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P EVI·SIO ost TE PALS PI I EUS P l DESE BRE DEL 19bb

Eis quatre primers dies, encore sota lo lIuna plene, mal temps a tota la costa. Despres
del dia 5 al 11 (Ia lIuna en quart rninvant) gairebe tots e!s d ies bon temps relatiu . Es des del
dia 12 qre el fret codo vegada sera mes viu. Les nevodo s als pirineus, nna darrera I'altra. Per
Nadal dospcms de neu 01 Refugi Baldrich [tex tucl rnen t lo previsi6 es 40 ems. damunt els mil
metres). I aeabarem el mes amb el temps revol rc t variable i dolent. Salut i bona sort als
excursio ni stes nadalenes. Bo n Nadal i fel ic any nou a tots!

ASSEMBLE GE ERAL ORDI ARIA
Pel diumanqe 11 de desembre del 1966

ales deu heres del m ti l'estatge social

ORD RE DEL DIA
1.° Aprovar l'a cta de I'Assamblea darrera
2.0 Informaci6 de l' ctivid d de l'Fntitat
3 .0 Inform cia sobre l' stat econom ic
4.° EI consell deman ugmentar les quotes
5.° Desti del donatiu de l'rxe rci t
6.° Primer s mesures dun n ou estatge social
7.° Precs i preguntes
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El dia 1.er de Setembre al nostre estatge social, -s'exp osa r e n les fotos del «Concurs
Fotografic de Canyelles» organitzat per lao.Seccio Fotograflca, els resultats del qual es ferern
ja publics en circular passada, Es tanca el dia 30 del mateix rues i totes les obres foren de
qualitat extra. Horn ha sentit a dir respecte als homes de la Seccio Fotograflca que prepa
ran un concurs d'envergadura sensacional.

El dia 18 de Setem hre i sabre una Ilargada de 17.770 metres, a mb sortida a Martorcl l
i arr'ibada a l'OrdaI (poble) es participa a la III Cursa Social de Regulur-itat de la A. E. C. de
Vilafranca. Participaren 13 equips i la classiflcacio ha sigut:
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Antoni Ordovas
An na 1\1.3 Ferrer - '
A1var ..Archi tla
~ani Ferrer
LI u is 'Da vi II

Ha mon 1\1 a rt i
Marce lli Ferrer
Da vid \ Tida 1
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, L'equip format per Anna M." Ferrer i Montserrat Carbonell, primer equip femeni
classificat a, la Marxa 11a obtingut prerni especial de la III Cursa Social de la A.': E. C. Vila
franca. Hem d'aclarir que en a questaprova 110m creu queJa mitja n a de 4'.461 me h. de' l'Or
ganitzaci6 no corresponia al relleu del terreny, mes quan el ca mi estava completarnent mar
cat de dalt a baix, Creiern que havia de ser rues baix j pertant m es rapid. El detaIl de fer
nos -p a ssa r pel poble de Corbera era forca interessant i 13 prova no va deixa r de tenir els
seus atrrctius.

El dia 25 de Seternbre la Seccio Folklorica la qual representa e'ls interessos dels
«Amics de la Sa rdana» a Vilanova dona ala:Placa d eIa Vila 1a primeru aud icio de sarda nes
a carrec de la «CobIa Sitgetana». Al mateix temps ~ profitem per agrair 21 mestre M. Rius
de la Co hla Sitgetana la seva delicadesa de dedica r-i os i-ria sarduna ,q u e fou tocada al darr.e
Campa ment de Tardor: «La Talala aLourdes», '

