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SAbado 8 de julio de 1967
A las diez de la noche en primera convocatoria y

a las diez y media en segunda convocatoria.

.ORDEN DEL DIA
1. 0 Aprovacion del Acta anterior
2.° Resumen semestral de actividades
3.0 Ingresos y gastos primer semestre
4.° Creacion del Consejo superior consultivo para la

supervision de elecciones presidenciales.
5.° Ruegos v preguntas

SOCI
Es tu deber asistir a la Asamblea Ge---------~--,,·

caminos a seguir para conseguir los objetivos de la
.....~N'ttJ# . los
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AGRUPACIO
EXCURSION ISTA
ATALAIA
Carrer Anselm Clave, 3

Telefon 293 12 57

Vilanova i La Geltru

ADHERIDA A LA FEDERACION
CATALANA DE MONTANA, ESQUI,
ASOCIACION ESPANOLA DE
CAMPING Y CARAVANA
Y AL COMITE DE EXPLORACIONES
SUBTE RRANEAS DE CATALUNA

BUTLLErl EXTRAORDINARI

JULIOL DEL lqb7

conssu SUPERaOI DE LA A~ E~ A~
EI Consell Directiu presentara el dia 8 de

Juliol a l'Assemblea General, per la seva
aprovaci6, les 30 persones que forrnaran
aquest CONSELL SUPERIOR CONSULT~U i
que son les que han format part dos anys
o mes, de Juntes Directives, quines perso
nes supervlsaran les eleccions de President
pel quadrlenl 1968 -1971?

Aquestes persones amb un petit historial
son:

N.O 1 Fortuny i Armenjach, Miquel
Primer President, escollit per unan.rnltat

en la primera Junta Directiva. Vetera d'aque
lies excursions classiques. Renuncla al ca
rrec de President un any abans deIs quatre
de manament, el 1959, i despres quatre
anys Vice-President.

Ha estat l'anlrna de les excursions turis
tiques, i gracies a ell molts feren els pri
mers passos de I'excursionisme, conelxent
.tots els racons histories del nostre pais.

N.o 2 Muela i Martinez, Tomas
Cor i nervi de la nostra Entitat, fou esco

lIit President a l'any 1959, es per tant el se
gon President dins I'historia de la A. E. A.

Impulsa el moviment excursionista de Vi
lanova i slque l'esperlt de la tan coneguda
i famosa Expedici6 als Pirineus Occldentals.

Va esser el creador. del nostre actual Lo-
cal Social. >

Acabat el seu manament, fou de nou es
col!it l'any 196'37 renunciant un any despres,

Medalla de Plata del F.E.M., que Ii fou
donada I'any 1964.

N.O 3 Camar6s i Robert, Pere

Tercer actual President de la nostra Enti
tat, escollit I'any 1964.

N.o 4 Ordovas i Rabinal, Antoni

Deu anys amb carrecs tecnlcs de mun
tanya i administratius. Creador i organitza
dor de la Marxa Social de Regularitat i d'O
rientaci6 per Descripci6, primera de Catalu
nya en aquesta modalitat.

Excursionista extraordinari, aconsegui en
solitari el Mont-Blanch. Ha sigut el guia Pi
renenc .per els joves, nois en aquella epoca,
als qui ensenya el camf i el pas desconegut.

Company mes extraordinari encara i el
primer que cornana excursions segons cons.
te en l'arxlu, al Refugi d'UII de Ter, als Ra
so de Peguera, a I'Aneto per la Renclusa, a
la Morella i Coli Sostrell, a Ararnprunya, al
Puigmal, al Nou Creus i al Nou Fonts, al
Mont Perdut i a Cotatuero, a I'escletxa de
Roland, a I'ermita de Sant Joan, la Pena, al
Pic de I'lnfern, amb J. B. i R. L. a l'Aneto
per Coronas, a la Mola d'Estats, al Mont
Blanch i Chamonix, el primer de fer la tra
vessa amb esquis Nuria - Setcases, a Sant
Llorenc del Munt, a la Serra d'en Clja, a
Marbore, a les Valls de Pineta i Orcideto, al
C ~ .cabarrosa i Sallena, a l'Artiga de Lin, a
Coma de Vaca, al Vignemale, Gariz i Arilz
clo, Nuria - La Molina amb esquis, el Mulle
res i el Forcanada, al Maladeta i als Bisibe
rris, Nord i Sud i al Montmell,
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N.O 5 Julia i Llobet, Josep
Deu anys al servei de l'Agrupaci6. Vetera

organitzador de tota mena de Campaments
fundador i primer delegat de la Secci6 de
Muntanya i Escalada. Ha sigut el primer es
ealador de I'Entitat, el de mes escalades a
I'any 1956 i 1957, i encara a I'any 1965. EI
primer que cornana excursions al Matagalls
i al Turo de I'Home, el de la Travessa Vila
nova - Beques, el de La Molina i Tossa d'Alp,
Estanys de Malniu i Engorgs, Puig Pedr6s i
Caranca, Salom6 i el Riu Gaia, a la Vall de
Glstaln, del Glorieta, Vallgrassa, Estanys de
la Pera i Andorra, Font del Faig, Foigare i
i Serra del Catllaras, ales Roques Altes de
Moixer6, als Cells del Aranesos i de Toro,
al Canig6, a la Serra de Card6, a Neva i al
Torrent de Pareis.

N.o 6 Lozada i Galofre, Ramon
Porta rnes de deu anys de servei a l'Agru

paci6. Es el vetera de totes les guerres i
batalles. Promotor i anima de la construcci6
del «coco» al cim de la Talaia i creador del
Camf de les Capelles, desde la Talaia fins
al Puig de l'Aliga. Expert del Garraf, primer
de I'Aneto per Coronas, al Gallicant i al Sot
del Bac. Ha comanat la travessa Vilanova
Montserrat moltes vegades.

Carnpista extraordinari, extra per trobar
l'ernplacarnent exacte, i primer al Coli de
Sou, Coma Armada i Montgrony.

N.o 7 Alvarez i Boquera, Ferran
Ha format part qairebe set anys de les

Juntes Directives i fou el primer Delegat
de la Secci6 de Cultura i I'home que pro
jecta I'Entitat per primera vegada a Vilano
va amb el IIa9 de les Comparses. Les seves
dots d'organitzador i diplomatic van quedar
com a model en el Campament de Vacances
de l'Artiga de Lin, que dirigf amb gran acert.

N.o 8 Marques i Marques, Hellenl
AI servei de l'Agrupaci6 durant cinc anys
Administra I'Entitat de forma insuperable,

triplica els volums de la Biblioteca i fou
I'organitzador dels Concursos Sardanistics
a Vilanova, de tan bell record.

EI promotor de les excursions als Pirineus
francesos, Pica del Carl it, Vall de Farrera,
Pica d'Estats, el Taga i els Motllats. .

N.o 9 Blanes i Minguez, Josep
Formant part de les Juntes Directives va

estar cinc anys al servei de I'Entitat. Polita
cetlc en tots els aspectes, Organitzador de
I'anomenada Operaci6 Anual. .

Crea la Secci6 Jovenil i tlnque gran acti
.vit at en el «Butlleti» de l'Aniversari, el pri
mer extra de I'Agrupaci6.

Amb A. O. i R. L. primer que comana
I'Aneto per Coronas, primer en escalar el
Cavall Bernat, al Gra de Fajol i segon al
Mont - Blanch.

Va esser el de mes escalades els anys
1962 i 1964.

N.O 10 Antoni Ferrer
Mes de quatre anys al servei de l'Agru

paci6. Anima de les exposicions paleol Iti
ques i espeleologiques, l'horne de mes «fo
rats» en els anys 1963, 64 i 65. Collecctonis
ta, feu donaci6 en aquest darrer any del ma
terial recollit en les seves excursions i
d'una importancia ta t que l'Agrupaci6 ompli
una vitrina. Fou el primer que dlbuixa i pu
blica I'Avenc Geltru, al Garraf. Col·labora
amb revlstes tecnlques d'Espeleologfa. Ais
arxius consten deu prlrneres de coves en
primeres sortides i el primer que cornana al
Montsant, la Vall de Marfa, els Ports' de
Beseit, al Matarranya i als Pies d'Europa.

N.o 11 Prats i Bayo, Manuel
Cine anys al servei de I'Agrupaci6. Dele

gat - President de la Secci6 Folklorlca i un
dels tres creadors dels «Arnics de la Sarda
na» a Vilanova, sota els estatuts de la Sec
ci6 Folklorica.

Gran excursionista i sardanista, porta una
ferma tasca sense desmai. Ha sigut distin
git amb primers prernls com a vencedor en
proves deportives.

N.o 12 Vidal i Sancho, David
Va esser el primer home de la jove gene

raci6 de I'Agrupaci6 que entra a formar part
de les Juntes Directives de I'Entitat, donant
exemple de que als divuit anys es poden
agermanar el seny amb I'esperit d'aventura.

Servf d'enllac i portantre dels joves al
Consell.

Propaga I'esperit de Muntanya i porta sis
anys al servei de l'Agrupaci6.

N.o 13 Santacana i Capella, Jesus
Fotograffa, cinema, maquines projectores,

etc. Sis anys buscant i trovant solucions als
problemes d'esplal de l'Agrupaci6, donant
dinamisme als aetes Socials del local, junt
amb D. V. i S. aportaren ales juntes el seu
dinamisme jovenil. Avui, President de la
Secci6 d'Esqul de I'Entitat.

N.o 14 Moline, Ramon
Galrebe cine anys de Vicesecretari. Co

opera brillanment en aconseguir el primer
local Social de I'Agrupaci6 en temps de la
primera Presidencla. i treballa de ferm als
temps heroics.



N.O 15 Soler, Francese
Secretari i contador mes de quatre anys.
La seva tasca administrativa ha quedat a

l'Entitat com a model. Gran muntanyenc i
marxador extraordinari.

N.O 16 Llaverias, Isidre
Dintre de l'Agrupaci6 i per mes de qua

tre anys represents I'esperit de I'acarnpa
dor. Encara en 1966, fou el cap del Campa
ment de Primavera a Ollvella, i el Delegat
de 1'Entitat als Campaments Oficial i So
cials.

. N.o 17 Granell i Guasch, Argimir
Cap indiscutible dels Campaments de

tardor a Lourdes.
lnlclador del Cross a I'ATALAIA.
Cine vegades campi6 d'esqul de fons i

descens de l'Agrupaci6. Cap de l'equip que
l'any 1965 conquerf el primer Iloc al Raillye
d'Esqui, i segon en el de 1966.

Primer Delegat que cornana a la Mola de
Coil de Jou, Escornalbou, al Pulqllancada, al
Pic de Bast.rnents i a Gavarnie.

Dona empenta i personal itat a la Secclo
d'Esqui, que presldi durant dos anys.

N.o 18 Salleras i Asensi, Xavier

Medalla d'escalada de I'Entitat i el primer
que junt arnb M.F.G. assoli el Cervino. Te
la I Copa Tres Presidents, guanyada al Cer
vino.

EI primer que assai I .el Pedraforca en so
litari i el que mes vegades ho ha fet.

Quatre anys al servei de l'Entitat, i avul
dia Secretari General de l'Agrupaci6.

N.O 19 Lozada i Galofre, Carles
Gran collaborador durant la prirnera Pre

sidencla,
Treballa de ferm en el primer Local So

cial, donant el 'seu toc personal i artistic a
I'antic local.

. N.o 20 Masip, Octavi
Va esser Delegat de marxes i contrlbul

extraordinarlament a aconsequlr omplir de
copes les vitrines de l'Agrupaci6.

Oracles a .ell , s'lncrernentaren les marxes
per muntanya.

Mes de tres anys en Junta Dlrectlva.

N.O 21 Marti i Salvany, Bamon
Un altre home que, abans dels vint anys,

entra a formar part de Juntes Directives.
Avui es el Delegat de Marxes.
Va esser el Millor Marxador de I'Entitat

a l'any 1965.

N.O 22 Fuste i Olivella, Joan

Dels primers que formaren a l'Agrupaci6.
Funda les normes i duplica els stocks de

material a la Secci6 de Muntanya. Cap d'una
familia excursioniste. La seva muller ha
guanyat cinc vegades el Trofeu Constancla.

Actualment es el Delegat del Refugi Bal
dr ich.

t~ .O 23 Vidal i Figueres, Josep

Fundador i primer Delegat de la Secci6
Fot oqrafica.

Posa les bases d'aquesta Secci6, treba
l lan dos anys sense desrnai al serve! de
I'Agrupaci6.

N.O 24 Rion i Lopez, Aurelia

Mes de dos anys al servei de l'Entitat,
Es promotora i esperit dels cursets de

Catala de I'Agrupaci6. Germana del plorat
Josep A. Rion, tresorer que fou de l'Agrupa
c i6.

N.O 25 Elias, Josep

Tres anys formant part del Consell de
l'Entitat, i dintre dels seus carrecs d'una
efectivitat extraordlnarla.

Actual Vice - President de l'Entitat.

N.O 26 Penna, Antoni

Ouatre vegades campi6 d'esqui de Fans
Descens als campionats de I'Agrupaci6.
Forma part de I'equip que quanya en 1965

el Raillye d'Esqul i segon al 1966.
~1a sigut Delegat de Marxes i President

de la Secci6 de Muntanya.

N.O 27 Marti i Masso, Antoni

Mes de dos anys Tresorer General de
I'Entitat. Asesor de Medicina de tots els
grups.

Junt arnb J.F.G. crea el «Grup Cientific
d'Excursions Planejades» que fou l'unlc es
fore per fer una tasca d'equip de cara I'es
devinador. Te Ja III Copa Tres Presidents,
guanyada al Pedraforca, per assolir-Io per
primera vegada a ·I'hivern, i el primer que
ha recorregut l'Afrlca del Nord.

N,O 28 Ferrer i Garriga, Joan

Mes de' dos anys dedicats als Mapes i
planells de l'Entitat, Classificant i ordenant
els mat eixos. Fou I'eix del «Grup Cientific
d'Excursions Planejades» arreplegant una
valuosa informaci6 dels indrets de Catalu
nya . Es dels n18S joves del actual Consell.



N.o 29 Gudin i Perez, Jordi

Dos anys al servei de I'Entitat. Durant
aquest temps ha controlat tot el material i
tota situaci6 dintre I'estatge social, quina
responsabilitat esta al seu carrec.

N.G 30 Candela, Josep

Altres dos anys servint a l'Agrupaci6. En

el seu manamenta com Delegat de la Secclo
Fotoqrafica es porta a terme el I Concurs

Nacional de Fotograffa, i enlalra l'activltat

de la Secci6 amb tres concurs anuals dife
rents.

CLASIFICACIO MILLOR PREMI CONSTANCIA 1966.. 67

MARXADOR 1966 - 1967 MASCULI

1.° Joan Fuste 347 p.
1 Marcel·1i Ferrer 292'50 Punts 2.° Xavier Salleras 295 p.
2 Ramon Marti 388'54 » . 3.° Jordi Gudin 287 p.
3 Maria Planas 398'39 » FEMENI
4 Marg~l·ida Paterna 402'98 »

Dolors Tribaldo 393 p.1.-
5 Lluis Daviu 448189 »

249 p.2.- Maria Marin
6 Josep Canovas 474'57 »

Enriqueta Castafie 199 p~3.a

7 Manuel Prats 519'14 »

8 Anton Penna 540'56 » INFANTIL

9 Pere Camaros 549'56 » 1.° M.a Rosa Fuste 201 p.
10 .Joan Ferrer 576'20 » 2.° Isidre Poch 102 p.

3.° Eduard Camaros 65 p.

