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. .. i Qué fiesta mas maravillosa !
estoy rodeada de amigos y
ahora pongo mi transistor .. .
música alegría felicidad
¿bailamos ?...
momentos dichosos
VANGUARD!
I

I
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en su vida

agrupació
excursionista
atalaya
VILANOVA I LA GELTRU

CI. ANSELM CLAVE, 3

SECCIONS:
MUNTANYA
CULTURA
FOTOGRAFICA
ESQUI
FOLKLORICA
GRUP ESPELEO TALAIA

ADHERITS A:

Federació Catalana Muntanyisme
Federació Catalana d'Esquí
Asociació Espanyola de Camping i Caravaning
Comité Regional d'Exploracions Subterrànies

Aprofitant l'avinentesa de celebrar el
nostre tradicional Campament de Tardor,
enguany també fem conjuntament el 11
Campament

del

Penedès.

El

motiu

d'aquest -nascut a Vllafranca- es agrupar tots els excursionistes penedesencs
en un jorn d'esplai i amistat entorn de les
tendes d'acampada.
Esperem, doncs, que sota els pins de
l'ermita de Lourdes podrem encaixar les

ma.,;s de tots aquells, que amb la motxilla a l'esquena, recorrem des de les
carenes del Penedès i Garraf fins els cims
més enlairats del Pirineu.
iSALUT I BONA ACAMPADA!
Josep Blanes
Cap de Campament

BREU RESUM HISTÒRIC
DE L'ACAMPADA
Per JOSEP BLANES
Si repassem una mica l'història podem
veure qu e la utilització de les tendes
d 'acampada remunta fins a tem ps molt
ll unyans. Si I!egim la Bíblia es troba , a
l' Exode , que el poble d ' Israel ja les cone ix ia. Més endevant, grecs i romans les
utili tzaren amb fins bèl.lics , amb molta
eficàcia. Altre exemple de casos típics
d 'acampado rs el podem veure en els pellrojes americans .
L'acampada moderna, que va nèixer
c ons iderant-la com un espo rt, t ingué l'orígen a Anglaterra a l'any 1901, on Mr.
T. H. Hold ing fundà 1"' Assoc iation of Cicle Campers " , que més endavant fusionarlt-se amb altres entitats i canviant llur
nom , esdevin gué el "Camping Club of
Great B ~ it ain and Ireland" (1 919 ). Mentrestant l'exemple havia trobat segu id ors
arreu d'Europa, i no tri garen pas gaire
de fund::lrse Camping Clubs a França ,
Holanda, Itàlia i Su ècia, i més tard als
Estats Un its.
Si be l'acam pada col.lect iva a Catalun ya comença pràcticament l'any 1925 ,
l'ús de la tenda com a base d 'ascensions d'alta muntanya ja va ésser emp rada per Lluís Marià Vidal l'any 1896 per
assolir la Pica d'Estats. Una de les primeres acampades que es coneix , va ésser
l'any 1905 al Pla dels Estanyols , del Cadí, del Canigó , on sis acampadors del
Centre Excu rsi on ista de Catalunya, instal. laren la prim era tenda adqui rida per
l'Entitat. La Secc ió d 'Espo rts de Muntanya del C. E. C. organ itza a part ir de l'any
1928 Campaments pirinencs , quasi sempre aïll ats i difíci ls de visitar. Dintre el
mateix Centre, va tenir lloc la creació
d 'una Secció de Camping qu e prengué
el nom de Camping Club de Catalunya ,
i que va ésser un dels principals impulsors de l'a campada a la nostra terra .
També el Club Muntanyenc Barcelonés ,
organitzava campaments de vacances ,

