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El món de l'excursionisme, encara que sempre a l'entorn de la natura, la cultu-
ra i l'esport, és ampli i polifacétic. Una entitat excursionista amb aires i ganes de ser
una gran agrupació ha de proporcionar a/s seus assocrats oportunitats perqué pu-
guin realitzar totes /es actlvitats, i una d'aquestes és l'excursionisme familiar 4e

cap de setmana en un recinte envoltat de natura amb unes minimes condicions de

comoditat, peró lluny de l'opressora civilització. Per aixó dlsposem d'un refugi. El

refugi Baldric.

I aixó ja ho van comprendre els qui fa vint-i-cinc anys portaven les directrius de
I'agrupació i ho han anat entenent i potenciant ets equips que e/s han succeit

En e/s vint-i-cinc anys de vida del refugi de ta Talaia cal suposar que han hagut

moments dificils i de bons, controvérsies i opinions de tota mena, pero la milor ma-

nera de'celebrar els vint-i-cinc anys delnosfre refugi és mirar el present i projectar
la nostra voluntat cap al futur, un futur que ha de ser de total consolidació, de conti-
nuar mantenint la seva parcel.la de servei dintre de la vida de la Talaia perqué ara

més que mai I'excursionisme és polifacétic i esfem convenguts que aixó és el que li
dóna la vitalitat que té.

El refugi está i ha de continuar estant al servei del soci perqué sinó deixerá de

complir la seva missió i tothom ha de sentir-se acollit a casa seva.

Fa uns dies comentant amb uns amics sobre la nostra entitat, em van dir que al
contrari que en altres, a la Talaia mai se sentien rebutjats ni mirats amb reticéncia,
sinó tot el contrari, ben acollits. Vaig sentir-me molt content perqué aixó no és per
casualitat, sinó perqué així ho volem i ho volem en totes /es seccions i grups i tam-
bé en elnostre refugi. D'aquesta manera podrem celebrar molts aniversaris i no
precisament sempre amb la mateixa gent.

Des de la perspectiva dels vint-i-cinc anys, felicitats a/s gui van tenir la ldea, fe-
licitats als qui l'han mantinguda, felicitats a/s qui la mantenen i esperanga als qui

l'ampliaran, renovaran i milloraran. Mereix l'esforg.

Salvador Butí
President de l'A.E. Talala
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Ulnt-l-clnc anys del nefugl Baldnlch

Abans de res, agraeixo a en Josep Juliá el permetre'm recordar un dels fets
més agradables de la meva vida talaienca: el d'aconseguir I'acord amb el Sr. Joan
de Nevá per poder usar Can Baldrich com a base excursionista i base d'esbarjo
dels associats de I'Entitat. Al mateix temps vull demostrar a en Juliá el meu respec-
te perqué és i ha estat I'home clau del Refugi: I'ha arreglat, I'ha embellit i ha
esmergat hores i hores junt amb els companys.

Dlt aixó, el pensament va cap aquell dia de primavera de I'any 1964. Havfem
mirat una caga al poble de Nevá, gran, ben abillada, amb serveis, molt maca peró
gens atractiva per a muntanyencs. