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CALENDARI

CICLE ELS NOSTRES RIUS

9 desembre — Conferència «Els
rius mediterranis», per Cesc Múrria
a les 20.30 h. a la SEAS.

11 desembre — Excursió: Sant
Quintí de Mediona, serra d’Orpinell
i Orpí (Anoia), amb sortida del
Parador a les 8 h.

13 gener — Conferència «Els
aqüífers i les deus», per Josep Maria
Niñerola, a les 20.30 h. a la SEAS.

15 gener— Excursió: Montblanc,
la Vall, Rojals i Montblanc (muntan-
yes de Prades), amb sortida del
Parador a les 7 h.

10 febrer— Conferència «Els em-
bassaments», per Narcís Prat a les
20.30 h. a la SEAS.

12 febrer— Excursió: collada de
Toses, cim de Coma Morera i Osseja
(Cerdanya), amb sortida del Parador
a les 7 h.

MATINALS

6 novembre— Excursió a les Gor-
ges del Foix (Alt Penedès). Sortida a
les 7 h. de la plaça Verdaguer.
Informació al tel 93 371 51 98.

27 novembre— Excursió al
paratge de Gallecs (Vallès Oriental).
Sortida a les 7.30 h. de la plaça
Verdaguer. Informació al tel 93 371
51 98.

18 desembre— Excursió a la Creu
de Sant Isidre (Sitges-Garraf). Sortida

a les 7.30 h. de la plaça Verdaguer.
Informació al tel 93 371 51 98.

8 gener— Sortida cultural al
romànic de Sant Pere de Terrassa
(Vallès Occidental). Sortida a les 8 h.
de la plaça Verdaguer. Informació al
tel 93 371 51 98.

22 gener— Excursió a Sant Vicenç
de Collserola (Vallès Oriental).
Sortida a les 8 h. de la plaça Verda-
guer. Informació al tel 93 371 51 98.

5 febrer — Excursió literària als
cingles de Bertí i Montmany (Vallès
Oriental). Sortida a les 7.30 h. de la
plaça Verdaguer. Informació al tel 93
371 51 98.

18 febrer — Excursió a Vallho-
nesta i serra de l’Obac (Bages).
Sortida a les 7.30 h. de la plaça Ver-
daguer. Informació al tel 93 371 51
98.

ALTA MUNTANYA

3 i 4 desembre — Col·locació del
Pessebre de la SEAS a la Tosa d’Alp
(Cerdanya).

17 desembre — Via ferrata pen-
dent de decidir
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EDITORIAL

LES BICICLETES AL
PARC DE COLLSEROLA

Un cop acabada la desena
caminada popular de la SEAS, alguns
companys ens varen comunicar que
hi va haver més d’una discussió amb
diferents grups de ciclistes que es
creuaven amb els caminants en
diversos punts de l’itinerari; en certs
moments les paraules esdevenien
violentes i els diàlegs a punt estaven
de traduir-se en agressions físiques.
Els excursionistes que caminen so-
vint pel Parc confirmen que aquesta
prepotència per part dels ciclistes és
cada vegada més freqüent, que no
cedeixen el pas, que van a velocitats
perilloses; es creuen que tots els
camins (dreceres, lleres de rieres,
pendents, marges) els estan perme-
sos i en les disputes sempre han de
tenir la raó.

La Vall de Verç va publicar
(núm.288, setembre - octubre 2005,
pàg.19) un article, irònic però dur,
titulat «Nova espècie a Collserola,
s’anomena mountainbike» signat per
Alnus-Ecologistes de Catalunya.
Compartim la filosofia de l’escrit i
recomanem la seva lectura.

El Consorci del Parc de Collserola
i la Federació Catalana de Ciclisme
han iniciat el Projecte Bici al Parc de
Collserola que estarà enllestit
probablement a finals d’aquest any
2005. Esperem que el projecte freni

aquesta situació abans que es
desbordi i es converteixi en un
problema mediambiental. De mo-
ment estan redactades quatre normes
per anar en bicicleta per Collserola:

1. Només es podrà circular en
bicicleta pels itineraris i pistes
senyalitzats a aquest efecte: vies
principals, pistes forestals i camins de
passejada amb una amplada de més
de tres metres.