que a partir del 1925 se celebraven anualment, quas i sem pre als Pirineus. Per a
la Unió Exc ursionista de Catalunya,
l'acampada comença l'any 1927, fent especial dedicació a les sortides cap al
Montseny, Montnegre, Guilleries, Be rtí,
etc .
De l'escoltisme podem dir, sen se cap
dubte, que ha estat un dels p rincipals
promotors i mantenidors de l'acampada,
i no com 83plai , pròp iament, sinó com
.""'. cíivitat formativa de cara a la Natura.
No podem pas parlar d 'acampada sense fer esment dels històrics Campaments
Fab ra . L'any 1924 va ésser inic iat el
Campament Arnalot Que va c ontinuar dos
anys més , fins que el 1927 el Mestre
Pompeu Fabra s'incorpora a ell. Aq uest
Campament, que va teni r lloc a la Vall de
Marimanya, prop de Montgarrí, reunia
cinc acampadors i un vailet que els ajudava. Els Campaments Fabra de 1929 i
1930 són instal.lats a la Solaneta de Monestero , sota els Encantats, amb la innovació de comptar amb un cu iner. El s
an ys vin ents l'escenari va ésser la Font
e!·) la Trapa , prop d 'Espot, on el mest re ,
tot fent excursions , realitzava la seva
gran tasca gramatical.
La manifestació més im po rtant dels
acam padors , ha estat sempre el Campament General de Catal unya. Iniciats l'any
1928 , els quatre primers van ésser organitzats pel Secretariat de Coordinació de
Treballs Excurs·ionistes, realitzant-se , a
partir del V, sota l'organi tz ac ió del Camping Club de Catalunya. El p rimer es va
celebrar a La Mora (Montsen y )1. mb 16
ten des i 51 acampadors que, comparantlo amb els d 'avui dia, per exe mple el XIV
celebrat a Sant Joan de les Abadesses
t'any 1964 on hi havien 465 tendes , amb
1.268 acampadors adults i 288 infants,
ens dóna una noció de l'evol ució que ha
tingut l'acampada fins al nost re temps.
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El Penedès
Diu la veu popular q L!e el Penedès s'extén des de la Creu d'Ordal fins
a l'Arc de Berà. Es una afi rmació molt simplista peró que en tot cas posa en
evidència que els penedessencs tenen conciència de pèrteneixer a una demarcac ió territorial definida. Caldria potser donar un parell m{s de I(mits; el mar
i la Serra d'Ancosa, i ja tenim el Penedès estricte amb fites pels quatre costats.
Era tan extens el territori per una sola comarca, que hom decidí dividir-lo
en tres subcomarqL'e3 que s'anomenaren Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf,
quines capitals correspon en respectivament a les poblacions de Vilafranca del
Penedès, E! Vendrell i Vilanova i la Ge'ltrú.
L'A lt Penedès està constituït per vint-i-cinc municipis, el Baix Penedès
el componen dotze, i el Garraf, vu it. Total, quaranta-cinc municipis. Si en comptes de sumar ai untaments ho fessim amb nuclis de població aquesta xifra quedaria notablement augmentada, ja ,que una de les característiques comuns
de molts aiuntaments del Penedès ls la dels municipis federats, compostos de
di versos poblets, caserius i ag rupaments de masies, com el cas de Subirats,
municipi compost per ml':> de quinze agregats.
La superficie de l'Alt Penedès Ets de 510 ,05 km 2• El Baix Penedés,
265,13 km 2• i el Garraf 263,88 km. 2• Totalitzen una superficie de 1.038,06
km2 • Segons les estadístiques de 1960 els habitants de les tres subcomarques eren, respectivament i en el mateix ordre, 45.571, 16.342 i 41.579,
total itzant 103.492 habitants per tot el Penedès. En el mateix any la població de
Vilafranca del Penedès era de 11.985 habitants; la del Vendrell, 6.124, i la de ViI~ nova i la Geltrú , 25.669.
Geograficament l'Alt i Baix Penedès ls un fragment de la Depresió Prelitorial, encaixonat entre les Serralades Prelitoral i Litoral. El Massís de Garraf
ls una prolongació de la Serralada Litoral que deixa per la banda de mar una
plataforma costera separada de la resta del Penedès formant una petita comarca frustrada . Ajuda a estimar-la unida a la comarca el fet de que alguns rius i
rieres del Penedès, com el Marmellà, el Foix, i les rieres de Vilafranca i Ordal,
menyprein el llit de la Depresió i obrint congostos en la Serralada Litoral vinguin
a desguassar al Mediterrani comunicant la plataforma costera vilanovina amb
l'interior vilafranquí. Es tot un símbol de germanor.
Diversos pobles i races han poblat la comarca. Els primitius ibèrics establiren llurs vivendes sobre plataformes enlairades flanquej ades d'alterosos
penyals des dels que era oossible la vigilància i defensa a les escomeses de
les t ribus veïnes. Aquests bel.lico so c; penedessencs devien dedicar-se preferentment a la caça i el pasturatge. De penyes per a edificar-hi damunt d'elles llurs
poblats no hi faltaven pas, ja que a causa de la seva abundància algú ha suposat que Penedès volia dir terra de penyes. Vingueren els romans i pacificat el
territori s'incrementaren els cultius, establint-se les poblacions a les planes. Es
traçà la Via Augusta que passava per Gelida, Sant Sadurní, La Granada, Vilafranca , Els Monios, l'Arboç, El Vendrell i Sant Vicens -començant-se a formar
uns nuclis de població que mes tard es convertirien en aquests pobles citats-,
i passava despré's per sota de l'Arc de Berà que si be està situat fora de la
comarca hi està tan aprop que, com hem indicat a~ns, popularment ls la fita
que tanca el Penedès per ponent.
Durant la dominació goda sembla que pocs canvis experimentà la coma rca, cosa que no pot dir-se al produir-se l'invasió sarraina en que quedà du-
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NOTES INTERESSANTS

