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T - OCIAL
Quan podrem tenir el nou estatge en condicions d'ús normal?

Aquesta pregunta potser s la de veu haver fet molts deIs socis de l'entí-
tato

1 la seva resposta queda encara molt lluny d'ésser contestada amb segu
retat, i 110 és pas que la directiva hagi estat dormint a la palla. El problema esta
el1 la manca d'aportació en treball personal o de mitjans monetaris per pagar
aquest , si no era possible obtenir-lo desinteressadament.

En altres ocasions, el menys el1 dues altres, els temps foren més propicis
que hi concorregues la possib ilita d' aportar ajut personal per part de molts so
cis. Així, dons, molts recordem les Facecies de molts dissabtes a la nit fe :1t mor
terades p.er pavim entar, enllatar els sostres, fer rases per la clavaguera, etc.

Aquells hornes avui ja no tenim les mateixes forces i tarnbé estem una
mica decepcionats en part, per la poca comprensió que hem trobat a conservar
e! que tant havia costat de fer.

Pero són els temps els qui ens porten a noves situacions, i, valorosos en
. la nostra constancia, hem empres un nou estatge, que sera molt millar que el

, precedente

1 aixó sera possible si aconseguím que, entre tots, arribem a abonar el)
els sorteigs que hem hagut d' adoptar per tal de pal.liar la poca atencíó que ha
merescut la crida que es feu , d' aportar cada soci un ajut monetari que avui ja
no és massa crescut.

Així, dones, esta projectat fer durant sis mesas, l'abonament fixe a un
número, sempre el mateix, al preu de 100:ptes. al mes o 500 tots 6 de COpa EIs
posseídors abonats tindran premis de 1.000 ptes, i 100 ptes. respectivament ca
da dia, el premiat i els seus semblants centenaris i els dissabtes 2.000 i 100 en
les mateixes formes.

Sempre tenint en compte que igualment que en eIs dos anteriors mesas
que es feren, aquests són abonats en el domicili deIs afavorits per la sort.

En els mesos d'Agost i Setembre foren premiats els números següents:

AGOST

Día 1 914 Día 12 063 Día 23 294
Día 2 020 Día 13 826 Día 24 312
Día 3 538 D ía 14 425 Día 26 485
Día 5 620 Día 16 222 Día 27 387
Dia 6 506 Dia 17 812 Día 28 527
Día 7 293 Día 19 389 Día 29 722
Día 8 839 Dia 20 088 Día 30 807
Día 9 554 Día 21 971 Día 31 764
Día 10 322 Dia 22 787



SETEMBRE,

Dia 2 .' 876 Día 12 990 Día 21 225
Día 3 622 Bia 13 463 Dia 23 622
Día 4 736 Dia 14 197 Dia 24 832
Dia 5 547 Dia 16 241 . Dia 25 252
Dia 6 200 Dia .17 061 Dia 26 400
Dia 7 296 . Dia 18 952 Dia .27 .' 615
])ia " 9 , 084 Dia 19 857 Dia 28 ,951
Dia 10 898 ' Dia 20 777 ·Dia 30 582
pia '11 561

1 Abonen-vos, que ens ajudareu i liS tocara amb moltíssima seguretat un
premi o altre. ·

Uns 1.400 premis entre 1.000 números, veritablement ho fa possible.

A Vílanova i la Geltrú, a 9 de Novembre de 1974
En .el Local de .l'Agrup ací ó Excursionista Talaia es delibera el Concurs

de Fotografía de Tema: . '

CAMPAMENT-APLEC A LURDES

fent de Jurat .: únic el Sr. JORDI CALVET BOSC.H, de reconeguda solvencia
fotográfica, i assistit com a Secretari pel Sr. Josep M." Plana en nom de la Sec
ció Fotográfica de l'A. E. Talaia, ha acordat lliurar el següent veredicte:

PREMI D'HONOR A LA MILLOR COL.LECCIO: Lema: TARDORAL

1er. Premi.- Títol: PENSANT.- Lema: RECORD.

20n. Premi.- Títol: ESQUIROLS.- Lema: POTSER DEMA.

3e. ·Premi.- Títol: GIMKAMA.- Lema: RIMADOMA.

