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VACANCES A PIes D'EUROPA

Ho havíem decidit ja l'any passat. Visitaríem Pies d'Europa
per les vacances :d ' enguany . I pensat i fet. Després d'un tip
de quilometres, previ vivac a Fontibre, prop del naix~ent de
liEbre, arribavem a Potes, sense ·.lloc per acampar, puix arreu
era pIe. Reculant fins a Castro-Cillorigo, allí plantavem lea
tendes. En principi aquest seria el nostre centre d'operacions.

Els pies dlEuropa són un grup muntanyÓs dividit en tres maa
síssos~ l'occidental presidit pel cim del Peña Santa de Casti
lla, de 2596 m.; el massís Central per la Torre Cerredo, de
2648 m~, i l'Oriental, que té com a maxima a19ada el Tabla de
Lechugales, de 2441 m. Geologicament estan constituits per un
conjunt orografic de calcaries carboníferes. Geograficament hi
conflueixen tres provínciesl Astúries, León i Santander, i els
massissos són envoltats per un cercle de carreteres que té com
punta principals els pobles de ~anga8 de Onís, Riaño, Potes i
Panes.

La primera tentativa de treure el nas per les muntanyes va
fracassar, encara que tots anavem en plan familiar. Ens trova
rem amb la desagradable sorpresa de que el telecabina de Fuen
te Je no funcionava des del mes de Gener. Encara que ens enfi
lar m una bona estona corriol amunt, sal ant el fort de sni ve l l
d'aquell grmdiós cercle, tinguérem de tornar a dinar al redós
familiar amb l~nic consol d'haver ret unes magnífiques diapos!
tives. Al matí havíem visitat Santo To.ribio de Liébana, esglé
sia romanica d'on es divisa una extensa panoramica deIs Pies.

Altres sortidee foren de tipus turístic. Així ens summerg'
rem al Cantabric, a la platja de San Vicente de ~ a Barquer ,
contemplant nosaltres -bocabadats me~i terranis, 1 e spec t acul a r
fenomen de les marees. La visota, també cl a s s i ca , f ou a Cova
donga, on preferentment el s a st.ur í arrs voLquan la seva devoció
en un santuari que té cert paral.lelisme amb el de Montserrat
de casa nostra. Uns qui l ometres més amunt, i par una retor~ada

c~rretera, amb un terreny pIe de dolines que,hauria fet les d~

l~cies deIs nostres espeleolegs, ens arrib~r~em fins els Llacs
dlEnol i La Ercina. Si bé no hi trovaríem su stancials diferen
cies amb e' s del Pirineu, sí que és pot dir que feina hi bagué
en poder aparcar donada la quantitat de vehicles que hi bavien.
Tornant cap al Campament cal fer parada a Arenas de Cabrales,
famós pels seus formatges de llet de cabra, a l'estil Rocafort,
característic per la seva penetrant pudor, puix que són posats
a fermentar embolcallats de fulles d'arbre i dipositats en els
femers. Llastima que no podríem assistir-hi perque no teníem



prou -: vacances, pero a final de mes estaba anunciada la "Fie.!,
ta del Quesu" on, en. van a8segurar, no hi manca la sidra, ni
l'orujo, ni l'alegria popular.

P~ro en. havíem proposat fer algun cim i ho havíem d'acons~

guir abana de que el temps canviés. A más a més, per aixo ha
víem .t r a gi nat al cotxe, piolet, crampon. i botes!. En Joan T~

ledano i jo havíem decidit anar a fer el cim del Peña Vieja.
Així dones, amb quatre ganyips i una cantimplora d'aigua, ens
dirigim vers Espinama, per enfilar-nos des d'allí per una pis, - .
ta infernal apta nomes per jeeps, sobretot al comen~ament del
pendent -curiosament senyalitzat només en sentit de davallada
era del 25 per 100. Després de moltes peripecies arribem a
Puertos de Aliva a 1670 m., una plana ampla d'herbei i pastu
ratge on esta situat, oh, paradoxa!, un Refugi-Parador de la
Dirección General de Turismo, on el luxe i el confort donaven
un exemple més del . classisme de la nostra triomfalista Admi
nistració.