L'Organització d'aquest Campament serà
a càrrec dels següents senyors:
SARDANES
Manuel Prats
MATERIAL
Antoni Campille Antoni Ruiz
VENDA DE LLIBRES
Xavier Capdet
FOC DE CAMP
Josep Blanes
CROSS-COUNTRY
Argemir Granell
i Secció d'Atlet isme del Patronat
d'Esports.
CONCURS FOTOGRAFIC
Josep Candela
JOCS INFANTILS
Josep Blanes
HOMENATGE A POMPEU FABRA
Xavier Capdet
SOPAR DE GERMANOR
Argemir Granell
TRESORER
Manuel Montoliu
APARCAMENT
Joan Fuster
CAP DE CAMPAMENT
Josep Blanes

La venda de tickets per als cotxes i
per al Sopar de Germanor serà a càrrec
dels vocals de torn al nostre estatge social, carrer Anselm Clavé , n.O 3, Telèfon
2931257, de 8 a 9'30 del vespre. AI mateix temps, també podran fer-se les inscripcions per les tendes , i per participar
al Cross-Country. L'últim dia de inscripció de tendes serà 1'1 d 'Octubre.
Queda totalment prohibit dins el Campament fer FOC DE LLENYA.
No serà permesa la penetració de cap
mena de vehicles dins el Campament.
Serà habilitat un aparcament, degudament
senyal itzat.
Es facilitarà palla als acampadors proveïts de màrfegues, així com també es
donaran bosses per les deixalles.
No es permetrà de pernoctar dins
l'€-rmita.
Hi haurà servei de vi i refrescos.
Aigua potable a la font, a 50 mts. del
Campament.
Du rant el diumenge funcionarà un servei de venda de llibres.
El servei sanitari del Campament serà
a càrrec de la Creu Roja.

Agraïment

Cal respectar el lloc on es troba el
Campament, no trencant arbres o plantes,
ni llençant llaunes, papers o qualsevol
altre objecte.
Col.laboreu en els actes que es realitzin , especialment en el Foc de Camp ,
per al qual es farà la inscripció prèvia.
Un cop finalitzat el Foc de Camp , hom
haurà de fer un SILENCI RIGUROS.
L'Organització es reserva el dret de
plegar la tenda dels qui facin xirinola i
foragitar-los.