4art. Premi.- Títol: PILAR DE CINC.- Lema: AMUNT.

5.e. Premi.- Títol: ARRENCANT CEBES.- Lema: G G.

1 perqué quedi constancia signen aquest veredicte:

.jordí-Calvet i Bosch Josep M." Plana

EXCURlilÓ

PER

RECOLLIR VERD I MOLSA
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1 ív l JS A CLA DE INA A JAF E

D'un temps e C;a sembla que les raconades del Carraf s'hagin convertit en
zona ideal per a la, delinqüencia, El passat mes la forca pública enxarpá en el
deshabitat caseriu de Jafre un equip que es dedicava tranquil.lament a des
montar pe~a a pe9a un camió de gran tonatge que després s'esbrína que havia
estat robat als Brues. Aneu a saber per quin itinerari ana a parar a Jafre, pero
els ingenus malfactors cregueren que en aquelllloc podrien fer-lo fonedís sense
.cridar l'atenció, <luan precisament l'extraordinaria baluerna amb rodes trasplan
tada en aquell racó de món desperta la curiositat i sospita deIs escassos veíns
que viuen per aquells rodals, Cracies a aquest succes el rumós poblet-Fantasma
disfruta de I'honor de sortir a les pantalles_dels televísors,

v CICLE D'EXCURSIONS PER A INFANTS
_ Amb un xic de retard en relació amb anys anteriors, el día 27 d'octubre

smicía aquest .nou cicle d'excursions, Degut a la .demora amb que foren r~par

udes les notes d' avís o pots er també al temor del temps, només hi assístireen
un total de 18 infants i 6 acompanyants.. El 1100 escollit fou el llogaret de Vila
dellops, del terme municipal d'Olerdola, L'excursió es completa amb una as
censió íins al eim. del Papiol (388 .m.) i des del qual es pot contemplar, en dies
··cl3:fs,··.:una ·· extensa panorámica de} Penedes, amb les serres del Montserrat, el
Cadí- i el Pirineu ál Ions.'

Arredossats ell un 110c asolellat i resguardats del furiós vendaval que cap
.a migdia ana ·creixent .intensament , els petits excursionistes dinaren tranquil.la-
ment i jugaren fins a l'hora d'iniciar el retorne -

El dia 17 de novembre es realitza una altra sortida, aquesta cap al mas
sís del Garraf. Amb tren anaren Rns a l'estació de Vallcarca i passant a frec de
la polsosa fabrica de ciment, emprengueren el costerut camí que puja al pla de
Campdasens. Us C?P dalt la plap.ura s'esmorza en el bosquet immediat a Ca
l'Amell de la untanya, interessant masia que conserva una torre medieval de
planta rodona. Despr és d'aquest descans es .pu ja al cim del Turó del Castellot
(241 m.) on contrasta l'escassa altura que té per sobre la planura 011 es trobaven
i el sobtat desnívell que presenta pel cos at que mira al mar. Des d'aquell punt
s'abasta una llarga extensió de costa, des de la Trinitat Hns a Montjuíc si la ca
litja que plana sobre el Delta del Llobregat ho permet. Per sota el turó es veia
la cinta de la carretera amb els cotxes que' hi circulaven i que des d'aquella al
tura semblaven de joguina. Dalt d' aquell cim encara es veuen les ruines d'una
Iortíficacíó qlle a .l'E d at Mitja .era utilitzada per a vigilar tot aquell sector de
costa i tata l'extensió de mar d' enfront, a la guaita deIs vaixells pirates deIs
sarrams. .

eguidament e dirigiren cap al proper llogaret de Carnpdasens on la
majoría dels expedicionaris participaren en una sessió de díbuix a l'aire lliure

·captant els detalls de la gran torratxa quadrada, la capella i altres temes. Des
prés es retorna cap a Ca l'Amell, dinant a l'esplanada de re~a la ma~overia,i

.més tard s'inícia la davallada cap a '1allcarca, per tal d agafar-hi el tren.
articiparen -enl'excursí ó 45 infants i 5 acompanyants.