CAMPIOIATS SOCIALS O'ESQUI DE L'ENTITAT
ANY F 0 N 5 DESCENS FEMENI LLOC H.I part.

1961 A. GRANELL A. PENNA c. GUINDAL Rasos de Peguera 12

1962 A. PENNA A. GRANELL Tossa d'Alp 12

1963 A. PENNA Pistes de Nurla 13

1964 A~ GRANELL A. GRANELL A. RION Pistes de La Molina 13

1965 A. GRANELL A. PENNA M. N. ALBA Pistes de Nurla 14

1966 No cel·lebrats

1967 M. SANS La Molina 9



PETIT HOMENATGE AL MESTRE IOlDRI
Fa cine anys que va morir el Mestre Tol

dra, Sols va esser recordat -si la memoria
no em falla- en el primer aniversari. Es va
celebrar una missa i una ballada de sarda
nes a la Placa de La Geltru, prop del [ardi
dedicat a ell, organitzat per l'Ajuntament, en
collaboracio amb la Secci6 Folklorlca d'a
questa Agrupaci6.

Com es possible que un poble que te fills
de fama mundial, com es el cas del Mestre
Toldra, no es recordi d'ella? La Secci6 Fol ..
klorica i Amics de la Sardana varen fer
unes gestions pero no se n'ha vlst cap re
sultat, No seria possible que des d'ara co
mencessim a preparar I'Homenatge que es
mereix el Mestre Toldra, per a l'any vinent?
Que no ens passi per alt!

Crec que valla pena, pensant en aquells
que no les coneguin, que rnencionesslm al
gunes dades de la vida del Mestre.

Neix a la nostra vila el 7-4..1895. Mor a
Barcelona el 31-5-62.

Ais 7 anys dona el primer concert a la
Societat «La Uni6 Vilanovesa», Ais 10 anys
Ii donen classes a l'Escola Municipal de
Barelona els Mestres Nicolau, Millet i Gal
vez. En 1912 funda el fam6s «Quartet Re..
nalxement», junt amb un altre vilanovf, Jo
sep Recasens.

BONES NOVES
Eis nostres amics, I'entusiasta Marcel·1I

Ferrer i la seva promesa Margaride Pater
na s'han unit en el Sagrament del matrimo
ni. Per molts anys! I que ara que han entrat
en el capftol adult de la vida, puguin viure
de cara als nostres ideals.

EI matrimoni Losada-Espf he vist enjoio-
·d a la seva liar amb el naixement del primer
flll, 0 qui han posat sota l'odvocccio de
Sant Jordi. Que puguin fer d'ell un home
conscient.

Obte el Premi -Fundaclo Rabell i Patxot»
l'any 1921. Estrena al 'Palau de la Muslca
Catalana I'Opera «EI Giravolt de malq» el
7-10-19L8. Es representada al Liceu el 15-5..
1938. En 1954 es nomenat «fill il·lustre»
d'a questa vila. EI 11-4-1959 Ii es cancedida
la «Gran Creu d'Alfons X el Savl», i a titol
posturn, la Medalla d'Or del Cercle de Be..
I es Arts, de Madrid. Es nomenat Director
de l 'Orquestra Municipal de Barcelona l'any
1944.

Ha compost 35 sardanes. D'entre elles
cal destacar «Sol ixent». La primera sarda
na (1917) fou «Sol ponent» i l'ultlma (1951)
«Vallqorquina», Dedica a la nostra vila la
sardana «Vilanovlna», que fou estrenada el
12-10-46 en ocasi6 d'un Magnffic Concurs
de Sardanistes.

Dona a coneixer a Barcelona els «Quar
tets de Beethoven». L'any 1922 estrena el
fam6s poema «La maledicci6 del Comte
Arnau», versi6 per a 3 cables i orquestra.
EI 24-11-61 estrena al Liceu «L'Atlantlda
de Manuel de Falla, sobre el poerna immor
tal de Verdaguer. L'ultlrna actuaci6 publica
fou al Teatre Manuel de Falla, de Cadis,
tarnbe amb la mateixa obra.

A. TORT

SECCIO DE CULTURA
En el sorteig corresponent al mes de

[uny he estat prerniot el soci Pere Fernan
dez i Llambrich, amb el llibre cEls Escorpins
outer Baltesar Porsel.

EI soci premiat pot passer a recollir el
Ilibre quolsevol dimarts 0 dijous de 8 a 10
del vespre, caduca als 60 dies del sorteig.
En cas de no esser recollit, posscro a for
mar part de lo nostra biblioteca.



TROFEU
,,
CONSTANC

'- 1956 1957 1958 1959
RESUM D'ACTIVITATS Sorfides Persones Sortides Persones Sorfides Persones Surfides Pers

EXCURSIONS D'ITINERARI 18 149 20 195 22 156 25 I... ... ... ... ... I.

