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ELOGI A LES 1KrnTANYES (extracte)

J.Mª. de Sagarra

Afigureu' s que sou per la callada
pugeu amunt i us reventeu el pit
tot el rastre ~e us torna esgarri~~ada,

de tanta xafogo us heu abaJ.tit.
Allo si que es puja i campi qui puga!
Allo és sentir la terra vora d'un! .
Amb els peus no s' enfonsa ni bel1uga.,
i a cada pas us va enfilant amunt.

No veieu res, és el delit que us porta.,
tant se us dOna el negre com el blMO,

. el nas us bul1 d'una bravada forta,
sentiu la torrentera de la "sang.
Mes de sobte s'atura la pujada,
ja camen9a una mica de repos,
no us costa tant el pendre l' a'Lenada,
la suor ja us re11isca a tot el cos.

I obr~u els ul1s cansats -que volen veure
despres que el sol e1s estigue torrant,
i us di c que gai r ab é no gos en creure, -
a1lo t2w"1 bell qu<? tenen al davant.
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*XXV ANIVERSARi*

•

Amb motiu del XXV aniverBaPi de la noatra Entitat, i perqu~ ela aocia

a1mants de la mtmtanya tinguin un record de tal efemllrides 1 'Agrupa-
. .

oi6 far~ unes medalles commemorativas que donin constancia dels vint-i-

cino anys que fa que fem excursionisme.

Aquesta medalla sera donada a 'tota e~s ~ocis que durant tot l'any 1980

aasoleixin el pie de E astiments (2874), aituat a la caP9alera del Circ

d' Ull. de Ter'.

Tota ele qui vulguin optar a tal recordatori hauran d'esaer socis, de

l'Entitat i tenir la targeta de la Federació de l'any actual. No h1

haura 11m!tació en l' edat, aempre que ela menore vaguin acompanyat.s
. , .

d 'una persona gran i tinguj.n perm!s patern~ el qU:Sl hauran de presentar

firmat a l'Entitat quan passin a reoollir lee targetes a fi d'~Bser per

f orades a dalt del oim.

A dalt del cim hi haura un trepa amb un dibuix caracteríetic, ambL'el quaJ.

haureu de perforar la targeta en el 1100 indicat, a.ixí com signar en el

llibre d. registre que posarem en aqueata 008si6.

Les targetes seran donades a la Secci6 de Muntanya els dillune, dimeorea

i divendres, de 7 a 8,30 del vespre.

Ua esper ea a tota 1 us donem l es ~acies anticipadea per la vostra assla

t~nola i ool .lab ora c16 a donar vida a l'aniver sari•

*RALLYE DE BAIX.A MUNTANYA*

Dia 18 de Maig de 1'.980

..
SORTIDl\ Al CASTELLVI DE ROSANES

COMARCAl BAIX LLOBREGA T

OS ESPEREM A TOTS III



E N Y O R A N 9 A (2a.porl)

No ~a gaires aDys, e1 GEAM, en un curset d'1n1.oiado a l'esos]ada,

va ten1r, al. meu entendre, 1a gran idea d' organitzar una asoeneió Dm:!

titnd1n8.ria, d'una 40 muntmlYBnOS, a1 oa del. Pedraforoa. A pert de la

seguretat que auposa anar tanta gent a fer una asoenoi6 (ga1rebé tota

ten!em l.D18 mioa d' experienoia en muntanya 1 a MS era l' estlu), el fet

de veure una processó d' aquest tipus, pujant 1 grimpant fina al oim,

era d'una estetloa quasi_inoompe.rab1e.

En aartir de Vilanova, molts no ens cone1x:Í.em o, sl ens coneixiem,

només era de vista. tn arrivar 1'autooar a SaJ.dea (Ah, perqull h1 varem

anar amb autocar, ehl), hi . havia un ambient ae companyonia com sl ens

haguéssim conegut de tota la vida, cosa que va fer que l' excursió, en si,

fos un exit en tots els sentits.

No cal dir que, a la tarnada, dinte l'autocar, hi regc.ave. un c1ima

de victbria i d'ale~ que superava amb esareix el. oansamant que tots

porthvem a1 damtmt 1, que, aquella excursió, tal com deia a l'altre

part de l'escrit, la varem viure des que vam sortir de Vilanova fina

que hi mem t~.

Ella haur:!em de preguntar com hauria anat aquella sortida si en coIll,2

tes de sortir totts junts ho haguésim fet emb cotxes particulars i ens

haguésim trovat tat s a les 1 del mat:! per comenpar- l.' ascenció,1 un oop

acabada de fer, haguésim tornat cap a Vilanova~ La resposta vosaltrea 

mateixos.