NE~ESSll"AT DjUN SERVEI DE PROTECCIO CIVIL

En el curs del passat estiu hi hagué un accident mortal a les muntanyes
- de Núria, i, després d'una recerca infructuosa per part deIs equips de salva

ment, finalment el cos de l'infortunat excursionista pogué ser localitzat i resca
tat gracíes a I'eficac ajut d'un helicopter francés, Arel d'aquest fet es planteja
la qüestió d'un Servei de Protecció Civil similar al de la vema nació. Amb la
lleugeresa característica d'aquelles persones que sempre troben solucions sim
plistes 110m manifesta qu~ ,aquest servei d'helicopters bé els podien adquirir i
posar en actiu les entitats excursionistes i la Federació de Muntanyisme.
, Novament s'ha posat ~n evidencia la falta d'aquest servei de salvament
quan el passat mes d'octubre una sobtada nevada deixa aíllats més de quaran
ta persones del servei d'ICONA que treballaven a les valls araneses de Varra
dós i Salient (als diaris hi deia Bagadors i Saliente). Com en anteriors ocasions,
un helicopter francés hague d'ajudar les víctimes, provemt-los de queviures i
llenya fins que pogueren ser rescatats.

Amb la relació d'aquest fet hem de precisar els excursionistes que el
necessari Servei de Protecció Civil no hauria de dedicar-se exclusivainent al
salvament i rescat .de .. les víctimes que puguin ocasionar els esports de mun
Ianya, sinó que haurien d'utilitzar-se igualment en els cassos en que persones
queden aíllades per la, neu, inundacíons o incendis, naufragis, auxili a malalts
.greus "o accidentats en zones .racces difícil, transportant medicaments en cas ~
sos"d'epídémies, accidents aeris el1 punts muntanyosos i en tata mena de ca':'
tastrofes naturals, com terratremols, allaus, pluges intenses i huracans, 1 aques ;
servei, igualment com el de Bambers, hauria de funcionar a l'instant, sense ne
cessitat d'omplir instancies i posar-hi pólisses o anal" a trobar aquell senyor im-
portant que té moltes .influ éncíes. ' .

Cal ser realistes i no fer bocades farcides de triomfalisme que som els
millors i no .hem d'envejar res ' de ningú, ja que contínuament ens hem de
'guardar l'orgull a la butxaca i anar a trucar él la porta del veí de dalt .

lNCENDI AL BAIX PENEDES

Novament els boscos penedesencs han estat víctimes del foco El diu
menge día 27 d'octubre esclatá un incendi que sembla que s'inicia en el ter
me de la Bisbal, prop de la futura autopista i de la rnuntanya del Claperol, es
tenent-se posteriorment cap al Puigfrancas, el Pi de les Tres Saques i la Pla~1a

'Ioana, ja. en el terme de Montmell. El fort veIlt d'aquells dies impedí qualsevol
intent d'apagar el foc, tant per part dels bombers com dels avions d'ICONA, i
les ílames travessaren la carretera de la Juncosa i s'enfilaren cap al Puig de la
Cova, posant en perill els xalets de Santsuies. Fins a mitja semana no es pagué
dominar l'incendi i en el curs d'aquells dies es calcinaren Ulles 700 hectarees de
.bosc i garriga, gran quantitat de pins i UIl miler d'olíveres,

Alguns consocis poden recordar que algunes d'aquestes muntanyes Fo
ren escenari el passat mes 'de maig del nostre Rally de Baixa Muntanya.. 1 les
angúnies que passaren en travessar per entre les atapeides i punxegudes argela
gues que 'tmvalen els corriols. No és d'estranyar, dones, que aquesta planta es 
pinosa (que tan prolifera per les muntanyes penedesenques des que els ramats
ja no ho pasturen), després de la secada estiuenca s'hagí convertit en una ma
teria altament combustible, i a més, atiada per l'insólit vendaval.



LA, MORAL ,DE "L'EXCURSI'ONISTA
(Continuacíó)

3. Excursionista; Cap de colla, Guia ' o Monitor! ' Abans que els com
panys es disposin a marxar has de prevenir-los al compliment deIs consells i
obligacions que aquí esmentem. Es a dir: al bon comportament cívic, tal com
ha de ser l'actuació d'unes persones que porten la representació d'una entitat
respetable, els components de la qual no han de donar mai cap' mal exemple.