2. Queda expressament prohibit
circular en bicicleta per corriols,
rieres, camps a través, camins d’am-
plada inferior a tres metres i vies
especialitzades per a altres usos.

3. En cap cas es podrà circular a
una velocitat superior als 20 km/
hora. Ni organitzar curses ciclistes.

4. Els ciclistes que circulin per les
vies del Parc tenen l’obligació de
respectar els vianants, sense oca-
sionar-los molèsties i respectant la
seva preferència.

Considerem que hem de conèixer
aquesta normativa i defensar-la
davant els ciclistes incívics; recoma-
nem als guies i voluntaris del Parc
que en facin propaganda entre els
ciclistes; suggerim al Consorci que
posi uns petits senyals als pals
indicadors de camins on es prohibeixi
el pas de bicicletes, senyals com ara
els del Montseny; i demanem que
l’autoritat del Parc, en cas de
conflicte, defensi el vianant.
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ACTIVITATS

RESULTAT DEL CONCURS
FOTOGRÀFIC DE LA SEAS
DE 2005

A l’edició d’enguany s’han
presentat 21 concursants amb un
total de 59 fotografies.

El jurat va estar format per Neus
Malaret, Carles Pons, Lluís Carbonell
i Albert Xanxó, atorgant el 15 de
setembre de 2005 els següents
premis:

—Primer premi: «Adormides»,
de Felip Linares.

—Segon premi: «Hivernal», de
Domingo Padró.

—Millor col·lecció: «Couvercle»,
de Joan Urpinell.

—Millor fotografia feta en
excursions de la SEAS: «Couvercle»,

de Jordi de la Riva.
Durant el Sopar de Motxilla que

va tenir lloc el dia 17 de setembre,
amb l’assistència de 72 companys, va
ser elegida per votació popular com
a millor fotografia «Batibull» de
Teresa Faneca.

Durant el sopar es féu l’acte
d’agraïment als següents socis que
han complert 25 anys com a tals:
Josep Ll. Solé Clivillés, Ferran Obiols,
Montserrat Obiols, Marc Carbonell,
Anna Fernàndez i Montserrat Sèculi.

Patrocinadors

Els patrocinadors en aquesta
edició han estat: Ajuntament de Sant
Just, «La Caixa», Finques Amat, la
Unió de Botiguers i Bright Service.

Millor fotografia per votació popular: «Batibull» de Teresa Faneca



509Butlletí de la SEAS, 261 – Novembre-desembre 2005

Una de les fotografies de la millor col·lecció de Joan Urpinell

Millor fotografia feta en
excursions de la SEAS:
«Couvercle» de Jordi de la Riva
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Segon premi: «Hivernal» de Domingo Padró

Membres del jurat (d’esquerra a dreta): Neus Malaret, Carles Pons, Lluís Carbonell i
Albert Xanxó
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ACTIVITATS

SORTIDA DE VETERANS
2005 ALS LLACS DE
MILLARES (VIADÓS)

Jordi Farràs i Xarles

Un any més i en portem vint-i-
una! L’esforç dels organitzadors per
trobar un lloc on anar cada vegada
és més costós, però ells són durs com
les pedres que trepitgem als Pirineus
i no defalleixen. És per això que, any
rere any, podem gaudir d’aquesta
activitat on sempre trobem alguna
sorpresa o alegria, i viure de passada
uns dies amb tots els amics i
companys, que fem possible que la
SEAS sigui una secció amb vida i
plena d’energia on ens trobem molt
bé. Ens faria goig que els santjustencs
i santjustenques que tinguin una
mica d’amor a la muntanya, ens
acompanyessin en les activitats que
fem i que tots els amics que ens acom-
panyen a les sortides ho pregonessin
per poder tenir més companys.