PROVES CONTROLADAS, (marxes i rallyes) 2 6 4 61 3 54 6

CAMPAMENTS A. E. ATALAIA ......... ... 4 104 3 58 5 172 4

SORTIDES D'ESCALADA ... ... ... ... ... ... 3 56 2 19 5 49 1

SORTIDES ESPELEOLOGIQUES ... ... ... ... 5 38 13 126 3 21 3

SORTIDES SKI SOBRE NEU ...... ... ... ... 1 4 2 8 2 4 4

MARXA SOCIAL A. E. ATALAIA ... ... ... - - - - - - 1

OPERACIO ESPECIAL ... ... ... . .. ... ... ... - - - - - - -

SORTIDES TURISTIQUES ......... ... ... ... 10 475 6 255 3 110 2

TOTALS PER ANY ........................ 42 832 50 722 43 566 46 I

_ j(~ . __ 1 _~

I EL ({TROFEU MUNTANYA», ES EL MES AN·

TIC DE TOTS. RECULL LA PUNTUACIO DE

TOTES LES SORTIDES DELS ASSOCIATS

DURANT L'ANV. EL SEU HISTORIAL ES UNA

BRILLANY EXPOSICIO DE LES ACTIVITATS

EXCURSIONISTAES DE L'AGRUPACIO.

VEN
ANY MA

1957 Salvador

1958 Josep Bl.

1959 Salvador

1960 Hel·leni I

1961 Josep Ju

1962 Josep Ju

1963 Anton FE

1964 Ramon L

1965 Argimir

1966 Xavier S~

' 1967 Joan Fu~



:IA A LA MUNTANYA "

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
is Sortides Persones Smtides Persones Sortides Persones Sortides Personas Sortides Persones Sortides Persones Sortides Persones
-