Es evident que el muntanyisme esth pasant un moment de bai3a~ Es molt
- ,

trist veure que al jovent no 11 agt"ada caminar. Es mol.t trist tambe veure

que si a les mBrXes prohibissin anar-hi a1s más grana de trenta anys, 

acabarien per no fer-se~

Hem d'intentar solucionar aquesta erisi del muntanyisme, donant a les

sortidea un caire que ara no tenen, donat una al.licients perqu~ les ex

cursions siguin más alegres i no es facin ensopidea.



•
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Se 'ns han d' ocórrer algunes coses afer. Per exemplez Intantar fer e1

mllxim de despla98Jllents per qualsevol activitat, amb autocar. Fer de cada

sortida una mica important una fi txa amb esquemes i horaris a d1..p~sició

de qualsevol altre grup que vulgui fer posteriorment aquesta mateiXa so!:. .
tida. Si és posible, fer una petita exposició de fotografies, diapositi-

ves o pel.lioules que s'hagin fet durant una o diverses excursions per

tal de veure-les i comentar-les, et c•••

Creo que 8mb aquestes i altres petites coses, ja que fer a1x~no sup~

sa res de l' altre mon, podr!em donar aquests incentius que ac'tua.lmerrt Ina!l

quen a l'activitat excursionista. AixI podrem acabar amb aquest clima de

desantm ~ue, per desgrhcia, regna en el muntanyisme i en tantes altres a~

.'

t 1vitats'.

Manuel IBJmau

ASCENCIO AL MONT PERDUT

V8rem arribar a Pineta quan estava oaient una fina cortina d'aigua.

Després de parlar amb l'encarregat del Parador Nacional i de veure ca~
. .

re allauB cont!nuament, varem comenpar- a caminar sota la pluja en di-

recció al Balcó de Pineta sense estar molt conven9uts que el temps s'arr!

gles. Tot 1 a1xI vlrem palntar la tenda a .1.500 metres. Feia molt de temps

que no realitzavem una sortida seriosa i necessit~vem estar en contaote

amb la muntanys.

Després de menjar una m10a, en varem posar dins del sac. Al vespre

va comen~ a bufar un vent molt f ort que no va parar fins a la matina

da. Aquest vent ens va animar perque pensar-em que s' emportaria tota la

nuvuLada., Al matI, en trure el cap al defora de' la tenda, quina no se

ria 1a nostra sorpresa en veure el cel blau, wnb aquell blau que solsa-
. .

ment es veu després de la pluja i a aquella al98da; un blau lluminós,
•

foso, pur, perfecte. L'ÚDic que trencava aquesta inmensitat blava era

Venus, que br111ava per sobre del Perdut i que feia la visió encara más

maravelloea. vhrem sortir escopetejats del sac i 'després de fer 1es m~

xi1es vam comenear a pujar amunt.



Aviat el sol. va il.luminar tota l.a vall i els allaus es varen tornar

a despertar. Els forts pendissos de les Parets de ~neta, sota mateix de

l.es Tres Marie s, ens oferien un seguit de fabulases masaea de neu que

baixaven i bramavent per les cana1e.

La pujada fine al Balc6 de Pineta fou molt dura. El fort pendia de

más de mil metres de desnivell fina al refugi de Tucarroya ene costa más

de nou hores d' abrir tra98 amb neu .i'ina ela genolls. El 801, perb, ena

·va acompanyar tot el dia i va fer el cam:! más agradable. En arribar al.

Bal06 ens va rebre l' extarordinaria visi6 de la fabulosa Paret Nord. Una

lluminosa cúpula de neu cor-onava amb elegBncia la caiguda maeadeea de ' 

blcos gegants de gel, farmacions rocoses i bombaments de la glacera sus

pesa en pIe buit i que s' enrosca.va curiosament sobre ella mateua. Aqueet

seria, si tot anava bá, el nostre objectiu de l'endemh.

En arribar al refugi ens vhrem trobar amb la sorpresa d'haver de bui

dar"!!10 de la neu que hi havia al seu interior i que arriyaba al sostre.

Les parets interiors. estaven completament cobertes per una ampla capa de
, .

gla9. Els última raiga de sol de la tarda donaven a la Paret Nord una t,2

nalitat rosada que li oonferien un aspecte impressionant.

L'endemA, quan esnvarem despertar, el sol ja acariciava la muntanya.

Threm preparar.nos rapidament i ene vam apropar a la Paret. Aquesta ens

va rebre amb un seguit d'allaus que varen escombrar la base de la canal.

que haviem d'agafar per superar el contrafort roc6s del comeneamezrt ,

Bloos gegants de gel centenari es desenga.nxaven i que1.en paret avall.

Aixb ens va fer comprendre que aquesta paret a l'hivern slhavia de guanyar

de nit. Per auo ens vlrem decidir a pujar el Perdut per la part dreta de

la paret nord fins el co11 del Cilindre id'all! baixar fins al llao ge

l.at i agafar la via normal.

