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IMPRESSIONS DUNA SETMA A
Hi ha un mot, el verb conei: er, qt1 acostuma a fer servir amh 11101t,:l tr _\

qiieucia sensc donar-Ii el sentit profund que té. Coneixer una persona \ToI oír
110 l)~lS saber el seu 110m i els seus cognoms i creuar amb ella 1111 cert nombre
(le lTIOtS al C(11) del dia, sinó saber com és aquesta persona per dins, saber com
p -'11S<1, COIll reaccionará davant de cada COSel i en cada lloc deterrninat.
- l' e cursió d'aquests dies érem 10 ell total; tot ellS coneixíem, 1111 dir
que 110 érem desconeguts, pero d' aixó a COI eixer-ll0S . .. Bé; dones , junts tota la
~ tmana 11e pogut viure molts moments de ter sió, els nervis s'alteraven, e erl
dava, es discutía l)er qualsevol cosa, ens vam dir de tot 1111S als altrcs . ..

ixí, explicat el fred, sembla que hagin estat 111.1S dies horrorosos , 1111el 011é:1
ele cols, pero tot ell contrari, almenys l)er el mí, ha estat molt interessant.

.a convivencia día a día, hora a hora, mil} it él min rt quasi bé, amb per
sones a les que aprecio molt, amb d'é ltres que 110 m passen ·gelir e de la gOlel,
i am b d'altres qll COI sid ro simplement COIll 1111S amics Inés, 11é estat d'allo

, fit'mes lJfO os.
Cree (I1Ie durant aquesta setmar él els 10 ens hem acostat Inés, e11 el e11

tit el el ixar ele costat la mica d'hipocresia que seml)re ens envolta q lé111 11 '
trobem (1 la vila, a 111 bar o al local; 1 aquests lloc quasi sempr fem boi el
.ara i 1 .0 el s diem el que pellsem realment; 1) r aix ó crec q le 11elTI 1 ouut

el s 11 TOI1I1Jé:1r el contingut real d'aque t verb coneixer una mica més:
otser qll els aspectes lins ara desconeg ItS ele cada persona res iltir clgr'l

Clé11 1 s o e11 contrari decepcíor in, i que e1s rneus prol)i dccepcior in els altr s,
-' ro ai: í i tot ]10 han de restar amagats,

El fi; l' Xl) ríe ci a lJer 01 al de COl1 ivencia, c part ele la purament m 11 -

tar 11 e ti 1e tir gut aquest dies és ele les qu mai 1 O oldria oblidar,

A.E. Talaia BRC19750500_169



Conferencia de I'expedició Tximist a I'Everest
1"

.E I passat dia 7 d' Abril vam tenir el goig de presenciar i escoltar II11a de
les més interessants projeccions-conferencies de terna alpinístic. Com de cos
tum, la vetllada fou organitzada entre el Centre d'Estudis de .la Biblioteca
Baluguer i la 1 ostra E lltitelt, i el local de la Biblioteca s'omplí de .gom <1 gó~)

d'un 11-LI1)lic entusiasta d' ambdues entitats que 110 va poder ésser convocat més
que p els cartells que ens entregaren els expcdicionaris.

El relat de l'expedici ó Iou presentat lJer ell Angel V. Hosen, m embre ele
la dita expedici ó, i que es comenta per mitja d'UI1 muntatge sincronitzat de
di apositives i magnetofon tots els incidents que passaren els muntanyencs vas
co-navarresos lJer I'intent gaireb é reeixit d' assolir el cim de l'Everest, la mun
tanya Inés alta de la' 'terru.

La narració comencá amb els preparatius d'algunes talles de material di
vcrs, des ele lúltim model de material d' escalada fins a les raccíons ele menjar
IJer alead a, sense deixar ni material fotografic, 11i els imprescindibles eqlIip s ,
d 'e xigen, ademés d'un llarg etcé tera que Ieia qlIe el pressupost fos d' alguns
rnilions de ' pessetes, L'arribada al Nep a], els tramits burocratics, el contracto
de portadors i sherpes i la marxa d' aproxim ació al Campament Base fou ínt e
ressant, donada la detallada explicaci ó que es va fer d' aquesta primera part de
l~expedició.