0 28 248 29 248 49 461 45 377 43 385 64 586 45 218

7 6 134 7 208 6 130 7 284 7 204 6 204 9 86

1 4 316 4 170 4 190 2 195 3 132 2 225 2 198

5 1 6 .2 11 2 29 2 14 2 20 9 67 - -

7 3 25 2 21 11 94 12 69 9 108 15 106 7 48

5 5 24 3 28 4 30 4 32 8 67 8 77 6 84

2 1 70 1 116 1 120 1 88 1 76 1 110 1 56

- - - - - 1 32 1 29 1 43 1 49 1 18

3 7 240 - - - - 3 91 2 59 1 28 2 65

0 55 1063 48 802 78 1086 77 1179 76 1094 107 1452 73 773

~EDORS DEL TROFEU
~~~~

CULl FEMENI JOVENI'v'Ol

[alras Enriqueta Castafie

es Vicky Florenciano

[alras Rosa Romeu

arques Enriqueta Castafie

i Enriqueta Castafie M.' Dolors Sanmiguel

i Enriqueta Castana Franc. Xavier Lozada

"eiA Enriqueta Castafie Franc. Xavier Lozada

.ada Dolors Espl M.' Angels Sanmiguel

ranell Doiors Tribaldo Joan Redon

eras Dolors Tribaldo Isidre Poch

~ Dolors Tribaldo M.a Rosa Fuste



Esqui de Muntanya
Eis nostres esquladors de muntanya estan

a l'alcada dels millors: destres i forts, te

nen al seu historial la qran victoria de I'any

1965 al VII Rallye d'Esqui de Catalunya. Si

be entre els millors i els joves hi ha una

gran diferencia, creiem sincerament, que,

en esqui, cada any que passi, anlrern a

meso Aqul la questi6 esta en el material.

Facilltern material als joves i tindrem es

quiadors de qualitat i en quantltat,

HISTORIAL DEL RALlYE DE CATALUMYA DEL C.E.C.
1960
Nurla - UII de Ter

II Hallye

1961
Andorra

III Rallye

1962
Nurla

IV Rallye

1963
Pallars Sobira
\1 Rallye

1964
Maladeta

VI Rallye

1965
Pic de l'infern

VII Rallye

1966
Cerler

VIII Rallye

A. Ordovas

J. Blanes

A. Granell

A. Ordovas

A. Penna

C. Massana

A. Ordovas

J. Blanes

A. Granell

A. Ordovas

A. Granell

M. Ferrer

A. Granell

M. Ferrer

R. one
«An

A. Granell

M. Ferrer

A. Penna

«8»

x. Salleras

C Massana 5.°
I. Marin

A . Granell

M. Ferrer

A. Penna

1967
M. Ferrer

A. Penna
X. Salleras
(es retira)



CI murdan.qenc •
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,
I alegria .

Concurs social de lotogralia de muntanya
BASES

Tots aquells que amb la motxilla a l'es
quena van per les muntanyes de la nostra
estimada terra, descobrint nous horitzons,
i aquelles families que . menyepreen la co
modidat del cotxe i s'enfllen cami Ilarg i
cansat enlla per disfrutar de la natura, es
mereixen -i mes en aquest temps- un
homenatge, pero el bo del cas es que amb
el seu esforc reben el premi: I'alegria.

A la muntanya tot es mes sa, mes pur.
Ouantes vegades enmig dels pins ens hem
menjat aquell ar: as que a casa hem rebutjat,
aquelles sopes que a casa trobarfem insfpi
des! . es que al bose hem d'esser
nosaltres els qui ens hem de preocupar de
la nostre alimentaci6. I alia que normalment
es una carreqa i un deure a vegades, esde
ve un joe i I'alegria d'aquelles hores que
hom passa entre els companys. EI munta
nyenc, quan surt, no acostuma a posar-se
de panxa al sol esperant que Ii plogui el
manna. Te una colla de preocupacions, L'itl
nerari, I'horari, el saber trobar aquella dre
cera molt ben marcada sobre el mapa pero
que sobre el terreny es mig esborrada, co
berta per la brossa, a causa del temps que
no hi ha passat ninqu, aquells nuvols que
sembi a que amenacen tempesta, poder arri
bar al Refugi 0 al Iloc d'acarnpada abans
que es faci fosc.

Expositors:
Eis socis de I'Aqrupac!o.

Tema:
Paisatge de muntanya esports relacio-

nats amb la muntanya.
Obres:

5 per cada participant (en blanc i negre).

Mides:
Mfnim 20 X 20. Maxim 30 X 40. Refor<;a-

des amb cartolina. AI dors de cada fotogra
fia constara Lema i Tltol. Es fara constar el
Iloe on fou presa. En sobre apart, clos, figu
rara el nom del concursant. A I'exterior:
Lema i Tftol.

Cal cercar la Ilenya, preparar un progra
rna, muntar tendes, organitzar el foe de
camp; l'escaJada, el rappel ... EI muntanyene,
quan surt, treballa rnes del que faria nor
malment, pero ho fa amb I'esperit rnes
obert i sa, amb I'alegria que sol donar el
fer un acte noble, desinteressat, del que
sap divertir-se sense recorrer als aetes
massius (cinema, televisi6, etc.l , EI munta
nyenc es aquell que no vol que el seu es
plai es perdi en el no res. Sap buscar les
seves diversions en quelcom que forja vo
luntat i esperit, conrea qualitats com son
la fraternitat, la serenitat davant les adver
sltats, I'esperit d'equip i I'amor a la propla
terra. De totes elles en treu un profit que
el fa mes home .

Maltes vegades hem sentit que hom diu
als excursionistes:

-Per que aneu carregats com a burros ...
caminant?
Eis podriem eontestar:

-Anem a comprar unes hores de salut,
d'alegria, d'esplai, de natura...

Pero com que tampoc potser no 1-:0 en
tendrien ...

J. R. MUNOZ

Pla~:

Admissi6: fins el 30 d'Agost.
Drets:

15 ptes. per inscripci6 (per a aquells qui
no pertanyin a la Secci6 Fotoqraflca) .
Premis:

Trofeu especial a la millor eol·lecci6, i 3
mes, com a minim, i diversos accesslts,
Exposici6:

Del 15 al30 de setembre.
Jurat:

Sera nomenat per una Aqrupaclo Mun-
tanyenca.
Trameses:

AI Vocal de torn (local social).



HISTORIAL CAMPAMENTS
DRORE LL() c:

1 Vilanoveta
2 Olerdola (IV)

3 Can Vinyals del Montgros
4 Font d'Horta

5 Povet de la Vall
6 Olerdola (V)

7 Can Roea de Castelldefels

8 Font de , la Van de Joan
9 Olerdola (VI)

10 Riu Gaia a Salome
11 Vall de Benase

12 Bose de Solers

13 Cim de la Talaia
14 Olerdola (VII)
15 Font del Ferro a Gava

