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ULL SE TER 
La jcve generado de muntanyenes, no hem conegut el 

refugi d'Ull de Ter en la se va bona época. Nosaltres- ja 
l'heia vist gairebé destruit i en desoís. Molt l'han tro-
bat en falta en algún deis nostres itineraris. El refugi 
está cnclavat en un lloc ixaportantissim per realitzar 
excursions en aquella regió. 

Es en aquost moment en qué l'obra máxima d'aquell 
gran lióme que fou Cósar A. Torras, tornará a resorgir per 
obra del veterá C.E.C., que amb tota segurctat es disposa 
a empendre molt aviat oís treballs de construcció del nou 
refugi, que el nostre Grup por col-laborar a fer ambient 
favorable en aquesta obra i popularitzar-la, reproduoix 
avui la rossenya d'una oxcursió que va realitzar el bou 
excursionista i cacador d*isards^Joscp Botey, por la re
gió del refugi d'Ull do Ters 

"Era el dia 2 do gener que quatre companys arribávema 
la Eont dol Sattc, a una hora del Xalet, acompanyats d'un 
homo de Camprodon i un muí per a portar la cárrega, i 
allá ja no poguó enfilar nóz 1!animal per rao dol glac 
que arreu dol camí es trobava. Llavors, tota la. impe.li 
menta de menjar, abrigalls, cines i cordes, haguó de ro 
partir-se a ospatlles de cada hú, i amunt pels rocons 
de Morons, ja sempre per damunt do la neu, fins arribar 
al Xalet. El dia ora ciar, foia un fred suportable 
(8 sota zero a fora, a la nit) i tot el pía do Morons 
era glacat, en tormos que per cuinar hagucren d'anar a 
cercar l'aigua al naixement dol Ter esbotzant el glac 
por.rocollir-la del dossota. Solament a cépia de foc 
podíom viuro dins do la sala-menjador, i por dormir 
calgud fer-ho arran do la llar do foc, bo i vostits, 
bon abrigats, i de tant en tant dospertant-se a causa 
de la fi"odor, la qual os salvava avivant el caliu. La 
nit ora quieta, i la solitud foia pensar en l'isolamcnt 
del lloc on vivíom. Tal volta dins ol nostre país 
ningú néa no dormia a tanta altitud! 



ÚÍW1J 
!•• endona no calgud ¡Llevar-so, noncfs* canviar la posi 

ció' dol eos por vertical en lloc d*horitzontal, i ros 
do rentar-so la cara. El tenps continuava scró, i 
solanont un difunct núvol vors ol Canigó i un altro 
do color negros que sortia dol danunt del Pie de Bas-
tinonts. Anb ol sol esplbndid sortíron anb l'intent 
d*arribar al cin dol gra de Fajol o dol Pie do Basti-
nents, trcpitjant senpro i no voient quasi res nos 
quo ncu. Ja dalt el Coll de la Marrana, albiraren 
vors el cantó de Ercsors enlla, una nuvolada lietja, 
que a l'ostil do nossdn Oliveros qualifierren de cri-
ninal; ol vent era nolt fort, poro no podia arrencar 
la nou -glacada, quo fornava conpacta crosta, no tar-
dant gaire, poro, quo a forca de l'augnent de la seva 
vclocitat, conencés a arrencar caires, i a aixecar la 
ncu de sota anb la natcixa facilitat que ho hauria fot 
do la pols do torra, convertint on breus instants tota 
la gran conarcada de Prcsers en ospcssa boira de nu
vols i de neu esnicolada que voleiava espossa i rabont 
no pometent veure res a curts netres de distancia. 
No por aixó es doixa d'onpendre la pujada cap al cin 
del Pie de Bastinents. Dalt*dol cin, era inposant 
1'espectacle. Ajaguts oís nos a térra, i un d'asso-
gut sobre el pedró del nig, deis tres que ni ha en la 
llarga cresta, es tiraren algunos fotografíes anb 
corta dificultat, perqué el vont, que feia cruixir la 
neu, i el fred, a pones deixaven naniobrar. La nuvo
lada ora a claps, i en certs uonents os vcien los si-
luctcs do les nuntanyes nos altes, d'on sortion núvols 
de neu arrencada peí vont que corrien vortiginesanent 
per l'espai. Era un espectacle neravellós, del qual 
no poguóron veure la fi. La nou, con pols, sortia do 
tots costats i os ficava a tots els rccons do la indu 
nontaria, essent ja inpossiblo transitar; la dosoricn 
tació era conplota i on no essont per coneixer de 
non5ria el lloc que trepitjaven, anb prou fcines s'hau 
ria trobat el refugi. Era ja un torb a plena nagni- " 
bUU. 

El recorrogut s'havia ofectuat anb tanta rapidesa, 
que a les dotzc entraven al Xalet." 

Aquesta breu ressenya, ens denostra 1'importancia 
que te per a tots els nuntanyenes el refugi d'Ull de 
ü?er i ol deure de tots nosaltros en ajudar al Centre 
Excursionista do Catalunya en la fcixuga tasca que s'ha 
inposat. 



N O T I C I A R I 
CARNET D'EXCURSIONS 

'oriícla Éatinal a La Floresta. Vocal: Ll.Estove 
1 Assistcncia al Canpaaent do la A.E.Muntanya a 
La Roca.- Vocal: J. Artigal. 