La neu, encara mes flonja que la del dia abans ens va obligar a tre

ballar a fons. A les quatre de la tarda, enmig d 'un vent fort!ssim, arro!

bavem al cim de la quarta muntanya. más alta del Pirineu. Les valls de
.. • .. . .o ..

Pineta, Affieclo, Ordeea, Gbriz, Bujaruelo, quedaven molts metres avall.

El magnÍf'io Cilindre de Marboré, al nostre costat, i el Vignemale, al. f ons ,

Tot el Pirineu, nevat davant els nostrea u1ls.



•

Totes les hores de : pujada no havien estat en va. Sota del sol, i enmig

del vent, el Xavier i jo ens retrobhvem enmig la natura. La pau- que es '

respirava. en aquell cim, nou per a nosaltres, no s'assemblava gens al

Mont Perdut que havíem pujat a l'estiu de feia quatre anys.

La baixada ea va fer molt ~s rhpida. A les vuit del vespre ja hav!em

de8fet ela mil nou-cents metres de desnivell fina a la t enda, Al darrera

deixavem una de les parts poteer menya conegudes del Pirineu i la satis

faco!6 d'haver tarnat a la muntanya despr~s de molt temps. Com que no

ha'VÍem assolit el noatre objectiu, hi tornarem per intentar la Nard amb

millors condiciona. cansata, vam deannmtar la tenda i varem baiXar fina

al Parador.

Tot tornant a caea , miravem enrera contemplBnt el lloc on hav!em

pasaat hores de tanta joia. All! estava part del nostre COI'. D; ci dida 
e

ment que tarnarem per a respirar aquella pau i aquella soli tud.

AScensió efectuada els dies 30 i 31 de Mar9 pels membres del Grup

d'Esoalada i Alta Muntanya, Franceso Xavier Rabat. y Xavier Ventosa.

NYAGA

A'ScmSIO AL PIC DE BASTlMErf!S

Elspasaats diea 3, 4, i 5 d'abril, festes de Setmana Santa, els

membres da la Talaia, V. Durán, S. :Montan~, P. Montané, P. HernB.ndez,

J. Luque, varen anar al Pic de Bastimenta per tal de co'l s Locar- el 111

bre de registre i per deixar-hi el trep~ que aervira per perforar les

targes dels socia que vulguin aconseguir la medalla commemorativa del

rx.v Aniveraai de l'Entitata

La nota a destacar d'aquesta aortida va ésser el fort vent que ena

va acompanyar durant tota l'excurai6, dificultant aix! la bona marxa de

l'aacensi6. El cim fou conquerit i tant el llibre con el trepa ea va

ren col. locar i ja estan a disposici6 de tohom.

Degut al temps no es va poder anar a poaar un altre llibre de re

gl.stre al Pic de l'Infam. La sortida es va haver d'acabar anant al R,!!

fug1 Baldrich a recuperar-se del fred i del canaamerrt ,

F. Montane



ACONCAGUA 1.980
Amb quatre-cents quilogr~s d'equipatge vam marxar el dia 5 de Gener

envera el nostre objectiul la cara Sud de l'Aconcagua, que es troba als

Andes argentins.

Efectuats els tramits i solucionats els permisos, a Mendoza , ens en

QaIIlinArem a Puente de Inca, vila froterera amb Xile, havent llogat abana

els muls que ens havien de protar el material, els quals ens acompanya

ren fins el camp base situat a Plaza Francia, al peu dc la cara Sud.

Una vegada instal.lat el campament base comen~ la fase d'aclimata

ci6 que ens havia de permetre d'assolir el cim. Pernoctarem en la zona

Sud, en una petita tanda de paret, a 5.000 metres.

Després d'una setmana J o preparació, vam sele ccionar el oaterial i

tot el conjunt de l'equip per a la nostra ascensi6 a la caña Nord. La

marxa fou llarga. Necessitarem tot un dia per apr opnr- nos a Plaza de I~

las, refugi milutar, a 4.000 metres.

LI endema., de "hon matI, pujarem fins a situar-nos a :ado de Cóndores,

a 5.100 metres, on passarem la nit juntament amb uns companys~

El. dia segÚant corrt í.nuar-em el cam! f i ns al refu.:;i Berlín, a 5. 800 m~

tres.

Amb l'ajuda deIs frontals cODen~arem l'ascensi6, que ens havia de ~

nar al peu de la Canaleta, a l 'Últim repla de la cara Nord, on arribarem

a dos quarts d'onze del mat! del dia 24 de Gener. Els tres components de

IlExpedici6 acabarem de coronar el cim Nord de l'Aconcagua, amb els seus

7.010 metres.

Expedicionaris~

LÜQu el Angel Vidal Gonzalez, del Club Alp:! ~iciosa

LuIs Fraga Egusquiaguirre, del Club Peñalara

Angel Vedo i Fernandez, de l'A.E. Tal~ia

Angel Vedo.



