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NÚRIA - PUIGMAL - NÚRIA

Quan enels inicis dels anys 20 es començà a l'hivern a fer travesses amb
esquís ajudats amb cordills trenats i lones, s'obrí un ampli camp d'activitats que

fins aleshores eren impensables. eS'havia descobert l'esquí de muntanya.

Aquesta nova parcella muntanyenca portà també a la nostra entitat l'interès
d'un grup de personesi que, al llarg dels anys ambels relleus necessaris, ha fet
possible que avui sigui encara de plena actualitat.

Aquesta evolució portà a finals de la dècada dels anys 50 i principis dels 60
a les proves de competició tals com: Núria - La Molina, Núria - Setcases, Rally
de Catalunya i moltes d'altres.

El Centre tampoc podia ésser exempt en aquesta dinàmica i amb els mitjans
dels anys 60 començà a organitzar Núria - Puigmal - Núria, una prova dedicada
especialment als qui comenceni que al llarg d'aquests 25 anys ha tingut un ressò
important.

Volem celebrar, doncs, aquest 25è. aniversari amb el mateix esperit i il.lusió

dels seus començaments.

Jaume Galofre

 

 

Ja fa anys que vàrem decidir de pujar al Puigmal el dia abans de la cursa
i dormir-hi en un igloo. Des d'aquell dia cada any hi hem anat pujant. Això ha
permès fer-nos adonar de la diferent perspectiva de la cursa que aquest fet
comporta. Li

De bon matí a les 8, tot és en calma, només un lleugeri glaçat ventet dellevant
aixeca una mica de neu i la porta d'aquía allà.El sol va aixecant-se mandrosament
entre uns fils de boira dibuixant-li bonics colors. A Núria però, encara són dintre

la penombra de la nit i amb força activitat, Suposem, gent amunti avall, esquís,
pells, controls i finalment l'esperat: VAI

Tot ha començat. A dalt silenci, però de cop arriba el primer equip, llavors

el segon, el tercer,... Quin galimaties. Esquís, ganyips, rellotges, taronges, serretes,

abraçades, glops d'aigua, anoracxs, comptes enrera,ulleres, crits, quina neul, que

poca neul, xocolata, més esquís,5, 4, 3, 2, 1, VAI Quin silenci, l'últim equip acaba

de marxar. Però el silenci dura poc temps, doncs calrecollir-ho tot i baixar cap

a Núria per tal d'arribar a temps per al cremallera perquè si no adéu dinar a Can

Constans.

l així, començant un bon descens deixem enrera el cim del Puigmali li diem

enyorats. Fins l'any que vel

Francesc Soler
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REGLAMENT GENERAL

EL CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA,a través de la SECCIÓ D'ALTA
MUNTANYA,organitza pel dia 11 de març de 1990 la XXV OU D'ESQUÍ
NÚRIA - PUIGMAL - NÚRIA.

La inscripció serà per equips de dos participants i s'efectuarà a la Secretaria
del Centre (Raval de Montserrat, 13), abans del dia 9 de març, en el moment
de la inscripció s'abonaran 800 pessetes. Per a incriure's com a veterans, els
dos corredors hauran de sumar, com a mínim, els 75 anys d'edat.

Durant la cursa els dos components de l'equip no podran separar-se en cap
moment. Així mateix hauran d'anar equipats amb motxilla, grampons,
brúixola, plànol de la regió i equip d'abric d'hivern. Es comprovarà aquest
material i es penalitzarà amb cinc minuts respecte a l'hora d'arribada, per
cadascuna de ies peces oblidades.

Només són permesos els esquís de muntanya o pista.

Els participants han d'ésser a Núria el dia 10 de març al vespre.

La sortida dels equips s'efectuarà en grup a les 8 del matí. Els corredors
s'hauran de presentar quinze minuts abans en el control de sortida per tal
de signar la fulla de control.

Hi haurà un control de pujada en el pluviòmetre i un control de neutralització
de vint minuts en el cim del Puigmal.

El control d'arribada estarà situat a la cabana de pastors que hi ha sota la
pista del trampolí. Aquest control podrà ésser variat en cas de manca de neu.

Un equip d'esquiadors tancarà la cursa.