El dia 1 i 2 d'Octubre es varealitzar e l Cum pament de 'Tardor a:' Lourdes: 48 tendes
i 162 acampadors, Un exit gairebe personal del nostre De legat, Argimir Gra n el l, formidable
de treba ll i d'organitzacio. Fins cotxes de la Fra n ca :(1) acampa re numb .n osa lt r es. Es desen
rotl la ta mbe el II Cross Local de marxa per mun ta nya queveie lavictoria del nostre consoci
En Xavier Callao a111b 33' 33" rebaixant el record de 34" 12" de I'any passa t. Participaren 33
marxadors atletes de «cross». En Xavier tambe fouel primer- en ·'.p uj a r La Talaia en 6' 20"
pero no aconsegui rebaixar la de l'any passat de 6' 15" .d ' En Rafael Dichos, HelTI de rernar
car que en aquest ca rnpa ment tinguerem la 'joja de saludar melts companys de Vi13t~ancB

que aca mparen a mb nosaltres.



El dia 9 d'Octubre amb motiu de colIoca r la cinque nn ca pe 113 de la Verge de Montse
rrat a l «Cami de Its Capella s» i a la cruil la de la Casa Alta, cerirnonia que fin i prop del mig
dia, el de lega t-ca p En Hanlon Lozadai els cine companys d e: I «oomando» encarregat de fer
110, en ava ncar pel recorregut del ca m i, es troba rern a mb la desagradable sorpresa de que
1£1 Capella d e l Pla de les Pa lm eres h avia d esa paregu t, resta n! tan sols el pal i els in d icadors.
Curosarn ent, pel qu e cs veu, hav in estat d escargolada ... ados passes d e lnou-cami carretera
de la ENHEll ales tor res rueta l'Ii ques dels voltants. Si con tiuue m aixi, la nostra tasca de
revaloritzar cls antics ca mi ns de muntanya es condemnad a a la destruccio a mb perdua de
temps i de diners.

El dia 12 d'O r tuhre, els «Veterans Casats» desafiarenr ls «Pass ar el.ls per Cacar: e l par
tit de pi lo ta trad icio nal de l'Agrupacio. F~I Cclillp fou el de Hibes i el resultat 5-2 favorable
;11s «Passa rel ls». «L' Arhite r », P. C. Hobert ho feu «tan be» qlle fou aixeca t da munt les espat
l les en' fln ir el «rnatclu p ero COlll que p-esa ta nt no aconscguiren a rtibar a la riera. Sortosa
me nt els a n i ms a la m eitat de la coste llada, sola els pins, es calmaren. Els equips que pas-
sen a I'historia 19G6 son: '
Passarc l!s (Solters): Poell - Redon - Sil116n - Simon - Miro - David \T. - Salleras - Penna

Marcel·Ii - Sa ntacs na - Archi l la
Veterans (Casnts}: L oz ada - J uli~l - Gud in - Gracian G. - I.JurtJ3 - Davin - Parcerises - Osso

I~u tifoll - Fuste - Sad urni.
He m d e re ma rc l r que el partit fou lil mat i el dia 7 de Novembre ales nou de la nit

en sesio «privada » fou exhibit, Grall exit. ,

El dia 16 d'Octubre tres equips participaren a la XXI Marxa Excursionista d'Orienta
ci6 per l\luntanya, organitzada pel C. E. Pirinaic, amb sortida i arribada a Centellas, Aques
ta prova teo-en nr saltre s una calorcsa acollida, Diem calorosa perque encara recorde m les
nostres victories dels n nys 1957 i 1958 (Maria Llum Alba i Anton Minet en el primer) i ames
perque les curses pel Pirinaic, val a d ir-ho son extraordinaries en tot. I en aquesta edici6
els nostres marxadors tornaren encantats. Bona,cursa! Encertada de debo! La classiflcacio es

- -

Atalaia Marxa E Q ,U I P Punts

1 15 Hamon Marti Maria Planas 17
2 83 Marcel-li Ferer - Margarida Paterna 33
3 129 Lluis Daviu Josep Canoves 86

La llargada de la cursa er:a de 19.276 metres, i el temps 5 hores i 10 minuts de carninar