neixaríem el vehicle a la Horeadina de Covarrobles, on el
camí bifurca, cap al Balcon de Lloroza. Seguim, ja a peu, eap
a la zona del Jou sin Tierra, seguint pel camí de La Vuelt~na

fins un altre que transcorre sense parar de pujar per una im
mensa tartera que no deixaríem fins al Collado de la Canalona.
Una gelida i fortíssima ventada ens saluda en arribar al Coll.
Correm a redo.8ar~nos lluny d'aquell tub i, reconfortat. per
un 801 ja quasi de migdia, decidim omplir 1 'estomaC'tque ja ens
comen~a afer rau-rau, allí "davant mateix el cim del Peña Vi~

ja. Saludem uns joves gallees que ja davallen, mentres nosal
tres ternem a posar-nos en marxa. L'ascensió ~o és difícil i
gairebé no hem de grimpar; cal, pero, anar en eompte de no r~

lliscar per la gran quantitat de pedregall que ens dóna una ·
senaaeió d'inseguritat. En pocs minuta ena presentem als blocs
que culminen el cim a 2613 m.

La panoramica és espectacular, sobretot per la zona dela
pica de Cuchallon, Carnizoso i d'altres que no recordem, el.
qual. fan sobresortir al seu darrera, l'espectacular ailueta
del Naranco de Bulnes. A l'altre banda, al ma••ís oriental,
la Tabla de Lechugales.

No en. esten massa al cim, només el temp. just de fer unes
fotografíes i deixar una tarja al registre. Una rapida dava 
lIada per dirigir-nos cap el coll de Horcados Rojos. Allí tr~

pitjaríem les poques conge.tes de neu que queden. Ja al coll,
aprofitem per retratar de més a prop el Naranco i, sense entr~

tenir-no8, girar avall i visitar la Cabaña Verónica, refugi o
riginal de quatre places per dormir i que no é. ni més ni menys



que la cúpula d'un canó d'un vaixell de guerra, transformada
per a un servei de pau , Una llare;a gambada ens hauria deixat
altra volta al peu del cot~e pero, no en teníem encara prou,
en. arribarem fins el Bal~ón de Lloroza, al coatat de l'esta
. , w -cio superior del teleferic que puja de Fuente De. L'eagota -
ment sota d'un sol aclaparador es fa sentir i, finalment,to~

nem al vehicle. De.fem l'itinerari del mat{ i soIs ens aturem
al costat del Refugi de la D.G.T. per f~r unes diapositives
i presentar-nos al campament a mitja tarda.

Un parell d'incidents torbaren el normal desenvolupament de
les nostres vacances. Primer, el trasllad del campament per
questions del permís d'acampada i d'un mal enteniment amb un
propietari vei del terreny comunal on acampavem. Ens traslla
daríem a pocs quilometres más avall, al poble de Lebeña.L'al
tre incident fou l'accident de trafic del company Jaume Ber
tran, dones just aquell dia plovia, deaprés de molt de tempa,
deixant la carretera que relliscava de valent. En ~ deIs 
molts retombs de la Garganta de La Hermida, tingué la malaur~

da sort de relliscar i topar amb uns altres dos cotxes.
Passat aquest trangol, i havent retornat cap a casa quaai

bé tots, encara visitaríem les ermitas romaniques de Piasca
i Lebeña, ademés de sortides a Santander i a Santillana del
Mar, aquesta darrera visita veritablement recomanable a tot
bom que vagi a Cantabria.Dues excursions més als ports de
Piedras Luengas i San Glorio, clourien unes vacano•• a una
de les regions de más bellesa de tot l'e.tat.

JOSEP BLANES
Cantabria, Estiu de 1979
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Nota de la Seoció de Cultura:
,

• Efectuant-ge aotuaLment treballa de reorganitza9i o
i oatalogacio dels llibres propietat de l'Entita~ ,
es troban a fa1tar bastants exemplars, la relacio 
deIs quals trobareu a la cartel1era del local sooial.

PRE~ a tote aquel1s socis que tinguin algun 11i
breaqueats a casa seva, facin el f,vor de tornar
~o o es posi en oontacta amb la Seccio. Gracias•

.