La sorpresa d’aquest any ha estat
la presència del nostre president, que
va gaudir com nosaltres de les me-
ravelloses vistes del Posets des del
refugi de Viadós, i poder fer també
la travessa de la pista forestal on ens
varen dur –una mica dura– però que
valia la pena. Com sempre, la sortida
començà amb la reunió preparatòria
al local i la distribució dels cotxes. El
Pere ja ho porta tot muntat, les

preguntes es miren de respondre i,
una vegada tot solucionat, a esperar
el dissabte a les set del matí per sortir
de Sant Just cadascun pel seu compte.
El lloc de reunió és l’àrea de descans
de sempre: abans de Benavarri. Una
vegada arribats allí els uns comencen
a esmorzar mentre esperen que
arribin els últims; acabat el cafè, i
sense presses, ens dirigim a la Puebla
de Fantova, poble molt petit amb una
torre medieval i una església romà-
nica del segle XII on s’arriba des del
poble per una carretera asfaltada i
petita. El trencall per anar a la Puebla
és entre Torre del Ésera i Perarrua i

Castell de la Puebla de Fantova. Foto de
Jordi Gironès
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la clau per visitar l’església la tenen
al poble de Fontova. Val la pena pujar
a la torre circular per poder veure una
panoràmica impressionant. L’interior
de l’església no està en bones
condicions, però és residència ade-
quada per als rat-penats i hi ha una
trona des de la qual el Pere ens va fer
un sermó abans de continuar. Es pot
pujar al campanar on hi ha una sola
campana. Cal destacar que el
paisatge és molt eixut i més aquest
any de sequera. Acabada la visita
continuem carretera fins a L’Ainsa,
direcció a Bielsa, i continuem fins a
una gasolinera on hi ha el trencall que
enfila la vall de Gistain. Aquí ens
reunírem tots per continuar fins al
poble de Sin, però resulta que ens
vàrem deixar la família Malaret que
havia anat a posar benzina i, malgrat
les noves tecnologies, no varen poder
contactar amb ells perquè no hi havia
cobertura telefònica a Sin. Com que
sabien com anar al refugi de Viadós
vàrem decidir continuar.

El poble de Sin és a 1.218 metres,
té una església del segle XVI
dedicada a Sant Esteve, i en el poble
hi ha restaurats diversos edificis com
la serradora i el molí; és un poble
molt petit i hi vàrem restar poca
estona. Prosseguírem per una pista
forestal, factible per a cotxes una mica
alts i sense miraments, passant per
uns paratges magnífics i enfilant-se
molt de pressa. A l’hora de dinar
parem a la mateixa pista i dinem a
l’ombra dels pins. Tothom busca

ombra com sigui i, ja col·locats,
apareixen neveres, bótes de vi i els
més agosarats fins i tot treuen
estovalles i vi de reserva. Després
fem una mica de migdiada i, així que
els del puret han acabat, seguim pista
amunt passant per una petita
construcció fins que arribem a un
punt on ja no es pot seguir. Des
d’aquest punt continuem a peu fins
a la collada Cruz de Guàrdia on
podem gaudir d’un panorama
magnífic amb la vall de Pineta, la
gelera del Mont Perdut –sense neu–
i la Punta Suelza més propera, on ja
vam pujar els Veterans fa un parell
d’anys. Retornem als cotxes i seguim
la pista ara de baixada. No té pèrdua
i la seguim fins que arribem a una
àrea de pícnic sobre la vall de Gistain,
on agafem aigua, descansem i
contemplem la vista una estona fins
que el jefe  ens diu que avall.
Prosseguim fins a la carretera
asfaltada i enfilem vers la pista on un
indicador ens diu que el refugi de
Viadós és obert. Passem pel cam-
pament de la Virgen Blanca –an-
tigament de l’OJE– i prosseguim fins
arribar al final de la pista on cadascú
busca un lloc on aparcar el cotxe, ja
que no estem sols. Ara, a carregar
motxilles i per un corriol pugem en
poca estona al refugi on ja trobem la
família Malaret, que fins i tot s’havien
banyat al riu i havien dinat com a
senyors.

