Esteve Salabert Xicars, de Palafrugell.
GENTES, de Marian López i Gallego, de Barcelona.
MARIA JOSE, del Sr. Joan Lluís Mas i Romero, de Sabadell.
UNA PARELD,del Sr. Saturnino Espíin Mufioz, de Espinardo.
COSTA AMUNT, del Sr. Salvador Moniserrat Guibas, de
Valls.

Premis de Muntanya:

S
e
o

Se
Lo

1. Declarat desert.
2. BASTIMENTS, del Sr. Marian López i Gallego, de Barcelona.

Publiquem en aquesta Circular l'obra guanyadora del ler. pre-
mi de la classificació general, 4TRES SENTITSs,, del Sr. Francesc
Trias i Cardiel, de la nostra ciutat.
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Secció d'Esquí
   

La Secció d'Esquí durant la temporada 73-14 ha continuat la

labor de difusió de l'esquí. Va organitzar un curset durant els dies
de Nadal a Espot, les sortides tots els dissabtes a Masella i la par-
ticipació dels nostres corredors a gairebé totes les curses. La Sec-
ció durant la temporada passada va tramitar 268 targetes de fede:
vat i 72 llicències de corredors, això suposa el 9è. lloc i el 8è. de
iots els Clubs de la Federació Catalana.

També organitzà el I Trofeu 4dDeportes Alpincso, prova infan:
tl em la que hi participaren 130 corredors de tot Catalunya.

Les Classificacions dels mostres corredors són les seguents:

V Trofeu Turisme Francès - 23-12, La Tuca.

Slalom: 5. Josefa Costa.
VGran Premi de Reis - 6-1, La Tuca.

Slalom Gegant: 9. Josefa Costa.

Descens Baqueira - 26.1, Baqueira.

Descens: 6. Josefa Costa.

Copa 400 - 27-1, La Molina.

Slalom: 7. Montserrat Santandreu.

Campionat de Catalunya - 2-2, La Tuca.

Slalom: 7. Josefa Costa.

Copa 400 - 10-2, Llessui.

Slalom Gegant: 12. Montserrat Santandreu.

IV Trofeu Sant Jordi - 10.2, Rasos de Peguera.

Descens: 2. Montserrat Baldó: 6. Dàlia Soriguera: 16. Pili Pi-

neda: 2. Antoni Feiner: 4. Miquel Costa.
Slalom Gegant: 4. Montserrat Baldó: 6. Dàlia Soriguera: 14.

Pili Pineda: 4. Antoni Feiner, 6. Miquel Costa: 16. Lluís
Torredemer.

Campionat de Catalunya - 16-2, Llesui.

Slalom Gegant: 13. Montserrat Santandreu: 30. Antoni Costa.

Copa 400 - 17-2, La Molina.

Slalom Gegant: 11. Ramon Morera.
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Campionat del Vallès - 3-3, La Molina.

Slalom Gegant: 11. Eduard Cadafalch, 13. German Soriguera:

2. Josefa Costa.

HI Trofeu Miquel Coll - 9.3, Masella.

Descens: 8. Josefa Costa: 43. Antoni Costa: 44. Ramon Mo-
rera: 46. Joan Poll.

Gran Premi Puigcerdà - 10-3, Masella.

Slalom Gegant: 15. Josefa Costa.

IH Copa Girona - 11-83, La Molina.

Slalom Gegant: 6. Josefa Costa: 19. Antoni Costa Dachs.

Copa 400 - 11-3, La Molina.

Slalom: 7. Montserrat Santandreu.

Campionats d'Espanya, La Pinilla.

Slalom Gegant: 12. Josefa Costa.

Campionat de Catalunya jovenil - 23-3, Espot.

Slalom Gegant: 4. Josefa Costa: 20. Antoni Costa Dachs: 26.
Joan Poll.

Slalom: 17. Montserrat Camirndreus 22. Joan Poll.

V Copa Pirineus - 31.3, La Molina.

— Slalom: 11. Miquel Costa.

Campionat de Catalunya - 6-4, Llesui.
Slalom Gegant: 18. Miquel Costa.

Trofeu Banca Catalana
Combinada de 8 Proves: 7. Josefa Costa.

Copa 400
Combinada de 5 Proves: 17. Montserrat Santacreu.

Campionat Local - 21-4, Masella.