EL SALT DE LA MALA DONA
======m_c==========~=_=

Un dela tOpODims que ens crida l'atenció quan exploravem
ela rodala de Canaletes, tot preparant la darrera marxa ex
cursionista d'orientació, fou el del Salt de la Mala Dona.
Aquest no. ens recordava l'indret de les costes de Garraf,
on se i t ua el tragic relat del cec llan~at per l'estimball
ala peus del qual bateguen les 'furioses ones del mar, i l'~

nalogia d'aquell amb la llegenda de Cabrera d'Anoia compro
varem posterior.ment.

En principi aemblava que la gent es mostrava un xic reti, -cent a explicar-no. el fonament d'aquell nom, pero finalment
gracies a l'amabilitat dela habitants de Can Fuster de l a 
Bleda, poguérem oir-ne la versió llegendaria, qui sap si fo, -namentada en allunyades epoques medievals, en la qual es ba
rregen amora sacrílegs, odia violents i una no menys brutal
venjan~a. Anem a relatar-ho.

Vivien en un deIs ma sos de Canaletes un matrimoni pages,
cuidant el marit del conr eu d'unes terrea situades ca p a la
part del Maset de ol a hI eda i el Mas d'en Feixea. La muller,
cap a migdia, li portava el dinar i l'home observa que , grA
dualment, la visita s'anava fent breu i que la dona li do~

va poca converaa i encara en fo~a 4spra. Sespitant quelcem
est r any, l'home decidí seguir-la per tal d'esbrinar a que 
es devia aquell canvi de conducta.

Prop del Mas de la HIeda hi havia una petita capelleta,
avui desapareguda totalment, on entra la d~na a pregar,fent
he ~b veu alta i molt excitada. El pagas s'atan~a i aquell
dia i en altres succeasius pogué e.col~r de la propia muller
quina eren el. seus sentimenta i propOsits. La odona s'havía
enamorat, í aembla que era corre.posta, del capella de Ca 
brera. Ella volia dealliurar-se del marit per a viure úníc~

ment pel moss8n, pero aqueat, °s ense voler comprometre'., li
aconsellava que resé. molt. Ja completament forassenyada ho
feia caIa dia amb veu al ta dirigint-se al sant que presidia
la capelleta de la Bleda.

El pagas, que era un murriot, opta per a treure'n partit
de l'.di que li profe.sava 1 'esposa i, posant-ae un día a 
la part posterior de la capella, mentre la aeva dona implo
raYa cona.ll a la imatge per a deslliurar-se de l'home, a
queat, eatrafent la veu i parlant a través d'una espiera ,



li digO'.
- Dóna-li canaafada i eus fregits, que fan perdre la vista
als marits. .

.:.La pagesa, de moment,.··..queda astorada en sentir aquella 
veu>' ::d:"ul tratomba, per~. e ra tal la seva passió i bogeria que
c~~~e que havia estat el sant qui li bavia donat aquell co~
.e)~:~: Decidí seguir aquella indicaeió i l' aatut pages es de
lee~ava cada dio. amb la me~ja que tan &gradosa li reaultava.
Al mateix temps cada vesprada, amb trasbalsament. fingit, s'A
nava queixant de que hi veia menya, co•• que alegrava molt a
1 'esposa que jo. no diasimulavo. el menyspreu que sentia per 
elle

Aleahores l'home decidí precipitar el. aeonteixements i
un aia, quan la muller li porta el dinar, el troba assentat
sota d'UDa figuera planyent-se desesperadament de que s'ha 
vio. quedat cee i de que l'aeompanyés a casa, jo. que sol no 
podio. ~re's. Tot fent junts el camí, el pagas es lamentava
de la seva dissort i de que era millor morir que quedar inú
til per tota la vida que li restava. En la seva follia la do
na capta i es 'teu seu el suggeriment, i quan passaven a free
del salt on s'estimben les aigües de la riera de la Bledo. ,
peLsa en provocar un accident que la lliurés d'aquell home 
od ' at.

Fingint que volia beure aigua, deixa la ma del seu home,
el qual es trobava al cantell mateix de l 'estimball. Prengué
embranzida i, quan amb les mans esteses anava a precipitar 
el pagas pel cingle, aquest s'aparta sobtadament i fou ella
la que caigué tot llan~ant un a~t x i ae l e de terror. Alla ID~

rí aquella dona embogida per la pas s ' ó d'uns am . '; que, al 
dir de la gent, la portaren directam¿ t al s infe s. Des d'A
leshores el saltant porta el nom de l a Mala Dona.