VII JIARU. D' ORIBNUOIO PEa DESORIPCIO - nII SOOIAL
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Dades 1i~0n1gU88

El dia 9 de marc; se oelebra aqU8sta marxa quin i tinerari transoorria en

guany en terrea de l'Alt Pened~l!I. S'1nioiava a la plac;a de l'Esglesia de Sant

Quint:! d 13 ~diona, seguint cap al pont de Giberga, fondal de la Oabanyeta,

meandre del torrent de Can Gallego, Can Gallego, ·Per er es , Agll1la de Vallde

llbs, Pas de la Guineu, Bolet, muntanya del Marqu~s, ooves de Bolet, Cliva

llerea, oim de Clivelleres, penyes de la Genera, oapc;al del torrent de la

Oabanyeta, boso de "cal Our1i, torrent i penyes de la Rompuda, bassa ae les

Deus i riera de Mediona, a" quin~s ribes finia la om-sao

El con1irol de sortida situat a la plac;a de l'Esglesia era composat per

T.Muela, T.~orast' i K.Pamias.

Control de regularitat A, situat en un vell cw de carro, prop del fon

dal de la Oabanyeta. Con1irols: familia ]labré. Long. traj. 2.012 m. Rorari: 25

minuts. Terme mitjas 4,824 km./h.

Con1irol de pas 1, situat sobre el meandre del torrent de Can Gallego. Con

1ir01B: familia Lozada.

Oon1irol de regularitat B, situat al final de la pista forestal de Can

Gallego. Con1irolss familia Usieto. Long.traj. 1.269 m. Rorari: 23 minuts.

Term. mit. 3,306 km./h.

Oon1irol de neutralitzaci6 C. si1iuat al caseriu de Pereres, amb 30 minuts

de desoans. Controls: familia ~orgas. Long.traj. 1.323 m. Rorari: 17 minuta.

Term. mit. 4,668 km./h.

Oon1irol de regularitat D, situat al peu de l'Agulla da Valldel16s. C~n

trols: E.Castanyer i J.Julil. Long.traj. 10490 m. Rorari: 25 minuts. Term.

mit. 3,576 km./h.

Sector neutralitzat del Pas de la Guineu. Es disposava de 15 minute per
e.

a efectar l'ascens per aquesta escletxa roquera fina dalt la cinglera. Aa-

tuava d' equip de ooordinaci6 i ajuda, P.HernSndez, V.Duran i P.Montaner.

Oontrol de neutralitzaci6, E, situat a la masia de Bolet. Controls: MI.R.

Sim6n, O.Borrego i M.Planas. Long.traj. 1.297 m. Horari: 20 minuts. Term.mit.

3,888 km./h. 15 minuts de descans. ·

Control de regularitat F i pas 2, ' situats a l'entrada i ' interior de les

coves de Bolet, respectivamente Controle: membres del G.R.E.V. Long.traj.

--- ----------



1.484 a.··Horar1l 23 ··m1.Ruta. _.merUl.lIli~.. .3, 87º .km./h.

Oontrol de neutral1tzao16 G, situat a la mas1a de Clivelleres. Controls'

R.lIarlIí, D.Vida! i David jUJllior. LOD8.traj. 1.265 JR. Horaris 19 minuta. Term.

I11t. 3,990 km./h. 15 minuts de descanse

Control de regu1aritat H, situat en un oorriol sobre les penyes de la

Genera. Oontrolas B.l'orSlas i J .1I1.Jov'. LOll8.~aj. 959 m. Horari: 16 minuts.

Term. mit. 3,558 km./h•

. Oontrol le regularitat 1, situat al boso de Cal Curt. Controla: familia

Segarra. LOI16. traj. 1.862 m. Horari s 29 minuts. Term. mit. 3.852 km./h.

Oontrol de regu1aritat J, situa* prop del torrent de la Rompuda. Controla"

.1.O.Baroe16 i S.Butí. Long.traj. 979 m. Horaris 15 minuta. term.mit. 3.912

ka./h.

Control de pas 3, situat darrera d'una de les penyes de la Rompuda. Co.o

tro18s -Ll.~orgas i O.Davi~

Oontrol d'arribada, situat al costat de la riba dreta de la riera de Me

diana, per sobre la font de les Deus. Cantrols: familia l'abré. LOD8. traj.

710 m. Horari: 14 minuts. Term.m1t. 3,042 km./h.

Oontrol de recollida de fullee1de ruta, situat a la plaQa de l'Eeglesia,

i on s'obsequiava als partioipants a ter un breu ressop6. Controls: T.Muela,

!.l'orast', J .Juli~ i E.Castanyer.

Equip de ooordinaci6 i distribuoi6 de controle: Ll.Daviu, V.Carbonel1,

J.Alegret i J.Virella.