" 8 Participado deis equips del Grup a la XIII& 
Marxa Excursionista de Regularitat. Inscripcions 
a Secretaria o bó al Dologat de la Secció de 
Muntanya. 

Dies 14 Assistoncia al Campament del E.E.B. a Palau do 
i 15 Plegamans.- Vocal: J. Compte. 
Dies 21 IV Campament General del G.E.M.M. a Llinas del -
i 22 Vallós (Plataners d'on Cañáis)»- Vocal: Secció 

do Camping. Dotalls per programes. 
• 

PRBMI CONSTANCIA 1949 
Puntiaci<5 deis cinc prime rs classificats en les 

ducs categories: 
MASCULINA FEMENINA 

ler. Josep Compte - 129 p. Ia MSCamón Valí - 57 p. 
2on. Ranon Casáis - 93 " 2§ M&Tcrcsa Casáis - 11 " 
3er. Antoni Rosich - 87 " 3& Maria Gabarro - 9 " 
4rt. Lloren? Estove - 72 " 4- Nuria Sorra - 3 " 
55. Josep Artigal - ¿3 " 5- Montserrat Duran- 3 " 

En la taula d'anuncis os pot veure la puntuació de 
tots els altres classificats. 

INAUGURACIO DEL NOU LOCAL 
Aquesta tingad lloc el prop passat dia 20 d*Abril, 

durant un vermuth d' honor, en el que hi as sis tiren gran 
nombre de socis. L'acte transcorreguó on nig do gran en
tusiasme i al final hi hagucren varis parlamenta posant de 
manifest oís desitjos de tots do prosporitat del G.B.M.M', 

NOTES AL MARGE DEL NOSTRE IV CAMPAMENT 
S'esta gestionant la cóneessió" d'un tren especial, 

la qual cosa facilitaria d'una manera cómoda el desplaca-
ment deis acampadors. Molt aviat sortiran a la llum uns 
programes amb tots els roglamcnts i bases deis concursos 
on aniran tambó, les darroros instruccions peí bon óxit 
del Campamont. 

ACAMPADA GRACIENCA 1949 
Tal COL estava anunciat es cel-lebrara els propors 

dies 4, 5 i 6 do juny a Can Manont (Sabadell). Recoma-
nem l'assistcncia ais nostros associats, tota vegada que 



ol Grup foma part del Couitd Organitzador i la nostra 
condieid de gracicnes ons obliga a contribuir a nantonir 
ol prostigi do la nostra cx-Vila. Dotalls Socciu Canpíng 

N O T E S D E L M O I v l E N T 

El IV CAMPAMENT G.E.M.M. 
Ja s'apropa la data de celebrado d'aquest Canpa-

jiiont General, en que el nostre- Grup es raobilitza de dalt 
a baix i tots troballen per l'cxit de la nostra acanpada. 
Fino ara cada any s*ha pogut anar superant i així faso 
vist con el nonbre de tendes que s'acollien vora 1'ana-
grana G.E.M.M. era cada vegada nos elevat. Aquest any 
velera que ol nostro Canpanent sigui un deis nds cuidats 
deis que actualncnt teñen lloc en el nostre pais. Es per 
aixd, que hon s'ha esnergat en curar tots oís detalls de 
nanera foroa i decidida, posant en novinent tota la na-
quina organitzadora del Grup, aquesta raaquina que esta 
conposta per tots oís socis anb bona voluntat i ganes 
d'aconseguir co que ds el nostre anhel; la eonsagracid 
definitiva del G.E.M.M. dintre do l'aabiont nuntanyenc. 

Han cstat uns plataners del voltant do Llinas tdel 
Vallds, ol lloc olegit enguany per instal-hi la nostra 
petita ciutat fantasraa. Allí, presidits peí najostuós 
Montsony i acollits sota l'oñbra deis verds arbros ban-
yats peí joliu riu Mcgent, passaroia una nit i un jorn 
do conpanyonia i ben estar, distrets anb .el prograna de 
proves i concursos que a tal fi hen preparat, por fer 
nds agradable 1'estada deis acanpaders, ja que la finali 
tat del canping es precisanent la de allunyar-nos del 
bullici do los ciutats nodernes i cercar on oís boscos, 
prats, valls i cins, la tranquil-litat quo el eos i l'a-
n±r¿a deis hones necessita per poder-sc enfrontar desprds 
anb alegria d'espcrit i forca noral i física anb les 
tasques quotidianos tan conplicades avui dia. 

Actualncnt 1'organitzacid ha entrat on un periodo 
do naxina activitat i no ds estrany de veuro la Secreta
ria del Grup plena d'olenonts, no tan sois do la Seccid 
do Canping, sino que tanbd conpononts do los altros Scc-
cions, cobejosos d'ultinar tots els detalls per que cap 
contratenps vingui a ennuvolar el que volon'quo sigui la 
nostra Acar.ipada. 

Des d'aquestos ratlles inviten a tots els socis, a-
nics, siapatitzants i a totes les altros ontitats, a as-
oistir al Canpanent G.E.M.M. i poden t.onir la segurctat 
-no por la nostra pjart faren tots els possiblos per que 
".orvin senprc un be 11 record de llur estada filtro no sal
aros. 
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