De la fi que teren el eapella tronera '! el pagas trapella
i de mals !nstints, 'la llegenda no en parla, i no es pas d'.~

tranyar que ela habitant s .de Canaletes tinguin encara algun 
recel d~explicar al visitant una historia ban poc alligonado
rae

. Joan Virella i Bloda

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx:x:xxxxxxxxxxxxxxxx
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APLEC DE LURDES
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EL GRIJF TERCERA. EDAT

En l'Assemblea Gener a l de 1977 es present a a l a mateixa la
proposta de formar aquest Grup, cosa que fou aprovada s ense
cap oposi c i ó , ja que soIs representava un bé per la Tal aia i
una obra social per a la població, tota vegada que sense cap
dispendi per al s soc i s del Grup, aquests ho eren de l'Agru~

c i ó i aquest a veia augmentat el seu nombr e de soc i s , amb el 
corre sponent ingrés de quotes que per al tra banda són satis
r ete s amb el benefici que s'obté deIs abonaments als Bor t e i gs
diaria que es fan.

Tot aquest preambul és soIs el punt d ' ini ciac ió a una Obr a
Social que té molt d'aprofondiment huma, parque per ara i 
tant, quan un vilanoví que fos anteriorment soci de la nostra
Agrupació, en arribar a la seva jubilació,-cosa que indefect!
blement supe sa una ::at ura da en els seua ingresos economica ,
si no un retrocés en els mateixos-,tenia que pensar-se quínes
coses tindria que retallar deIs seua dispendis per t~l de po
de anivellar els seua ingresos, i naturalment, sempre es pre~

cindeix d'allo que és accelori, per bé que pugui ser sentime~

tal, tota vegada que "primum vivere".
Ara bé, amb la nostra Obra aquest punt queda aolucionat ja

que ea prescindeix de la quota al seu carrec, pero continua
essent 80ci com abans.

Pero encara n'hi ha més, tota vegada que una de- les possi
bilitats que té com 50ci del Grup és que pot éaaer afavorit
amb una quantitat per anar -de vacancea, i cada mes una poss!
bilitat doncs es reparteixen entre el total de socis 1.000 ni
meroa el dia 15 de cada mes.

1 així de 16 aocis que forem al juliol de 1978, avui en som
111, C08a que comporta ja un volumde despeses que aviat ani
vellaran els beneficia mensuals de que es nodreix, que són
els abonaments als sorteigs diaria.

1 altrament, tot. el. abonata que hagin sigut afórtunats
amb algun premi, saben amb quina diligencia els és portat a
mans d'ell. l'import del mateix, sense que hagin de tenir la
preocupació d'assabentar~8e'n per la seva part, i també per
nosaltrea, el poder donarper liquidada la comptabilitat de
la fulla de pagaments, als poca dies de finalitzat el mes.

Així doncs, amb la quantitat de socia que avui som i tenint
en compte que si cada soc1 del grup fes un acapte d'abonamen~

entre ela aeus amica i familiars, podríem anar pensant en la
segona serie deIs nÚMeros que ara es fan, amb la conaegñent A



. .

- portaeió de banefic is per poder aeol ) a un nombr e progres-
o s~u de' socia del Grup T~reera Edat, s e que a ixo faci afla-
ca r 1 'activitat que fin ara s'ba P' t a terme , com és el
lt Ci cle per. les Comarques Catalanes " que fins avui j a por
t em quat re 80rtides . La primera f Ol Jr el Tarr a gone s- Ba i x E-
br e- Pri or at . La segoDa al Maresme- l elva i Ba r cel ones. La
tercera a Les Garrigues-Segria i C ca de Barber a . I l a quar
ta a l Val 1es-La Sel va-Ampurdanes. Fet e s una cada mes, amb" la
t ot alitat de de spla~ament . a ca r r ec del Grup , graci es a dis~

sar d 'uDS rema nent s de b eneficia, al no teni r durant el s pri 
mers mesos la quantitat de socia que avui aom.