El dia fou magnific ~ asso1e1lat, amb una mioa d'airet que evita l'exc'a

de oalor i provoo~ una atmbsfera olara que abe11ia les auccessives panorAmi

qU8a que es pr8sentaven a la vista dele marxadors.

El reoorregut de la cursa. totalitzava 14.650 metres i l'horari 3 hores i

46 minuta. Sumant-hi ela desoansos i neutralitzacions, totali~zava 5 hores i

1 m1nu~.

Amb motiu d'esoauréa el XIV aniversari de la fundaoi6 de l'entitat, e~

guany el mapa de la cursa era con!eccionat a tres tintes i pulcrament dihui

xat per X.Virella. El relat oomp1ementari foo editat en forma. de but1let:! i

il.luatrat amb fotografies. Per la seva part e1s elements del GRBV editaren

una fulla amb una breu relaoi6 de les coves de Bo1et, igualment i1.1ustrades

amb un parell de fotografies de sales be11ament ooncrecionades , i que entre

gaven ale marxadors oferint-los al mateix temps una xerricada de bon vi.



Ci t are. fine'uent le. ·lleus .1noidenoie. que oonstitu1ren par a algun8 e

qui~8 . le ~ de.orientaoiona de oam!, amb la cansequent penalitzaci6 de punta,
que sO:h'_·.,....n al torrent de can Gallego 1 a la pista forestal de Valldell6s.

AlgÚn partiaipant de físio exoessiv8Jll8nt volum1n6e ~ problemes en l' es

alena del Pas de la Gutneu, espeoialment a la sortida, on el trono d'un sr- '

buat difioultl la oiroulaci6 fluida. Ele oontrola de pas, navetat d'enguany,

feren la guitza a m68 d'\Dl equip que no seguia atent8Jll8nt la descriJ>Ci6. M¡r

le. llensü-. aBseguren que ela espeleblegs de les caves de Bolet 1 elB dos

vai1et. 8JlaB8te darrera d' \Dl& de les penyes de la Rompuda, disfrutaren de va

lent quan veien PlUsar ala marxadors de llarg.

J.V.E.

D[F1)@t1h~(11][J@©~cQ) @® ~@

~@~@ ©t@©~®~

Dia 27 di abril de 1.980 a les 6 de la tarda

- Inauguraci6 de l'exposici6 sobre la .Catalunya RomAníasn• Dibuixos

a la ploma ' de l ' Antoni Ordovás i RabinaJ..

Des del día 27 diabril al 29 de Maig de 1.980

- Projecci6 de diapositivas "El BarguadB 1 les saves contrades N , per

Josep Juli~.

- Finalment hi haurh un petit nPiscolabis" per a tothom qui asisteixi

a l'acte.

Tate aqueste actes son en commemoraci6 del rxv aniversari de la fU!!

daci6 de l'Entitat~

Vilanova, abril del 80
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MUNTANYA
Aotivitata dintre el refugi de Can Balrich, per Setmana Santa

80retig d'tma mona de Paaqua amb 25 oua, oommemorant el llV aniversar1

de la Talaia. La mona va tocar oonjuntament a M. Ialmau, Anna MI Avi

lés i familia Candela.

- Torneig de "dominó" amb partioipa01ó d'onza parelles. Van ésaer~

dore la parellas Jordi Codina i Aroadi Roca. El premi fou una ampolla

de X!JIlpany'.

Construooi6 de deu lliteres a l'habitaoió, al oostat del menjador.

Canviar la tanoa de la porta d' entrada al refugie

Cosntruooió d'una taula 8mb capaoitat per manjar dotze persones.

Construo01ó d'un trineu per quatre persones i acabament d'alguns tre

balIs .pendents.

Ea reoorda als soois que vulguin anar al refugi que han de pasear par la

3eooi6 de Muntanya de l'Entitat a reoollir la olau i els rebutá de paga

ment de l'estanoia.

També reoordem que oontinua vigent l'aoapte de donatius per al refugi,

tant material oom monetari.

80rtldes realitzades des del refugi Baldrich

- :Baldrioh a Ciro de Dbrria. L' objeotiu era arrivar al Puigmal per la

cara nord pero, per la llargada de l'asoensió des del refugi, ens va

obligar, al cap de set hores, a havar d'abandonar la idea d'arrivar

al Puigmal i tornar al refugi, pero, de totee maneres varem arrivar a

a 2437 metres d'altitud.

Components: Vega, Massana, Cerezo, Miró, Clotet i Soriano

- Baldr10h - Bruguera - Tagas Amb ootxe desde Nava fina; prop de Co11

de Jau, varem arribar al oim del Taga amb una hora 1 oino minuts.

Componentes Anna M§. Avilés i Manuel DaJ.mau.

- Baldrich a Castellar de N'hug: Travessa tradicional des del refugi

Componentss Arcad! i Jové.
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- Baldrich - Coma Armada - Pedra Picada - Costa Pubilla: sortida sense

dificultat, malgrat el gel que varem trovar al llarg de tot el cam!.