Del Campament Base ell amunt, va ésser , sense dubte, la part que centra
tot el riostre interés. Cal ressaltar 1,1 difícil i perillosa tasca dé 'tragill ar per la
C elera de Khumbu i per la Cascada de Gel , tots els queviures i altres mat_e
rials, pels trencadíssos seracs, via que contínuament es veia trencada per 1:1
inestabilitat qlIe ofereix la impressionant gelera, eugolint moltes vegades les
escales d'alumíni col.locades per a salvar les profundos esquerdes, Al perill
dels seracs, s'hí afegí el deIs allaus provinents de les alcades superiors, 'efilJor
tant-se inclús l111 sherpa, que es pogué salvar miraculosament d' entre mig del
lTI1Il1t de neu. L'ascensió, progrcssivamcnt, es veia dificultada per la manca
el'oxigen i, per tant, avancar 'era 1111a penosa tasca, pero les excel.lents aptituds
Iísiques i l'entrenament que duien els muntanyencs vascos superaven les di
Iicultats. L'Esperó deIs Cmebrins fou vencut i a continuació s'assolí el CoII
Sud a 7.880 m . d'alcada, una de les fites més importants per vencer l'Everest.
Pero I'aparíció del monsó, preludi de les tempestes himalaienques, ja es ma
nífestava amb tota la seva Iorca al Campamcnt del Coll Sud. L'ascensió del día
segiient Iius al darrer campament seria diíicultat pel terrible vent monsóníc 1

pel mal hmcíonament deIs equips d' exigen.
Pero el monsó els gUallya la partida. Després de dos intents per guanyar el

cim només pogueren arribar als 8.500 m. , cota máxima assolida lJer rnunta
nyencs nacíonals. La decisió de tornar enrera era dura, pero -la tempesta mana
V~1 , i encara que se'n anessin ell orris tot 11.11 n1lI11t d'il.IlIsiollS i mesos de tre- '
b~lll, calia COl1servar l'existellcia. La l1arré1ció , ell aqllest l)Ullt, fou veritable
l11ellt emotiva i 110més l'esperal1\;éi qlle 1111,1 retirada él temps servia de plal1teig
d'tIll 110lI illtel1t, va ésser el cansol deIs expediciollaris. .

' No cal dir que el lJllblic premia la cOl1ferellcia amb llclrgs é1l)laudim ell ts,
alub el desig qlIe el més aviat possible pogllem lJreSellciéli· de 11ülI la defil1itiva
cOllquesta de la munta11ya més alta del mÓll.

J. B.



S~cció d~ MLI.,-tCl.,yCI
CLASSIFICACIO DE 'LA II MARXA PER DESCRIPCIO

Clas.
1

.2
3
4
5
()

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
IS
19
20
21
22
23
24
~J5-'
26
2í
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
4.4
45

Dors.
59
60
4

60
63
97
5

, 96
71
48
21
67
7

93
2

102
82
65
80
78
81
34
92
66
91
32
86
3

88
68

· 25
50
76
85
10
99
24
98
8

2.3
14
84
20
58
51

Nom
Hamon Gómez - Baldiri Burges
Eva Gutiérrez - Joan Tor
Enrie Carrascosa - Joaquim Soldevila
Rafael Xancó - M." Lluísa Domingo
Pere Giménez - Auna M." Lantaron
Joaquim Calix - Núria Biosca
Daniel Oriol - Octavo Biosca
Isidre Fabregat - Francesc Fabregat
Vicens Tomas - Enrie Martínez
Hamon Cortell - Joan Hernandez
Joan Vila - Núria Sanjaume
Francesc Garcia - Imma Caralt
Salvador Castellví - Antoni Llecha
Jordi Bonaventura - Jordi Sicart
Eugeni Batalla - Encarnació Sahún
Pere Vacarisas - Anna Sancho
Jaume Mas - Francesc Amorós
J. Masaguer - R. Solclevila
Conxita Serrano - Albert Ibañez
Pilar Pedrero - Manuel Beato
Jordi Felip - NI.a Rosa Fernandez
Josep Vives - Ricard Josa
Merce Borrego - Jaume Porta
Francesc Vila - Florenci Vila
Josep Lerin - Carme Calaf
Lucio Zudaire - Pauli Femandez
[oaquim Nogués - Josep Mata
Jordi Jané - Mari11él Milles
Josep Tomas - Lluís Rius
Carme Checa - Miquel Fernández
Manuel Clavel - Josep Sedeño
Francesc Serres - Joaquim Robles
Anton Cómez - Teresa Monfort
Francesc Pascual - M." Lluísa Pach,
~1011tse Vacarises - Maria Canals
J. Xavier Carceller - Franc. Terrades
Pere Buenaventura - Josep López
Francesc Pascual - Ignasi Pascual
Salvador Sans - Josep Ferrer
Domenec Parri - Xavier de Vicente
josep M." Prat - [ordi Hodríguez
Jordi Pérez - Jordi Ferrando
Mareel Tous - Roser Vilella
Neus Santos - Francesc Costa
CarIes Porri - Xavier Vidal