Slalom Gegant: Femenines: l. M. Jorba: 2. P. Ballbè: 3. A.
Duran: 4. E. Baldó. — Masculins: 1. I. Torredemer: 2. R.
Morera: 3. E. Cadafalch: 4. P. Cadafalch: 5. J. Jorba: 6.
J. Roura, 7. J. Morera, 8. R. Arguindegui. — Infaniils:

1. M. Costa: 2. A. Feiner, 3. P. Poll: 4. A. Jorba: 5. X.
Bacardit, 6. J. Feiner: 7. A. Roure: 8. D. Bellés.
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III Premi Urgellei - 30-12, Lles.

10 Qm.: 1. Miquel Prat, 2. Narcís Serrat, 8. Joaquim Riera.

XXIX Campionat del Vallès - 8-1, Sant Joan de l'Erm.

5 Qm.: 12. Paulina Ballbè.
10 Qm.: 1. Narcís Serrats 2. Miquel Prat: 6. Josep M£

Obiols: 7. Jaume Burgaya: 8. Joaquim Riera.

5 Qm.: 6. Joaquim Moix.

Campionat de Catalunya - 13-1, Sant Joan de l'Erm.

10 Qm.: 4. Narcís Serrat: 5. Miquel Prat, 23. Josep Novials:

29. Jordi Anglés.

Gran Premi de Sabadell - 20-1, La Molina.

5 Qm.: 13. Anna Segura.
10 Qm.: 1. Narcís Serrat, 3. Miquel Prat: 15. Jordi Anglés:

19. Lluís Castafié.

Campionat de Catalunya - 21-1, Rasos de Peguera.

3x10 Qm.: 10. M. Prat, J. Anglés, N. Serrat, 12. J. Novials,

J. Riera, L. Castafié.

3x5 Qm.: 5. Anna Segura, Maria Verdaguer, Maite Masana.

Campionat de Catalunya - 3-3, La Molina.

5 Qm.: 4. Miquel Prat: 5. Narcís Serrat: 19. Joaquim Riera,

20. Lluís Castafie.

Campionat d'Espanya - 29-3, Sierra Nevada.

10 Qm.: 11. Narcís Serrat.

Comiat a la Neu - 21-4, Sant Joan de l'Erm.

10 Qm.: 4. Miquel Prat.

XXIV Concurs Infantil - 1-1, La Molina.

Slalom: 5. Dàlia Soriguera.

I Trofeu U. E.C. - 20-1, La Molina.

Slalom Gegant: 3. Dàlia Soriguera: 3. Miquel Costa: 95. An-

toni Feiner: 16. Pere Poll, 19. Jaume Feiner, 27. Jordi

Torredemer.

Campionat de Catalunya - 24.2, La Tuca.

Slalom Gegant: ll. Dàlia Soriguera.
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Campionat de Catalunya - 3-3, La Molina.

Slalom: 6. Miquel Costa, 4. Dàlia Soriguera.

I Trofeu eDepories Alpinoss - 93, Masella.

Slalom Gegant: 2. Antoni Feiner: 13. Jaume Feiner, 16. F.

Torredemer: 23. Jordi Torredemer, 24. Pere Poll. 5. Dàlia

Soriguera: 8. Pili Pineda. 6. Albert Jorba, 17. Antoni Roura.

Campionat Nacional - 22-3, Masella.
Slalom Gegant: 9. Miquel Costa.

— Premi Pasqua - 13-4, La Tuca.

Slalom Gegant: 4. Antoni Feiner: ll. Jaume Feiner.

Slalom de Pasqua - 14-4, La Molina.

Slalom: 6. Dàlia Soriguera.

Trofeu Fersa - 10-3, La Pinilla.

Sialom: 5. Miquel Costa.

GRUP DE FONS:

Campionats Universitaris Nacionals d'Esquí 1974

Cridats per la Federació Catalana d'Esport Universitari a par-

ticipar als C.U.N.E., en Narcís Serrat i en Miquel Prat anàrem a Jaca

juntament amb altres companys de diferents clubs que essent es-
tudiants havien quedat més ben classificats a les curses que puniua-

ven per anar als campionats universitaris.

La nostra estada a Jaca, feia que cada dia haguéssim de pujar
a les pistes de Candanchú, on quan no teníem cursa podíem es-

quiar inclús per les pistes de descens aprofitant un eforfaits gratuit

que la Federació donava als corredors.