Componentsl V. Duran. P. 110ntané. P. Herna.ndez, S. MontantS, J. LUque'

M. ~]mau i Anna MI Avilés.

- BaldriCh - Coll de Pend!s - Serra de la Moja - Coll de la Muga - Canal

de Coma Bana - Coll de Pend!s - Coll de la Trapa - Baldrich

Llarga travesa tant de cotxe com caminat, sortint del refugi a les 6

del mat! i tornant a les 10 del vespre.

Activitat d'escalada de la eecci6 de Muntagra

S 'han efectuat sortides d' escalada en sector de: !.El. Riba, Ciurana, Fa

rena, Penyes de les Pinedes, Penyes de Can rJuntaner i Castellvi de la.

Marca. S 'han éfectuat un total de nou sortides, les mes importants han

estat:

- 3 de febrera Penyes de les Pinedes (Alt Penedbs)

11 absoluta a la via (Bonati-Duran-Montané). IV!:! LLiure.

Cardada: Pere Her'nandez , Victor Duran i Pau Montané.

- 2 de mar9: Penyes de les Pinedes (Alt Penedés)

1§ absoluta a la via (Ermita) Vl2 LJ.¡iure AQ.

Cardada: Pere HernAndez, Victor Duran i Pau Montané.

Propara activitat

ns propers dies 1, 2, 3 i 4 de maig es fara. una sortida al Bastiments,

a fi de col. laborar amb l' iniciativa que ha tingut la secció respecte

de1 XXV Aniversari de 1'.Entitát. Per més informaoió ~dr~eu-vos a la

Secci6 de Muntanya qualsevol tarda de 7 a 10.

AS8EMBLEA ORDINARIA DE LA SECCIO

Es·· oonvooa a tots els socis de la Secció de Muntanya i simpatitzants a

l'Ass8mblea que tindra. 1100 el dia 16 de maig, a les 7,30 hores del ves

pre, amb e1 segÜent ordre de1 dia:

~ Lectura 1 aprovació de l'Acta anterior.

- Estat de comptes.

- Activitats realitzades.

Eleoci6 de President.

- Frecs i preguntes.



G. E. T.
CURS~ D'INICIACIO A L'ESPELEOLOGIA

Bases:

1~~ Podr~ inseriure's en aquest curset tota aquella persona que ho
desitgi, maj or de 16 anys

2~- DeIs 16 als 18 anys ser~ imprescindible la pr es ent a ci 6 del per
mis patern o del cap de familia. Els paper a dequats per a donar
curs 'a aquest permIs seran donats al G.E.T., tots els dies fei

'.. ners, fora dissabtes i diumenges, a partir de les 9 del vespre.

3~- AC}.uest curset tindr~ una durada m:!nima. d'un mes (maig). Deapr és
s~ la majoria deIs qui prenguin part en el CUL"set ho demanen, 
podr~ ~sser ~largat a gust deIs participants,

4.- Es requereix, com a equip imprescindible, un sae de dormir, una
motxilla i un parell dexiruqaes.

5.- Tota aquella persona que falti a alguna de les classes practiques .
o t90riqu9s, sense cap mena de justificaei6, sera exclosa, car
aixo pot esser causa del mal desenvolupamen~ del curset, en per
judici deIs altres cursillistes

PARTS DEL CURSm

Aquest curset constar~ de 4 classes teoriques i 4 de pr~etiquos.

1.- Dia 2 de maig: 1ª Classe sobre teoriad'Espeloolo~-en' general

2.- Dies 3 i 4 de maig: 1ª Sortida de practiques. Cova de la Mer l a

3~- Dia 9 de maig: 2ª Cla~se J o teoria. Tecniques i material.

4.- Dies 10 i 11 de ~2ig: 2§ Sortida de practiques" Cova del lJanel
(Sant LLoren9 del f.funt )

5.- Dia 16 de maig: 3§ Claose sobre tooria. Seguretat a les explora
cions i problemes

6.- Dies 17 i 18 de nai g: 3º Sor t i da de practique.s:- Avene Emili Sab ater
(Garraf)

7.- Dia 23 ele Inaig: 4ª Classe áobre teoría: Lectura de planols ge ogr-a-
ficsi totpogr-afics.

8.'::' Diee 24 i 25 de maig: 4§ Sortida de practiques. Avene Pasan (Garraf).
. .

9.- Dia 28 de maig: Opinio dels cursetistes sobre les activitats tingu-
des. Clausura del curset i repartiment de diplomes~

Tothom qui estigui interessat a participar en aquost curset, podr~ ~
criures en el G.E.T., tots els dies feinars de '9 "a 10 del vespre~ fora
de dissabtes i diumenges, al carrer d~l C omor~ 4, seu de l'A.E. Talaia.

