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o Iaia e ar.E.plai
s

A rel de la l Setmana del Soci es va inau€:,'Urar al

nostre local la nova sala de Bar-Esplai, on ara queda

més d'acord amb els arranjaments de la resta del local.

A càrrec del servei-de bar hi ha el nostre amic Joan

Barragan, conegut precisament en la seva tasca desenvo

lupada en establiments de begudes.

Cal recordar, i es molt important que ara el local

i concretament aquesta\.;sala de bar-esplai queda oberta

a partir de les 5 de la tarda per a tots aquel~socis

que hi vulguin anar a passar l'estona, a fer el cafè

o la partideta.

Esperem que amb aquestes innovacions augmenti el

'caliu que cal tenir. per poder gaudir d'un local amb

les possibilitats de fer vida social com t~ el nostre.

Val la pena aprofitar-ho!.

LA JUNTA

ova .ala de Bar.E.,lai
s

A rel de la l Setmana del Soci es va inaué::'Urar al

nostre local la nova sala de Bar-Esplai, on ara queda

més d'acord amb els arranjaments de la resta del local.

A càrrec del servei-o de bar hi ha el nostre amic Joan

Barragan, conegut precisament en la seva tasca desenvo

lupada en establiments de begudes.

Cal recordar, i es molt important que ara el local

i concretament aquestal;sala de bar-esplai Queda oberta

a partir de les 5 de la tarda per a tots aquel~socis

que hi vulguin anar a passar l'estona, a fer el oafè

o la partideta.

Esperem que amb aquestes innovacions augmenti el

caliu que cal tenir. per poder gaudir d'un local amb

les possibilitats de fer vida social com t~ el nostre.

Val la pena aprofitar-ho!.

LA JUUTA



Secció Muntanya
l RALLY COMARCAL DE BAIXA MUNTANYA

El passat dia 13 de juny celebràrem el l Rally comarcal de Baixa Muntanya

amb la participaci6 de 10 equips de la nostra entitat, 2 del C.E. Sant Vi

cenç dels Horts i 1 del Patronat de Sitges.

La sortida i la arribada era a Oleseta, i els cims puntuables eren el

Puig de Mentides, Puig de la Mola, i el Montau, essent l'horarai per efec

tuar la prova de 5 hores.

El dia fou esplàndici, el sol acompanyà als marxado".:':.. durant tota la cursa.

Cal dir, però, que una mica de núbols tamb~ haurien anat força b'. La calor

fou insoportable. La majoria dels participants tornAren amb algun quilet de

menys, degut a la suada. Tot hi a1xi, la celebraci6 fou un àxit total i els

marxadors gaudiren d'un dia de muntanya amb l' emoci6 d'aconseguir els ob

jectius propostos per l'organitzaci6.

Tamb' pogueren gaudir de les argilagues i dels cuscons, tipics de la zona

que deixaren un bon record a les caaes dels participants, ja que la majoria

anaven amb panta16 curt per combatre el calor.

El Puig de Mentides, que era el cim obligatori, fou coronat rapidament

per tots els equips, perquà van preferir assegurar la classifioaoió, ja que

si no el feien eren desqualificats. Alguns d'ells 'ja anaven prou cansats i

ben suats, i encara els quedaba un bon troç abans de poder acabar.

Pel Puig de la Mola sols hi passAren tres equips, pel Montau, 5, essent

solament l'equip compost pels socis Jaume Guimerà i Josep Bertran els qui

aconseguiren de fer els tres cias, encara que l'horari no els permet' d'ob

tenir la medalla d'or.

La resta dels equips es dedicaren a lluitar amb les argila.ges i cuscons

tot buscant el cam! bo que els port's dalt del cim, però la majoria tor

naren a Oleseta, havent fet solament el Puig de Mentides, assegurant d'entrar

àintre de l 'horari previst i aconseguir, com a m!nim, la medalla de coure.

La classificaci6 quedA de la següent manera:

MEDALLA Dt ARGENT : JOSEP SURIA l Secció de Muntanya del

JOSEP M. GESTI Patronat de Sitges

JOSEP BERTRAN )

J AlJJlE GUIMERA ~ A.E.TALAIA

Secció Muntanya
l RALLY COMARCAL DE BAIXA MUNTANYA

El passat dia 13 de juny celebràrem el l Rally comarcal de Baixa Muntanya

amb la participació de 10 equipe de la nostra entitat, 2 del C.E. Sant Vi

cenç dels Horts i 1 del Patronat de Sitges.

La sortida i la arribada era a Oleseta, i els cims puntuables eren el

Puig de Mentides, Puig de la Mola, i el Montau, essent l'horarai per efec

tuar la prova de 5 hores.

El dia fou esplàndicl, el sol acompanyà als marxado::<~ durant tota la cursa.

Cal dir, però, que una mica de núbols tamb~ haurien anat força b'. La calor

fou insoportable. La majoria dels participants tornàren amb algun quilet de

menys, degut a la suada. Tot hi aiXi, la celebració fou un ~xit total i els

marxadors gaudiren d'un dia de muntanya amb l'emoció d'aconseguir els ob

jectius propostos per l'organització.

TambtS pogueren gaudir de les argilagues i dels cuscons, típics de la zona

que deixaren un bon record a les caaes dels participants, ja que la majoria

anaven amb pantaló curt per combatre el calor.

El Puig de Mentides, que era el cim obligatori, fou coronat rapidament

per tots els equips, perqu~ van preferir assegurar la classificació, ja que

si no el feien eren desqualificats. Alguns d'ells 'ja anaven prou cansats i

ben suats, i encara els quedaba un bon troç abans de poder acabar.

Pel Puig de la Mola sols hi passAren tres equips, pel Montau, 5, essent

solament l'equip compost pels socis Jaume Guimerà i Josep Bertran els qui

aconseguiren de fer els tres c1as, encara que l'horari no els permet' d'ob

tenir la medalla d'or.

La resta dels equips es dedicaren a lluitar amb les argilages i cuscons

tot buscant el camí bo que els porttSs dalt del cim, però la majoria tcr

naren a Oleseta, havent fet solament el Puig de Mentides, assegurant d'entrar

dintre de l 'horari previst i aconseguir, com a mínim, la medalla de coura.

La classificació quedà. de la seg(1ent manera:

MEDALLA D-ARGENT : JOSEP SORIA l secció de Muntanya del

JOSEP M. GESTI Patronat de S1tges

JOSEP BERTRAN )

J ADME GUIM:$RA ~ A.E.TALAIA



RICARD VILANOVA )
)

JOSEP M. PENARAlrnA ) A.E. TALAIA

M'EDAL!·A DE COURE : A. E. TALAIA

JOSEP PLANAS

JOSEP 14. PL.ANAS

DAVID VIDAL

FRANCESC MOBTANE

ISIDRE MARIB

roPUL FABRE

MANUEL DALMAU

ARNA 14= Avn~

SAHT VICBR9 DELS HORTSC.B.

SALVADOR roJADES

MARÇAL .JULIA

JOSEP LLUIS SOLER

M. CARME PASCUAL

JOSEP M. RAVETLLAT

IIORTSERRAT DEL AMO

JOSEP B.AROT

SUSAGNA GUIKERA

JOSEP M. PEIXO

JORDI CABALT

RAP'AEL lWIIRO

PRABCBS8 HER1UBDEZ

EQUIP D' ORGABI~ZACIO : JABI FERRER, JOSEP CAlfDELA i JORDI CABDELA.

CONDOLS: roIG DE "TIDBS: Josep Candela Olle.

PUIG DE LA JK>LA : Josep JuliÀ i Llobet i lIIar1 Ca8tafler i Pla

"TAU : llumel P8a1e. i Belmonte

SORTIDA I ABBIBADA : Jan1 PEBRER.

IX IIARIA D'ORI.BOIO PER DESCRIPCIO

Dades tèCD1q.ue.

ID un dia de cel emm.volat i que c. obeequiA un breu eM8nt amb un m1~

grat i tred plonac6, s'etectuA el passat 14 de març la tradicional mar.m

per descripci6. Uaa anêcdota ~ble ,. la que part del tra~ecte des del

Molinot al Garrotet, ec qu~ e. d1800rre pel llit d'\ID& riera de cu.rs 1nter

m1tent-, i que _ aquesta ~pooa de 1'8117 obl1p a tran8itar-h1 prudenc1almeot

saltant reguerots i gorg. d'a18Ua. El dia de la cursa estava completament sec

passant-h1. e18 mar.u.dors a un ritme m's lleuser, que e18 perjudicl l'horari•.

La marxa s'1n1c~l en el poblet de Cal Fu8ter Planes, centre de l'agregat

del Pla de Manlleu, pertanyent al mu1l1cip1 d'Ai.B\Ullarcia (Alt Camp). Se se

gtrl.a cap als nucl18 de Can F1gueraa 1 Can Galot", Can Cendra, font de Can, .

Card6, Can Lli6 1 Can Xlrete8, tondal

-- _.--.- ----'----'=--. -------''--.,...-- ~ -----...-=-~- -=-~.--

RICARD VILANOVA )
)

JOSEP M, PENAlwmA ) A, E, TALAIA

JOSEP PLANAS

JOSEP 111, PLANAS

DAVID VIDAL

FRANCESC MOBTANE

ISIDRE MARIB

TOPUL FABRE

MAlmEL DALMAU

.AlfflA 14= AVILES

SANT VICmo DELS HORTSC,E,

MARÇAL ,JULIA

JOSEP LLUIS SOLER

M, CARME PASCUAL

JOSEP M, RAVETLLAT

JIOBTSERRAT DEL AMO

JOSEP BARO~

SUSAGNA GUDIERA

MEnAIJ·A DE COURE : A, E, TALAIA

SALVADOR roJADES

JOSEP.. PEIXO

JORDI CARALT

RAP'AEL JWlIRO

'PRABCES8 HERNABDEZ

EQUIP D' ORGABITZACIO I JARI FERRER, JOSEP CANDELA i JORDI CAlmEU

COR!BOLS : roIG DE IIBl'fTIDES: Joaep CaDdela Olle.

PUIG DE LA JK>LA : Joaep JuliA i Llobet i lII.r1 Ca8taf1er i Pla

"!AD I llumel P&a1e. i B8l.monte

SORfiDA I ARRIBADA : Jani PEBRER,

IX MARXA D'ORIJBnCIO PER DESCRIPCIO

Dade. 'tècniques

ID un dia de cel ennuvolat i que eDS obeequ1A un breu __nt amb un mi- •

grati fred plov1ac6, s'efectuA el passat 14 de març la tradicional marxa

'per descripci6. Uaa anêcdo1a ~ble 'S la que part del tra3ecte des del

Molinot al Garrofet, en qu~ e. dt.oorre pel llit d'UDa riera de cure inter

mitent, i que ell aquesta ~poca de 1'8117 obl1p a t1'8D8i1a1'-h1 prudencialment

saltant reBUerota i gorgs d'a18Ua. EL dia de la cursa estava completament sec

passant-hi ela marxadors a un ritme m's 118U88r, que els perjudicA l'horari. '

La marxa s'1nic~l en el poblet de Cal Fuster Planes, centre de l'agregat

del Pla de Manlleu, pertanyent al municipi d'AiBWUarcia (Alt Camp). Se se

guia cap ala DUclis de CaD ll'1gueraa i CaD Galofri, Can Cendra, font de Can
; ,

Card6, Can Lli6 i Can Xiretea, fondal



Card6, Can L1i6 i Can Xiretes, fonda1 del Benet, Can Fernres, Can Gori, la

Foradada, el ~olinot, el Garrofet, mas d'en Bosc, la Portella, coll de Sel ma

les Comes, Can Piu, Can Pere Llarg, ermita de Sant Miquel i es.oles del Pla

de Maalleu, fina1 de la cursa.