A tots aquells que col.loborant amb
nosaltres han fet possible aquest Campament.
Sr. Francesc Estadella Urgell , propietari del terreny.
Delegació de Vilanova i la Geltrú de la
Creu Roja-.
VANGUARD, S. A. de Barcelona.
TINTORERIA ALBA de Vilanova i la
Geltrú .
COBEGA, S. A. de Vilanova i la Geltrú.

(Ve de la
pógina
anterior)

Recomanacions

rant llarg temps convertida en terra de ningú i practicament deshabitada. La Reconquesta anà recuperant poc a poc el territori per a la causa cristiana, veient-se
obligats els nous moradors a bàstir castells i torres de defensa per a prevenirse
de les frecuents falconades dels musulmans. En tot el Penedès no hi ha quasi
capPobie o l!agarret que no tingui o hagt; tingut el seu castell o torre, la qual
cosa recolza fermament l'opinió dels qui afirmen que el nom de Penedès no vol
dir altre cosa que "terra de castells".

J. V. B.

'P RO GRA MA D'ACTES
DISSABTE,
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A les 9'30. - Santa Missa, a l'ermita.

A les 16'30. - Autocars, anada.
A partir de la citada hora, sortida de
la Rambla Samà, davant el Grup Escolar.

A les 10'30. - Gran Audició de
Sardanes, Cobla Sitgetana, patrocinada per la Caixa d'Estalvis del Penédés.

A les 19'- Obertura Oficial del
Campament. Hissada de banderes i
gallardets.

A la mitja part, Homenatje a
Pompeu Fabra, amb la d esco be rta
d'un monòlit dedicat al il'lustre filòleg.

A les 21 '30. - Sopar de Germanor
(mongetes am b botifarra).
A les 23' A la 1'-

Gran Foc de Camp.

Silenci absolut.

DIUMENGE, 6
A les 7'- Autocars, anada. Sortida de la Rambla Samà, davant el
Grup Escolar.
A les 8'- Joiós despertar. No
s'admeten protestes.
A les 8' - IV Cross Country.
Vilonova - Cim Talaia - Lurdes.

A les 13'- Repart de Premis del
Cross i veredicte del Concurs de Fotografies de tema de Muntanya, per
votació popular.
Durant tot el dia s'admetran fotografies, mida màxima 18 x 24, mínima 10 x 19.
A les 16'- Reunió de Presidents
i Delegats de les entitats assistents.
A les 16'- Jocs Infantils. Xocolatada - Trencar l'olla - Carreres de
sacs.
A les 18'- Clausura del Campament i Cants dels Adéus.
A les 18'30. - Autocars de tornada. Presentació de billets.

Mrdltació davant el monò lit

HomeDatge a Fabra; parlem-De...
. . . Sí, pa rlem-ne. Perquè si hem de fer les coses, com fa tothom , perquè
sí, per sentimentalisme , perquè ara es porta, val més que pleguem i aprofitem
el temps en quelcom més profitós. Perquè ...
POT PASSAR que sapiguem renegar dels usos i costums dels nostres
passats i nosaltres estiguem infectats d 'hipocresia.
POT PASSAR que sapiguem veure les febleses momentànies dels nostres
passats i nosaltres caiguem per manca d 'aliment.
POT PASSAR que sapiguem adonar-nos d'alguns mancaments dels nostres passats i nosaltres restem badoquejant.
POT PASSAR que sapiguem trobar un bri de palla a l'ull dels nostres
passats i nosaltres hi portem una biga.
POT PASSAR que sapiguem llençar en cara als nostres passats que no
foren massa dignes del seu temps i nosaltres siguem perpètuament plens de
mandra.
POT PASSAR que sapiguem observar no gaire netedat en els nostres
passats i nosaltres siguem plens de carronya.
Tot això . . . i molt més ... pot passar.