Darrera nova! El POllet de La Vall destrurtll La segona base d'aigua del cami de mun
tanya des de Vila nova a Sant Miquel d'Olerdola ja no existeix. Ha estat d estrult per una
Cornpanyiu urbar itzadora en oina mitar i esplanar 'u na carretera a tre nta metres del Iloc
Tota la zona d el Puig de l'Aliga -queda inutilitzada per la practica de I'excursio nisme. El
tram des de la car l na sud del Pou que en llaca amb el nostre cami de Les Ca pelles fins la
Casa de l.a Vall, aquell oorriol qU f~ pel fo n s de la vall feia la delicia de tants excursionistes
de Vilanona i de Vilafranca, esta profunut: arrancats eis pins .p e r maquines «carter», Una
veritable dissort. Quina desgracia.

Ja no hi ha aigua entre In primera base, el Pou de Can Ra moriet i Ia tercera base:
La FontdeI'Avellaner i el que es m es trit: Ta llat ja el classic Call1], els excursionistes ja no
teninl call1i directe ft'l1s a Sant Miqu el. El Pllig de l' Aliga punt de reunio pels companys de
Vilafranca (el pessebre) i nosaltres (1_3 Crtu de l'Aliga) queda .la , perdut per sernpre nleS,
al nlenys; per ara.



Hem de huscar una nova via, que sera naturalment mes llarga cap a ponent. Creiem
que valdra la pena de fer-ho i proposem a ls companys de Vilafranca de trovar un altre lloc
escaient com a reuni6, i fins hi tot, per que no? un Iloe d'acampada.

La Copa-Trofeu 0.° 30, ha entrat ja a la nostra vitr-ina. 'Es t racta de la copa de l'Ajun
tament de Palleja, guanya da a la Marxa No cturna d'enguany, p e ls nostres equips de marxa.

Altre darrera nova! Noticies rebudes diuen que s'ha construit una carretera des de la
Plana Novella fins Begues. EI pis es de pedra pero ja apte per a uto m ovi ls. es a dir e s pot fer
de Sitges a Begues passant pel bell mitg de les a ltures del Garraf Heco ma nern a ls nostres
cartografistes que la situin sobre mapa quan DIes aviat millor.

BALLADA DEFI D'ANY
Nit del 31 de Desembre del 1966 ,

Al nostra estatqe Social, distingida reuni6 de Cap d'Any

Reserveu la vostrataula si voleu esplair-vos com cal en aquesta nit
tan dolca i plena de somrns. dancant als toes del

Conjunt THE VIAIrs
Tickets, de 8 a 10 del vespre des del 23 de Novembre

Per acord del Consell n 0 139 del 25 d'Octubre del 1966 cada
dimarts. dia de reunio, la porta enr eixada del carrer restar a abaixada
No sera dia obert pel soci. excepci6 d'aquell especialmer.t interessat en
veure el co.isell per assumpte oficial 0 aquell altre, interessat en seguir
la reuni6 i escoltar el debat En aquest cas deura presentar-se ales 9
en punt de la nit abans de baixar-s e el reixa t.

PEL CONSELL
Xavier 'Salleras

Secretari

~PERS~NALITATS VILAN~VINES~~~~~~~~~~

per Miquel 'Fortuny i Arrnenjoch

Ramon Ballester. Music, deixeble de Bottezzin i, conegut d'Europa i Arner ica i consi
derat a Barcelona el pt-i me r contrabaix de l'cpoca: En -ls seus prograrues, In popular fanta
sia «El Carnaval de Veue cia » era I'obra de' prova i lluime nt.

CEFERI FERRER. Auditor de Provincia i Terc Naval de BBr~eloJ13. No mancat de
saviesa, publica «Reflex ioues sobre las prescr ipciones y confiscaciones en las guerras intes
tinas» primer llibre impres a Vilanova, i «Exposicion de las causas que mas 113 influido en
la decadencia de la Marina» .'.

6. DOMIHGO • Rbla. Caudillo, 34 - Villanueva-y Geltru ,:1966