Entiíat
UEC

Aliaga
CEB
UEC .
UEC
UEC
UEC

.UEC
UEC
UEC
UEC
UEC
UEC
UEC

Folklor.
C. L. Rells
Badalona

UEC
F. Martín.

CEC
UEC

C.E. Gracia
Icari~l

UEC
C.E. Tarr.

'CEB
F. Martín.

UEC
UEC

C.E. Cracia
F. Martín.

ACE MAT.
UEC
CEB

C.L. Rells
CEB
CEB

Folklor.
C.E. Isar.

C.E. Gracia
UEC

Icaria
C.L. Reus

Folklor.
CEB

Punts
16
19
20
20
22
26
27
29
30
30
32
3.3
33
34
35
36
37
37
37
.37
37
37
37
38
38
.38
38
3b
38
38
39
40
40
40
40
41
42
42
4.3
44
4,5
46
46
46
48



CIas.
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79 .
80
81

Dors.
27
77
57 '
52
35
11
95
45
39
33
79
31
41
87
18
44
83
13
53
55
12
70
56
75
62
16
1

49
38
26
40
30
54
47
17

6

Nom
NI.a Rosa Garcia - F. Xavier USÓ11, .
A1111a Porta - Joan Pérez
Palmira Camps - Josep Llunell
Anton Caraltó - Joan Gasca
Manuel Arnau - Carlos Perales
LI. Calaf - N. Calaf
Maria Carrera - Joan Bascompte
Enrie Vilches - Francesc Laíuente
Fina Planas - Pilar Castejón
Cesar Espinosa - Angel Costa
Enrie Huesca '- Federico Martí
Santi Zamora - "Maullel López
M." Teresa Sabaté - Ramon Fabregat
Gabriel Bohigas - Enrie Morata
Lluís Gracia - M.a Angels Valentí .
Josep Marin ~ J'. Company
Anna Cabré - Francesc Beato
Jordi Arcalis - Toni Sanchez
Manuel Torrents - Maria Calvó
Montse Ribas - Miquel Cuatrecasas
Joan Piella - jaumc Duran
Miquel Bonet - Lluís Almirall
J J. Sala - J. J. Viejo
Joan M." Corpas - Víctor Alvé
Joan Puig - Lluís Gómez
Pere Bosch - Vicens Rigol
Jordi Companys - Andreu Zurita
Jaume Caballé - Montse Lluch
Joaquim Frigols - Sergi Silvestre
M. Eguiguren - J. Arimont
Josel) Alonso - Lluísa Muñoz

Albert Sancho - J. Jordi Casado
Josep Esteve -' Salvador Tomas
Montse Cabré - Josep M.a Romero
A. Zamora - M. Plana
Jordi Ferret - Dolors Canela

Entit.
CCE Sants

Icaria
UEC
UEC

C.E. Cracia
C.E. Tarr.'

UEC
CEB
UEC
UEC
Icaria
CEB
UEC

Icaria
Folklor.

CEB
CEe

F. Marti.
Icaria

C.N. Igualada
CEB

Icaria
CEB

Icaria
UEC
UEC
CEB

F. Mart.
UEC
CEB

A.C.E. Mat.
C.L. Reus
Ginm. B.

CEC
CEB

C.E. Tarr.