H i ha homenatges i homenatges:
N'hi ha que es fan i, per les c ircumstàncies que siguin, tothom hi va, sabent que ni l'homenatjat no n'és mereixedor ni els homenatjadors hi voldrien
ésser. La història n'és plé. Però s'ha de fer tan sovint el paperot!
N'hi ha que es fan i són ben. fets. Quan tanta gent viu per la dolenteria
per po rtar mals-de-cap als del seu voltant, homenatjar un científic , un missioner,
un descobrid or, és un reconeixement i gratitud a l'obra a la qual no el c ri dava
cap deure concret.
N'hi ha que es fan, i s'han de fer, i s'han d'estimar, i s'han de voler. Són
els homenatges als vells , als mestres, que uns i altres, cadascú a la seva manera, ens han enseyat les passes a donar, ens han agafat de la mà. Són els
savis que estan al costat del poble.

EL NOSTRE HOMENATGE A FABRA HA D'ESSER D'AQUESTA ULTIMA
MENA.
Més encara! Perquè quan, fruit de les maltempsades per les quals ha
hagut de passar aquesta terra nostra, havíem perdut l'esma de saber pronunciar
uns mots i d'epressar-nos com a persones cultes , per. culpa d'unes generacions
que acotxaren el cap i no saberen redreçar-se , Fabra, el Mestre, no es limità
a ensenyar-nos d'un a un, com fan els qui ens obren els camins de la cultura,
sinó que, posant-se enmig de la gent, com un més, aprofitant el que parlaven
camperols i mariners, menestrals i científics, sacerdots i dones de sa casa, ensenyà a tot el nostre poble a recobrar la ri q uesa perduda de la llengua, que no
hi ha tresor més dens, que no hi ha guiatge més segur, que no hi ha mirall
més net.
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Perquè els catalans, que patim d' inconstància, de treballar a rampellades,
que sabem ésser individualistes, que ens falta sentit massís de govern, en la
llengua, per tots encara defensada i estimada, tenim el primer i essencial i vital
camí que ens porta al reconeixement del que som i del perquè ho som.
Per tant, com que no volem perdre el temps en homenatges que siguin
paraules que el vent se les emporta, com que sabem que el Mestre no lla fer el
redreçament de la llengua per tal que fes bonic en un Museu d'antigüetats sinó
per tal que fos ban viscuda a tot al llarg de la vida d'unes gents que som fills
d 'uns que ens precediren i anem davant d'uns que ens han d'arribar, per tal
que poguem celebrar amb ànim conscient i digne l'homenatge necessitem homenatjar-nos nosaltres mateixos, perquè ell va treballar pe r a nosaltres, per tal
que ho gastéssim, a fi que ens hi vestíssim.
HOMENATJEM-NOS NOSALTRES MATEIXOS!
Quan el botiguer té consciència de fer els seus papers d'embolicar en
català, S'ESTA HOMENATJANT.
Quan el transportista té consciència de posar els anuncis als seus vehicles en català, S'ESTA HOMENATJANT.
Quan el noi té consciència d'escriure les cartes als seus amics en ca1alà, S'ESTA HOMENATJANT.
Quan la noia es fa les targes en català, S'ESTA HOMENATJANT.
Quan l'excursionista fa la ressenya de la seva escalada en catala, S'ESTA
HOMENATJANT.
Quan la perruquera (i la modista, l'advocat i el magatzemista) posa el
rètol de l'establiment en català, S'ESTA HOMENATJANT.
Quan el fondista té el menú en català, S'ESTA HOMENATJANT.
Quan el Rector de la Parròquia té les misses i els horaris de visita en
català, S'ESTA HOMENATJANT.
Quan el vianant pregunta per un carrer, a un guàrdia o a un desconegut,
en català, S'ESTA HOMENATJANT.
Quan el jove inquiet, q ue vol la promoció del poble, comença per aprendre el catala, S'ESTA HOMENATJANT.
Quan el pare té cura que els fills estudiïn la llengua i fa que a la llar
entrin revistes en català, S'ESTA HOMENATJANT.

Quan ets conscient que vol dir alguna cosa ésser català, T'ESTAS HOMENAJANT.
Quan, ara , davant la pedra del monòlit, rectifiques de les fredors passades
i recobres l'estima de tu mateix, T'ESTAS HOMENATJANT.