Ara bé, fina aquí és el present, gracies al. ·,afavorimenta
deIs abonata fin. ara,pero com sigui que la fortuna té el.
ull. clucs, semp~e hi ha qui e. cansa d'esperar que el toqui
a. ell i fa que deixi de col.laborar en el seu abonament. Per
aixo voldria fer penaar ala mateixos que mirin la doble ver
tent del seu dispendi. Per una part el jugar a obtenir un pr~

mi, i per altre part el tenir el premi de fer una obra social
que dema podra ser per a ell mateix, doncs de la tercera edat
ningú s'escapa, i el que no hi arriba amb joventut és perque
no vol.

1- SOCIS DE L'AGRUPACIEt EXCURSIONISTA TALAIA: NI UN SENSE

UN ABONAMENT !!! Demaneu-loa al Conserge o al CobrA
dor de l'Entitat !

Grup. Tercera Edat
de l'Agrupació Excursionista Talaia

===E:~========C:::="=============:c:IF====Z:=Z::::::::-=========-

A. E. T~

Sort1des programades pels mesos de setembre-oc~brez

- Dies 19 1 20 setembre I Vall d' Aran

- Dia 25 ootubre I ~-Rasos 'Peguer a-Font s del ·
. 'LlO'6rem·

============~===:_=======================:==========
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N o T 1 C 1 A R 1

ESPELEOLOGIA COMARCAL

• L'Av8nc de la Riera de Jaf~

Ja fa más d'un any llarg que el llit de la riera de Jafre, en
tre la Penya de Can Mercer i el torrent de la Font Codina, fo;
excavat totalment extraient-ne els codol. i convertint-la en 
pista forestal, no sabem si per aprofitar els palets de riera,, .
per a donar acces a un nou sector urbanitzable o per a extrau-
re la fusta aprofitable de l'arbreda cremada en l'incendi de
la setmana santa del passat any. O potser per totes aquestes
causes conjuntamente .

El fet é. que de resultes d'aquesta excavació sorgí la boca
d'un avenc que queda situat entre la Cova Negra i els Arcs,p~r

tant dins el terme de Sant Pere de Ribes. Com que esta en ple
llit, es de suposar que quan hi h~ rierades fortes actua d'en
golidor. Els que hi han baixat diuen que té una profunditat d'
uns seixanta metres i que a l'interior únicament hi ha fang i
humitat •

• L'Avenc del Pedruell

Aque st avenc,UD deIs pocs que hi ha en el terme de Vilanova,
fou de.cobert ja fa molta anys amb motiu d'explotar-se una pe
drera situada en les immediacions de la masia del mateix nom.
En el transcurs deIs anys havia estat visitada per grups d'ar
queolegs i espeleologics que hi havien fet treballa de topogrA
fia, exploració i estudie En la desapareguda revista "Soterra
nia" que editava el G.E.T. de la Talaia, concretament en el ng

3, que corresponia al novembre de 1972, es publica una topogr~

fia d'aquesta cavitat a la qual s'assignava una profunditat d'
onze metres.

Doncs bé, fa poca mesos hom realitza treballs de desobstruc 
ció en una nova via, descobrint-se una galeria que condueix a
una petita pero bellwment concrecionada saleta. La profunditat
maxima assoleix ara uns divuit metres.

J.V.B.
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N o T 1 C 1 A R 1

DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

• Butlleta denúncia d'atemptat paisatgístic o contra el medi
natural.

El C.E.C. ha arribat a un acord de co1.1áboració amb la L1iga
per a la defensa del Patrimoni Natural (DE-FA-NA), entitat na~
cuda especialment par a la defensa del patrimoni natural del
nostre País. Els objectius d'ambdues entitats són coincidente
en totes les accions encaminades a la salvaguarda del patrimo
ni natural, com poden ser: el de lluitar contra el8 atemptats
ecologícs, denunciar ela agents de poI.lució i contaminació
del 'medi . També 'coi nc i dei xen en la necessitat d'organitzar cam
panyes dé sensibilització deIs ciutadans en general i deIs ex~
cursionistes en particular, perque es respecti tot a1lo que es
patrimoni de tots.
Per a aconseguir aquests objectius és imprescindible el con 

cura de tothom. Cal comengar.
1 ens convida a col.laborar a aquesta gestió, fent servir una

butlleta, rebuda a 'la noatra Entitat, on hem d'anotar-hi les
nostres observacions, tetes en el tranecur. de les excursions,
havent d'ésser lliurada després a la Secretaria del C.E.C.
Paradí., 10, pral.-Barcelona (2). Tel. 318 62 20.