Encara que els primers dies el temps fou dolent, millorà més
iard, cosa que permeté que les curses es celebressin amb tota nor-

malitat.
Correguérem dues curses, la individual i la de relleus. La cur-

sa de 15 Qm. fou guanyada per en Manuel Balaguer, del districte

de Madrid, aconseguint el segon lloc en Narcís Serrat i el 13è. en
Miquel Prat.
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La cursa de relleus la guanyàrem nosalires, és a dir el distric-
te de Barcelona i vam córrer juntament amb en Carles Udina, per
altra part corredor del C.E.C.

Els campionats es celebraren del 7 al 10 de febrer.

No for són curses (una estada als Plans d'Anyella)

Quasi bé tots els que coneixen l'esquí de fons o el coneixen
poc, pensen que l'esquiador de fons es dedica només a córrer tant
com pot en unes curses que es fan els diumenges. Podria ésser que
sí, que fins ara momés haguéssim fet això, però aquest any, hem

començat a tenir temps d'usar els esquís de fons no com a mitjà
de guanyar una copa, sinó com a instruments que ens permeten

traslladar-nos per sobre la neu (en llocs no massa accidentats) iot

passejant-nos, i amb avantaiges sobre l'anar amb esquís de mun-
tanya o només amb boies de muntanya.

En aquest passejar sobre la neu, sense pressa, ens trobem amb
uns esquís que pesen poc, i unes botes que són com sabates de
carrer, només fixades per la punta (que ben engreixades i amb uns

bons mitjons protegeixen com unes botes normals de muntanya),
uns pals lleugers i l'avantatge que amb un bon enceratge els es-
quís tant van amunt i s'aguanten sense esforç, com llisquen avall

a tota velocitat.
Aquest any, hem començat a fruir veritablement de l'esquí

de fons en tres sortides, dues d'elles foren estades als Plans d'Anye-

Ha (La Molina) i l'altra fou una travessa que si bé en principi es-
tava programada des dels Plans d'Anyella a Campelles, per la
carena que començant al massís del Puigllançada acaba sobre Ri-
bes, degut a les no massa bones condicions meteorològiques acabà
a l'alçada de Planoles.

Així doncs, aprofitant tres dies seguits de festa, anàrem amb
companys del C.E.C. als Plans d'Anyella, a una cabana de pastor

que encara que petita, permet que hi puguin dormir 7 o 8 per:
sones. La llunyania de La Molina a l hora, feia que encara que
fos a prop ens sentíssim ben allunyats d'ella i el seu batibull.

Ens trobàvem al final dels plans, sota les muntanyes que fan
la divisió cap a Castellar d'en Hug.
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El lloc ens permetè excursions al Puigllançada, a les munta-
nyes darrera els plans, i fins i tot, un dia arribàrem fins a la Co-

llada de Toses, on tinguérem l'únic contacte amb la 4civilització).
Els vespres, asseguts vora la llar de foc, i a la llum de les

espelmes, fins i tot algú llegia. De dia, el bon temps ens permeté

esquiar només amb pantalons.

Al tornar, en comptes d'anar cap a La Molina, baixàrem pel

torrent que va dels plans d'Anyella fins a Sant Cristòfol de Toses,
amb la sort que esquiàrem fins a l'estació mateixa on agafàrem el

tren cap a casa.

Miquel PRAT

 

Secció d'Investigacions Subterrànies (S. I. S.)
   

Com cada any, per les vacances d'estiu, la S.l.S. realitza le:

seves activitats a través de diversos grups, cadascun d'ells amb uns
objectius ben concrets. Enguanycal-destacar les realitzades a qua:

tre zones ben diferents. Un primer equip s'arribàal norddela

província de Burgos, lloc visitat ja en altres ocasions, concretament

a la Pefia de la Magdalena. Acompanyà als membres de la S.L.S.

Pere Plana Panyar, del Servei d'Investigacions Espeleològiques de

la Diputació Provincial de Burgos. Exploraren i estudiaren les ca

vitats d'aquella zona i també efectuaren exploracions al Monte

Atapuerca, prop de la ciutat de Burgos. Els últims dies van acabar
Vestudi d'una cavitat al poble de Pando-Penilla, a la província de
Santander: la 4Cueva de Torcachón3.