SOLS AIXI, homenatjant-te a tu, fent viva en la teva entranya i en el teu
cervell, l'ensenyança del Mestre del Poble Català, ports restar amb un mínim de
dignitat davant la Pedra que rememora un dels homes més insi gnes nostres: el
,q ue ens retornà l'ús de la Paraula.

J. H. V .
Campament de Tardor
Ermita de Lourdes
'6 d'Octubre del 1968.

'Concurs Fotogràfic de Tema Obligat:
«Campament del Penedès 1968 »
PARTICIPANTS
Podran participar en aquest Concurs tots els assistents al
Campament.
TEMA
Campament Social de Tardor.- 11 Campament General del
Penedès, i totes les activitats relacionades amb ell.
FORMAT
Des de 13 per 18 fins a 24 per 30.
OBRES
Tres com a màxim, en blanc i negre, reforçades amb cartró
pel darrera.
ADMISIO
Fins el 30 d'Octubre a l'A. E. Ata:l aia, carrer Anselm Ciavé, 3, Vilanova i la Geltrú.
JURAT
De reconeguda solvència fotogràfica

excursionista.

EXPOSICIO
En el estatge social de l'A. E. Atalaia, per la segona
zena del mes de Novembre.

quin~

PREMIS
Diversos Trofeus de la Secció Fotogràfica i premis cedits.
per establiments comercials.
Cap participant no podrà obtenir més d'un premi.

Totes els dubtes sorgits i que no siguin en aquestes Bases
seran resolts per la Secció Fotogràfica.
El sol fet de participar-hi vol dir que s'accepten aquestes.
BASES.

fO

Concurs Fotogràfic al Campament 1968
BASES
PARTICIPANTS
Podran participar en aquest Concurs tots els assistents al
Campament.
TEMA
Fotografies de muntanya, en tots els seus aspectes.
OBRES
Nombre iI.limitat, en blanc i negi e.
FORMAT
Des de format postal fins a 24 per 30.
ADMISSIO
AI mateix Campament, fins a les dotze del migdia.
JURAT
Per elecció popular. Durant tot el mati 'es facilitaran fulles
per la votació.
PREMIS
Trofeu de la Secció Fotogràfica i premis d'establiments
comercials.
Cap participant no podrà obtenir més d'un premI.
Si hi ha algun dubte respecte al Concurs, serà resolt per la
Comissió de la Secció Fotogràfica.
El sol fet de participar-hi vol dir que s'accepten aquestes
BASES.

PARTICIPEU ALS
2 CONCURSOS FOTOGRAFICS

SlTUACIO DEL CAMPAMENT
(a 8 Kms. de Vilanova i la Geltrú)

A. E. ATALAYA
CAMPAMENT SOCIAL DE TARDOR
11 CAMP AMENT GENERAL DEL PENEDES

¡eS mío/

papa y mama saben que tengo
buen gusto, me dejaron
elegir y ", ahora todos
estamos contentos,
Claro !", yo también
presumo de haber
contribuído a hacer
mas alegre nuestro
hogar.. ,
.. gracias a

VANGUAROI

VANGUARD - 500 (12 " )
P.

v. P.

15 .785 ptas . (impuesto incluido)

ponga un

VA NGUARD - 400 ( 23")
p

v

~

17 7!'JS pl .l s (II n pucslo Iflcl uldo)

VII NGUARD - 197 (19")
I~ .

v. P

1U UU !l

pl. I ~. ( llTlpue s to

inclu ido)

-en su vida

... y ahom

me'llevo
el"500"
a ml

habitación

Me he enfadado porque Albertito y Cristina
son insoportables.iVaya hermanitos que
tengo! Menos mal que me llevo a mi
habitación el VANGUARD 500
'y no me pierdo la película de espías.Yademas .. .
me voy a fumar un cigarrillo (!)
Ya estoy contenta gracias a VANGUARD!

VANGUARD
í

'~500"

12 pulgadas
ABSOLUTA NITIDEZ
DE·· IMAGEN

en su 'vida

pongcl un
T. G. Vilaseca - J{bla. Caudi1lo. 41 - Villanueva y Geltrú - 1968