El control de sortida era compost per Julià, Pàmies i Lozada.

Control de pas 1, situat sota l'era de Can Lli6. Control: Candela.

ControlOA (regularitat), situat a can Lli6. Control: 011' i DB.lma.u. Lo~-
.. . "~-tu. trajecte, 2.661 m. Horari, 35 minuts. Mitjana 4, 561 lt:m/h.

Control B.(Nld.cUwt neutralitzaci6, 30 minuts), situat a1 mas de Ferre

res. Controls, Vidal, Simon i Vidal ¡r. Longitut trajecte, 2.359 m. Horari,

38 minuts. Mitjana, 3,725 ~.

Control C ( regularitat), situat prop de les rutIles de can Gori. Controls,

L6pez, Mart:! i Alegret•.Longitud trajecte, 929 m. Horari, 14 minuts. Mitjana,

3,981 km/h.

Control de pas 2, situat a la Foradada. Controls, Sagarra i Castro.

Control D (neutralitzaoi6, 15 minuts), situat al Molinot. Controls, San

migue1, Castafier i Castafier. Longitud trajecte, 1.654 m. Horari, 25 minuts.

Mitjana, 3,970 km/h.

Control E (regularitat), situat a la masia del Garrofet. Controls, Forgas,

Mass6 i Farriol. Longitud trajecte, 2.261 m. Horari, 47 minuts. Mitjana,

2,886 km/h.

Control F (neutralitzaci6, 15 minuts), situat a la font del mas d'en Bosc.

Controls, P~rez, Borrull i Pdrez. Longitud trajecte,. 1.148 m. Horari, 14 mi

nuts. Mitjana, 4,920 km/h.
Control G (regularitat), situat a1 mas de la Portella. Controls, Ferret,

Garcia i Collado. Longitud trajeote, 1.582 m. Horari, 19 minuts. Mitjana,

4,995 km/h.
Control H (neutralitzaci6, 15 minuts), situat a la font de Selma. Controls

Usieto, Aragones. Longitud trajecte, 1.484 m. Horari, 19 minuts. Mitjana,

4,686 km/h.
Control de pas .), situat a1 bosc de la Campanera. Control, Forgas.

Control l (regularitat), si:tuat a la ~sia de can ·Piu. Controls, Fraire,

Bremon, Lacasa i Also. Longitud· trajecte, 2.882 m. Horari, 38 minuts, Mit-

,

Cardó, Can L1ió i Can Xiretes, fondal del :Benet, Can Fenreres, Can Gori, la

Foradada, el Molinot, el Garrofet, mas d'en Bosc, la Portella, coll de Sel ma

les Comes, Can Piu, Can Pere Llarg, ermita de Sant Miquel i es.oles del Pla

de Maal.leu, final de la cursa.

El control de sortida era compost per Juli!, Pàmies i Lozada.

Control de pas 1, situat sota l'era de Can Llió. Control: Candela.

Control -A (reBU1aritat), situat a can Llió. Control: 011' i DaJmau. Lo~

tuet trajecte, 2.661 m. Horari, 35 minuts. Mitjana 4, 561 lnn/h.

Control B.(NAdMx:u-t neutralització, 30 minuts), situat al mas de Ferre

res. Controls, Vidal, Simon i Vidal ¡r. Longitut trajecte, 2.359 m. Horari,

38 minuts. Mitjana, 3,725 ~h.

Control C (reBU1aritat), situat prop de les rubes de can Gori. Controls,

López, Martí i Alegrat. Longitud trajecte, 929 m. Horari, 14 minuts. Mitjana,

3,981 kDv'h.

Control de pas 2, situat a la Foradada. Controls, Sagarra i Castro.

Control D (neutralitzaoió, 15 minuts), situat al Molinot. Controls, San

miguel, Castafier i Castafier. Longitud trajecte, 1. 654 m. Horari, 25 minuts.

Mitjana, 3,970 kDv'h.

Control E (reBU1aritat), situat a la masia del Garrotet. Controls, Forga.s,

Massó i Farriol. Longitud trajecte, 2.261 m. Horari, 47 minuts. Mitjana,

2,886 km/h.
Control F (neutralització, 15 minuts), situat a la font del mas d'en Bosc.

Controls, Pérez, Borrull i ~rez. Longitud trajecte, 1.148 m. Horari, 14 mi

nuts. Mitjana, 4,920 km/h.
Control G (regularitat), situat al mas de la Portella. Controls, Ferret,

Garcia i Collado. Longitud trajecte, 1.582 m. Horari, 19 minuts. Mitjana,

4,995 km/h.

Control H (neutralització, 15 minuts), situat a la font de Selma. Controls

Usieto, Ara.gones. Longitud trajecte, 1.484 m. Horari, 19 minuts. Mitjana,

4,686 km/h.

Control de pas .), situat al bosc de la Campanera. Control, Forga.s.

Control l (regularitat), si:t;uat a la ~sia de can -Piu. Controls, Fraire,

Bremon, Lacaea i Aleo. Longitud· trajecte, 2.882 m. Horari, 38 minuts, Mit-



jana, 4,554 km/h.

Control de pas 4, situat a l'ermi ta. romànica de Sant Miquel. Controls,

Ferrer i Moia.

Control d'arribada, situat al costat de les escoles d'E.G.B. del Pla de

Manlleu. Controls, Julià, Pamies i Lozada. Longitud trajecte, 1.490 m. Ho

rari, 18 minuts. Mitjana, 4,966 km/h.

Equip de distribuci6 i coordinaci6 de controls, Forgas, Barce16, But1,.

Carbonell i Virella.

Tancament de cUrsa, Candela.

La longitud total de la cursa era de 18.454 m. i l'horari de marxa, 4 ho

res 27 minuts. Sumant les neutralitzacions, totalitzaven 5 hores 42 minuts.

Com en anys anteriors, S'edità un mapa del sector de la cursa a tres co

lors dibuixat per A. Sagarra, i un opuscle amb el relat complementari, ela

borat per J. Virella i portada de J.M~ Also.

Participàren en la cursa 89 equips, classi~icant-se 88.

JOAR VIRELLA

COMERCIAL
MARS.E, S.L.

SPORTS

ciervo

Francesc Macià, 59 - Tel. 893 43 49-

VILANOVA I LA GELTRÚ

~.-

~ .

jana, 4,554 kmlh.

Control de pas 4, situat a l'ermita romànica de Sant Miquel. Controls,

Ferrer i Moia.

Control d'arribada, situat al costat de les escoles d'E.G.B. del Pla de

Inanlleu. Controls, Juli~, Pamies i Lozada. Longitud trajecte, 1.490 m. Ho

rari, 18 minuts. Uit jana , 4,966 km/h.

Equip de distribuci6 i coordinaci6 de controls, Forgas, Barcel6, Buti,.

Carbonell i Virella.

Tancament de cursa, Candela..

La longitud total de la cursa era de 18.454 m. i l'horari de marxa, 4 ho

res 27 minuts. Sumant les neutralitzacions, totalitzaven 5 hores 42 minuts.

Com en anys anteriors, S'edità un mapa del sector de la cursa a tres co

lors dibuixat per A. Sagarra, i un opuscle amb el relat complementari, ela

borat per J. Virella i portada de J.M! Also.

Participàren en la cursa 89 equipa, classificant-se 88.

JOAN VlRELLA

COMERCIAL
MARSE, S.L.

SPORTS

Francesc Macià. 59 - Tel. 893 43 49

l~--

armeria

~'J~

el ciervo

VILANOVA I LA GELTRÜ



Darreres Marxes ï

/
Les classificacions dels equipe de la nos1ar a entitat en ~ les ultimes

/marxes son le8 seg(1entsl

XInII MARXA OOJ'OUR - U. B, C. d' HORTA

16 XAVIER LOZ:ADJ. - JORDI LOZADA

37 MARIA MART! - RAJION l4ARTI

48 JWroEL DAl,MAU - Al'mA )( • AVILES

50 MONTSERRAT PLAJfAS - lüRIA PLAJfAS

Per equipe, la Talaia quedA en 51 lloc.

O1aas11' •

11

NOM

JOSEP PLABES - ROSER BJELA

FUBTS

42

46

78

106

122
(

~ -.,.
.. -.....

XIX lU.RIA PER COORDINADES - U.E.C. de SAJfTS

24 JOSEP PLAlfAS - JOSEP 11', PLAKAS 96

XLVI MA.RXA DE lUG1LARIUT DE OATALUNYA - C. E. de GRACIA

8 ·MAJroEL DALJ4A1J - .AlBA MI, AVILES 23

13 JOSEP PLANAS - EVA PLABAS 24

14 JOAN SALOII - SALVADOR PUJADAS 25

38 JOSEP CANDELA - JANI J'ERRER 30

55 JAUME GUIMERA - ¡amA REIG 32

75 VICroR IXJRAB - !WfUEL BOSQUETS 37

83 SALVADOR BOfi - )I, CARME llARCELO 38
I

98 VICENS CARBONELL - JOSEP CARBONELL 41

114 JOSEP BAJiOT - SUSABA GOIMERA 44

124 BLANCA ¡aoRGAS - JOAN VIRELLA 45

177 JOSEP J4. PLAJfAS - ROSER MURLA 79

Per equips, la ~ia quedA en 4t ., lloo.

Darreres Marxes
;

Les classificacions dels equipe de la nos'f¡r a entitat en li!: les ultimes

"marxes son les seg«entsl

XXVIII MARXA OOFOUR - U,I,O, d'HORTA

C1assif. NOM

11 JOSEP PLAlBS - ROSER JrlJELA

16 XAVIER LOZADA - JORDI LOZADA

37 JWaA MART! - IWION JIA.RTI

48 MABUEL DALIWJ - ADA I( • AVILES

50 IIOB!fSERRAf PLABAS - MA.RIA PLARAS

Per equipa, la !alaia quedl en 5~ lloc.

XIX IIARIA PER OOORDEBADES - U, I.O, de SAB!S

42

46

78

106

122
!

24 JOSEP PLANAS - JOSEP X', PLABAS 96

XLVI 1ttARXA DE RBGULARI!A.f DE OATALUBYA - O, E, de GRACIA

8 ·MAmJE[, DALMA1J - ANNA MI, AVILES 23

13 JOSEP PLANAS - EVA PLANAS 24

14 JOAN SALOl! - SALVADOR P1JJADAS 25

38 JOSEP OANDELA - JANI PERRER 30

55 JAUME GUIMERA - PINA REIG 32

75 VIcmR roRA1f - !WroEL BOSQUETS 37

83 SALVADOR BUTI - J.L OARME BA.RCELO 38
I

98 VICENS OARBONELL - JOSEP CARBONELL 41

114 JOSEP BAROf - SUSANA GOIMERA. 44

124 BLANCA PORGAS - JOAN VIRELLA 45

177 JOSEP M, PLABAS - ROSER MOBLA 79

Per equips, la TaJ.aia quedA en 4t .. lloo.