Tot seguit vàrem repartir els llocs
per dormir en un habitacle que hi ha
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al costat del propi refugi i els que no
hi vam cabre anàrem al refugi on
quedaven dues habitacions i vàrem
poder dormir en un llit individual.
Una vegada allotjats vàrem gaudir
del bell panorama que ens propor-
cionava el Posets en pondre’s el sol
amb constants canvis de color a les
seves parets. Ja plens de natura, ens
faltava menjar i ho fem molt aviat,
però quan podem entrar ho fem de
pressa per si s’acaba. El sopar consta
de mongeta tendra i patata i man-
donguilles; el vi, com és natural, cal
pagar-lo. Acabats de sopar tots a
prendre la fresca i a acabar de gaudir

de la llum final del dia encetant un
seguit de cançons comptant com
sempre amb el Marcel·lí com a
director i quelcom més. Es desgranen
un seguit de cançons i paròdies fins
que és l’hora de dormir.

L’endemà, després d’esmorzar,
sortim a través de les bordes de
Viadós, creuem el riu que baixa amb
força aigua i prenem un camí que
s’enfila pel mig del bosc pujant
bastant fort tot i que hi ha qui encara
té temps per trobar algun cep. La
pujada es fa feixuga, si bé per sort
encara no hi toca el sol. Com que no
hi ha pèrdua anem una mica

Grup de veterans davant del refugi de Viadós. Foto de Lluís Ramban.
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esgarriats fins que arribem a un
encreuament on hi ha el camí que
puja a Millares i els Eristes i el que
puja a la collada d’Eriste (GR). Tirem
pel primer i aviat arribem al primer
llac de Millares on ens retrobem tots;
parada de rigor, fotos i poca aigua a
l’estany. Continuem fins al segon llac
amb 45 minuts més. En aquest estany
el nivell de l’aigua es veu molt baix i
tenim els Eristes com qui diu a tocar;
tots junts fem la ganyipada i algun
atrevit insinua de pujar als Eristes
mentre que algú altre es posa dins
del llac per matar els microbis si bé
aquesta vegada no va estar sol
perquè fins i tot hi havia sirenes a les
quals no els feia por la fredor de
l’aigua. Hi varen estar més d’una
hora jugant amb aquest element per
la qual cosa varen tornar soles.

Per la tornada, els més savis van
decidir fer-ho pel mateix camí de
pujada i els innocents vàrem fer cas
dels directors i vam baixar per un camí
farcit de pedrots seguint les fites i
davallant pel pedregam fins a arribar
al bosc que vèiem, però on no
arribàvem mai. Tal com li va passar
al Pulgarcito, es van acabar les fites i
el millor fou quan vam saber que les
fites les havien col·locat els nostres
guies durant la visita preparatòria que
varen fer. De totes maneres, la vista
que vèiem era preciosa, el dia també
acompanyava i mentre no entràrem
al bosc ens posàrem força negres pel
sol, això sí, una vegada dintre a veure
qui trobava més ceps. El terra era

molt sec, però la humitat de les nits
ajudava a recuperar-ho.

La baixada fou com la pujada:
cadascú anava per on volia, però
vam arribar tots al refugi just a l’hora
de dinar i encara va haver-hi temps
per fer una mica d’olor de colònia.
Entràrem al menjador i ens faltaven
les sirenes, però arribaren tot seguit i
ja ens veus menjant un paté ex-
traordinari, una sopa boníssima i
carn amb salsa per llepar-se els dits.
En acabar, els més decidits ja deien
adéu mentre altres esperaven a fer la
digestió; d’aquesta manera s’acabava
aquesta sortida Veterans 2005 amb la
il·lusió de si l’any vinent podrem
tornar a repetir-la, ja que cada vegada
som més veterans i els directors
també, però les ganes de poder reunir
més de 40 companys una vegada
l’any en una sortida com aquesta ha
d’omplir de goig els qui, any rere
any, l’organitzen. Esperem que no
defalleixin pel bé de les sortides de
veterans. En nom de tots, gràcies per
l’esforç que us representa haver de
fer abans les sortides que calguin per
trobar un lloc adient en el qual
puguem restar junts un cap de
setmana. FINS A L’ANY 2006.
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ENS ESCRIUEN

RESPOSTA A L’ESCRIT «UNS
ACLARIMENTS SOBRE LA
VALL DE SANT JUST»

En el butlletí núm. 260 de
setembre de 2005, el nostre consoci
Joaquim Carbonell planteja una sèrie
d’opinions sobre la salvaguarda de
la Vall de Sant Just i una contundent
desqualificació sobre l’actuació de la
junta de la SEAS pel que fa a la seva
adhesió a la Plataforma Cívica en
Defensa de la Vall i la manca de
consulta sobre aquest particular als
nostres socis. Afegeix, també, que la
junta no pot adoptar posicions de
compromís sense un acord pres en
assemblea general o extraordinària i
assenyala que, d’aquest tema, no s’ha
informat degudament els socis.

