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« PLA I MUNTANYA»

FULlA CORRESPONENT Al MES DE

DESEMBRE 1935

Esports de muntanya

Als Pics Roussell (3.201 m.l, Valibierna (3.067 m.l, Tempestats (3.257 m.l,
Mont-Perdu (3.353 m.), Bassiero (2.902 m.), Montseny de Pallars (2.888 m.),
Margalide, etc., etc. visitats la passada temporada hem d'afegir-n'hi d'altres
que ho han estat fa poc, per un estol d'aficionats i ja en altres condicions
millorades per I'experiencia i I'entusiasme d'aquest estiu.

El blanc escollit per la majoria, enguany ha estat el Pic d'Aneto que
I'han escalat 11 socis en el curt terme d'un mes i en quatre expedicions.
(l'any passat ho fou el Mont-Perdu assolit per 7 socis en tres excursionsl -, es
a dir que són ja un bon nombre de companys els que fins ara han tingut la
satisfacció de petjar la fita més alta de tot el Pirineu.

Hem de remarcar també, que les targes dipositades en nom del Centre
al Pic Sacroux (francés) foren les deis primers excursionistes de la Península.

A més el 14 de juliol fou escalat per primera i única vegada encara, el
forat de la roca dita Foradada del poble d'aquest nomo

Davant la curiositat de la gent del poble els companys Charles, Dejuan,
Arbó, Albinyana, Arenzana, Merola i Teixidó Boneu, escalaren la lIisa paret
est de 8 metres, passaren el forat de la lIegenda (1) i amb I'ajuda de la coro
da es despenjaren d'una alc;ada de 10 metres per la banda Oest.

Els pics visitats aquest any són:
Dia 25 juny. - Pic Gran deis Encantats (2.746 m.) per F. Charles i S. Ribé.
Dia 24 julio!. - Pic d'Aneto (3.404 m.) per S. Masip, J. Ciutat, J. Merola

i E. Parellada.
Dia 24 juliol. - Pic de la Maladeta (3.312 m.) per S. Masip, J. Ciutat i

E. Parellada.
Dia 1 agosto -Pic d'Aneto per A. Zamorano i R. Ponsoda.
Dia 6 agosto - Pic Salvaguardia (2.736 m.l per J. Caus i S. Ribé.
Dia 8 agosto - Pic d'Aneto per S. Ribé i J. Causo
Dia 11 agosto - Pic Santalís (1.677 m.) per J. Reus, G. Jardí, R. Teixidó i

F. Teixidó.
Dia 12 agosto - Pic Sacroux (2.875 m.l per R. Dejuan i F. Charles.
Dia 13 agosto - Pic d'Aneto per F. Charles, R. Deiuan i A. Albinyana.
Dia 25 novembre. - Pic Medacurva (2.907 m.) per A. Sirera.

(1) Diu la Iradició popular que si ham passa pel foral al cap d'un any es convia de sexe;
conflem que la lIegenda no sera res més que una ídem (?).



Nou llibre de tecnica ascencionista

la U. E. C. ha editat un nou lIibre que porta per títol «l'ús de la corda»,
traduit directament de I'alemany, editat per Alpensvereisection Bayerland E. O.

El trobareu a la nostra biblioteca.

Botiquí a Saldes

El C. M. B. posa de manifest que ha instal'lat al poble de Saldes, al peu
del Pedraforca, un complet botiquí d'urgencia amb el fi d'alleugerir possibles
accidents en un lIoc, com aquell, que ofereix tan serioses i emocionants es
calades.

Aplec a Poblet

Aquest acte que havia de celebrar-se el prop-passat dia 3 de novem
bre fou suspés per la F. E. E. C. per causes que encara ignorem.

Saló de I'esquí any 1935

~ I'estatge del C. E. de e, Paradís, 10, pral. Barcelona, restan] oberta
aquesta popular manifertació esportiva, els dies 3 al 21 del corrent desembre.

Assenyalament de camins

A més del camí de la Renclusa i deis Ports de Venasc i la Picada, han
estat recentment assenyalats els camins, que de la Carretera de «Can Massa
na de Montserrat condueixen al «ColI del Porc» i «Els Ecos».

Al Pedraforca, el que del Poble de Saldes va al Collell, travessant el
bosc del Gressolet.

A Montella, el del poble al Refugi Cesar A. Torras del Cadí, i el del
Refugi fins al pas deis Gossolans damunt la cresta del Cadí.

El camí d'Areo al Refugi lliure de Vall-Ferrera esta ja marcat en alguns
1I0cs i col·locat un pal-guia en un turó enlairat darrera del qual es troba el
Refugi.

Refugi lliure de Vall-Ferrera

Recentment dos companys de la secció d'esports de muntanya feren nit
al Refugi que esta completament acabat i molt ben instal·lat.

A desgrat del que es diu, hi manca atuells de cuina i reserva de lIenya
per I'hivern¡ la llar de foc actualment té un defectuós tiratge, pero la cuina
Poele, funciona magníficament.