------



VI mARXA COI'.mINADA BAIX LLOBREGAT - CtE, SANT VICENÇ DELS HORTS

Classif.
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NOM

=.IANUEL DALMAU - RAm N BERTRAN

JOSEP PLANAS - ROSER MURLA

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

PUNTS

10

24

Com ja podeu veure, després de tant de temps d'inactivitat en l'aspecte

de la participaci6 en les marxes, sembla que es torni a rependre una mica

la participaci6 en aquest tipus d'activitat.

VOCAL DE MARXES

I SETMANA DEL SOCI
La primera setmana del soci tingu~,en general, el ressò i l'exit esperat

per tots els qui la. vàrem organitzar.

A l'acte de la inauguraci6 de la setmana i de les dues exposicions, pre-.

sidit, tal com ja vàrem anunciar, pel president de la F ,E.E.C., Joan Garri

gós, i, per part de les au:toritats vilanovines, pels regidors de l'ajunta

ment i socis de l'.entitat, Assumpta Ba.1.g i Josep Blanes, hi va assistir un

gran nombre de socis i amics, aix! coo una representaoi6 dels mitjans de

comunicaci6 de la vila, que prengueren els seus apunts sobre l'acte.

Coo a acte m~s important pel nombre de participants, va ~sser el sopar

del soci, fet a Can Gatell, i que reuní 128 socis 1 simpatitzants i en el

.transcurs del qual es va donar la medalla commemorativa del XXV aniversari

a aquells socis que portaven 25 anys dins de l'entitat, aix! com un petit

hOJ:\enat~e al nostre conserge Isidre Llaverias , a qui es va fer lliurament

d'una placa commemorativa.

Cal destacar tamb~ l'afluencia de gent per veura el festival de cinema

a¡¡¡a:teur així com tamb~ l 'hora de cinema de muntanya i el pas de diapositives

del G.E.T.

Gran resll~ tingu~ el partit de futbol entre els solters i els casats del

club, que Kacabà amb <:1 just resuJ.tat de empat a 5 gols, i amb una sardina

da que va fer tornar les forces a tots els jugadors.

Al berenar del diumenge i el posterio. pas de diapositives sobre els co-
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Com ja podeu veure, després de tant de temps d'inactivitat en l'aspecte

de la participació en les marxes, sembla que es torni a rependre una mica

la participació en aquest tipus d'activitat.

VOCAL DE MARXES

I SETMANA DEL SOCI
La primera setmana del soci tingué, en general, el ressò i l'exit esperat

per tots els qui la vàrem organi tzar.

A l'acte de la inauguració de la setmana i de les dues exposicions, pre-.

sidit, tal com ja vàrem anunciar, pel president de la F.E.E.C., Joan Garri

g6s, i, per part de les au:torttats vilanovines, pels regidors de l'ajunta

ment i socis de l'.entitat, Assumpta Ba1g i Josep Blanes, hi va assistir un

gran nombre de socis i amics, així coo una representaoió dels mitjans de

comunicació de la vila, que prengueren els seus apunts sobre l'acte.

Coc a acte més important pel nombre de participants, va ésser el sopar

del soci, fet a Can Gatell, i que reuní 128 socis i simpatitzants i en el

transcurs del Clual es va donar la medalla commemorativa. del XXV aniversari

a aquells socis que portaven 25 anys dins de l'entitat, així com un petit

ho~enat~~ al nostre conserge Isidre Llaverias, a qui es va fer lliurament

d'una placa commemorativa.

Cal destacar també l'afluencia de gent per veura el festival de cinema

amateur així com també 1 'hora de cinema de muntanya i el pas de diaposi tivee

del G.E.T.

Gran res~~ tinguEf el partit de futbol entre els solters i els casats del

club, que aacabà amb ;;;1 just resuJ.tat de empat a 5 gols, i amb una sardina

da que va fer tornar les forces a tots els jugadors.

Al berenar del diumenge i el posterio. pas de diapositives sobre els co-



mençaments de 1 'enti*a:t, tamb~ hi va assistir gran nOI:lbre de socis, únic

pagament vàlid per als organitzadors d'aquesta setmana.

Al dijous, dia de la Tebia Social, també hi va venir força gent, uns

perquè mai no n 'havien provat, altres perquè .ja ho havien fet i els hi llB.via

agradat, altres perqu~ era de "gorra".

L'audici6 de sardanes de la plaça de la Vila tamb~ va tenir l'ex1t espe

rs.t pels organitzadors.

Finalment cal destacar, dins dels aspectes positius, el campament de Sa~

10m6 on, per cert, va ~sser un campament passat per aigua, ja que de tres

dies en va ploure dos, perl> les vint tendes que hi eren amb les seves 78 per

sones que hi donnien, van fer que "al mal temps, bona ·caratt, i ens ho vàrem

passar molt b~. Dins dels actes que el temps ens va deiXar fer, cal destacar

el "I Festival de la canç6 del Riu Gaià", amb la pe.rticipaci6 de cantants de

renom mundial com: Trio La La La, que foren els guanyadors, Duo Salom6, Ni~

cola di Bari, El Puma, i, expresament des de ~xic, Pedr1to Fe.mandez. Des

prés, la pluja ens va deixar fer el concurs d'arns, que el guanyà en un

empat Pau Julià i Agnès Callejon.

Tamb~ haig de dir, en l'aspecte negatiu, que hi va haver un. acte, el més

important per la marxa de l'entitat, en què el soci no va respondre, i va

ésser el dimarts, que hi havia previst un debat-col. loqui sobre el funcio

nament de l' entitat, on, sobretot, van faltar els representants de les

seccions.

A1Xl> va ésser en grans linies el que va ~sser aquesta. primera setmana del'

soci, i el que ens d6na peu a confiar per l'any vinent en qu~ es podrà po

sar en pràctica una segona setmana del soci m~s perfeccionada, en comptar

amb l'experi~ncia d'aquesta.

Per acabar, vull donar les gràcies a tots aquells socis, simpatitzants,

entitats, comerços i altres persones que han fet possible la realitzaci6

dels actes d'aquesta primera setmana del soci.

ORGANITZACIO li SETJWIiA DEL SOCI

mençaments de l'enti&8.t, tamb.s hi va assistir gran noobre de socis, l1nic

pagament vàlid per als organitzadors d'aquesta setmana.

Al dijous, dia de la Tebia Social, també hi va venir força gent, uns

perqu~ mai no n 'havien provat, altres perqu~ .ja ho havien fet i els hi llB.via

agradat, altres perqu~ era de "gorra".

L'audici6 de sardanes de ln plaça de la Vila tamb~ va tenir l'exit espe

rat pels organitzadors.

Finalment cal destaoar, dins dels aspectes positius, el campament de Sa

10m6 on, per cert, va ~sser un campament passat per aigua, ja que de tres

dies en va ploure dos, perb les vint tendes que hi eren amb les seves 78 per

sones que hi dormien, van fer que "al mal temps, bona 'oara", i ens ho vàrem

passar molt b'. Dins dels actes que el temps ens va deiXar fer, cal destacar

el "I Festival de la canç6 del Riu Gaià", amb la participaci6 de cantants de

renom mundial com: Trio La La La, que foren els guanyadors, Duo Salom6, Ni..,.

cola di Bari, El Puma, i, expresament des de M~xio, Pedrito Fe.mandez. Des

pÑs, la pluja ens va deixar fer el concurs d'arrbs, que el guanyà en un

empat Pau Julià i Agn~s Callejon.

Tamb' haig de dir, en l'aspecte negatiu, que hi va haver un. acte, el m.ss

important per la marxa. de l'entitat, en qu~ el soci no va respondre, i va

'sser el dimarts, que hi havia previst un debat-col. loqui sobre el funcio

nament de 1 'entitat, on, sobretot, van faltar els representants de les

seccions.

Aixb va ~sser en grans linies el que va 'sser aquesta primera se1;mana del'

sooi, i el que ens d6na peu a confiar per l'any vinent en qu~ es podrà po

sar en pràctica una segona setmana del soci m~s perfeccionada, en comptar

amb l' experi~ncia d'aquesta.

Per aoabar, vull donar les gràcies a tots aquells socis, simpatitzants,

entitats, oomerços i altres persones que han fet possible la realitzaoi6

dels actes d'aquesta primera setmana del soci.

ORGANITZACIO I@ SETMANA DEL SOCI
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A.cen.ió a l'Aneto

Tal com ja vàrem anunciar, el passat dia 24 de juny a les 4 del matí va

sortir de Vilanova una expedici6 de 8 persones amb l'objectiu de conquerir

el cim de l'Aneto.

Tal com ja teníem previst, després de pernoctar al refugi de la Renclusa,

el dia 25 a un quart de 6·del matí camençàrem l'ascensi6 cap als Portillons

amb no gaires esperances d'èxit, degut al mal temps que es preveia.

-A poc de .sortir de la Renclusa ja vàrem trepitjar neu durant bastant de

temps fins arribar als Portillons, on desprds de fer una mossegada continua

rem cap a la gelera, que la vàrem trobar en bastant de bon estat i no vàrem

tenir la necessitat d'util.litzar els grampons. De totes maneres, el mal

temps continuava i la boira es feia cada vegada m~s espessa, el que no ens

va permetre ni fer gaires fotos ni tan sols contemplar el cim que anàvem a

pujar.

Arribant al Coll de Coronas, el vent, que fins ara venia del sud va fer

un canvi i, petant un forci vent del nord que ens difiCU1tava en gran manera

la forta ascensi6 al coll, com si fos una cortina, es va desfer la boira i,

bocabadats, vàrem poder contemplar el cim que teníem al davant i tota la

meravellosa visi6 que podíem contemplar a dreta i esquerra de nosaltres.

Amb molta il.lusió i després de passar l'impressionant Pas de Mahoma, ens

vàrem poder abraçar i celebrar l'èxit de l'ascensi6, així com fer les fotos

que suposem que s6n de costum de tots els que hi pugen.

Amb el bon temps que regnava a partir de llavors, vàrem baiXar la gelera

cap als Portillons i d'allà cap al refugi, on arribArem després de 10 hores

de caminar per entre roques i neu.

Formàrem l'expedici6: Josep Julià, Salvador Pujadas, Lluís Moren~, Sal

vador Ferrer, Josep Candela, Manuel Rigual, Marçal Julià i el sota-signant.

MANUEL DALMAU

Traye••a Coll cie To.e. · Refugi Balclric
Durant la Setmana Santa passada vaig poder realitzar una travessa, segu

rament desconeguda per a molts de vosaltres i que s'afegeix als molts avan

tatges que té el tenir un refugi com el que tenim del Baldric, per part dels
;

A.een.ió a l'Aneto
Tal com ja vàrem anunciar, el passat dia 24 de juny a les 4 del matí va

sortir de Vilanova una expedici6 de 8 persones amb l'objectiu de conquerir

el cim de l'Aneto.