Punts
48
48
48
49
49
50
50
51
52
53
54
56
57
57
58
59
60
61
61
66
68
68
69
77
78
79
83
85
85
88
90.
93
97
98
98

111

"

"

"

"

"
"

"
Punts58

95
114
119
122
123
135
195

UNJO EXCURSIONISTA CATALUNYA
CENTRE EXCURSIONISTA DE BADALONA
SECCIO EXCURS. DEL FO~1ENT MARTINENC
CLUB EXCURSIONISTA DE GRACIA
CENTRE DE LECTURA DE REUS
AGRUP. CULTo FOLKLORICA DE BARCELONA'
AGRUPACIO EXCURSIONISTSA ICARIA
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALU.NYA. .

CENTRE EXCURSIONISTA DE "T ARllAG O NA" 199"
Vilanova i la Celtrú, 2·4 d'Abril de 1975

6.a

7.a
8.a
9.a.

ENTITATS
l.a
2.a



T TAT AL ·TZA A - U

Dies 18 i 19 de aig.- Campament Social de Primavera al 01 t ante

D ía 22 de aig.- COI ferer cia sobre 'expedici ó catalar a a l' . 1 1 apun · .

Día 25 de Maig.- Participací ó a la ar a d gularitat de Catalui ya.

Día 1 de Juny.- Sortida Cicle Jovenívol.

Día 8 de Jun)'.- IV Rally Social de Baixa untanya,

1 OT .-.' La participació al Rally de Tarragona, anur ciada el 1 butllet í
del mes passat, 11a quedat al uI.lada degut al fet que el Cer tr E cursior ist:
Télrragona, orgar itzador de la p .ova, l'}le traspassat als di s 1 i 2 de ovemnr
vin 1 t .

l'Assemblea Ordiná .ia d'aque ta ecció, celebrada e dia 14 d' bril, s
a acordar, entre altres coses, la comlJra d'UI a maquir a ampliadora, i e le ..

brar ma exposició antológica de fotografies que reílexin la historia de l'Enti
tat des d la seva fundació l'any 1955.

E quar t a la maquir a ampliadora, s r á de tinada al ocí d la ceió ,
si bé tamb é podr án disposar d' ella els a tres socis de l'EI titat, pag. t Il a eer
ta quantitat per les fotografies que hi revelii .

Prezuem a tots aquells socis q le tinguin fotografies re atives a la his tori:
d I' gruI)ació i que vulguin deixar-Ies lJer l'exposieió, que tinguin a bé po
~ ar-se amb COl tacte amb Josep Manuel Rafols, a ell el seu defecte, adrecar-se
a le cretaria d l'Entitat, q ialsevol di a, de 8 a 10 del v spre,

I 11 tarem l'e .posició durar t e me d J y.

(Els articles només reflexen les o pi ruons de Ilurs auto rs)

President: Jo ep Bienes Circular: V. Carbonell Secretaria: Montserrat Barti
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V CICLE D'EXCURSIONS PER A INFANTS

El dia 23 de febrer es porta el Celp 1111a sortida matinal al cim de la 1-'alcli<'1.
El dia 110 es presenta molt propici, amb 1111 cel ennuvolat i 1<:1 temperatura 1111
xic freda. Com que era una excursió amb horari limitat, entre el trajecte i Pll
jar i baixar del cim, la quítxalla quasi 110 Ilota la falta del sol. Hi participaren
22 infants idos acompanyants.

El passat 16 de marc s'organitza 1111 viatge e11 autocar Iins a la novellu
stació d'esquí del Port del Comte, la qual és actualment 1111(1 de les qlle el1S

cJ11ed<.1 Inés prop de casa, El trajecte Vilafranca-Martorell l)er I'autopista, i ele')
({aquesta darrera ciutat el la de Ianresa per la recentment inaugurada carre
tera del Llobregat escurcen notablement la distaucia. El l)as per Súria, Car
dalla i So1S011a, tot seguint curs amunt del Cardonor, ja és més lent.

Es feu una parada per a esmorzar al Pi de Sant Just de Solsona; conti
1111cl11t després per la carretera que puja al Coll de J011. Aba11S d'arribar a
aquest indret es veia 11l1a Ileugera neu pels costats de la carretera i que ja Ieu
engrescar la quitxalla, especialment als qlle el) veien 1)er primera vegada. Sob
tadament s'aixecá l'espessa boira que cobria les altures i la vista de la blan
quíssima mola del Serrat de la Bofia provoca 1111 fenomenal aldarull dins de
l' el11tocar.