Excursions fetes

Darrerament i amb motiu de les vacances i dies lliures d'alguns deis
nostres associats, les seccions de camping i d'esports de muntanya, han por
tat a cap diverses excursions i acampades, que ressenyem a continuació.

Dies 21 i 22 abri!. - Excursió d'acampada a Pinyana per J. Abella,
F. Charles, A. Torres, S. Ribé i R. Ponsoda.

Dies 21 a 26 juny. - Excursió d'acampada a Pinyana per A. Roger
M. Sanfeliu.

Dies 24 i 25 juny. - Acampada general al lIac de Sant Maurici.
Dies 24 a 29 juny. - Excursió d'acampada a Espot-Cercle de Saburedo

Bonaigua per J. Reus, E. Borras i F. Teixidó.
Dies 1 a 15 julio!. - Excursió a Sant Joan de l'Erm per J. Bacordit.
Dies 14 a 30 julio!. - Excursió d'acampada a Nimes-Besanc;on·Darms

tad - Francfurt - Munich - Garmisch - Partenkirschen per A. i J. Sirera.
Dies 20 a 27 julio!. - Excursió d'acampada a Venasc - Vall d'Astós

Luchon - Va 11 d'Aran per J. Merola, S. Masip, J. Ciutat i E. Parellada.
Dies 20 a 25 julio!. - Excursió a Palma de Mallorca per R. Almacelles.
Dies 27 juliol a 3 agosto - Excursió d'acampada a Venasc i Luchon per

A. Zamorano i R. Ponsoda.
Dies 28 juliol a 7 agosto - Excursió d'acampada a la Platja de Cambrils

per S. Ric a Mauri i R. Teixidó.
Dies 1 a 15 d'agost. - Excursió d'acampada a la Costa Brava per J. Vi

lalta, P. Castejon, P. Farrús i J. Alcobé.
Dies 3 a 10 agosto - Excursió d'acampada a Venasc i Luchon per J. Caus

i S. Ribé.
Dies 10 a 14 agosto - Excursió d'acampada a Venasc per F. Charles,

R. Dejuan i A. Albinyana.
Dies 11 a 19 agosto - Excursió a Sant Joan de l'Erm per M. Qui i J. Gené.
Dies 14 a 19 agosto - Excursió de la Renclusa a Luchon, Vall d'Aran i

Venasc per R. Dejuan i A. Albinyana.
Dies 14 i 15 setembre. - Excursió d'acampada a Rojals per F. Castelló i

G. Jardí.
Dies 12 a 24 setembre. - Excursió d'acampada a Andorra per R. Parra

mon i E. Companys.
Dia 29 setembre. - Excursió a Sant Miquel del Vilosell i l'Albi per R. Ar

bó, G. Arenzana, J. San martín, S. Masip, R. Dejuan, J. Bacardit, R. Parramon
¡A. Cuenca.

Dia 27 octubre. - Excursió a la Vall de Viern per J. Reus, E. Borras i
F. Teixidó.

Dies 24 i 25 novembre. - Excursió a la Vall-Ferrera per A. Sirera i
R.Dejuan.

Nous socis

Han estat admesos a la nostra entitat e!s següents companys.
Joan Toha, Ventura Borras, Eldimir Gonzalez, Albert Gonzalez, Joan

Bosch, Antoni Arqués, Josep Baró i Ramon Baiget.



Excursions desembre

Dia 15. - Excursió a I'ESTANY D'IBARS i visita a CASTELL DEL REME!.
Pressupost viatge: 4'50 ptes. - Cap de colla: L1uís Postius.
Horari: sortida 7'30 matí. - Tornada 7'30 nito

Dia 22. - Salutació a la neu.
Excursió a les PISTES D'ENVALlRA (Andorra).
Magnífic Xalet-Refugi, calefacció, aigua corrent, etc., propietat de l'Es

quí Club d'Andorra, qui ens aplicara en tots els serveis la tarifa reservada
als seus socis.

Amb auto-pullman fins al comen.;ament de la neu i d'allí els que ho
desitgin podran utilitzar I'auto-chenille a preus reduits.

Pressupost viatge 13 ptes. Utilització gratuita d'esquís.
Sortida de L1eida a les 3 matí, arribada a les pistes ~ les 9.
Sortida d'Andorra a les 5'30 tarda, arribada a L1eida entre 10 i 11 de

la nit del mateix diumenge.
Cap de colla: R. Dejuan. L10c de reunió, el de costum.
Inscripcions fins el dijous anterior a I'excursió a TINTORERIA POSTlUS,

correr Major.
En I'excursió a la neu la inscripció sera rigurosament tancada a la dora

indicada, pels efectes del passaport coHectiu.

Rebaixes ferrocarrils del Non

Darrerament s'han aconseguit unes rebaixes pels socis, al f. C. del Nort,
el mes que ve, concretarem. Són per colles de lO, 20, etc., i d'un 20 o 30 %'

Butlletí del Centre

El mes de gener rebreu el Butlletí que editarem periodicament.

Impost d'automnibus

Les noves rebudes fan su posar que sera immediatament derogat.
Els pressupostos de les excursions anunciades són calculats a base que

la derogació és un feto
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