Una vegada analitzat el contingut
d’aquestes opinions per part de la
junta, hem considerat adequat tractar
a la propera assemblea general el
tema de l’actuació de la junta pel que
fa a la presa de decisions durant el
mandat anual, perquè considerem
que l’actuació quotidiana de la junta
no ha de limitar-se a executar
exclusivament les decisions preses en
l’assemblea ni a convocar reunions
extraordinàries cada vegada que
s’hagi de prendre una decisió.
Entenem que la junta pot prendre
decisions pel seu compte sempre que
s’ajustin a l’ideari de la Secció, tal com
es fa esment al nostre Reglament de

Règim Intern. Per altra banda, la
junta ja dóna comptes de la seva
actuació a cada assemblea anual.

Pel que fa a la manca
d’informació als nostres socis sobre
l’adhesió de la Secció a la Plataforma
volem significar que sí que n’hi ha
hagut en diverses ocasions tal i com
seguidament detallem, i en cap
assemblea, des d’aleshores fins ara,
els socis ens han manifestat el seu
desacord sobre la decisió presa
d’adherir-se a la Plataforma.

Informacions donades sobre la
Plataforma i la nostra adhesió:
editorial del butlletí 239 (març de
2002) indicant la data d’adhesió del
6 de novembre de 2001; informació
sobre la Plataforma a l’assemblea
general (7 de febrer de 2004);
comentari sobre l’adhesió al Butlletí
251 (març de 2004); editorial del
Butlletí 256 (gener de 2005); es
recorda l’adhesió durant l’assemblea
general (12 de febrer de 2005); i
editorial del Butlletí 259 (juliol de
2005).

Junta Directiva de la SEAS
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UNA CAMINADA PER A
TOTHOM

Ferran de la Fuente

El passat dos d’octubre es va
celebrar la desena Caminada Popular
de la SEAS.

Aquest any un parell de fets
haurien pogut alterar el normal
desenvolupament de la caminada.
Primer, el canvi del lloc de sortida al
Pati del Roure de l’Ateneu amb el risc
que, per inèrcia, alguns participants
se n’anessin al Poliesportiu, com així
va ocórrer amb una dotzena de
persones que van ser oportunament
ateses «in situ» per un petit desta-
cament de la Secció.

El segon fet tenia pitjor solució.
Per primera vegada en deu anys (al-
guna vegada ens havia de passar) un
temps borrascós amenaçava amb un
xàfec d’impressió. Això, de ben
segur, va fer desistir algú de par-
ticipar a la Caminada, però la gran
majoria va venir preparada amb
impermeable i paraigua, disposats a
fer front al mal temps. Tenim uns
caminadors que no s’arronsen per
res!

La Caminada, amb el canvi de lloc
de sortida, ha resultat uns trenta
minuts més llarga del que és
habitual, la que l’itinerari pel bosc
estava preparat amb molta antelació.
No amagarem que esperàvem alguna
crítica al respecte malgrat haver
disposat d’una «drecera» per aquells

que volguessin estalviar-se l’esforç
de pujar a Sant Pere Màrtir. Però la
gran majoria va optar per l’itinerari
més llarg i va desmostrar el seu grat
per la seva bellesa.

Es parla més del nombre de
participants que no de la seva edat.
És evident que a la Caminada hi
participa gent de totes les edats.
Molts nens i nenes, gent jove i ma-
dura, persones de les que algú diria
de la «tercera edat», però que
demostren estar en una forma
magnífica i que no s’espanten amb
una caminada de tres hores i
quaranta minuts i amb alguns
desnivells destacats. Entre els més
grans i els més menuts hem pogut
apreciar una diferència de més de 75
anys. Dels veterans ens agradaria
destacar la participació de la senyora
Conxita Gómez, mare del company
Joan Urpinell, que amb els seus 78
anys és, probablement, la cami-
nadora més gran. Els més menuts
que han fet el recorregut sencer
deuen estar pels quatre anyets,
encara que en termes absoluts la
participant més menuda deu ser la
Jana Rius (un any i mig), filla del
consoci Daniel Rius i néta del també
consoci Josep Maria Rius.