Del Coll de J011 arranca 1111a ample pista sense enquítranar que porta
íi11S a les estacions d'esquí del Sucre i Port Berlá. Es passa de llarg pel gra11
complexe turístíc que s'esta ediíicant e11 aquells paratges i finalment l'autocar
aparca é11 Port Berla, Semblava que s'hagués desencadenat 11l1a revolta infan
til, ja (111e tots saltaren precipitadament enfora Cclp él trepitjar la neu i llen
car-sc boles els UllS als altres. E11 1111 lloc díscretament apartat de les pistes
d'esquí, s'organitza 1111 tobog án 011 1111 darrera l'altre o el1 grllps 'abigarrats es
deixaven lliscar asseguts sobre sacs de plastic. El sol Iluía esplendorós, arren
cant miríades de resplandors de les muntanyes nevades.

El temps transcorregué tan rápid que amb molt de gre1l s'hagué d'inte
rron pre el divertiment l)er tal d'anar él dinar. DIl COI) acomplerta aquesta f Ji
11él 1 cara hi hagué temps perque alguns deIs expedicionaris efectuessin 1111
víatge erl telecadira, experiencia nova per la majoria. La instalació és nova de
trinca i la maquinária encara 110 deu estar prou ajustada ja que el trajecte que
dava interromput amb freqüéncia. Ouan s'arriba a l'estació superior el sol
s'havia amagar rera les muntanyes i l'ambient es refreda rapidament. Es re
torna cap al parking, ja que fins i tot es veien voleiar algl1lles volves de 11e11
i C01TI. oue ja 11i havia l'autocar es puja él clalt a canviar-se 1uitj011S i robahumi-



du, uu quart de sis s'inicia el retorr . Amb algur es parades pel camí s'a .rib ñ
el Vilanova a 1111 quart de deu del vespre. Participaren el1 la sortida 35 ir Iant ·
i 4 acompanyants.

UN NOU COLUMBARI ROMA?

El consoci J. Manuel Haíols es veu obligat per motius profe SiOI al él

11~lSS;lr molt sovint per la nova carretera de Monistrol d'Anoía al Bedorc. El ur
lloc situat entre la F ortesa i Sant Jaume Sesoliveres li crídaren l'atenció Ull '

parets aparentment de tapia situades al cantell mateix d'un esperó terrós pe 1

jat sobre un erosionat barranc, Examinades les ruines de prop, s'ha vist qll

exteriorment tenen certes similituts amb els columbaris dits d'en Pasteres i de
Can Pinya que hi ha al caseriu de Torre-ramona, en terme de Subirats.

Malauradament en la part interior no hi són valorades ell les malmeses
parets les característiques cel.les que identifiquen aquests mouuments funera
riso Preguntant els vems de Sant Jaume Sesoliveres amb QUil1 110m desig: ell
aquestes rumes, ens 11al1 donat el de La Torrota, denominació despectiva que
porten iguulment els columbaris de Torre-ramona.

. .- ... .:f"" 11 • •

DEFUNCIO

Víctima (1'1111 fatal accident laboral hem 1)erd1lt ·el nostre company Jordi
G1IClí.11 i Pérez. El Iinat C01TI1)télVél 43 <111YS i des de molt jove se sentí atret per
lafecció u l'excursionisme, actívitut ~1 la qual es [liura amb amor i dedicació.
Era socí fundador ele I'entitat i en diverses ocasions ocupa carrecs eu la J11nta
Directiva. Per la seva bOl1110mié1, amabilitat i esperit cooperador, es guar ya la
Si1TI1)é1tia i afecte de tots els COml)é1l1YS. En quasi tots els campaments, marx -s
i altres actes orgar itzats per l'Ag 4111JélCió fa 1 111 actiu preparador, participar t
tumbé el} les mauifestacions excursionistes organitzades l)er les entitat ger

manes.

Expressem el riostre sentit C011dol a Ic1 seva muller, filIa 1 altres familir ".

D scansi en l)au el bor amic Jordi.