Tal com ja teníem previst, després de pernoctar al refugi de la Renclusa,

el dia 25 a un quart de 6·del matí camençàrem l'ascensi6 cap als Portillons

amb no gaires esperances d'èxit, degut al mal temps que es preveia.

- A poc de sortir de la Renclusa ja vàrem trepitjar neu durant bastant de

temps fins arribar als Portillons, on després de fer una mossegada continuà

rem cap a la gelera, que la vàrem trobar en bastant de bon estat i no vàrem

tenir la necessitat d'util.litzar els grampons. De totes maneres, el mal

temps continuava i la boira es feia cada vegada m~s espessa, el que no ens

va permetre ni fer gaires fotos ni tan sols contemplar el cim que anàvem a

pujar.

Arribant al Coll de Coronas, el vent, que fins ara venia del sud va fer

un canvi i, petant un forci vent del nord que ens dificultava en gran manera

la forta ascensi6 al coll, com si fos una cortina, es va desfer la boira i,

bocabadats, vàrem poder contemplar el cim que teníem al davant i tota la

meravellosa visi6 que podíem contemplar a dreta i esquerra de nosaltres.

Amb molta il.lusi6 i després de passar l'impressionant Pas de Mahoma, ens

vàrem poder abraçar i celebrar l'èxit de l'ascensió, així com fer les fotos

que suposem que són de costum de tots els que hi pugen.

Amb el bon temps que regnava a partir de llavors, vàrem baixar la gelera

cap als Portillons i d'allà cap al refugi, on arribArem després de 10 hores

de caminar per entre roques i neu.

Formàrem l'expedici6: Josep Julià, Salvador Pujadas, Lluís Moren~, Sal

vador Ferrer, Josep Candela, tmnuel Rigual, Marçal Julià i el sota-signant.

MANUEL DALMAU

Traye••a Coll de To.e. · Refugi Baldric
Durant la Setmana Santa passada vaig poder real i tzar una travessa, segu

rament desconeguda per a mol ts de vosaltres i que s'afegeix als molts avan

tatges que té el tenir un refugi com el que tenim del Baldric, per part dels



que ens el mire com el que ds, o sigui un refusi de muntanya.

Desut al temps regnant durant la Setmana Santa, aquesta travessa realit-

zada es pot considerar sens dubte una travessa h1JEvemal, 3a que la ma30r ·i .'

pert de l'itinear1 el. vàrem fer am.b neu fins a sota genoll, i en algun

tram de ..boec, la feina va dsser sortir-ne.

La travessa perteiX del punt m4s alt de la Collada de 1'oses, on hi h8

1 'hotel i"la B&8olinera. Des d'aquest punt s'aeafa una ant1Ba pista mili~. _"";..."--
tar que al cap de baatan"t de temps (recordem les condicions de neu tova) .

comunica a la carretera de Castellar de lJlbuB - La Mol:4.ua, on la sesuirem

un tros de forta pujada fins arribar al Coll de la Creueta~ on la deixàrem

i pujarem fins al oim de la Creueta (2.068 m.). Des d'aci i sesu1Dt per

la desnivellada carena, passàrem pels cims de la Pleta R03a (2.031 m.),

Costa Borda (1.908 m.), Remo16 (1.957 m.) ï finalment arriblrem a les Ro

ques del Ll.am,· des d'on, per una forta pendent, an.lrem a trobar la pista

que ve de Castellar de N'buB, i al cap de vu1t hores i mitja de travessa '

arriblrem al refusi Baldric, cansats, per una· banda, però contents d 'ha

ver fet ~ travessa tan bonica i que .de sesur no s'ha plantejat gaire

gent.

Cal se~r, per acabar, que aquesta travessa la vàrem 1'Ml.itsar,

l'Enr1e Soll, del C.E. Molins de Rei i el sota-s18DaDt.

M. DALMAU

ci recreo 40. ~ 8935711
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que ens el mirem com el que 4s, o s1BUi un refusi de muntanya.

Degut al temps regnant durant la setmana Santa, aquesta travessa reali t-

zaaa es pot conside1'8r sens dubte una travessa h1Irvemal, ja que la major ,t •

part de l'itinenri el vàrem fer amb neu fins a sota genoll, i en algun

tram de .'bosc, ta feina va 4sser sortir-ne.

La travessa parteiX del punt m4s alt de la Collada de foses, on hi h8

l'hotel i'la easolinera. Des d'aquest punt s'apta una antiga pista mili~

tar que al cap de bastant de temps (recordem les condicions de neu tova) .

oomunioa a la carretera de Castellar de N'bus - La Mol ~A..a, on la seguirem

un tros de forta pujada fins arribar al Coll de la Creueta~ on la deixArem

i pujarem fins al cim de la Creueta (2.068 m.). Des d'aoi i seguint per

la desnivellada carena, passàrem pels cims de la Pleta Roja (2.031 m.),

Costa Borda (1.908 m.), Remo16 (1.957 m.) ï finalment arriblrem a les Ro

ques del Llam,' des d'on, per una forta pendent, anlrem a trobar la pista
,

que ve de Castellar de N'bus, i al cap de vuit hores i mitja de tl'8vessa

arriblrem al refuB1 Baldric, can88ts, per una banda, però contents d 'ha

ver fet ~ traveS88 tan bonica i que .de segur no s 'ha plantejat eaire

gent.

Cal senyalar, per acabar, que aquesta travessa la virem realitsar,

l'!hr1e Soll, elel C.E. Molins de Rei i el sota-s1pant.

M. DALJW]

e/recreo 40, ~ 8935711
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Cléls Dors<ll

1 55
2 61
3 76
4 23
5 30
6' 9~

7 39
8 bq
9 68

_. 10 29
11 69
12 25
13 36
14 31
12 75
16 70
17 4·~

1b 42
19 90
20 81
21 7
22 49
23 11
24 34
25 66
26 45
27 21
26 72
29 46
30 87
31 77
32 27
33 16
34 93
35 94
36 1
37 86
38 54
39 33
40 35
41 62
';'2 24
43 50
44 57
45 26
!t6 65
47 88
48 43
4(; 52

NOTI!S

Enric I~b-Enric Batet
R~¡;IOn GQl;le z- Lluis Gomez
Joan Font-Gene Martin
Bc.rtSes- PrC.ncsc C.
JOS8.f.' Bove-Jo['.n Balill
Sc.ra Soler-Jeroni Flors
Rafel IIervas-Oct:.·.vi l'arre
Xavier P.-Oscar Gonzalez
Joan r,lioche-Jordi Sellares
Josep Clories-Joan Sala
l~agda Esc8.L,~-Mg Lluisa D.
Teresa l\-Ionfort-lIU:la Gomez
!l'lunel Apt:\ricio-M~ Pilar N
Amadeu Ir-~ les-M~-{rce Garcj.a
Josep IÜlà ..Joan Domènech
F Xavier S -Mercè Mari A
Josep Cuscó-PilGr Gallego
Mg Lluisa P -Anton Llec}m
Eduard l'.}lrtinez-Jordi P.
Joan C -Joan Pijuan
C Alcaide-Carles ï,C,&rtin
German B -J E.Tarraso
J. Nadal-T.Mallen
A.Izquierdo-Ricard G
J Gonzalez-J Gil
E.Montroig-J Ramon
Pilar Escrich Olles
J. Gomez-Josep B.
A. Fontanals-J.Miro-fill
A Oga,a-M.Inurrigarro
J.Recasens-Lluis ro V
J Rios-Montse Tubau
G. Girreno-O.Celma
Vicenç V -Josep 6
Pere D.-Xavier V.
Jordi P.-Cristina G.
r.íontserrat R. -Miquel C
Joan M -Santi LI
Anion G.-Enric S.
Josep F.-Joan P.
rl!artc. de la P. -Rosel' de la P.
Albert D -Isabel K
M;·· rta V. -Bru Il.
Xavier P.-Oriol N
Pilur Cayuela
Jlmcadella-~abassa

Francesc S -Jaume r::
Alfons LI -AlfreC F
Sergi A -Jordi G.

14-6-0-2
15-1-6·-1
16-3-3-3
17-5-2-0
17-2-4-3
18-4-3-2
18-3-3-2
18-2-6-1
18-2-4-1
18-2-3-4
18-1-4-2
19-5-1-2
19-2-5-0
19-2-5-0
19-2-3-3
19-2-3-1
19-1-6-1
20-3-3-2
20-1-7-1
21-3-2-3
2':1-)-1-1
22-2-3-1
22-1-7-0
22-1-5-1
22-1-3-4
22-1-3-2
22-2-2-1
23-2-1-3
23-1-5-1
23-1-4-1
23-0-5-2
21-2-2-4
24-1-3-4
24-1-2-3
24-1-2-3
24-0-4-4
24-0-5-2
25-2-2-2
25-0-3-4
25-0-4-2
26...2-2-2
27-2-3-2
27-2-2-2
28-1-4-1
30--1-1-3
31-1-4-0
31-1-2-3
36-1-2-1
37-0-3-2

Entitat

C E. ALIGA
LOLINS REI
PI=tEN.UC
r.~OLINS HEI
U.E.C. ANOIA
UEC GRACl./"
U.E.C.
UEC GRACIA
C.E PENEDES
U.E.C.
MOLIr\S REI
MOLINS REI
U.E.C.
U.E.C
C E. FENEDES
ALIGA
U E. C. (HO.)

C.E ALIGA

C.E.ALIGA
PEDRAFORCA
C.E.ALIGA
UEC-HOSP.
C.E.P.
CEP.
C.EALIGA
UEC SANTS
U.E.C.
CE PENEDES
UEC-HOSP.
UEC-CORN.
U.E.C.
U.E C.
U.E C.
C.N.IGUAL
UBC SANTS
C.E.M.
CEP,
CE PENEDES
C.E.ALIGA
UEC SANTS
UEC ROSP.
C. E. P.
UEC 'SANTS
U :ê:.C.
U.E.C.
CE PENHDES

1 Cl::i'~'j\G -,-,-:«(;l:llSICFIS~: li Di::: KOLINS D~ [('::':1
2 nne :::;~:.Cl;':~S:c. IS~L\ D';;:: C.\'i',·~UJNYA

3 C':'~:';~'IL:: ~~'~CtH~I01':ISTA A:JICi\.
4 c"~rT~L': l':\:Cl. 113101 IS7,'~ : BL PZlEDES

50 punts
53 punts
54 punts
59 punts
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19 qO
20 81
21 7
22 49
23 11
24 34
25 66
26 45
27 21
28 72
29 46
30 87
31 77
32 27
33 16
34 93
35 94
36 1
37 86
3E 54
39 33
40 35
41 62
";'2 24
43 50
44 57
45 26
!t6 65
47 8E>
48 43
4~' 52

NOI::S

~nric l'ib-Enric Eu tet
R.l.L1on GOI;teZ- Lluis Gomez
Joan Font-Gene !'.Iartin
B':.rbes- Io'rs.ncsc C.
Josc:.:" Bove-Jo~m Baliu
S~.ra· Soler-Jeroni Flors
Rafel IIerv2.s-0ct:-'.vi l'arre
Àavier P.-Oscar Gonzalez
Joen ~ioche-Jordi Sellares
Josep Clories-Joan Sala
l~aé'da Esc<::;.!;}-!,:l! Lluisa D.
1'eresé:l Monfort-I.IU:la Gornez
r\~anel Apuricio-M~ Pilar N
Amudeu Ir..€ les-M:~-{rce Garcja
Josep Ii:ilà--Joan Domènech
F Aavier S -Mercè Bari A
Josep Cusco--Pih,r Gallego
Ml! Lluisa P -Anton Llecha
Eduarè !.~<::lrtinez-Jord i P.
Joan C -Joan Pijuan
C Alcaide-Carles Kartin
Garman B -J E.Tarraso
J. Nadal-T.Mallen
A Izquierdo-Ricard G
J Gonzalez-J Gil
E. Montro ig-J Rali'.on
Pilar Bscrich Olles
J. Gomez-Josep B.
A. Fontanals-J.Miro-fill
A Oga.a-M.lnurrigarro
J.Recasens-Lluis M V
J Rios-Montse Tubau
G. Girr.eno-O.Celma
Vicenç V -Josep 6
Pere D.-Xavier V.
Jordi P.-Cristina G.
r.íontserrat R. -Miquel C
Joan M -Santi Ll
Anton G.-Enric S.
Josep F.-Joan P.
rl!arta de 12 P. -Rosel' de la P.
Albert D -Isabel K
M> rta V. -Bru. Il.
Xavier P-Oriol N
Pil8.r Cavuela
Juncadella-]abassa
Francesc S -Jaume ~

Alfons Ll -Alfre: F
Sergi A -Jordi G.