Enhorabona a tots i que
continuem gaudint de la seva
presència en properes caminades.
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INFORMACIÓ DE LA SEAS

ACORDS DE LA JUNTA

Reunió del 4 de juliol de 2005

—D’acord amb la llista de
possibles conferències que ens ha fet
arribar Rosa Maria Vallès (biblio-
tecària) decidim la de l’Antàrtida com
a activitat a realitzar conjuntament
entre la Biblioteca C.Ginestar i la
SEAS. La xerrada es farà a la pròpia
Biblioteca.

—S’ha rebut l’acceptació, per part
del Consorci de Collserola de la
proposta que Pere Aceiton sigui el
representant de la nostra Secció en
aquell organisme.

—La proposta de fer un CD que
reculli gràficament les excursions del
cicle «Història de l’Excursionisme»
ha estat considerat d’interès i s’ha
fixat el preu de 3 euros per cada CD.
Jordi Gironès s’encarrega de muntar-
los.

—Albert Cortès informa que el
proper Sopar de Lluna Plena ja té
data fixa per estar subjecta a la seva
fase plena. Serà el 8 de juliol.

Reunió del 5 de setembre de
2005

—Es revisen acuradament els
darrers detalls de la Caminada
Popular del 2 d’octubre i de passada
es decideix enviar un escrit d’agraï-
ment a Miquel Gonzàlez i a Ambu-

làncies Sant Just pels serveis
desinteressats que han fet a les
anteriors caminades.  Actualment el
servei de protecció civil ja serà fet des
del propi Ajuntament.

—A causa de la proliferació del
format digital, es decideix acceptar
que pugui haver-hi dues mides
(24x30 i 24x36) per a les fotografies
que es presentin al Concurs Foto-
gràfic. També es dóna a conèixer que
a partir d’ara Bright Service ha passat
a ser un nou col·laborador per als
premis del concurs.

—Pere Aceiton s’ofereix a anar,
en nom de la SEAS, a la Fira del Llibre
de Muntanya que se celebrarà a
Cantonigròs el 8 i 9 d’octubre i
informa que els llibres de la Secció
seran lliurats a la pròpia FEEC
perquè puguin ser exposats en la
seva parada.

—Jordi de la Riva proposa la
compra d’un lector senzill de DVD
per part de la Secció, perquè permeti
el passi de DVD en casos de trobada
de companys de la Secció i en d’altres
necessitats que puguin sorgir en
conferències o xerrades futures.

—Donat que no s’ha planificat
amb suficient temps, la xerrada sobre
bolets que s’havia de fer queda
traslladada a l’any vinent i òbvia-
ment en època «boletaire».
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BUTLLETINS D’ALTRES
CENTRES

Daniel Cardona

El pou de Gel del Boumort. Ma-
nuel Cortès. Muntanya núm. 857;
pàgs.16-23. Febrer 2005.

L’autor lleidatà ens endinsa a la
serra del Boumort i ens explica el pou
de gel situat a l’obaga de la carena
del Cap del Boumort, al Prat de Mun-
taner, ja esmentat en els viatges de
Francisco de Zamora el 1788.

A través de les muntanyes de
Còrcega. Pilar González. Muntanya
núm. 857; pàgs.32-39. Febrer 2005.

L’autora explica un sender de
Gran Recorregut (GR-20) que segueix
l’espina dorsal més muntanyosa de
l’illa de Còrcega. Aquest sender es
manté la major part del temps per
damunt dels 2.000 metres. En 9
etapes la travessen de nord a sud
(Calenzana a Vizzabona) seguint
diferents refugis i realitzant algunes
ascensions.

Les excursions pirinenques de
Charles Lyell. Enric Aragonès.
Muntanya núm.858; pàgs.28-35.
Abril 2005.