4. A muntanya, no t'oblidis de la teya educació. L'aspror, la grolleria i
la duresa no són sinónims de for~a. i d' alegria. Quan siguis al tren a a l'autocar,
has de posar en practica la teya educació muntanyenca i la particular. No en
vaeixis barroerament els departaments del tren. No posis en perill els vestits i el
Hsic deIs altres viatgers amb els teus estris. Tampoc no has de molestar les se
ves oídes amb xerrameques i xivarris super-sonors. A ningú no agrada d'escol-
tar paraules o frases malsonants o grolleries de mal guste .

Si en saps i ha fas escaientment pots cantar o tocar algun instrument
propi de muntanya, pero fluixet.

5. Pensa que abans que excursionista ets cintada i que has de guardar
Ier formes a que obliga la bona críanca. La llibertat ha de tenir uns límits. Tant
I'home de ciutat, com el pages i el pastor són consemblants teus, i -sigui quin
SlgU~ eltaranna de .cadascun-c- .mereixen el bon tracte i la consideració que pots
desitjarper a ,tu. mateix. Procura vestir amb correcció, sense fer el pallasso amb
vestimentes estrafolaries que desdiuen de la dignitat de la persona.

" 6. Vas al camp o a la muntanya per descansar del teu treball habitual.
Tot el que hi trobes o hi veus és Naturalesa: plantes, Hors, arbres, animalons en
estat lliure, etcétera. ,.Pensa que tot alló no és teu només, sinó que també per-:
tany als altresciutadans. No tens dret a malmetre res, ni a ..guixar, pintar, o rat
llar frases o noms a les parets de cases, castells, .esgl ésies, ermites, refugis, edi
Beis públies, etc., ni tampoe a les taules d'orientació a direeció ..·de llocs, ni afer
servir de fitó -tirant-hi pedres o altres estris- les plaques o els pals indicadors
de carreteres i camins, ni tampoc embrutar les fonts,

7. 'Surts a muntanya per anar a dinar al bosc o a una, font. Pensa que
les deixalles del menjar, escampadesper tot arreu, no fan gens de bonic aquell
Indret. Embruten el paísatge, hi escampen pudor i hi criden les mosques i les
rates. .Les llaunes de conserva, els papers que el vent fa voleiar, les ·pells de frui
ta i els ossos s'han 'de soterrar amb molta terra al damunt, Les ampolles i els
plastícs, que no es destrueixen, s'han de tornar a casa. ' , .
, 8. Recorda que per cap eoncepte no has d'encendre foc al bose o a .la
sevavora, perqué hi ha perill d'incendi. Tingues present -qué és un incendi al
bosc: les pérdues que representa i les víctimes que pot ocasionar. EIs guarda
boscos o ,els guardes forestals -i actualment els vigilants voluntaris-, així com
la Guardia Civil et poden denunciar i obligar-te a apagar-lo. " ', '

(Continuara)

(Els articles nornés reflexen les oprruons de llurs autors)
President: Josep Bienes Circular: V. Carbonell Secretaria: Montserrat Bcr t



FI CI MOS TODA CLA E
DE VEHICULO

No solamente comprando se obtiene beneficio,

sino que después no le dejamos desamparado

Nuestros serVICIOS garantizan su tranquilidad

- Asesoría Jurídico

- Organización de Empresas

- Departamento Gestoría

- Seguros
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eeeió " .au lea LAV
Rambla Vidal, 17 - Telefon 893 43 42 - Vilanova i la Geltrú

COMPRA VENDA D'EMBARCACIONS

DISTRIBUIDOR DU CA TI

Seceió Agrfeola T LAY
Creuer Canaries, 23 - Telefon 893 29 98 - Vilanova i la Geltrú

TAllER REPARACIÓ DE MOTOS
VENDA DE MAQUINARIA AGRíCOLA

REPARACIÓ DE MAQUINARIA" AGRíCOLA

y
Material esportiu per:

Tenis - Fútbol - Hoekei - Basquetbol
Atletisme - Ipin i me - Esquf - Gimnasia

nim tot el que neeessiteu

VISITEU-NOS A: Rbla. Vidal,17 - Tel. 893 43 42 - Vilanova i la Geltrú

T. G. Vllcsecc- Villanueva V Geltrú 1974