16 Torre del Veguer
17 Cim de la Talaia
18 Olerdola (VIII)

19 Font de Viladellops
20 Ermita de Lourdes
21 Riu Gaia a Salome
22 Olerdola (IX)

23 Riera de Cubellas
24 Can Ferrer de Segues

25 Cim de la Talaia
26 Mediterrania (Castelldefels)

27 Artiga de Lin
28 Tossa d'Alp

29 Ermita de Lourdes

30 Eis Casals a Bonesvalls
31 Font del Bose a Canyellas

32 Hospital de Viella
33 Ermita de Lourdes
34 Font Grossa del Brugent ·

35 Ermita de Lourdes
3~ Bose de Can Muntaner

3f Ermita ·de Lourdes

Any

1956
»

»

»

1957
»

»

1958
»

»

»

»

1959
»

»

»

1960
»

»

»

1.961
»).

»

»

1962
»

»

»

1963
»

1964
»

»

1965
»

1966
»

TENDES

2
7

8
9

4

8
2

5
10
12
10
12
10
16
12
14
8

29
22
32

6

14
21

8
4

55
17
3

39
11

20

10
8

29
44

16
48

Acampadors

5
30
40

29
20

30
8

12
41
47

30
42

26
50

25
30
22

100
69

125
21
57
74

18

25
117

40

8
145

50

60
30

42
60

165
68

162



Nous col'laboradors
Com hauran comprovat els nostres asso

clats, fa alguns mesos que tenim nous co

J·laboradors en el Butlleti, senyal de vltalltat,
gent jove, que son en J. R. Munoz, A. Tort,
Pedra Forea (pseudonlm) i, a partir d'aquest

mes, Salvador Llorach i Santis, jove histo

riador local, qui ens donara mensualment

uns Resums Histories de Vilanova i comar
ca. Esperem que sera de l'Interes de tothom.

No podem passar per alt la collaboraclo
en el Butlleti de Juny de l'escrlptor i publl
cista Eugeni Molero i Pujos, amb la prosa

titulada «EI excurstonlsta». Desitgem que la
seva participaci6 torni a enriquir les planes

d'aquest portantveu.

Cal destaear tambe la collaboraclo, infa..

tigable, que han portat a eap fins ara, els

pioners del Butlleti, sobradament coneguts

de tots, que n'han estat l'anlma, Llur treball
no ha de cessar.

Anim, nous collaboradorst Anim, a to
thorn! Perque encara en fan falta mes de
collaboradors.

Hem d'enfortir i assegurar aquesta vltall

tat, assegurant un Butlleti digne d'esser
portantveu de la nostra Agrupacio, al ser

vei de la cultura i de I'excursionisme.

x. CAPDET i SOLE

No hi ha dubte que el vestigi mes antic
que es conserva en el nostre terme muni
cipal es la Torre de Sant Joan, al costat de
I'Ermita del mateix nom. Situada en un pe
tit puig, domina un ampli panorama ciutada

la linea del litoral.

Actualment te uns 15 m. d'altura. La fossa

interior te uns 4 m. des de terra. l.'amplada
de les parets es ·de 90 cm. a la base i 50

a la part alta. Una escala de cargol con
dueix al cim. AI peu hi ha restes de fortifi

cacions antigues.

Tot el 'conjunt es construit amb pedra
calcinosa i "fang, barrejat amb calc, i es de
forma troncocbnica. Es troba en bastant bon
estat, pulx que ha estat restaurada diyerses
vegades, una d'elles durant la primera gue
rra carlista (1833 - 1840) en la qual servf
per observaclo i com a receptora dels se
nyals que transmetia la Torre d'en Valles ,
ernplacada en un altre puig, a la dreta de la

carretera vella de Cubelles .

Aquesta torre es l'unlc vestigi que resta
en peu de les successives dominacions en
que ha viscut el Baix Penedes, construida
probablement pels cartaqlnesos com ho fou

tarnbe la que existia a Sant Gervasi, ocupa

da pels romans, tal vegada destrurda des
pres parcialment pels barbars i construida
novament durant la dominaci6 musulmana
a Catalunya.

Ais voltants de la ciutat, entre Sant Ger
vasi i Ribes Roges, s'han trobat nombroses
restes d'un reduit nucli huma roma (molt
probablement edlflcat damunt les cendres
d'una clutat cartaginesa 0 iberica), que a
poe a poe la mar s'ha anat tragant fins a

fer-Ia dessaparelxer, coneguda amb el nom
«d'Adarro».

No hi ha dubte que els romans, que habi
taven l'antiqulsslma Olerdola (alguns histo
riadors creuen que es la «Cartaqo Vetus»
embarcaven a Adarro per anar a la penfnsu
la ltallca, Existla un empori de cornerc en..



tre Adarro i altres places de l'lmperl, prin
cipalment degut al vi que els ciutadans
d'Olerdola preparaven. Les naus el transpor
taven a les colonies pobres. EI vi del Pene
des gaudia ja de fama pel seu sabor i bon
grau. Pero degut al fet que les tribus au..
toctones (els Ibers) i els cartaginesos que
hi residien despres de la conquista romana
fustigaven sovint els comerciants d'aquella
epoca, calque reconstruir i solldlficar les
torres que uns altres conquistadors ante
riors havien aixecat com igualment la cons
trucci6 de nous punts d'observaci6 en els
1I0cs rnes estrateqlcs del recorregut i per
protecci6 de caravanes.

EI rnes probable es que la torre fos soli
dificada pels romans, que, ames, I'aixeca..
rien a una alvada molt aproximada a la que
te actualment. fgualment degueren fer amb
la de Sant Gervasi iamb la del «Mas de
l'Onclet», avui desaparequdes.

Els membres de la Secci6 Arqueoloqlca
local han trobat entre les restes existents
prop de la torre, trocos de cerarnica d'orl
gen iberlc (ara dlposltades a la Blblloteca..
Museu Balaguer), els quais testimonien
I'antigor de la torre.

En enderrocar..se I'imperi rorna per l'inva
si6 dels barbars, els quais destruien tot el
que trobaven a Ilur pas, el mes probable es
que la torre tarnbe sofrfs les consequencles
del furor germanic, pero els arabs, en con ..
quista de la peninsula, reconstrulren moltes
muralles i torres, donant.. los la forma cilfn..
drica, que es tal com ha arribat fins a no