El segon equip es traslladà a la cova d'Alba, a la provincia
d'Osca, on hi realitzaren un estudi bioespeleològic. La cova d'Alba

va ésser descoberta per l'Epeleo Club de la U.E. de Sabadell. i

actualment encara hi estan treballant.
Un altre equip va explorar la 4Gueva del Rey Cintolco, cavi-

tat interessantíssima de Galícia, situada a prop de Mondofiedo (Lu-
s0) i amb més de 5 quilòmetres de galeries. L'objectiu principal

va ésser la captura de fauna cavernícola, que pert ceri va resultar
ésser de gran valor. Alhora van explorar altres cavitats de la zona
i en van descobrir d'altres que van ésser topografiades.
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El quart equip va ser el de la Delegació d'Olesa de Montser-
rat, que van fer unes prospeccions i exploracions a la zona de

Villafranca del Cid (Castelló).
Aquestes varen ésser les principals campanyes, tenint en comp-

ie que van haver-hi també altres membres que realitzaren explo-
racions i sortides. El total de membres que van participar en aques-

tes campanyes supera els trenta. Els ireballs, la majoria d'ells en-

cara a mig fer, es publicaran tan aviat com es pugui en aquest
Butlletí.

 

Excursions realitzades
  
 

Solament es relacionen les que es comuniquen a la Vocalia.

Dies 24 i 25 d'agost: Excursió a la Vall Ferrera amb ascensió a

la Pica d'Estats, per Jaume Dasquens, Joan Soler i Manuel Plan-

chat V. : :

Sortidescientífiques realitzades per membres de la S.C.N.

13.6.714: Sortida zoològica a El Figaró, per A. Hilla i M. Àriza.

21.6: Prospeccions zoològiques a Matadepera, per A. Serra i

jJ. Benet. :
23.6: Prospeccions zoològiques a Matadepera, per E. Vives i

A. Serra.
24-6: Sortida zoològica al Montseny, per J. Vives, E. Vives i

M. Vives.
Del 28 al 30.6: I Campanya zoològica de la SCN al Pirineu.

Pont de Suert, Boí, Aigiies Tortes, Port de Viella, Artiga de Lin,

Port de la Bonaigua, Espot i Vall de Peguera (Lleida), per C. Ball-
bè. E. Vives i A. Serra.

30.6: Sortida mineralògica al Rosselló (França), per J. Serrate.

1-1: Prospeccions zoològiques a Matadepera i Can Torres, per

J. Vives, E. Vives i J. Cadevall.

8-7: Prospeccions zoològiques a Sant Llorenç del Munt, per A.
Serra.

12-7: Prospeccions zoològiques a Sant Llorenç del Munt, per

A. Serra.
Del 15 al 30-6: Campanya mineralògica a diverses zones d'in-

terès de les províncies de León, Astúries, Orense, Badajoz, Ciudad
Real i Cuenca, perJ. Serrate.
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19.7: Prospeccions zoològiques als voltants de Terrassa, per J.

Benet i A. Serra.

Juliol - Agost: Expedició de recollida de mostres botàniques,

zoològiques, geològiques i de plancton, a la Cordillera Blanca 1

- Valle Quebrada - Ishinca, als Andes peruans (Amèrica del Sud) per

Eduard Ballbè.
Del 16 al 23.7: IE Campanya zoològica de la SCN al Pirineu.

Benabarre, Benasc, Hospital de Benasc, Vall de l'Esera, Aneto,

Vall d'Estós, i Posets (Osca), per M. Vives, E. Vives, M. Noguera,
jJ. Martí, J. Cadevall, M. Ariza, i A. Hilla.

— 20.7: Prospeecions zoològiques a Mirasol, per A. Serra.
— 21.1: Prospeccions zoològiques als voltants de Terrassa, per CG.

Balibè i A. Serra. :
24-71: Prospeccions zoològiques a Sant Llorenç del Munt, per

C. Ballbè. M. Vives, E. Vives i A. Serra.
Del 24 al 28-7: Sortida zoològica a Hoz de Arreba, Peíma Mag-

dalena (Burgos), Puente Viesgo, i La Pereda (Santander). per M.
Ariza i A. Hilla.

26-71: Prospeccions zoològiques a Can Torres, per E. Vives i
J.Cadevall.

