
 

 

 

   

   

    

 

Aviador, Baborell, Balma, Barbot, Bulli-
dor Canya, Cau, Clivellera, Esquei, Esquer-
da, Font, Mentirosa, Pou, Rec, Ullal

  ela Seccd ULLBO INS TO
L'HAS CAGADA,,. BURT LANCASTER

 
 

Mai no oblidaró aquell terrible moment en què, amb llégrimes als

ulls, l'aguantava amb la mà esquerra mentre amb la dreta alçava el ga-

nivet per donar-li el cop de gràcia,

En aquells instants s'agombolaren els pensaments en el meu 0ap, i

em portaren els records llunyans que el temps ha d'esvair,

Fou-a le botiga d'esports que la vaig conèixer per primer cop, De

seguida em vun atreure la seva bellesa i la seva camisa blanca immacu-

lada. S9 la veia enrotllada, fascinant. Vaig sucumbir a la seva seduc-

cfo i no m'ho vaig pansar dues vegades a sortir de la tenda amb ella

Sota el braç, Aviat vam trencar el gel, i aquell mateix diumenge veig

sentir per primer cop el Beu tacte sedós i plaent, la seva flexibilitat

voluptuosa i 8Suau,..

Vam sortir sempre plegats des d'aleshores, afrontant junts —companys

inseparebles- tota mena d'aventures i adversitats, que mai van fer-li

perdre el seu bon aspecte ni la ven tornar rigida, ans al contrari, sen

pre va mantenir la seva ànima com el primer dia,

Peró un dia, aquell maleft dia que els déus hauran d'esborrar de la

meva memòria, va guocefr l'imprevist, la desgràcia que hauria de segar

per. sempre més la meva felicitat i els-meus anhéls: En un pou no del

tot ben instal.lat, una trafdora punta de roca s'encarregà de produir-li

inadvertidament una terrible flor, sota d'efecte del meu propi pegl

I així fou com, amb tota la meva pena, vaig haver de tallar i medir

entristit els dos trossos restants de la meve corda mutilada,

 



LACOVAROJA (Xavier B.)

Aquesta petita cova està situada al costat del camí que de la Cas-

tellassa de Can Torres portg a la Castellassa del Dalmau tot pasant

pel Mal Pas de les Maringesi sota una gran cinglerada que sobressurt

un xic, on el to de la roca és força rojenc i aproximadament a meitat

de cami d'ambdues Castellasses,

la cavitat és disposada en forma de Bauma d'uns 20m. de llarg. En-

trant pel costat Nord es pot prosseguir uns escassos tres metres on

trobem un conduote que dóna altra volta a l'exterior, però és difícil

circular-hi. Més al Sud, una segona Bauma tocant a aquesta, forma en

direccio 6ud una altra galeria de cinc metres on tambe trobem un Gon-

Qduete que mena a l'exterior.

La cova, com podeu veure

COVA ROJA no es gran cosa, pero la

SANT UORENÇ DEL MUNT u NE A
SIS 10-4-1986 vista que des de la seva

 

ulçada s'observa de la

Castellassa de Can Torres,

val força la pena,

SABIESQUE...
e..ela pintura del rat-

penat de la porta de la

S.1.S. va Ser feta per

 

l'artista terrasenc Plo-   
real Soriguera7

... l'escut gros de la S,1,S, penjat a la paret de la Secció el va

fer la Paulina Ballbè i Carles7

e.. l'any 1973 i 74 van sortir uns fulls Informatius de la Secció dels

quals en sortiren5 números7

AIGUHS NOMS DE CAVITAT

BALMA,BAUMA: Abric a la roca que acostuma a ésser de grens dimensions

peró de poca profunditat. Expl: Balma de la Pola (Mura-:



—Bages). En alguns punts de la Garrotxa i l'Empordà,

hem trobat algunes coves anomenades amb aquest mot,

Expl: Balmes d'en Caxurma (Montagut de Fluvià-GarrotEsxa)

BARBOT/ERAt Amb aquest curiós mot, 8 la sona dels Cingles de Berti ji

a la Serra de l'Obac, es localitzen alguns fenòmens, gairs
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Pepe i Tete

bé sempre relacionats amb sortides d'ai-

gua, per això pensem podriem determinar-

lo com a sinònim de fóònt, Expl: El Barbot

Negre (St.Quirze Safaja - Vallès Qocid.)