Aquest anglès, fundador de la
nova geologia, va fer una estada a
Catalunya i al Pirineu . Al nostre país
estudià la geologia d’Olot, Montjuïc,
Montserrat i el salí de Cardona. Del
Pirineu aixecà un perfil geològic entre

Banhèras i la Maladeta i, a més dels
apunts geològics, ho va acompanyar
amb unes litografies pirinenques
dibuixades per Víctor Petit del llibre
de Souvenirs des Pyrénées del 1863.
La del circ de Gavarnie és sensa-
cional.

Tot caminant per la prehistòria.
Itinerari megalític per la serra del
Corredor. Antoni Mañé, Carme Vila
i Lluís Vidal. Muntanya núm. 859;
pàgs. 30-37. Abril 2005.

Qui anant al Corredor no ha
visitat el dolmen de la Pedra Gentil?.
És sens dubte una excursió clàssica
quan es visita aquesta serra. Els
autors expliquen en aquesta segona
part (l’anterior a Muntanya 856) la
visita al menhir, possiblement tren-
cat, de la Pedra Llarga, el de la Pedra
del coll del Pi de Buac, l’hipotètic
dolmen de la serra del Parent Rost,
el dolmen i menhir del Trull... El
treball va acompanyat d’una crono-
logia de l’arqueologia a Catalunya i
un glossari bàsic de construccions del
megalític.

Núria i Coma de Vaca. Les valls
entranyables. Pito Costa i Manel
Broch. Vèrtex núm.198; pàgs.6-10.
Gener-febrer 2005.

Els autors proposen quatre iti-
neraris molt resumits amb esquís de
muntanya des de Núria: Puigmal,
Noufonts, els Tres Colls i Núria-
Coma de Vaca-Núria, i  tres des del
refugi de Comadevaca: Balandrau,
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Pessebre de la SEAS fet per Joan Gómez, i
que serà instal·lat a la Tosa d’Alp
(Cerdanya)

DES DE LA SEAS US DESITGEM
A TOTS VOSALTRES I A LES
VOSTRES FAMÍLIES UNES

MOLT BONES FESTES

PALS DE LA CAMINADA

Us informem que tenim
disponibles pals de la darrera
Caminada al preu de 5 euros els
socis i 6 euros els no socis. Poden
aconseguir-se els dimarts de 8 a 9
del vespre al nostre local.

FOTO DE LA PORTADA

Foto feta al voltant de les 8 del
matí del 9 d’agost a l’aresta SE del
Mont Maudit (4.468 m), pic del
massís del Mont Blanc, dita també
Kuffner perquè la primera ascensió
al pic per aquest indret va ser feta per
Moritz von Kuffner, Alexandre
Burgener, Josef Furrer i un portejador
entre el 2 i el 4 de juliol de 1887. La
foto descriu un tram de neu situat a
mitja ascensió, sobre els 4.000 m,
mirant cap al sud, on veiem uns
alpinistes que encaren el pas pel seu
vessant oest. Al fons, els relleus de
la zona més occidental de la vall
d’Aosta (Felip Linares).

Bastiments i pic de l’Infern.

La serra de Llaberia de cap a cap.
Ignasi Planas de Martí. Vèrtex
núm.198; pàgs.56-58. Gener-febrer
2005.

Excel·lent travessia de la serra de
Llaberia amb anada i tornada des de
Pratdip. Set hores de camí i mil
metres de desnivell, recorrent llocs
tan espectaculars com el racó de la
Dòvia. Recomanable per a futures
excursions dels cicles de la SEAS.

Ordesa i Mont Perdut. La gran
travessa. Miquel Àngel Ramos.
Vèrtex núm.199; pàgs.5-8. Març-abril
2005.

Sortida i arribada a Sant Nicolás
de Bujaruelo. 1a. jornada: de S.Nico-
lás a la Bretxa de Roland; 2a.: de la
Bretxa de Roland al llac gelat (sota el
Mont Perdut) pujant al Taillon,  Ga-
bietos, Casc i Torre de Marboré; 3a.:
del llac Gelat al refugi de Góriz, però
pujant el Cilindre, el Dit i el Mont
Perdut. 4a.: del refugi de Góriz a Sant
Nicolás.
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