14-6-0-2
15-1-6--1
16-3-3-3
17-5-2-0
17-2-4-3
18-4-3-2
18-3-3-2
18-2-6--1
18-2-4-1
15-2-3-4
18-1-4-2
19-5-1-2
19-2-5-0
19-2-5-0
19-2-3-3
19-2-3-1
19-1-6-1
20-3-3-2
20-1-7-1
21-3-2-3
?1-3-1-1
22-2-3-1
22-1-7-0
22-1-5--1
22-1-3-4
22-1-3-2
22-2-2-1
23-2-1-3
23-1-5-1
23-1-4-1
23-0-5-2
21-2-2-4
24-1-3-4
24-1-2-3
24-1-2-3
24-0-4-4
24-0-5-2
25-2-2-2
25-0-3-4
25-0-4-2
26-2-2-2
27-2-3-2
27-2-2-2
28-1-4-1
30·1-1-3
31-1-4-0
31-1-2-3
36-1-2-1
37-0-3-2

Entitat

C E. ALIG.A
r.:OLINS Rl::I
PI:iE!'L,,-IC
r.~CLINS H:GI
U.E.e. ANOIA
UEC GRAC H.
U.E.C.
UEC GRACIA
C. E PENEDES
U.E.C.
MOLn:s REI
MOLINS REI
U.E.C.
U.E.C
C E. FENEDES
AIJICA
U E. e. (HO.)

C.E ALIGA

C.E.ALIGA
PEDRAFORCA
C.E.ALIGA
UEC-HOSP.
C. E. P.
CEP.
C.E ALIGA
UEC SANTS
U.E.e.
CE PENEDES
UEC-HOSP.
UEC-CORN.
U.E.C.
U.E C.
U.E e.
C.N.IGUAL
UBC SANTS
C.E.IIl.
CEP
CE PE~DES

C.E.ALIGA
UEC SANTS
UEC ROSP.
C.L::.P.
UEC 'SARTS
U ~.C.

U.E.C.
CE PENEDES

1 C':'::i;]'j';U ¿~(;l'llSICl<IS':A DL:; r::CLINS D.ó lEI
2 l nIe ::::,Cl:::S:C L'J.;, D¡;; C.\'¡.':JJUNYA
:3 C':':~;~'IL:: ':·;:'.Cl':{~IOl':I3T.¡i. A:JICA
4 C"::l~T:~:-: ~';::;;:Cl ;í3Ic-I IS';\', ,i::L P2lEDES

50 punts
53 punts
54 punts
59 punts



CLASSIFICACIO SOCIAL DE LA Th~ PER DESCRIPCIO

OL.AS. DORSAL NOMS
~~-----------

Punts

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
:? 1
22
23
24
25
26
27
2~

2'~~

30
31
32
35
34
35
36
37
3·)
3'3
40

63
56
8,4,
9

59
17
31
92
51
71
12
73
10
41
28
53

8
4

74
2

20
13
14
22
~5

69
15
32
18
47
3
19
46
38
64
78
40
58
80

JOSEP PLANAS-EVA PLANAS
JOM{ SIVILL-G~~~ CAPDET
MIQUEL OLEGk~IO-M.A.OLEGARIO

JORDI PUJOL-MOWrSE VILA
FRANCESC ESCRIBN{O-N.VALLS
JOAN SALOM-TIOSER MUELA
ALBERT TUBAU
J.~.PLA1rAS-~~CIS r~LA

P. COR OMINES-A. :sAl G
FLORA GARCIA-!' .F:lliNANDEZ·
FRAnCESC J ASANADA-M=MASSANA
F. ALCARAZ-ANNA DE MES~RES

M. 6RRIOLS-M. MARTINEZ
S. BAIG-T. PUJOL
neus-JACINT CONDE
JAUME LLENAS-L. CII1AUQUI
1\'1. ORTIZ-R. FLOR ~rrCIANO

J. BLANSS-P. MELENDEZ
ELISEU OLTRA
GiJEIJJ-GtiEIJL
R. LOP3Z-C. ~AFOLS

N!ANUE1 BlJSQUETS
J. GUE'I~HA-F. ROIG
X. .PLAIES-J.· ~,1ASS IP
ROSA FARHAS
N. FAUQUER-M.A. IBANEZ
JOSEP BER'.I'RAN
PE'l'RI LLORE3TE
R. MAW~I-M. PLANAS
X. CAPDEVILA-D. Farreras
S. BA'l'LLE-r·:'i. CARBt,NELL
F. MUN'l'ANER-X. MUN'.L'ANER
I. ~~RIN-C. FABRE
MARC AVILES'
F. SMiCHO-R. BERTRAN
CAH10S A:UIGAS
r..lê JOSEP RODRIGUEZ
J. FONT-L.TORHE
J. RAVELLAT~M. DEL AMO
M. JULIA-J. VALENTINSS

14-3-3-3
14-3-2-4
15-4-1-1
15-2-6
15-2-4
16-1-"',-4
17-2-4-3
18-3-4--2
19-",-1-2
19-2-[1,
19-1-6-2
20-3-3-1
20-2-4-2
20-0-5-4
21-4-2-2
21-3-2-2
21-2-5-0
21-2-2-5 '
21-1-6-0
21-0-4-3
22-3-2-2
22-0-4-3
22-0-3-5
23-3-1-3
23-1-5-2
24-2-2-3
24-1-2-4
24-0-2-7
25-2-4-2
25-2-J-J
25-1-2-4
25-1-1-5
26-1-3-.3
28-2-4-0
31-0-3-3
32-2-2-1
32-1-4-3
33-2-0-4
39-1-2-3
40-1-4-2

ACORD

ACORD
ACORD
ACOHD

Acmm

ACOHD
ACORD

ACO!~ D

ACO!~D

Co'·I~ ~ore\J el bvllle/l.
tSCt;v;u

-----

CLASSIFICACIO SOCIAL DE LA ~uuaA PER DESCRIPCIO

CLAS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
11
13
19
2C
~ 1
2?
23
24
25
26
27
2(;
2':l
30
31
32
]j
34
35
36
37
3i
3':3
40

DORSAL

63
56
8¡1r
9

59
17
31
92
51
71
12
7.3
10
41
28
53

8
4

74
2

20
13
14
22
:i5
69
15
32
13
47
3
19
46
38
64
78
40
58
80

NOMS

JOSEP PLANAS-EVA PLANAS
JOM{ SIVILL-G~~~ CAPDET
MI QUEL OLEGA.'1 IO-M. A. OLEGAR 10
JORDI PUJOL-MOWrSE VILA
FRANCESC ESCRIBA1W-N. VALLS
JOAN SALOM-nOSER fflUELA
ALBERT TU13AU
J.~.PLA1rAS-R4RCIS MUELA
P.CORO~llNES-A. BAIG
FLORA GARCIA-P .F:ffiNANDEZ
FRAnCESC JASANADA-M=MASSANA
F. ALCARAZ-ANNA DE MES~RES

M. eRRIOLS-M. MARTINEZ
S. BAIG-T. PUJOL
neus-JACINT CONDE
JAUME LLEN'AS-L. CIHAUQUI
M. ORTIZ-R. FLOR~NCIANO

J. BLANES-P. MELENDEZ
ELISEU OLTHA
GiJELL-GUELL
R. LOPSZ-C. ~AFOLS

MANUEL BlJSQUETS
J. GUIMSRA-F. ROIG
X. ~LAnES-J.·~MSSIP

ROSA FARHAS
N. FAUQUER-fS.A. IBAi~EZ
JOS;;;P BER'l'RAr;
P S'.2H l LLOR EI-T'l' E
R. MA~¡fn-M. PLA!,TAS
X. CAPDEVILA-D. Farreras
S. BA'1'LLE-f:l. CAHB(,NELL
F. MUN'l'ANE!?-X. r.o¡UN'l'AHER
1. ~"¡ARIN-C.FABRE

MARC AVILES'
F. SM!Cl!O-R. BSH'l'RAN
CAH10S A1TIGAS
M~ JOSEP RODRIGUEZ
J. FONT-L. TOfWE
J. RAVELLAT~M. DEL A~O
M. JULIA-J. VALENTIN~S

Punts

14-J-)-3
14-3-2-4
15-4-1-1
15-2-6
15-2-4
1G-1-~·-4
17-2-4-)
18-3-4-2
19-"(-1-2
19-2-"'(
19-1-6-2
20-3-)-1
20-2-4-2
20-0-5-4
21-4-2-2
21-3-2-2
21-2-5-0
21-2-2-5 '
21-1-6-G
21-0-4-3
22-3-2-2
22-0-4-)
22-0-3-5
23-3-1-3
23-1-5-2
24-2-2-3
24-1-2-4
24-0-2-7
25-2-4-2
25-2-3-3
25-1-2-4
25-1-1-5
26-1-.3-3
28-2-4-0
31-0-3-3
32-2-2-1
32-1-4-3
33-2-0-4
39-1-2-3
40-1-4-2

Entitat

ACORD

ACORD
ACORD
ACOHD

AGo!~D

ACO!m
ACORD

ACC!. j)

ACO!iD

Col.lel ~ore\J el bvllle/l.
Esctiv;v
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G. E. A. M.

ACTIVITAT DEL-G.E.A.M. ALS ALPS-
'0:, C.ara nort

Primera ascensi6, P. ALLAIN i R. LElNNDlGm, 31 de JuJ.1o, 1 d' agost
del 1935

DesnivellI Des de el atao al. cim 800 m aprox. (entre 2.900 i 3.733)

7"Dificulta1n M.D. t amb pitons (hi ha 4 passos d4} V}. Perill. de caiguda
de pedres a la verticaJ. de la fo.."'"Jlioala. Gel molt frecuent
a la part al.ta de l'escaJ.ada

Horari I Des de l'atac al cim de 6 a 10 hores.