Del 27 al 29.7: II Campanya zoològica de la SCN al Pirineu.
Camprodon, Setcases, Molló, Capdevànel, Gombreny, Castellar de
N'Hug, per C. Ballbè i A. Serra.

29.7: Sortida zoològica a la Pobla de Lillet, Catllaràs i Serra
d'Ensija (Barcelona), per J. Cadevall.

11-8: Sortida zoològica a Llívia (Girona), per S. Vives.

Del 14 al 18.8: IV Campanya zoològica de la SCN al Pirineu.
Boí, Caldes, Estany Negre de Caldes. Estanys de Travesany i mas-
sis de Biciverri, per M. Noguera, M. Vives, E. Vives, J. Martí, J. :

Boixadera, J. Vancells i J. Cadevall.
Del 15 al 18-8: l Campanya mineralògica al Pirineu. Vall de

Ribes, Pallars, Vall d'Aran i Vall de Benasc, per J. Serrate.
21-8: Prospeccions zoològiques a Matadepera, per E. Vives, J.

Boixadera i J. Cadevall.
1-9: Prospeccions zoològiques a Sant Llorenç del Munt, per

C. Balibè i A. Serra.
4.0: Prospeccions zoològiques a Matadepera, per J. Cadevall.
21-9: Prospeccions zoològiques a Sant Llorenç del Munt, per A.

Serra i C. Ballbè.
26-9: Prospeccions zoològiques a Matadepera, per J. Cadevall.
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Sortides a muntanya per membres dela S.A.M.

Durant el tercer trimestre de 1974, s'han realitzat un total de
13 escalades 1 ascensions de les quals destaquen les seguents:

MONTSERRAT

Dia 18 de juliol: El Gai. Via: Dalmau - Martín, per: J. Cap-
devila i J. M.2 Boixadera (U. E.S.).

Dia 21 de juliol: La Cadireta d'Agulles: Via: G.A.M., per:
J. Capdevila i J. M.2 Boixadera (U.E.S.). .

Dia 28 de juliol: L'Agulla de la Creu. Via: Santacana, per:
F. Parera i J. Ll. Ayala. - La Trompa. Via: Anglada - Guillamon,
per: J. Capdevila i J. Torner (U. E.S.).

Dia 10 d'agost: La Cadireta dels Flautats. Via: G. E. E. B., per:
A. Casanovas, M. Riera, J. Brugueras i A. Bros.

Dia 17 d'agost: Torre dels Hurons, per: P. Buixasa, À. Bros i
J. Galofre.

Dia 8 de setembre: El Fusell i El Sentinella, per: J. Galofre,
P. Buixasa i E. Marcos. - La Magdalena Superior. Via: Canaletes,
per: A. Casanovas i A. Martínez (U. E. S.). - La Paret dels Diables.
Via: G. A. M., per: F. Parera i amics de la UÚ. E.S.

Dia 15 de setembre: La Miranda de les Boigues: Via: Mom-
part: i La Saca Gran. Via: Aresta Brucs, per: A. Casanovas 1 A.
Martínez (U. E. S.).

NÚRIA

Dies 15, 16, 17 i 18 d'agost: Cresta N. YV. del Pic de l'Infern,
per: J. Freiner i J. Marsal.

AMITGES
Dies 15, 16, 17 i 18 d'agost: L'Agulla Superior. Via: Lanarca-

Puig-Oque, per: J. Grau, A. Rocabert, M. Tomàs i M. Raich. :

PEDRAFORCA
Dia 16 d'agosi: Via Gran Diedre al Pollegó Superior, per: J. A.

Berenguel, P. Andrés i F. Parera.
Dia l de setembre: Pollegó Inferior. Via: Pany-Haus, per: A.

Casanovas i A. Martínez (U. E.S.).

CADÍ

Dia 25 d'agost: Roca de L'Ordiguer. Via: Anglada - Cerdà, per:
A. Casanovas i A. Martínez.
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LA RIBA

Dia 7 de juliol: Castell Dalmau. Via: Gúell, per: A. Bros i

J. Brugueras.

VACANCES 1974

VALL D'ESTÓS

Juliol 1974. Guias, Clarabides, Canal de la Gargallosa, Excur:

sió a Baticielles amb ascensió al pic d'Escorveis, per: J. Agulló.