saltres, Ileugerament modlflcada pel temps.
Eis cartaginesos i els romans construien
les torres amb basament quadrat 0 rectan
gular i aixf tarnbe feien la resta del cos.
Per alxo, la base de la torre de Sant Joan
es rectangular i la composici6 dels .seus
materials es igual a la dels fonaments de
la ciutat romana «d'Adarro».

Aquesta Torre fou conquistada a I'lslam
aprofitant el gran entusiasme que encoma
na als «crlstlans» Ie rendici6 de la torre de
Miralpeix. Ouan els arabs s'estaven banyant
els cristians aconseguiren de fer presoner

. el seu unlc defensor ,sense vessament de
sang, el 24 de Juny del 1125, festivitat de
Sant Joan. I en memoria del Precursor de

Crist hom alxeca una Ermita a pocs metres
de la torre, la qual ha arrlbat fins al mo
ment nostre sense quasl cap modificaci6.
D'aqui ve que prenques tarnbe popularment
el nom del Santo

Segons refereixen documents antics, prop
de l'Ermita, allunyada de la platja mes d'un
kilometre, hi havia un castell que formava
part de la quadra d'Enveja. Poden molt be
esser les ruines que hi ha al voltant de la
tore, EI castell deque d'aprofltar aquesta
torre com a «torre de l'hornenatqe». Pero
com que la seva construcci6 era molt mes
salida que la del castell que hom construi
posteriorment al seu costat, s'ha conservat,
no havent esdevingut el mateix amb el cas
tell, del qual n'han quedat sols les restes
dels fonaments.

Exercia potestat sobre el castell, en els
seus millors temps, i igualment a un casal
que hi havia tocant a ell, I'honorable Gui
llern d'AguiI6, senyor, a la vegada, del Cas
tell de Cubelles (1405 a 1417). Despres
passa a la familia dels Montbuy. En 1537,
era donzell i senyor de la quadra d'Enveja,
en Bernadf d'Avlnyo, arnb qui cornenca la
total decadencia i enrunament del castell

A finals del segle passat i cornencarnents
de l'actual hom celebrava a I'era de I'Ermi
ta, la Revetlla de Sant Joan, molt concorre
guda pel jovent, que hi ballaven al so de les
gralles.

Sense esser molestada per ningu, forta i
silent, ha contemplat el 'pas dels segles i
ha estat testimoni de les generacions passa
des forjadores de la que havia d'esser Vila
nova i la Geltru, Hom podria dir que aques..
ta torre, que dorm el seu lIarg son en un
rac6 de la nostra urbs no es altra cosa que
la htstorla de ciutat petrificada

Salvador Llorach i Santis

Presidente: Pere Comoros i Robert
Secretario: Xavier Salleres i Asensio

Direccion Boletin: Xavier Capdet i Sole



lROFIUS ACOnSEGUllS
1956

1.- Trofeu Cortebet de la XI Marxa d'o
rientaci6. 2.- Copa del Concurs Local de

Pessebres. .

1957
3.- Trofeu Capita General a la XII Marxa

d'orientaci6. 4.- Copa Aniorte a la XI

Marxa nocturna 5.- Trofeu de la dlputaclo.

1958

6.- Trofeu Capita General a la XIII Marxa

d'orientaci6.

1959

7.- Copa de la XIX Marxa de Regularitat

de Catalunya. 8.- Copa de la XIII Marxa

nocturna. 9.- Trofeu del I Campament de

la Mediterranla Irnes tendes) ,

1960

10.- Copa de la XIV Marxa nocturna.

11.- Trofeu al II Campament de la Medite

rranla (mes tendes). 12.- Copa deportiva

al Carnpament de la Medlterranla 13.- Co

pa del I Concurs Regional . Sardanista.

1961
14.- Copa a la XXI Marxa de Regularitat

de Catalunya. 15.- Copa deportiva del III
Campament de la Medlterranla. 16.- Copa
de Nataci6 del III Campament de la Medi
terranla 17.- Trofeu del III Campament de
la Medlterranla (rnes tendes). 18.- Copa
del II Concurs Regional Sardanista.

1962
19.- Trofeu Vilardell

1963
20.- Trofeu del Rallye d'esqui. 21.-Copa

a la XVII Marxa Nocturna. 22,- Copa a la
XVIII Marxa d'orientaci6.

1964
23.- Copa a la XVIII Marxa nocturna.

1965
24.- Copa del Rallye d'esqui. 25.- Co

pa al Concurs Regional Sardanista.
1966

26.- Copa Dlputaclo a la prova Nurla
Noucreus - Noufonts. 27.- Trofeu al Rallye
d'alta muntanya. 28.- Copa Ajuntament
Palleja Marxa nocturna.

siclilJilals d' Oclu6re a CJ)esem6re 1966
Asslstencla a .la XXI Marxa d'orientaci6 -12 OCT. R. Marti 6 p.
AI refugi Baldrich 22 - 23 OCT. J. Gudin 2 p.
Vilanova, Mas de I'Artis, Can Cassanyes 23 OCT. J. Fuste 3 p.
Vilanova, Pia Palmeres, Coli de I'Aliga 30 OCT. A. Marti 3 p.
Font del Faig, L~ Muga, Martinet, Font

del Faig 21 - 1 NOV. J. Julia 2 p.
Castanyada al Cim de l'Atalala 31 - 1 NOV. R. Marti 12 p.
Travessa al Garraf 20 NOV. J. Julia 5 p.
Travessa Sitges - Montserrat 12 - 14 NOV. A. Archilla 2 p.
Participaci6 a la Marxa per Atzimuts 20 NOV. R. Marti 17 p.
Travessa al Garraf 27 NOV. J. Julia 4 p.
Vilanova, Saga, Greixa, Font del Faig 8 - 10 'DEC. J. Julia 2 p.
Espeleologia al Garrat avencs, E. Sabate

Llamp 4 DEC. J. Bertran 6 p.
Asslstencla a la col·locaci6 del pessebre

al Puig de I'Aliga 18 DEC. D. Vidal 12 p.



in 0 e ia al
tomas, 3 telefon 293 06 76

especialitat en rentar al sec
dois rapids
tintats en to ts colors
roba d'hotels i residencies
peces urgents entregades en sis hores

els tIlers i utillatge de que disposem son
els mas ben montats d'aquestes contrade

Edesa· las a
Orbegozo • Homan

Pinguin • Ta er • Super Ser • Agni
• est • Point • Champion • Candy

servei gratuit de garantia

ITI

reparacio, reconstrucci6 i 'reforma de tots els tipus d maquines de
rentar, frigorifics, cuines i estufes de gas-ciutat i buta. .

Treballs amb garatia.

Teatre, 27 Telefon 293 08 28
VILANOVA I LA GELTRU

&. DO IHGO - Rbla. Caudillo, 34 - Villanueva y Geltrii 1961