MatezifaJ..: Mosquetons, tamb' oonv' portar 'Wl piolet per cordada i gr8:B!
pons lleugers

- Lloc de sortidal Vivao sobre -el nmy6 al. peu de la cara

ACTIVITAT PORTADA ATmME pm LA CORBUlll ANGEL VEDO l MIQUEL Ar:GEL
VIDI\L DEL C.A. MAILICIOSA

LES COURTES (3.856 m.)

Espo16 cent!"8l. Nort-Nardest,_

Primera a30ensi6, A. TOURNIm i E.J'RERDO, 12 de juJ.1oJ. del 1939.

DesnivellI Des de l'atac al cim 1.000 m aprax:. (entre 2850 i 3876)

Dificultat: RecorregU.d mixte -.que presenta 'Wl itinerari rocos M.D. si
es passa per la TOUR ROUGB.

Horaril de 7 a 8 hares

Matorial.: Grampons (amb pitons i mosquetons si es passa per la
TOUR ROUGE

LLoc de sortida: Ref1l(';i d'Argenter1r (2.77:t)

Activitat portada a term& per ANGEL VEDO i JUAN LUPION del A. C.
MALICIOSA,

AIGUILLE DU MIDI (3800 m)

Espolon !"rende

Primera ascensi6: E. FRENDO i R. RIONDt\, 11 juliol del 1941

DesnivellI Dea de l'atao al cim 1218 m {entre 2582 i 3800}

Di:ficultat: Recorregu.d m:LTte <¡ue compona al.guns passos de gelera,
que ':>oden esser !DeS o menys delicats i una part rocosa
D. (3mb un pas de V)

G. E. A. M.

ACTIVITAT DEL G.E.A.M. ALS ALPS-
~~IT DRU (3.733 m)

Cara nort

Primera ascensi6, P. ALLAIN i R. LEINNINGm, 31 de JuJ.1o, 1 d'Q8ost
del 1935

DesnivellI Des de el atao al cim 800 m aprox. (entre 2.900 i 3.733)

7Dificultall1 M.D., amb pitons (hi ha 4 passos d~ V). Perill de caiguda.
de pedres a la vertical de la fo.-""nioula. Gel molt t'reeuent
a la part alta de l'escalada

Horaril Des de l'atac al cim de 6 a 10 hores.

Material: Mosquetons, tamb' oanv& portar un piolet per cordada i gr~
pons lleugers

Lloc de sortidaz Vivao sobre el nmy6 al. peu de la cara

ACTIVITAT PORTADA ATmm: pm LA CORD\n\a ANGEL VEDO l MIQUEL Ar:GEL
VID.\L DEL C.A. MAILICIOSA

LES COURTES C3. 856 me)

Espo16 cent!"al Nort-Nordest",_

Primera asoensiól A. TOURNIm i E.FRENDO, 12 de juJ.1ol del 1939.·

DesnivellI Des de l'atac al cim 1.000 m aprcxr:. (entre 2850 i 3876)

Dificultat: RecorregUd m1-ne-que presenta 1m itinerari rooos M.D. si
es passa per la TOUR ROUGB.

Horarir de 7 a 8 hores

Matarial.: Grampons (amb pitons i mosquetons si es passa per la
TOUR ROUGE

LLoc de sortida: Refugi d'Argenter1r (2.771)

Activitat portada a term.& per ANGEL VEDO i JUAN LUPION del A.C.
MALICIOSA,

AIGUILLE DU MIDI C3800 m)

Espolon Frende

Primera ascensiól E. FRE!'lDO i R. RIONll\, 11 juJ.iol del 1941

l>esnivell: Dea de l'atao al cim 1218 m tentre 2582 i 3800)

Di"ficuJ.tat: Recorreeud mi.:rle <¡ue comporia alguns passos de gelera,
que ~oden esser mes o menys delicats i una part rocosa
D. (3mb un pas de V)
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~oraris: Des de l'atao al. cim de 6 a 8 hores. Sortir molt aviat.

~.'Iateriall Grampons

L~oc de sortida: Ple~~ de l'Aiguilla (2310 m.)

ACTIVITAT pOnTAnA. A TERME PER ANGEL VEDO l JUAN LUPION DEL C.A.
MALICIOSA

AIGUILLE DU PLAN (3673 m) •
Cara Nort

Primera ascensió, P. DILLffi~~ amb A. CHATILET l J. SIMOND, 19 de
Juliol del 1929

Desnivell: Espoló rocos, 400 m., gelera 600 m, en total 1.000 m. aprox.
(entre 2.600 m i 3.673 m)

Dificultats: Recorregud de gel, que pot ser mes o menys dificil per
l'estat de la gel i la neu.

Material.: Gr8.I:lpons, claus i claus de gel.

L~oc de sortidal Plan de l'Aiguille (2.202 m)

ACTIVITAT PORTADA A TERME Pffi ANGEL VEDO l MIGU"'....L ANGEL VIDAL DEL
C.A. MALICIOSA

ACTIVITAT DEL G. E.A.M. DE GENER FINS A JUN'l

PI~nNETJ D'OSCAI Penya Telara. Diedre central. TEI'<1PrATIVA D'nvmN

MALLOS DE RIGLOS: Mallo Pison. Via Pany-Hans

MONTSEC D'ARES: Congost de Montrebey. Paret de Catalunya. Via PAUL
LALUEZA. 1a. looaJ.

FACULTAT DE CAITYELLES: Via Maria. 1a. integral. 1a. absoluta

ULL DE Tm: GRA DE FAJOLI Corredor Nort, corredor oentral

FAC"lJLTAT DE CANYELLES: Via Lurdes. 1a. integral, 1a. absoluta-

SERRA DEL CADI: 1er. Campament invernal del G.E.A.M•• Ascensi6 a la
oana.J. de:!; vidre a la roca de l' Ordiguer.

PIC .JZL I\1ARTELL: (garraf'). Via Exca1ibur. 1a. local.

EXPEDI~IO MONTE IIUN.rER 82: ALA.SKA-82

f.:lONTSEC D'Ai1ESI Consgost de Mon:trcbey. Paret de Cata1tUlya. Via deJ.
Hezard. 1a. local

FA~liLTAT DE CA.irYELLES: Via Rosa ~ria. 1a. integral. 1a. absoluta

rW}!TSSEHAT: Farad de l'aeri. Via electric La.dylan

•

~oraris: Des de l'atao al cim de 6 a 8 hores. Sortir molt aviat.

Materials Grampons

L~oc de sortida: P12~ de l'Aiguille (2310 m.)

ACTIVITAT POf/TADA A TERME PER ANGEL VEDO l JUAN LUPION DEL C.A.
MALICIOSA

.UGUILLE DU PLAN (36'73 m)

Cara Nort

Primera ascensiól P~ DILLffi~~ amb A. CHAnLET l J. SIMOND, 19 de
Juliol del 1929

Desnivell: Espoló rocos, 400 m., gelera 600 m, en total 1.000 m. aprox.
(entre 2.600 m i 3.673 m)

Dificultats: Recorregud de gel, que pot ser mes o menys difioil par
l'estat de la gel i la neu.

Material: GraI:lpOnS, olaus i olaus de gel.

L~oc de sortidas Plan de l'Aiguilla (2.202 m)

ACTIVITAT PORTADA A TERME PER A.¡"'1GEL VEDO l MIGUEL ANGEL VIDAL DEL
C.A. MALICIOSA

ACTIVITAT DEL G. E.A.M. DE GENER FINS A JUN"l

PDINETJ D'OSCAa Penya Telara. Diedre central. TEMP.rATIVA D'BIV.ERN

MALLOS DE RIGLOSs Mallo Pison. Via Pany-Hans

MONTSEC D'ARESa Congost de Montrebey. Paret de Catalunya. Via PAUL
LALUEZA. la. looal

FACULTA::.' DE CAHYELLES: Via Maria. la. integral. la. absoluta

ULL DE Tms GRA DE FAJOLs Corredor Nort, corredor oentral

FACULTAT DE CANYELLES: Via Lurdes. la. integral, la. absoluta

SN1TIA DEL CADIs ler. Campament invernal del G.E.A.M•• Ascensi6 a la
canal del vidre a la roca de l' Ordiguer •

PIC DZL r.'jA,"l1TELL: (garraf). Via Excalibur. la. 10oa:L

EXPEDI~IO 1IONTE IIUNTER 82s ALASKA-82

nONTSEC DI ARESs çonsgost de Mon:t:rcbey. Paret de CataltU1ya. Via deJ.
He~-rd. la. looal

FA':;lJLTAT D3 CAi1YEL:LES: Via. Rosa ~ia. la. integral. la. absoluta

I,lO:NTSSRHAT: Farad de l'aeri. Via electric Ladylan



MONTSEC DE RUBlES: Paret blanoa. Via Sebas...J"aoas-Granell. 1a. local

FACULTAT DE CANYELLES: Via Marta 82, 1a. integral-, 1a. a sol~ta

MONTSEC D'ARES: PARET DE TERRADRrS. Via Supern-a.rrrp. Via vade a
local

MONTSERRAT: Paret dels Diables. Via G.A. [., 1a. local.

MONT S:ffiRAT: Agulles. L'Aresta de l'Abret. Via Cerdà....Riera. El PinGÜ1
Via aresta-brucs

FACULTAT DE CANYELLES: Via F.A. Rabat. 1a. integral, 1a. absoluta

REU 5:

S~NT JAU" ¡.

MENJADA. DE COCA SOCIAL

HO FAREM AL PATI DE L'ENTITAT A LES 22 H.

LES INSCRIPCIONS ES TANCARAN EL DIA 22 A
LES 9 DEL VESffiE.

PREU DE LA MENJADA: 350 Ptes. de r&s.

MENU: Clatellets de musclu de riu amb
salsa. verda.

LLagosta de Rostoll a la sambra

Coca de pinyons "TALAIA"

Mistela de casa.

us
I
•

] ONTSEC DE RUBlE t Paro~ blanoa. ~ Sebaa...J"'.cas-Gra!_:

FA "'ULTAT D CAl L1 I Via Mer1;a 2, 1a.

a. l e

üNTSEC D' E: P'
local

lONTSERRAT: Paret ls D: ab es

MONT SER. Agulles. L'AJ:~sta de.L' ret Via
Via aresta b s

FACtJLTAT DE CANYELLES: Via F•• Rabat. 1a. inte aJ., 1a. a- oluta

DE o

S~NT JAU" ~

~TJADA DE COCA SOCIAL

HO FAREM AL PATI DE L'ENTITAT A LES 22 H.

LES INSCRIPCIONS ES TANCARAN EL DIA 22 A
LES 9 DEL VESFRE.

PREU DE LA MENJADA: 350 Ptes. de r~s.

~ru: Clatellets de musclu de riu amb
salsa verda.

