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Alguns lectors es preguntaran el perqué d'a-

questa prava. L'any 1977 es va plantejar reviure 

l'esperit d'unes proves que els anys trenta el Cen

tre havia portat a terme en coMaboració directa 

amb l'Esquí Club d'Andorra i altres entitats de la 

Catalunya N o r d , amb els noms de Gran Premi de 

les Comarques Catalanes, i Copa deis Pirineus 

Catalans. Els plantejaments d'aquest Gran Premi 

deis Pa'ísos Catalans estaven en línia amb la nova 

conjuntura política del país. Per una banda, es 

cregué important desenvolupar qualsevol activitat 

que manifestés l 'entitat catalana com a poblé, 

activant també els contactes humans, culturáis i 

esportius amb la resta deis Paísos Catalans, i , per 

l'altra, es veié la necessitat de promoure una nova 

concepció de l'esport, d'acord amb les definicions 

que se'n feren al Congrés de Cultura Catalana, i 

el seu lema concret «L'esport, un dret per exercir 

amb Uibertat». 

Els arguments esmentats varen teñir en el seu 

moment un incidencia considerable, que mani-

festá la necessitat de fer una profunda reestructu-

ració de l'esport a Catalunya, entenent que aques

ta seria veritablement viable quan la Conselleria o 

Sotsconselleria d'Esport, dins de la Generalitat, 

fos una realitat. 

La Secció de Muntanya continua organitzant 

els campaments d'alta muntanya, els ral-lis d'es-

quí ais Pirineus i el ral-li d'alta muntanya, i també 

les excursions col-lectives a diferents nivells. 

D'altra banda, el C A D E viuria moments d'es-

plendor amb la incorporació successiva de nom-

brosos escaladors i la realització d'activitats de 

gran nivell. De la ingent quantitat de vies obertes 

en aquest període, destaca la via C A D E a la paret 

oriental del pas de Montrebei, la primera repeti

do íntegra de la qual realitzaven Ricard Vila i 

Josep Ponce el 23 d'abril de 1977- Aquell mateix 

estiu, el C A D E visitava l ' H i n d u Kush, en el 

transcurs de l'expedició Pa'ísos Catalans, i obria 

un nou itinerari al Mazandaran-7, 6.224 m (hi 

feren cim E m i l i Civis i Jaume Bonaventura). 

ParaHelament, una altra expedició amb mem-

bres de la Secció de Muntanya (Afganistán 77) 

Trenta-cinqué aniversari del C A D E . Ricard Vi la, president del C A D E , 

presenta l'exposició de materials d'escalada i mostres de les acti-

vitats dutes a terme pels escaladors del Centre en el decurs deis 

darrers 35 anys. 

Pas d'un riu 
tumultuós en el 

transcurs de 
l'expedició Paísos 

Catalans a l'Hindu 
Kush , any 1977. 

Ruta d'ascensió al 
Mazandaran-7. 

expedició Paísos 
Catalans a l 'Hindu 

Kush , any 1977. 
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