Santa '~1975
. .. : ~.... ' .. . "

Organitzada per leloSecció de NIuntanya d' aquesta societat, .es va portar
a terme durant les darreres festes de S. Santa, una excursió-travessia ,1 la CO

marca de la Vall d'Aran,
Hi varem participar 10 membres de la secció. Set .v árem partir el .diu

menge dia 23 (Salvador Baig, Manel Dalmau, Neus Benavent, Jordi i Josep
Candela Jr., Isaac Serrano i Frank Rabat), els altres 3 ho vam fer el dijous día
27 (Jordi i Teresa Pujo], i Manel Busquets). . j

Els objectius eren els següents: dilllllls 24, ELS ENCANTATS, dimarts 25~

I\1üNESTERO i PEGUER_A; dimecres 26, PORTARRO; dijous 27, travessia
des del IILlc Sant Maurici fins a BOHI, per reunir-nos amb els 3 companys que
pujaven aquell odía; divendres 28, travessia des de Bohí fins a la vall deIs
BESSIBERRIS; pujant al COMi\-LO-FORMO i BESSIBERRI S,UD; ,dissabte
29, BESSIBERRI, NORD; diumenge 30" panxing.. i dilluns 31, tornada a VILA
I'\JOVA.

Quall arribavem el diumenge a ESJ?ot 'ellS vam adonar que no podríem pas
Ier-ho, dones ademés de neu acumulada de dies abans, nevava bastant fort,
el que feia impracticables tots els camiris que havíem de seguir. Potser era
massa neu 'p'er la nostra poca experiencia en aquests casos.

La nostra primera idea era montar el campament base en tendes de cam
panya, pero davant la impossibilitat de Ier-ho, el vam instal.lar en un refugi

' 11illl~e de' IC.ONA,"'qlle ' era situat a 2 terceres parts delicami entre -E SP OT ;i el
J~LAC DF~ STo MAURICI.

La primera activitat del dilluns la vam haver de suspendre, per .culpa del .
mal temps; a la nit ens vam reunir per parlar, dones alguns de nosaltres vo
Iíem anar a 1111 altre lloc d'alta muntanya ell el que 110 hi haguessin tantes di
ficultats com allí. Al final esdecideix quedar-nos, fixant la meta en ELS EN
CAN1'_AYfS (2.982).

El dimarts ens aixequem a 2 quarts de 5 i veicrn que el temps ha millo
rat, tot esta aclarit i es preveu un día de sol; més tard es cumplirá el pronos
tic i fara U11 día esplendit. 'Cinc de nosaltres sortim a 2 quarts de 6 vers els
Encantats, pero un, per culpa d'un refredat molt fort que no el deíxa respirar
bé, torna cap al refugi; els demés segueixen.

Tornen al cap de 11 hores i mitja, esgotats; han tingut els Encantats a 1<1
.punta .deIs dits, pero el cansament d'haver de caminar amb neu fins a la cin
tura tot el camí pot més que ells i tornen enrera a la grimpada Hnal, dones un
pas en fals en les condicions físiques en que es trobaven podia resultar molt
I)erillós.

El dimecres fa un día esplendit, la nostra activitat se centra a baixar a Es
pot per posar-nos en contacte amb els companys que pugen el díjous i comu
rucar-los la- decisió presa el .. -d illuns.>



El dijous torna a fer tilla mica de mal temps, pero maIgrat tot no podem
pas restar al refugi, i pugem el PINATO (2.568), cim situat davant del refugi;
quan arribem al eim ." després de caminar 3 hores, el temps ha empitjorut vi
comenca a nevar. Per baixar 110 fem encordats, és el primer cop que ho fem i
potser és per aixó que baixem una mica nerviosos i hi ha discussions entre 110

saltres, peró la cosa 110 lJassa d' aquí i arribem al reíugi sense cap novetat,

A. les 6 arriben al refugi els riostres companys; l111 cop instal.lats discutim
el pIél él seguir durant els dies que resten, Es decideix pujar els Encantats el
dissabte, i si 110 pugués ésser per culpa del temps ha intentaríem el diumenge.
El divendres decidim anar afer una mica d' escalada él unes parets prop del
llac de Sant Maurici,

Pero el temps segueix ell contre nostre, el divendres empitjora, hem de
passar el día al refugi; al vespre tendeix a millorar, inclús ·el cel s'aclareix. Ens
posem a dormir, convencuts que quan ellS aixequem a les 3 del matí Iara bon
temps i podrem marxar cap als Encantats,

Valles il.Iusions; dones, ell aixecar-nos neva fortament i el grllix de neu
acumulada ha augrnentat, les branques deIs pins en tenen 4 dits a sobre; tot el
dissabte neva també i hi. ha una boira molt intensa; dos eompanys, ja clesmo
ralitzats, i davant la impossibilitat de fer Cé1p activitat se'n van el mateix dis
subte cap a Vilanova.