LLagosta de Rostoll a la sombra

Coca de pinyons "TALAIA"

Mistela de casa.

us
J
•



G. E. T.
~JC DE IÑERITZE Nabarniz! Bizkaia IÑERITZE KO'LEIZA

1.- Localitze.ci6: De lle.juntament de Navarn1z, a pocs Jans. de Gernika,

l'uja. l.Ula pi[:ta fins el cim Illuntzar, on !lon~s pasa_en cotxes tot

torr-eny. El negueix un nender6 que porta fins al ooll on es trova

la boca de la cavitat, rodejada per una valIa de fil ferro i ci-

I!!er~t•

2._- Hi:.:'tòria: Explorada fins 40 metres peJ. C.E. Visca.:{, en recuperar

el con mort d'un suIcida. , ve!.. de Nabarn1z. En 1974 es continua l'~

plornci6, arribant fin:: J.a cota 200 metres. En 1975 s'erriva al í'ons

en 1.Ula cota estimada en 454 metres. El potencial hidrològic super~

Tia eJ.s 500 metres de desll1veJ.l.

3.- Dencripci6 de l'exploraci>6, El dia. 8 d l abr1J. deJ. 1982 a les 20,:h.

:::crtirem ca.p e. Euskadi amb l'intenci6 d'expJ.orar llavenc de me-
ritze. r,' anderà, dosprés de conèixer J.a seva situaci6 mitjar..çant ].a

,:.ent àel llec, es va fer un tracte amb l'amo d 11m tractor que ens 

VE'. pujar cI oaterial i a. tots nosaltres fins on va poder.

A p:2xtir d'ulà ens quedaven uns 10 metres fins el que podiem anc-
,

l'!cnar caJ"prunent baso. Despres de muntar el campament i recobrar e-

ner¿:ies, vàrem començar el transporte Cle fardells i material fins

a la. cavitat. L'endem després d'un bon esmOrçar, un equip de dues

persones, ~ormat per Joan Gaig i Ramon Enric, a la. 1 del migdia,

s'irlternaren. r,Titja hora denprés ho feien J.le.ltre equip de dues pe!:

nones que anaven topografiant, format per Jardi LLoret i Jordi Torres.

Hem de ressenyar que la topografia publicada peJ. membres del G~E.V.

nc-deixa d'écser tul simpJ.e croquis d'exploraci6. Els dos atacs es

trobaren a -130 n. en la mitad del primer m~andre.

A -200 m. vàrem parer per sopar, continuant 11 exploraci6 amb difi

cultat per trobar J.~ continu1tat dels diferents pous. -En total hi ha

-uns 60() metres de recorre~t de meandres, amenitzat pel curs de -J.la

ib'"U8 a. la cual s'arribl.. a -120 metres. AJ. voJ.tant de 12 hores des

prés d I haver començat el descens es va decidir de donar p~r acabada.

11 exploraci6 perqué ja porthvem massa temps baixant :1. començava a

rr.aDcar- material., cosa que motivl que després d'un petit refrigeri

G. E. T.
~~C DE IÑERITZE Nabarn:iz! Bizkaia IÑERITZE KO'LEIZA

.,.

1.- Localitza.ci6: De l's.juntament de Navarniz, a pocs Jans. de Gernika,

l'uja. 'lUln pista fins el cim Illuntzar, on !lon~s pasa_en cotxes tot

terJ--eny. El se;S,"Ucix un Dender6 que porta fins al 0011 on es trova

ht. boca de la cavitat, rodejada per una vaJ.la de fil ferro i c1-

mer:.t •

. ::> ._- F.i:::tÒria: Explorada fins 40 metres pel. C.E. Visca.!, en recuperar

cI con mort d'un suïcida, ve!. de Nabarn1z. En 1974 es continua l'e:.

plornci6, arribant finf" la cote. 200 metres. En 1975 s'erriva al :rons

en 1.U1a cota estimada en 454 metres. El potencial. hidrològic supera-:.

Tia els 500 metres de desnivell.

3.- Deacripci6 de l'explorac1>6, El dia 8 d'abril. del 1982 a les 20,:h.

:::Ortirem ca.p e. Euskadi amb l'intenci6 d'expl.orar l'avenc de me
ritze. I,'endem, despr~s da conèixer la seva situ.aci6 mitjançant 18

,:::ent àel llcc, es ve. fer un tracte amb l'amo d'1m tractor que ens 

v['. pujar cI oateriul i 8. tots nosaltres fins on va poder.

A pe.rtir d'ulà ens quedaven uns 10 metres fins el que podiem ano-
,

JTlcnar Cf'Jr'I)runent bana. Despres de muntar el campament i recobrar e-

ner[:ies, v~em començar el transporte de fardells i material fins

a la. cavita.t. L'enl1em després d'un bon esmorçar, un equip de dues

persones, ~ormat per Joan Gaig i Ramon Enric, a la. 1 del migdia,

8' int ernoren. 1':'itja hora deDpr~s ho feien l' altre equ:1.p de dues pe!:

Dones que anaven topografiant, format per Jardi LLoret i Jordi Torres.

Hem de ressenyar que la topografia publicada pel. membres del G~E.V.

ne deixa d'~Gser un simpl.e croqu:1.s d'exploraci6. Els dos atacs es

trobaren a -130 n. en la mitad del primer meandre.

A -200 m. vàrem parar per sopar, continuant l'exploraci6 amb difi

cultat per trobar lli. continuïtat dels diferents pous. En total hi ha

uns 60n metres de recorre~t de meandres, amenitzat pel curs de l'a

it:,'U8 e. la cual s'arribla. a -120 metres. Al. voltant de 12 hores des

prés d'haver començat el descens es va. decidir de donar p~r acabada

l'exploraci6 perqué ja. porthvem massa temps baixant i començava a

mancar materlaJ., cosa que motiw que després d'lm petit refrigeri
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Persona1.z

es veren come!'..çar les 14 hores de pujada fins a tornar al campament.

Le topografia que s'anava fent es va interrompre a -100 metres per

possibles proximes exploracions. En total foren 26 hores d' explora

ció seguida. Es una cavitat en la que es poden trobar alguns dels 

al.licients que pot buscar un exploradorz vertieals, galeries, mar

cites, mendres, passos, estrets, ramonages, sales grans i petites,

etc•.• En resum, Ull bon entrenament per a activitats de certa i.mpO!:

tància.

4.- Material: Col.lectiuz 400 metres de corda en:
4 peçes de 40 m
1 peça de 100 m
2 peçes de 30 m
2 peçes de 20 m
2 peçes de 10 m

2 bosses spit-spitador i martell

Plaques spit de tots els tipus

Bagues de diferents mesures.

1 Fardell per persana

Mono impermeable (combinacio interior)

Botes d'aigua

Sistema complet descens-ascens

5.- Dades tecnigues:

carA POU ANCOOATGE C<RDA NOTES
+ ~ .t'l' a. !'..a"turaL al .LJ.ap1s l:raCC1o-

- - 2 - spit 30 nament repetge, pa
-15 P5 spit red esquerra -

-35 P27 spit 30 fraccionament
-37 spit

-62 rampa spit pas~
-65 spit

-68 P8 sp1t a la capçalera pou
-73 spit ,°

40 fracci onament

-75 P5 spit inici primer
-80 P6 menadre

-140 P60 a. r..atural 30 fraccionament repetge
-141 spit en un bloue inici 20n
-145 spit mendre
-170 2 sp1ts

-210 a.natural 10 passamà'
-210 pont roca 20 instalacio precaria
-220 spit :f'raccionament
-260 2 spits 25 inici 3er. mendre a
-280 2 spits 20 -330

Personal.

es vexen comel"..çar l(')s 14 hores de pujada fins a tornar al campament.

La topografia que s'anava fent es va interrompre a -100 metres per

possibles proximes exploracions. En total feren 26 hores d'explora

ci6 seguida. Es una cavitat en la que es poden trobar alguns dels 

~l.licients que pot buscar un exploradorz vertieals, galeries, mar

cites, mendres, passos, estrets, ramonages , sales grans i petites,

etc••• En resum, Ull bon entrenament per a actiVitats de certa impO!:

tà.ncia.

4.- Material: Col.lectiuz 400 metres de corda en:
4 peçes de 40 m
1 peça de 100 m
2 peçes de 30 m
2 peçes de 20 m
2 peçes da 10 m

2 bosses spit-spitador i martell

Plaques spit de tots els tipus

Bagues da diferents mesures.

1 Fardell per persana

Mono impermeable (combinacio interior)

Botes d'aigua

Sistema complet desoens-ascens

5.- Dades tecniguas:

carA POU ANCOOATGE 000.DA. NOTES
+ ¿ .t'l/ a. :natura.J. aL .L.LapJ.s :tracc1.O-
- 2 " spit 30 nament repatge, po!!
-15 P5 spit rad esquerra

-35 P27 spit 30 fraccionament
-37 spit

-62 rampa spit passa.È
-65 spit

-68 P8 spit a la capçalera pou
-73 spit 40 fraccionament

-75 P5 spit inici primer
-80 P6 menadre

-140 P60 a. natural 30 fraccionament repetge
-141 spit en un bloua inioi 20n
-145 spit mendra
-170 2 spits

-210 a.natural 10 passamà-
-210 pont roca 20 instalacio precaria
-220 spit fraccionament
-260 2 spits 25 inici 3er. mendre a
-280 2 spits 20 -330
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Final àe l'6xplorê-lci6 10 d'abril del 1982

Hotu aclaratoria:

Fins -100 fit cotes segons topo 10-4-82 (equivalent a -115 m. aprox.
e otaG. E. V. ) .

Des de -140 (cota que deu ser aprox. -120 m) fins -330 (no superior
a -300) seeons topo G.E.V.
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Kobie (Bilbo,Bizkaia), ~2 6 pags. 209-242

Nolte y Aramburu, E. 1968 "Catalogo de simao, Diputaci6n de Vizcaya"
(Bilbo, Bizkaia) paga. 291.
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(Zaragoza) n 2 3-5. pags. 226.
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CLlI-turCII
Resum de l'excursi6 al MONTSANT dins el cicle "Coneguem Catalunya".-

Es realitzà, tal com era programada, el proppassat 20 de març. El temps,

amenaçador en un principi, acabà per acompanyar-nos plenamen •

No cal insiatir ara en les belleses que cont' la Berra del Montsant. Sola

mens assenyalar el bon acolliment que mostraren els marxaires per l' itinerari

escollit. També sorprengué i agradà la visita que la gent més gran efectuà

a la cartoixa de Scala Dei. El dinar de germanor es féu a la fonda Toldrà, __
..,' .:-

d'Ulldemolins, on els 58 comensals que formàvem l'expedici6 tinguérem l' opo·r-

tunitat de poder degustar la t!pica "Troita amb suc". Aix! doncs,. l ' itinerari

previst s'acompl! plenament durant tota la diada.

Es repart!, com sempre, un dossier complementari de·l'excursi6, on els

organitzadors vam voler introduir un qüestionari de 40 preguntes que hi erea

relacionades i que havien d'ésser contestades per escrit i entregades. Cal

destacar la tossuda voluntat d'alguns components per a empassar-se el groi

xut dossier i poder aix! contestar el major nombre de preguntes. A la fi es

repartiren premis dins mateix de l'autocar.

Propera sortida. S6n avançats els preparatius de la tercera sortida.

Aquesta serà a la serra de Mo~tserrat, i molt possiblement en el mes de

setembre. Es preveu l'excursi6 a peu fent la travessa de les Agulles, mentre

la gent gran pujarà a Sant Jeroni amb l'aeri, o bé visitarà el monestir de

Santa Cecilia. Dinar a Collbat6, i a la tarda visita col.lectiva a les cove~

del Salitre.

furrera. exposici6. Es presen-tà, una mol t curiosa col.lecci6 de conquilles.