. A partir de l'arribada del primer equip es donarà un marge de dues hores
més per a establir la classificació. Seran desqualificats tots aquells equips
que no arribin dins d'aquestmarge de temps.

A les 12 del migdia es retirarà el control del cim del Puigmal. L'organització
també considerarà desqueliticats els equips que hi arribin després d'aquesta
hora.

Els participants hauran d'estar en possessió de la Tarja de Federat d'enguany,
deu dies abans de la cursa. L'organització no es fa responsable de qualsevol
accident que pugui succeir.

En cas de mal temps es podrà modificar o suspendre la cursa segonselcriteri

dels controls. En cas d'aplaçament per mal temps, la pròxima celebració
passarà a l'any vinent.

Els casos no previstos en el present reglament, seran resolts per la comissió
organitzadora, les decisions de la qual seran inapellables.

El fet de prendre part en aquesta cursa pressuposa la total acceptació del
present reglament.
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Quan en els inicis dels anys 20 es començà a l'hivern a fer travesses amb

esquís ajudats amb cordills trenats i lones, s'obrí un ampli camp d'activitats que

fins aleshores eren impensables. eS'havia descobert l'esquí de muntanya.

Aquesta nova parcella muntanyenca portà també a la nostra entitat l'interès

d'un grup de personesi que, alllarg dels anys ambels relleus necessaris, ha fet

possible que avui sigui encara de plena actualitat.

Aquesta evolució portà a finals de la dècada dels anys 50 i principis dels 60

a les proves de competició tals com: Núria - La Molina, Núria- Setcases, Rally

de Catalunya i moltes d'altres.

El Centre tampoc podia ésser exempt en aquesta dinàmica i amb els mitjans

dels anys 60 començà a organitzar Núria - Puigmal - Núria, una prova dedicada

especialment als qui comenceni que alllarg d'aquests 25 anys ha tingut un ressò

important.

Volem celebrar, doncs, aquest 25è. aniversari amb el mateix esperiti ilHusió

dels seus començaments.

Jaume Galofre

 
 

Ja fa anys que vàrem decidir de pujar al Puigmalel dia abans de la cursa

i dormir-hi en un igloo. Des d'aquell dia cada any hi hem anat pujant. Això ha

permès fer-nos adonar de la diferent perspectiva de la cursa que aquest fet

comporta. L

De bon matí a les 8, tot és en calma, nomésunlleugeri glaçat ventet de llevant

aixeca una mica de neui la porta d'aquía allà.El sol va aixecant-se mandrosament

entre uns fils de boira dibuixant-li bonics colors. A Núria però, encara són dintre

la penombra de la nit i amb força activitat, suposem, gent amunt i avall, esquís,

pells, controls i finalment l'esperat: VAI

Tot ha començat. A dalt silenci, però de cop arriba el primer equip, llavors

el segon, el tercer,... Quin galimaties. Esquís, ganyips, rellotges, taronges, serretes,

abraçades, glops d'aigua, anoracis, comptes enrera, ulleres, crits, quina neul, que

poca neul, xocolata, més esquís,5, 4, 3, 2, 1, VAI Quin silenci, l'últim equip acaba

de marxar. Però el silenci dura poc temps, doncs calrecollir-ho tot i baixar cap

a Núria pertal d'arribar a temps per al cremallera perquè si no adéu dinar a Can

Constans.

l així, començant un bon descens deixem enrera el cim del Puigmali li diem

enyorats. Fins l'any que vel

Francesc Soler
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CLASSIFICACIÓ

e Trofeu sSECCIÓ D'ALTA MUNTANYAsal primer equip classificat.

e Trofeu cEXCEL-LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE TERRASSA:al segon equip

classificat.

e Trofeu CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSAsal tercer equip classificat.

e Trofeu SECCIÓ D'ESQUÍ- al primer equip femení classificat.

e Trofeu eSR1-9: al segon equip femení classificat.

e Trofeu .PAQUER,al tercer equip femení classificat.

e Trofeu CASA CREUS: al primer equip de veterans.

e Trofeu dVIAIGES EGARTUR: al segon equip de veterans.

e Trofeu ESPORTS DE J. M. GRACIA:al participant de més edat.

e Trofeu SECCIÓ D'ALTA MUNTANYA:al participant més jove.

e Trofeu EspecialESPORTS ALPINS: al descens més ràpid.