EIs altres ellS quedem, pero decidim avancar el retorn al diumenge, dones,
dudes les condícíons climatologiques, veiem qlle és totalment impossible de
fer cap activitat muntanyenca,

Quan marxem, el díumenge, fa Ull dia esplendit; sembla com si el temps
ens vulgui fer una broma pesada, pero ja és massa tard i ens ell anem defini
tivament prometen-nos a nosaltres mateixos tornar a la primera oportunitat
qlle se'ns presentí lJer aconseguir els objectius proposats,

JOSEP CANDELA 'OLLE

A V I S O

Se ruega a los socios y amigos de la Agrupación, que quieran

colaborar con notas y artículos en la Circular, remitan los origi

nales a la secretaría, o en su defecto, directamente a los siguien-

tes domicilios:

V. Carbonell, Dr. Fleming, 15, 1.0, 1.C - Teléfono 893 37 17

J. Virella, Rambla Sarné, 104 Teléfono 893 04 07

antes del día 20 de cada mes. Gracias



Campana de Semana Santa

Corno cada año, IJar estas fechas , S011 varios los miem bros del Crupo CIlJ I':;

aprovechando el cúmulo de fiestas , se desplazan él lugares el los .cuales 110 se
podríau acercar e11 1111 simple fin de semana.

Dos eq11ilJOS se formaron, desplazándose uno de ellos al lacizo del ~,101lt

sec d'Arés ell el pre-Pirineo leridano y más concretamente el 1,1 Crallera Cruu
del Corralot. Esta cavidad, aparte de poseer la sala subterránea más grande de
Cataluña, está compuesta por 5 Vías independientes entre sí, por lo que su ex
ploración se hace bastante compleja, necesitándose más de 1111 día para realí
zarla, Es este el motivo, por el que se suele realizar el1 su interior, 1111 Celn1p~1"

mento subterráneo, siendo éste el \ 11 ell la historia del GET. Lo realizaron
F ederico Linares y Ricardo Belascoain, explorando las Vías E.R.E., del Lluc
de lél \ 7erge y lél del Primer Díel, contabilizando 1111 total de 304 metros de pro
rundidad v 982 de recorrido .

.'

El otro equipo, Formado por Jardí Martorell, José Hubio , Josep Agueclé,
Isidre Galofré, J. Abady José Burgalés , se desplazaron el la región valenciana,
1)c11'c1 asistir a las IX Jomadas Espcleológicas de Pinet, Cundía. Fue mucha la
actividad desarrollada, desde diversas charlas sobre ternas de grall interés, co
D10 SOl} la biología, topografía, geología, técnica, etc., todas ellas aplicadas <:11

medio subterráneo, Finalmente se exploraron el Avene Hedra y el Avene ele
1e1 Díaclasa de 120 y 38 metros de profundidad, respectivamente.

. MINGO

25 de Moiq

. Portici pació o lo

XXXIX MARXA EXCURSIONISTA

de

REGULARITAT DE CATALUNYA



A AMO

~ . VE

TODA
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01 orando e obtier el -f' 0 ,

110 le dejamo desar parado

esoría Ju .ídica

"g'lll·zacióI d 'fe "'" '

epartamento estoría

zuros

I~A

e A

, 11 - TEL. 893 26 74



Secció Náutica TIPLAY
~ 1 r Cal ari s 34 - Telefon 893 29 98, il, nov. · la ltrú

ESCOLA SKI
COMPRA VE NDA D'EMBARCACIONS

DISTRIBUIDOR DUCATI

Secció Aqrtcola TIPLAY
Sant josep, 10 - Telefo 893 30 89 Vílanova i la Geltrú

TALLER DE REPARACIO DE OTOS
l EJ. D DE AQUINARIA GRICOL

EPARACIO DE MAQUI RIA GRICOL

u

al bla ídal, 7 - ..l' a a · l· ltrú

G. Vllaseca, Rbla . Caudillo, 41 - Vlllanueva y Geltrú-1975