MONITOffi DEL CUR SEr

Domenec Vedo i Fernhndez
Josep lJ:ª. Franco i Gim~nez
Rieard Belaseoain i ~eia

Franeese Xavier Guti~rrez i llu el a
l,mc I.~ont es i l.:u.ñoz
Franeesc LIelscrej o i Ruiz



CULTURA

El passat dia 6 de mar~ s'havia de fer l'assemblea de la secci6 de

Cultura i es va apla~ar per al dimecres segUent, per manca d'assistents.

EIs acords que es varen pendre van ésser els segUents:

Les reunions de la secció es faran els dimecres a un quart de deu.

- L'ordenaci6 i posada en funcionament de la biblioteca.

L!ordenaci6 de tots els butlletins i revistes de la nostra entitat i

els deIs altres centres que rebem.

- CreaciO d'una comissió encarregada d'organitzar conferencies, audiovi

5uals, pel.licules, etc ... de cara a fora de l'entitat.

- Creaci6·¡d'una comissió encarregada de l'estudi i investigaci6 de dife

rents materies d'interes per a l'entitat.

Muntar, amb periodicitat, una colla d'exposicions sobre temes diversos

que es posaran a la nova sala d'actes.

Adquisició peri~dica de nous llibres per enriql1ir la biblioteca.

CUan aquest programa e3tigui en marxa, en la seva major part, ens

veurem amb l'obligació d'haver d'apujar la cuota deIs socis de la secciO,

ja que pagant com ara cinc ptes. al mes poques coses es poden fer.

Hem pensat que per poder possar aquest programa en marxa cal que

els socis de cultur~ paguem, a partir del cobrament del mes de maig, la

quantitat de 25 ptes.

A més de l'acceptáció d'aquesta nova quota, demanem a tots els so_

cis i simpatitzants de la secció la seva col.laboració en tots aquells a~

tes que es puguin fer, o be en la saya elaboració o com a ~imples espect~

dorso

Aixi mateix demanem als socis de l'entitat que els agradés de pre~

dre part en algun deIs aspectes d'aquest programa, que es posi en contacte

amb nosaltres qualsevol dimecres , ja que anem bastants escassos de perso - ..

nal i hi ha molta feina afer.

ESQUI

Es oonvoca a tots e18 soo1s de la Secc1ó d'Esqu! 1 simpatitzants

al'Assemblea ordinaria de la 8eoo16, que tindra 1100 el dia 23 de' maig

a le8 7,30 h.

ES PREGA L'ASSISTlmCIA DE TarHO. II



SECCI C DE JOVENT (X Aniversari del Ci c le d 'Excursions i nf an t i l i jovenil ) . ·

En anteriors butlletins hem vingut donant una r egular informació deIs di

ferents actes efectuats i programats per tal de celebrar aquest X AniversarL

Així , doncs , ta l com avan9avem en el darrer but lletí , dur ant e l mes de mar 9

s'ha portat a cap tot el previst: Una xerrada sobre " Al i ment a ci ó i equip a

la muntanya", a carrec de Antoni Pamplona,membre del G.E .A . M. ; una sortida

de practiques d 'orientació al mass ís del Garraf; dues xerrades més , aquestes

a carrec d 'un conegut membre del C.E.C., de Barcelona, en Francesc Gurri i

Serra , el qual ens va delectar per unes hores amb la seva parla facil i ame

na, tot fent-nos oon~ixer, a l 'ensems, molts aspectes i particularitats de

la nostra ge ografia física i humana . Finalment, va ésser Albert Mar janedes ,

de l departament de Pedagogia "Plantes, paisatges i recursos urbans" de l ' A

j un t amen t de Barcelona , gran expert de I s paisatges 'vegetals al nostre pafs ,

el que efectua 'una confer~ncia-col.loqui s o ta el títol : "Pa i s a t ge s de Cata

l unya" , comp tant per a i xc) amb l a col .laboració de la Bi blioteca Victor Ba l a

guer . El darrer diumenge de mar9 , tingué lloc una s ortida a Sant Lloren9

del Munt . Els assistents a l a mateixa pogueren gaudir d 'un temps espl ~ndi t,

d 'una magnífica panoramica del Valles Oc c i den t a l , i conegueren de prop els

aspectes de la vegetació d 'aquella zona , assessorats per la nostra companya

Mª Carme Barceló , experta en la mat~ria. També es féu recollida de bonics

exemplars de fbssils .

En resum, es pot dir que ha sigut un mes aprofitat en activitats , si bé

ens entristeix constatar una progressiva manca d ' assist~ncia per part de

molts nois .i noies, i , no cal dir- ho, de molts s ocis , j a adul ts, de l'enti

t a t o Esperem i confiem en que a qu es t ma l no es faci cronic . No ho voldríem

paso Aprofitem aques tes ratlles per a fer una crida a tots els socis que te

nen fills j ov es , per tal que els animin a participar activament en aques ts

actes que van adr e9at s a el l s d ' una manera mol t par ticular i que, com hem dü

t antes a ltres vegades, no tenen altre finalitat que la de fer con~ixer, a tra

vés de la practica de l 'excursionisme , el no stre país i la nostra cultura .