 

 

PERFIL DE LA CURSA
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NÚRIA PLUVIÒMETRE PUIGMAL NÚRIA
Control sortida Control pas Control cim Control arribada

 



Les cases comercials:

ESPORTS ALPINS
GRIFONE
ESPORTS LA MUNTANYA (Andorra)
LLIURE ESPORTS
SCHUSS
ESPORTS I NÀUTICA

obsequiaran amb material divers als participants i controls, afavorits
en un sorteig que tindrà lloc durant l'acte de repartiment de premis.
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 ESPORTS i .Ç MESVLLIURE
NQUTICA s ÀREA DE UENCES

        

 

 

Avinguda Jacquard, 91-95 dr Ctra. Matadepera, hm. 1,700 l

Tel. /85 91 16 Fax 784 26 00 Tel. 783 47 36

08222 TERRASSA 08225 TERRASSA

À REPARACIONS i

ll MANTENIMENT D'ESQUIS

HORARI: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 4 A 9 DE LA TARDA

Ramon i Cajal, 9 - Tel. 783 76 37 08222 TERRASSA     



 

 

 

 

LLIURE ESPORTS — 2eereva
— ESCALADA

ANTONI HILLA i ALÓS — ESPELEO
MONITOR - GUIA D'ESQUÍ i MUNTANYA — SUBACUÀTICA

ORGANITZACIÓ DE SORTIDES — ESQUÍ

VENDA - LLOGUER - REPARACIONS - MANTENIMENT D'ESQUÍS

HORARI: De dilluns a divendres de 5 a 9 de la tarda.

C/. Edison, 43 : Telèfon 788 10 50 - 08224 TERRASSA

 

 

A T G E S$

esEGARTUR,A
Rambla d'Egara, 297 08224 TERRASSA Tel. 788 35 00 Fax 788 33 62

  
 

 

Casa MARCS DE TALLA
MOTLLURES

CUCAIG PINTURES
RESTAURACIONS

Direcció: Andreu Arnau

Sant Francesc, 79 - Tel. /83 21 39 : TERRASSA 
 

 

 



 

   

 

  

Major, 36

Va5/1/ANO PENSIS
EN RES MÉS ....

 

EP
ESula

mo A:

TERRASSA
 

 

  
CIMLIC ICI IACIALIUTS 

02 - 04 MARÇ BAQUEIRA-BERET.......... 13.600 Pts.

09 - 11 MARÇ ASTUN..............0eeeeeeoeeee 11.600 Pis.

17 - 18 MARÇ ANDORRA.........o.oo0e222eeoe 8.500 Ps.

23:25 MARÇ ASDUN ee isoreniaionmeseninA 11.600 Pis.

30 - Ot MARÇ BAQUEIRA-BERET.......... 13.600 Pis.

Inclouen: Autocar 4 01/02 nits Hotel s/destí £

4 mitja pensió - 2 dies forfait.

 

  

   

  

Raval de Montserrat, 38

Tel. /80 81 22 - TERRASSA

Avgda. Barcelona, 39

Tel. 697 03 11 - RUBÍ

SORTIDES SETMANA SANTA 1990

AQUEST ANY TENIM SORTIDES PER ESQUIAR EN LES

MILLORS PISTES D'EUROPA.

— CANAZEI als DOLOMITESa ITÀLIA.
— SAALBACH-HINTERGLEMM a ÀUSTRIA.

i com no,

— TIGNES-VAL CLARET.

— VAL D'ISERE.

— VAL THORENS.

— MERIBEL.

— LES DEUX ALPES.

Bailén, 92-94, (xamfrà Aragó)

Tels. 232 98 08 - BARCELONA  
 

 



 

Magatzems   
 

 

ITS (a
CTRA. MONTCADA,601
Fax 731 41 06 TERRASSA
Tel. 785 51 08 (9 lineas)

  
 

MERCAT MANCOMUNITAT BRETON, 5 PABELLON POLIVALENTE
SABADELL-TERRASSA TERRASSA MERCABARNA

Tel. 726 85 92 Tel. 788 37 72 Tel. 336 20 58
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TERRASSA SABADELL

Rutlla, 31 Rambla, 116

Tel. /84 O9 22 Tel. /25 4/ 6/7

 

 

 

 