COL.LABORE){ AME DE-PA-NA 1 EL CEN'rHE EXCURSIONISTA DE CATALIDJYA
PER A SALVAGUARDAR TOT ALLb QUE ESTIME},{ M:tS !! .

• Catalunya negra.

També sota el títol "CONCURS-DENtmCIA LA "CATALUNYA. NmBA.",
el C.E.C., conjuntament amb DE-PA-NA, convoca un concur. de t.!,
tografia a fi de poder recollir en imatgea la desteta con.tant
del nostre patrimoni natural i els atemptata contra el medi ~
bient perque ena serveixi a tall d'una campanya de sensibilit
zació a teta plegat. del que no s'ha de fer. Aqueat concura té
per objecte posar en evidencia els desastres produits a Catal~

nya, a l'eco1ogia, el paisatge i el medi ambient (pol.lució ,
deixalles, escombraries, etc.), carreteres mal , tragades, des
boscatge mal concebut, urbanitzacions monstres, etc.

Les dates d'admissió i retorn de les col.lecciona presentades
són fins a les 9 del veapre del dia 6 de novembre a l'adre9al
C.E.C.-Club Alpí Catala-Carrer del Paradís, 10,pral.-BARCELONA.



ESTUDI

de la

M A S 1 A

Un problema de tot s ti

La Masia és la fo nma més
característica d'assenta ·- .

ment r ural a Cat a l unya ,
que amb la s eYa diversi 
tat de fonmes ornamenta ,
humani tza una gran part . _
de la nostra geografia . Avui pero es t r oba inmersa en-un -p rocés
de canvi d'ús que es concret a en e l seu abandonament i destruc
ció . Aquesta si t uac i ó vé donada, tan per l ' evolució de les for
mes d 'explotació agrí cola, c om pel c r eixament de sme surat deIs
nucl i s ur bans, i ens af ecta a t ot s , puix que l a Ma sia és l a c e~.

lula origi naria i más r epresentativa del f et catala.
Aixo mo t i va que .l'objectiu obligat sigui doble. Per una banda
estudiar la masia com un ens encara viu, i per l'altre intentar
conéixer el procés de degradació que pateix, amb l'esperanga d
que promovent un ample corrent de sensibilització, els organis
mes responsables es preocupin d'atorgar les ajudes necessaries
i buscar les soluciona més efectives.
L'Estudi de la Masia vol considerar totes les mostres d'arqui
tectura rural a casa nostra, així com tats aquells temes rela
cionats amb la vida al camp. Les activitats es dirigeixen al
ORDENARa per tal de posar a l'abast de tothom l'informació exiA
tent, i fer-ne així una eina de treball.
ACTUALITZARa per proporcionar una visió actual i comparativa
del fet arquitectonic rural.
INVESTIGARa Abarcant una amplitud de temes (territorial., hi
torics, sociologic , etnografics, etc.)
DIVULGAR: per fer present arreu la en ibilització d'aquesta
problematica.
L'Estudi de la Masia, dipositari d'un llegat valuós, compta en
aquests moments amb un equip de treball embrionari. Amb aques
ta crida es vol contactar totes aquelles persones i entitatb
que treballin o vulguin treballar sobre aquest tema, per així
establir un actiu intercanvi d'informació.
DIRIGIU-VOS AL C.E.C., TOTS ELS DIJOUS DE 7 A 9 DEL VESPRE.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
El s i nteressats podreu trobar informació de les anteriors noti
cies del C.E.C. a la Secretaria de la nostra Entitat. ANlM!