(conquilla: closca calcàrea d'un molusc) des del proppassat dia 16 al 23

.d'abril.

I!Mostra d'algues dels paisos Catalans. Serà presentada per M. Carme Barce16

el proper dia 2 de juliol, i finirà el dia 6. Es preveu que sigui molt inte-

ressant. Algunes es presentaran dins del seu medi n;;ttural, o sigui, l'aigua.

Gran Geografia Comarcal de CatalunYa. Acaben d'arribar els volums 5~ i 6~.

Cal fer menci6 especial del volum 5~, en el qual es parla de la comarca del

Garref, i en particular de Vilanova i la Geltro.
.ANTONI SAGARRA

Resum de l'excursi6 al MONTSANT dins el cicle "Coneguem Catalunya".-

Es reali tzà, tal com era programada, el proppassat 20 de març. Ei. temps 1

amenaçador en un principi, acabà per acompanyar-nos plenament,

No cal insiatir ara en les belleses que cont' la serra del Montsant. Sola

meni assenyalar el bon acolliment que mostraren els marxaires per l'itinerari

escollit. També sorprengué i agradà la visita que la gent més gran efectuà

a la cartoixa de Scala Dei. El dinar de germanor es féu a la fonda Toldrà,

d'Ulldemolins, on els 58 comensals que formàvem l'expedici6 tinguérem l'opor

tunitat de poder degustar la tipica "Truita amb suc ll
• Aixi doncs,. l'itinerari

previst s'acompli plenament durant tota la diada.

Es reparti, com sempre, un dossier complementari de l 'excursi6 , on ele

organitzadors vam voler intruduir un qüestionari de 40 preguntes que hi erea

relacionades i que havien d'ésser contestades per escrit ï entregades. Cal

destacar la tossuda voluntat d'alguns components per a empassar-se el groi

xut dossier i poder aixi contestar el major nombre de preguntes. A la fi ea

repartiren premis dins mateix de l'autocar.

Propera sortida. S6n avançats els preparatius de la tercera sortida.

Aquesta serà a la serra de Mo~tserrat, i molt possiblement en el mes de

setembre. Es preveu l'excursi6 a peu fent la travessa de les Agulles, mentre

la gent gran pujarà a Sant Jeroni amb l'aeri, o bé visitarà el monestir de

Santa Cecilia. Dinar a Collbat6, i a la tarda visita col.lectiva a les coves

del Salitre.

Darrera exposici6. Es.presentà una molt curiosa col.lecci6 de conquilles.

(conquilla: closca calcàrea d'un molusc) des del proppassat dia 16 al 23

d'abril.

¡!Mostra d'algues dels paisos Catalans. Serà presentada per M. Carme Barce16

el proper dia 2 de juliol, i finirà el dia 6. Es preveu que sigui molt inte

ressant. Algunes es presentaran dins del seu medi natural, o sigui, l'aigua.

Gran Geografia Comarcal de Catalun:ffl,. Acaben d'arribar els volums 5è i 6è.

Cal fer menci6 especial del volum 5è, en el qual es parla de la comarca del

Garref, i en particular de Vilanova i la Geltro.
.ANTONI SAGARRA



PETITA CRbNICA DE L'EXCURSIO A ITALIA

Es gairab~ impossible fer ni que sigui un lleuger esb6s d'una excursi6

que va durar dues setmanes senceres. Però si que en podem donar un tast.

Sota el ~t*t~. guiatge de Tomas hmela, una vintena de vi1novins pren

guérem part en l'excursi6 per terr~s de França, Italia i Su!sa, afegint-

nos a l'iniciativa de la Llar de la Tercera Edat de Badalona. El total de

participants ~rem cinquante-quatre. Per a nosaltres, els catalans, visitar

les coses notables de les principals ciutats italianes ha estat, de sempre,

un impera. tiu. All:! hi ha les arrel-s que ens han fet a nosaltres. com a po

ble. Es clar que aquestes visites han d'ésser força comprimides donada l'es

cassedat dels dies qu~ hom disposa. Petrendre donar una bona ullada a les

coses principals de ciutats com Flo~ncia, Roma, Ven~cia, Ass:!s, Milà, Torí,

~s quelcom que es fa del tot impossible. Amb una estada de migdia, d'un o de

dos dies, ja és compr~n que no n'hi ha ni per començar. Però qui no es con

sola és perqu~ no vol. Fa poca anys ni ens hauria passat pel magí que els

pobres poguéssim anar-hi a treura el cap. Ja ens donem per satisfets.

A Flor~ncia, només mirant els seus exteriors, monuments i façanes, de

temples i palaus, amb tantes obres bell:!ssimes en escultura i pintura, n'hi

hauria per una bona setmana. Si un vol examinar el que conté els seus in

teriors, llavors no n'hi ha prou amb un o dos mesos. Depèn de l'atenci6,

de l'estudi que hi \~lgui dedicar. Potser és precisament per aquesta ullada

ràpida que hom en surt com emborratxat. Trobar a cada cantonada tant~ be

llesa és un fet que sorpr~n. Trobar-te que respires el mateix aire que res

piraren els grans pensadors, poetes, músics, i politics de l'Edat Mitjana,

que encara sembla que siguin all:!, compr~n, Dante, Miquel Angel, Da Vinci,

°Galilei, Petrarca, Giotto, Boticelli, fra Angelico, amb un etcàtera molt

llarg, ~s un fet que no és donat cada dia.

Junt amb les belleses pastades pels homes hom té ocasi6 d'abeurar-se

amb les de la natura; que te les dones els Alps, els Apenins , els llacs

de Como, de Lugano, de Garda, la muntanya de marbre,' a Carrara , que sem

bren nevades, les fonts lluminoses de Tivoli. Es dificil la s:!ntesi. A

nesura que es passen ciutats i llogarets rurals, els viatgers van fent els
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Es g2irab~ impossible fer ni que sigui un lleuger esb6s d'una excursi6

que va durar dues setmanes senceres. Però si que en podem donar un tast.

Sota el 6iat6M guiatge de Tomas Muela, una vintena de vi1novins pren

guérem part en l'excursi6 per terres de França, talia i Su!sa, afegint-

nos a l'iniciativa de la Llar de la Tercera Edat de Badalona. El total de
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les coses notables de les principals ciutats italianes ha estat, de sempre,
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és quelcom que es fa del tot impossible. Amb una estada de migdia, d'un o de
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A Flor~ncia, només mirant els seus exteriors, monuments i façanes, de
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llesa és un fet que sorpr~n. Trobar-te que respires el mateix aire que res
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que encara sembla que siguin all:!, compr~n, Dante, Miquel Angel, De. Vinci,

°Galilei, Petrarca, Giotto, Boticelli, fra Angelico, amb un etcàtera molt

llarg, és un fet que no és donat cada dia.

Junt amb les belleses pastades pels homes hom té ocasi6 d'abeurar-se

amb les de la natura; que te les dones els Alps, els Apenins, els llacs

de Como, de Lugano, de Garda, la muntanya de marbre,' a Carrara, que sem

bren nevades, les fonts lluminoses de Tivoli. Es dificil la s:!ntesi. A

nesura que es passen ciutats i llogarets rurals, els viatgers van fent els



seus comentaris. N'hi r~ Que tot ho troben millor Que a casa nostra. Amb ·tota
seguretat Que hi ha de tot,'bo, no tan bo i dolent.

A l'organització li podriem donar un notable per l'afany d'atendre'ns en
tot el Que ha pogut.

An~cdotes? Sí, home. La de la senyora Que es va confondre de dia i el diu
menge abans ja es presentava, disposada a empendre la marxa. Una altra, Que
al moment de pujar a l'autocar, s'adona Que no porta el document d'identitat.
Pel trajecte de l'autobús i a peu, només a Roma, cinc dels nostres reberen
les conseQüencies dels pillets Que s'aprofiten de les aglomer.acions. Però
aix~ no és prerrogativa només romana. Entr~ nosaltres també és fruita Que
es d6na molt. Hom deia si la noia Que ens feia de guia agafaria un mal dolent.
D'entre els cinQuanta-Quatre expedicionaris, només un deia Que no entenia el
català. Era guàrdia civil retirat. Feia una vintena d'anys Que era a Catalunya
No havia tingut temps, pobret! Cada vegada Que la guia deia alguna cosa en
català ja en protestava. Es veu Que el seu honor en Quedava ressentit.

Els espaguetti? Els fan molt "al dente", Que cruegen. l això no és del
nostre grat. Per ~osegar no cal moure 's de casa. Que n'hem de rosegar moltes
de coses Que no ens agraden.

A Roma assistirem a la plaça de Sant Pere, a l'audiència pública Que el
Sant Pare' concedeix cada dimecres al mat!. Dev!em ésser unes cinquanta ~il

persones. Potser" més. Es dif!cil de dir. Ens va anunciar Que marxava aquell
dia a Fàtima i demanava oracions per la seva labor. Feia un any just de
l'atemptat Que sofr!. Poc s'ho pensava Que al cap d'unes.poQues hores, aQuell
mateix dia, un capellà espanyol, lefebrià, ~és papista Que el papa, inten
taria tornar-li a fer la llesca.

UN DE LA COLLA

seus comentaris. N'hi r~ que tot ho troben millor que a casa nostra. Amb tota

seguretat que hi ha de tot' bo, no tan bo i dolent.

A l'organitzaci6 li podríem donar un notable per l'afany d'atendre'ns en

tot el Clue ha pogut.

Anècdotes? Si home. La de la senyora ~ue es va confondre de dia i el diu

menge abans ja es presentava, disposada a empendre la marxa. Ona altra, que

al moment de pujar a l'autocar, s'adona que no porta el docunent d'identitat.

Pel trajecte de l'autob~s i a peu, només a Roma, cinc dels nostres reberen

les conseqüencies dels pillets que s'aprofiten de les aglomeracions. Perb

aix(5 no és prerrogativa només romana. Entr~ nosaltres t8lllb~ és fruita que

es d6na molt. Hom deia si la noia que ens feia de guia agafaria un mal dolent.

D'entre els cinquanta-quatre expedicionaris, només un deia que no entenia el

català. Era guàrdia civil retirat. Feia una vintena d I anys que era a Catalunya

No havia tingut temps, pobret! Cada vegada que la guia deia alguna cosa en

català ja en protestava. Es veu que el seu honor en quedava ressentit.

Els espaguetti? Els .fan molt "al dente", que cruegen. I això no ~s del

nostre grat. Per ~osegar no cal moure's de casa. Que n'hem de rosegar moltes

de coses que no ens agraden.

A Roma assistirem a la plaça de Sant Pere, a l'audiència pública que el

Sant Pare concedeix cada dimecres al mati. Dev1em ésser unes cinquanta 1pÍl

persones. Potser" més. Es difícil de dir. Ena va anunciar que marxava aquell

dia a Fàtima i demanava oracions per la seva labor. Feia un any just de

l'atemptat que 30fr1. Poc s'ho pensava que al cap d'unes poques hores, aquell

mateix dia, un capell~ espanyol, lefebrià, ~~s papista que el papa, inten

taria tornar-li a fer la llesca.

UN DE LA COLLA
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