J. Ferrer, J. Malapeira, I. Hernàndez i A. Moncal.

MALADETES

Juliol 1974. Pic d'Alba, per: J. Agulló, J. Ferrer, J. Malapeira,

T. Hernàndez i A. Moncal.

GAVARNIE

Del 20 de juliol al 5 d'agost: Pic Taillón, Casc de Marboré,

Torre de Marboré, Pics de la Cascada, Marboré, Pic Bazillac: Es-

peró Clos cara Sud, per: Ll. Rosa i A. Martinet.

VIGNEMALE

Del 20 de juliol al 5 d'agost: La Pique Longue Cara Nord, per:

Ll. Roca i A. Martinet. —— :

Del 30 de juliol al 10 d'agost: El Couloir de Gaube i Pique

Longue, per la Cara Nord, per: J. Capdevila i J. Boixadera (U.E.S.).

ALPS

Dia 20 de juliol: Breithorn (4.165 m.), per la vessant italiana,

per: Maurici Talló, Miquel Talló, Joan Turull, Josefina Castellet i

Josep Turull.

Zumstein Spitz (Mont Rosa) (4.563 m.), per la vessant italiana

(Campann Gnifetti), per: Josefina Castellet, Joan Turull, Miquel

Talló i Josep Turull.

Dia 23 de juliol: Corro di Camascio (3.026 m.) (Grup del Mont

Rosa), per: Jordi Turull, Miquel Turull, Xavier Talló, Maurici

Talló, Joan Turull i Josefina Castellet.

Dies 28 i 29 de juliol: Pic du Glacier d'Arsine (3.363 m.), per:
Jordi Turull, Miquel Turull, Xavier Talló, Josefina Castellet, Joan

Turull, Miquel Talló i Josep Turull.
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CAMPAMENT DE VACANCES DE LA S. A.M. 1974

Durant aquest Campament els membres de la S.A.M. efec-
tuaren les segúents ascensions i escalades.

Juliol:

Dies 15 i 16. Pic d'Alba per la Cresta dels Quinze Gendarmes,
per: J. Galofre, J. Fuster, R. Fusier i M. Riera.

Dia 15. Pic del Boum, per: A. Hilla, M. Ariza, A. Martí i F.
Soler.

Dies 18 i 19. Pic Maleit per la Cresta de Cregienya, per: A.
Martí, A. Casanovas, F. Soler, A. Hilla i M. Riera.

Dia 21. Agulles de Perramó (Baticielles), per: J. Fuster i J.
Galofre.

Dia 22, L'Aneio pel Couloir Estasen, per: A. Martí, A. Casano-
vas, A. Bros, M. Riera i F. Soler.

Dia 24. Cresta de la Gargallosa (Vall d'Estós), per: M. Riera,
A. Martí i F. Soler.

Dia 17. Pic Margalida per la Cresta de Salenques i continua-
ció fins al pic de Tempestats, per: J. Brugueras i A. Bros.

Dia 27. Pic Margalida per la cresta de Salenques, per: A. Mar-
tí, F. Soler, A. Casanovas i M. Riera.

Dia 27. Pic d'Alba per la Cresta dels Quinze Gendarmes, per:
J. Brugueras i A. Bros.

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

Maig:

12: Prospeccions a Can Boixeres, per: J. Centelles.
12: Av. de la Vinya d'en Tomàs (Castellbell i el Vilar), per: J.

Rosaura i R. Salvadó.

19: Av. del Club (St. Llorenç), per: S. Vives, J. Germain i
M. D. Campos.

19: Av. de la Codoleda (St. Llorenç), per: M. Domínguez i T.
Panadès.

19: Av. de Castellsapera (l'Obac), per: J. Rosaura, Jordi Cen-
telles, J. Gorina i J. Boixader.
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23: Av. de la Vinya d'en Tomàs (Castellbell i el Vilar), Av. de
la Perla i Cova del Salitre (Collbató), per: M. D. Campos, J. Ro-
saura, J. Germain i S. Vives.

23: Cova de les Ànimes (St. Llorenç), per: J. Boixader i F.
Isern.

25: Av. de l'Espluga (l'Obac), per: M. Domínguez, M. Noguera,
T. Panadès i J. Gorina.

26: Av. de l'Illa (St. Llorenç), per: J. Rosaura i R. Salvadó.