NOTA : Aquesta redacció considera closa

la polèmica suscitada arran de la carta

d'en Jenar i la resposta posterior de la

Junta, per la qual cosa, no aceptarem més

opinions.

. ACTIVITATS DOMINGUERES

En al llibre de registres de la Secció,

hem trobat anotades les seguents sortides

corresponents al mes de Juny.

997,9,11,12,13,16 i 17 "El Passama de Can

Candi": Sumbat (del tot)

Avenc Carles Salicxe i Avenc del Mall(Garraf): Migueles, Ohirr

Avenc del Llestí(Dia del Medi Ambient):Suso,Pecàs,Gloria,Sun-

bat,Nas,Gemma,Xavi F,,Enric i Eduard B.

14- Avenc del Picarol,Avenc del Sot de la Bota i Avenc del Bigbe:

Marti Puig i Xavier B,

15- Avenc del Llest(Secció Femenina):Cristina,Marta,Bet,Yolanda,

Silvia,Gloria i Gemma,

dl 9e

20 a122

Avenc del Penya Segat (Garraf): Tete

Cotielia: Tate i Altres



a Avenc de Fontaubella(Priorat):Pau, Pepe, Suso,Migueles,Claveri,

Montse Xavier i Eduard B.

Avenc del Marquet i Covas d'en Carner: Xavier B. Jacint Cuyàs i

Joan Brugues,

Aveno del Esquirols(OQrdal):Pepe,Pou,Chirri,Migueles,Tete i Masca

Forat Mico(Cardona):Suso i Eduard B.

Cova de la Goita(Lloret de Mar): Xavier B,
 

JRIALMLINTALGACGILC (o "Bluos d'un 'vard' que està 'nogra'")

Ya em fa pas res de progonar-ho: sóc un verd.

Aquesta confessió, feta a través d'un mitjà do comunicació tan lmportant

com és nquegta circular, ha permès de sincorar-mc davant dol món 1,.al-

Ni. a partir d'ara, tothom qui eu llegolxi sabrà ja per on aniran nor-

malmont els meus trets.

x $ s 4 he PE Et Teat

Molta gent, moltíssima, en llegir la meva Introducció, potser l'haurà

interpretada malament. l és quo, la nova Myardor" (almenys de la que ara

ts parlo), és purament ecologista.

'

 

Si. Jo sóc d'unualls anomenats dasgp

 

En ofacto. encara m'agrada de somniar on la possibilitat d'un món sense '.

tants lntorassos creats, sensc tanta explotació malsana d'uns bónsque

ens portanyon a tots, amb més sensibllltat envers la natura.

 

  
Avul, però, estic negre. Il ho estic per moltes rnons: per Txernòbil, por "

l'OTAN, por los armes químiques (que "només" destruelxen la vida), pels

paleolítics (ai, polítics) que tenim, pels fums, perquè em converteixo,.

en màquina, etc. Es :

Avui diria moltes coses gruixudes...

ian om van demanar que Col.laborés on la.vostra circular, em vaiG pro-

pasar do for-vos passar uns minuts agradables, (ius 1 tot divertits:

aVULl, Parò, no estic d'humor.

Des d'aquí, dedico aquostes ratllos n tots aquells qui les han conver-

tides en un plany. 3 I

Mantrestant. deixeu-me ombadocar en la mosca que se'm posa al nas: ella

ús al més Clar exponent de la lluita dels éssers vlus per sobroviura,

malgrat tot...

Mosca, no ens manquís mail

JAUME PARERA  
 

 