ACTIVITATS INTERSOCI.lLS DE LES "ENT I TATS EXCURSIONISTES··, "

SErFldBRE
15/16.- Aplec de Santa Pau - Centre Excursioniste d'Olot.
22/24.- Campament de les comarques ba r c el oni ne s Fement E.Barna.
22/30.- 111 Saló Internacional - VIII Nacional de Fotografia ~

peleologica - Secció Excursionista del C.P.Reddis.
OCTUBRE

7.- 11 Troteu "Joan Sarda" - V Marxa Dufour - "F.C. Reddis.
12/14.- Xl I Campament Cata.la de Muntanya - Club Esquí Puigmal.
12/14.- III Aplec Excursionista deIs PaIsos Catalans - LIuc 

(lIla de Mallorca)- Coordinadora de la Unió Excursio
nista de les Illes (UEI).

NOmmRE
10/11.- VIII Campam~nt tarragoní de tardor- Sec.Exc.C.F.Reddis.

11.- Missa deIs Muntanyencs - Foment Excursionista Barcelona.
18.- XXXIII Marxa per Azimuts~Trofeu Ribas Virgili-C.E.Gracia
25.- V Marxa comarcal del Barcelones-XXVl SociaI-C.E.Badalena
25.- Dia del Camí de Muntanya - AS8ociacióExcursionista Reua

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ACTIVITATS DE LES NOSTRES SECCIONS

MUNTANYA
MAIG

N2Class.general
6
8

Grup
B
C

• Participació de 2 equipa de la Talaia" a la Marxa Combinada
del Baix Llobregat- Centre Excursionista de S.Vicen~ deIs
Borta.
Resultats tecnics de la mateixaa
Equip Noma

1 Lluis Daviu-Neua Daviu
11 Joaep Plana~-Ro.er Muela "

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = = = = = =

CICLE D' EXCURSIONS PEa A INFANTS
JULIOL
• Final de Cicle d'Excursions. F••ta al local social.

OCTUBRE
• Us convidem a participar a l'ApIec de Tardor de Lurdes, com

cada any. J.c. i entretenimenta. No hi falteu.
• Per les properes sortides rebreu fulla a casa yo.tra.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =



ACTIVITATS DE LES NOSTRES SECCIONS

G. E. A. M.
JULIOL
Realitzades un total de 17 sortides, les más importants:
• Xemeneia d'Aiguilles (Montserrat). l' local.
• Orde.a: Tozal del Mayo, via Bavier.
• Via Pany, al collet de la eova. Pedraforca.
• Via Super directa Reus. 1! local. (La Riba).
¡,/ Via &1ilia. lA absoluta. (Canyelles).
• Via Aresta deIs Bruc8. La Maquina de Tren. Montserrat.

AGOST
Realitzades un total de 13 aortides. Les més importants:
• Pared del "Gal b í ner-o" , via Angf ada-Cer-dá (Ordeaa). ,
• Via ilormal al Aneto. (Benaaque).
• Vi a Gran Diedre. Aigoille petite d'Amitges. lA local. (Sant

Yaurici) •
• Via Anglada-eerda, Roca del Ordiguer. (Cadí).
• Via Nubiola-Torres, Pared de Sant Jeroni (Montaerrat).
• Via Pany-Ferrera, Pollegó Superior. 1ª local. (Pedrafo~ca).

Alps Suia.os
• Areata Hornli, tenta~iva. (Cervino).
• "Macizo del Montblanc", Aiguille du Plan, ca.ra norte. 1~ lo-

cal.
• Travesaa Aiguille du Plan .i Aiguille du Midi. 1~ local.
• Petit Dru, cara norte. 1§ local.
• Aiguill. du Peigne, via Vaucher. 1ª local.
• Montblanc, via de la Brenva. Tentativa.
• Gaillanas Tres aseen.ions. les. locale.

Al,a Marítima
• Aiguille du Doigt de Dieu, dues ascen.ions. 1ª local.
• Midi d'Ossau, cara norte, tentativa.

- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

REFUGI BALDRIC
Preus pernoetació al Refugia

Soci Entitat a 56 pta. nit.
Federat s 100 pta. nit.
No soei-no federat : 150 pts. nit.

NOTA I Les claus seran retirades per un soei, el qual sera con
siderat des d'aquell moment el responsable del Refugi. - Per



retirar les claua, adreceu-vos al Vocal del Refugi (Jos.p A.
Masana - Secció Muntanya), ela divendres o bé el dia anterior
a la sortida, per la tarda. (Dis.abtes i diumenges, NO).