També fem una crida a t ots els joves més grans de 15 anys , interessats en

la tasca d'iniciar els nois i noies a l a munt anya , perque vinguin al local .

La Secció de Jovent es reuneix cada divendres a dos quarts de nou del vespre .

Esperem col.laboradors ferms i animats .

Deixant aq1tst capítol i continuant amb el d 'activitats, comuniquem que

queda a j or na da per més endavant l a Xerrada sobre Geología i s ortida de pra~

tiques respectiva , i anunciem pels propers dies 26 i 27 d ' abri l, l a partici

pa c i ó en el XVIII CAMPAMENT GENERAL INFANTIL DE CATALUNYA, a l'Ermita del Re

mei , terme d "Ar eny s de Munt (Mares me). Més informaci6 al local social .
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24-25 maig

CAMPAMENT DE PRIMAVERA

14-15 .
Juny

11 CAMPAMENT DE VETERANS

salomo ·SO

•

/

CO MERCIAL MAR5E S.L.

AVINGUDA. FRANCESC MACIA, 59 Tel.: 893 43 49

VILANOVA I LA GELTRU



Unió Excursionista de ~atalunya
SANTS

.Jacs Fiarais, 51 - Teléfon 332 54 94 - BARCELONA - 14

Secció de Mtrrrt.a.rrya .

4 de Maig de 1980

XVII ARXA
,PEH.CDDHDENADES

Cornar.ca Valles Oriental

X INTERSOCIAL

Patrocinada per la Federació d'entitats Excursionistes de Catalunya
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OPERACIÓ
CARTES
POSTALS

El Centre Excursionista de la Comarca de Bages prepara per a la primavera de 198o una
nova expedició a l'Himalaia. Aquesta vegada el nostre objectiu principal és el
LHOTSE, ve í immediat de l'Everest que, amb els seus 8,5°1 metres és la quarta
muntanya de la Terra." .
Durant més de deu anys hem organitzat anualment una expedició internacional sense
cap fracás i sense cap accidento Aixó no ha estat fácil. Continuament hem hagut de
lluitar contre les trabes i la lentitud burocrátiques , contra la manca de mitjans
econ órnics , superant incomprensions, recels, problemes personals i professionals i tants
d'altrcs, a més a més amb escasa ajuda oficial fins ara. Es per aixó, precisament, que hem
tingut i continuem tenint necessitat de recorrer a l'ajuda de tots vosaltres.

L'expedici ó al LHOTSE es un bell sornni; una empresa que necessita de l'esforc de
l'excursionisme del nostre pais. Per aquest motiu us demanem la vostra col.laboració
econó m ica, que pot ser, senzillarnent, comprar-nos una POSTAL DE L'EXPEDICIÓ
per un impon de 100 pessetes.

Tothorn que s'inscrigui a l'OPERACIO CARTES POSTALS rebr á des del Nepal,
concretament del Campament Base, una POSTAL signada per tots els membres de
l'Expedició.

Podeu fer les inscripcions en aquesta entitat, a les Secretaries dels Clubs de Muntanya i,
.especialment, a:

FEDERACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA:
Rambla, 61, BARNA- 2

CENTRE EXCURSIONISTA COMARCA DE BAGES:
U rgell, 14 pral. , MANRESA



ARTICLE8 DE PELL I SKAI
BOSSES - C INTURONS
C ARTERES - BITLLETERS
M ,6..LETES - ESTOIGS
GUANTS - MONEDERS
AR T ICLES DE REGAL.

Ca p u t x ins, 11 - Te le fon 893 2 1 45
V IL A N O V A I LA G=:L T RU ( B arc elona)

z m ~~
~~ ~~

~ ~.~

~
~ LLIBRERIA I PAPERERIA
~

CAI1 ~a~r~I!!!~~
~
~

~
VILANOVA ¡LA GELTRU

~
( Barcelona)

~ ~~
~ ~~
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Servei t~cnic professional

Assessorament gratuit

Venda d'articles

Pressupost sense compromís

Pintura
Moqueta
Sintasol
Frisso
Paper pintat
Teixits murals
Comp ements de decoraci6

Carrer Comerc. 4 Tel~fon 893 84 12



COMPTES e RE TS
AG LITAT

TRAD AL

I LI E "' .
A .XIU ~deI~Fened~
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Coixa' diEstalVís del Fenedes
01'11:INE8 A VILANOVA:

Carrer General Yagüe, 8
Carrer Aigua, 121
Rambla Calvo Sotelo, 134