Juliol:

6 juliol: Festa de la Secció, a la Coma d'en Vila. S'explorà l'a.
venc del mateix nom.

6 juliol: Av. de la Canal de la Ravella (St. Llorenç), per S.
Vives i M. Ariza.

14 juliol: Av. de la Serra del Gall, Av. de la Serra Llarga, Av.
de l'Alzina Teresa i Av. de l'Endaló (l'Obac), per S. Vives i J.
Rosaura.

17 - 30 juliol: Campanya espeleològica al Nord d'Espanya, s'ex-
ploraren:

Juliol:

17: GC. Peluda, C. del Compresor, C. de Atapuerca (Burgos).

18: Surgencia del Molino(Quincoces de Yuso, Burgos).

19: Sima Ambilla, C. de San Mamés, (Castresana, Burgos).

20: Cueva de los Callejos 1, C. de los Callejos 2, C. de la
Fuenfria (Castresana, Burgos).

21: C. de Valdepalacios (Villaventín, Burgos).
22: S. de Castromuriel, S. del Francés (Castrobarto, Burgos).

23: CG. de las Vacas, C. de las Arenas, C. de Piscarciano (Hoz de
Arreba, Burgos).

24: S. del Pico, S. del Badajo (Casirobarto, Burgos).
25: C. del Agua (Orbaneja del Castillo, Burgos).
26: C. del Portal (Lastras de las Heras, Burgos).
21: Cueva de San Mamés, S. de la Grajera (Castrobarto, Burgos).
28: Cuevas de las Monedas, el Castillo i Chimeneas, (Puente

Viesgo, Santander).
28: li i Pis, C. del Torcachón (Penilla de Toranzo, Santan-

er).
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29: C. de la Casa del Requeixu (La Pereda, Oviedo).

30: GC. de Tito Bustillo (Ribadesella, Oviedo), C. del Pindal
Pimiango, Oviedo).

Cavitats explorades per: S. Vives, M.2 D. Campos, J. Germain.
P. Plana del G. E. Edelsveiss, M. Ariza i A, Hilla.

18 juliol: C. d'Alba (Benasc, Osca), per E. Vives, M. Vi-
ves, M. Ariza, A. Hilla, M. Noguera i J. Cadevall.

25 juliol: C. del Tabaco, Av. del Tabaco (Camarasa, Lleida),
per J. Boixader i J. Egea.

29 - 20 juliol: Campanya espeleològica a Lugo, per J. Rosaura
i J. Ortega:

25: C. de la Capilla, S. del Caldeiro, C. Teixida, C. de los Lobos.
26: GC. Senar.

21: C.A, C.B, C. Teixida, C. de la Canal, C. de los Zorros.

28: C. del Rey Gintolo..

Cavitats situades a Supena, prop de Mondofiedo, (Lugo).

4gost:

1-4 agosi: GC. del Rey Cintolo (Lugo), C. de San Romàn (Pra-
— via, Oviedo), C. de Porro Cabafiosa (Covadonga, Oviedo), C. de la
Vegade Teón (Covadonga, Oviedo), C. de las Campanas (Mesta:
de Con, Oviedo), G. de Balmori (Llanes, Oviedo), per E. ates i3 h
Vives amb J. Saladrigas.

4 agost: Av. del Daví (St. Llorenç), per Joan Vives, Pere Gu-
tiérrez, M. Pons, S, Vives i amics.

10 - il agost: Cova del Forat Micó (Cardona), per M. Milià, M.
Vives, J. Ribas, A. Clariana, J. Vives, M.2 D. Campos, P. Gutiérrez,
F. Sanié, J. Germain, M. Noguera, J. Centelles, J. Gorina i amics.

1l agost: Av. del Llest (St. Llorenç) i Av. de les Piques (St.
Llorenç), per J. Rosaura i J. Ortega.

15 - 18 agost: Bòfia del Pori del Comte i C. del Puig de les
Morreres (Solsonès), per M. Milià, J. Gorina, A. Clariana i J. Ribas.

18 agost: Bòfia de Si. Jaume (Berguedà), per S. Vives i J.
Rosaura.

18 agost: Av. del Davií (Si. Llorenç), per J. Boixader i J. Egea.

25 agost: Av. de la Febró (La Febró, Tarragona), per J. Ro-
saura, S. Vives, J. Germain i M.2 D. Campos.
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