En ca. de necessitat podeu trucar al telafon 893 04 62 (~r
ticular) - Josep A. MasaDa. " -

Don.m les más expresives gracies als socia i simpatitzants
que han fet donatiu de material i també monetari pel Refugia

Llista de donatiua

• Mante ••
• Penja-robes.
• 1 portabugia. "
• 1 eacorredora.
• 24 pince••stendre roba.
• 1 mirall.
• 1 tovalloler.
• 1 penjador de lavabo.

-_-.--------,-----
• • •

. - - - --- ------------ ----._- - --- - -
MOVIMENT DE SOCIS DE JUNY A SETFXBRE

A 1 te.

Josep Matencio González (3 AEdat)

Carme Ortiz Lorret (id.)
Consol Pineda Martínez (id)
Leocadia Ribé Aleu (id)
Jacinta Sánchez García {id
Crisant Gracia Vicioso (id
Mercé Lleó Morich (id )
Magdalena Pascual Julia (id)
Doler. Serr no "del FresDo(id )
Maria Ri ba s Pascual (id)

"I sabel Dia~ Dueñaa (id)
Crescene i Domingo Ruiz (id)
J. Anton García Fernández (id )
Antonia Martínez Perea (id)
Antoni pérez García

Pere bo aosich (3 A Edat)
TeodQ ~uac ó Mateu (id)
Ca~e u né Soler (id)
Virgili Orere Ancosta
Filar Bo.eh Casanovas ( 3 !! ed.)
Belén Conaj er o Diaz (id)
Mar a Gr ac i a Chabrera (id)
FrancescHor r as Margalef: (id)
Isidr d Roig Aaetller (id)
Josepa Rubiella Subias (id)
Raul Antoni Alcala Raventó.
Joan Llnis pérez Rodríguez
Nat i vi t at Pascual ArtiJUes(3 A )

Maria Soler Selva (id.J.
Manuel Tanao Gálvez (id)



(continuació altea)
Francesca Garrido Rodrí~ez (3~ed)FilomenaMarin Troya (3~ed.)
Fr-ane e sc Aguilar Ortuño t id) Maria Andrés Amorós (id)
Neus Tarradellas Gibert (id) Librada Manchón García (id)
Do Lo r s Briansó Ventura (id) Joan Martínez Flo (id) .
Josep Rigual Juriol (id) Victoria Sabaté Creus (id)
Mercé de Jorge Marcuello (id) Miquel Forero Camero
Pilar de Jorge Marcuello (id) Maria Iranzo Loreos (3~edat)
Jordi Vallés Bernadó Carme Ballester Mila (id)
Carme Prades Artigas Manuela Iranzo Loreos (id)
Rurí Andrés Cerón (3~ edat) Carme Vaqué Llambrich (id)
Petra Blocona Angonn (id) Teresa Vaqué Llambrich (id)
Marcel.lina Blaeona Angona (id) Sebastiano. Lacalle Garate(id)
CarIes Jacas Hernández Antonia Cava Alix (id)
Josep Alvarez Muñoz (3§ edat) Josepa Casas López (id)
Núria Guijorro Ferrer Joano. Gracia Peyrona (id)
Rafaelo. Iranzo Lorcos •••••••••••••

BAlXES PER SERVEI MILITAR

Josep Mestre Guillén
Salvador Astié Recasens

Andreu Catala Mallofré
• • • • • • • • • • • • •

BAlXES DEFINITlVES

V. - Roselló de la Peña
Lídia Gonfaus Poch
M' del Mar Belzunces Rodríguez
Laura Albinyana Soler
Núria Albinyana Soler
Mare Albinyana Soler
Victoriano Pazos Mariscal

Josep M. Codina Bastan
Xavier Chércoles García
Jesús Mondéjar Gascón
Alfona Aguilar Díaz
Jaume Cruells Saladié
Libert Vidal Aiza

• • • • • • • • • • • • •

-------------------------=-----------------------------------
Portada: Oabaña Verónica-- (Pics d 'Europa)

Impressi6 en offset - Tallars CarIes Pujades

Bresident: Lluis Daviu Secretari: Josep Candela
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OFICINES AVILANOVA :

Carrer General Vague, 8
Carrer Aigua. 121
Rambla Calvo Sotelo, 134




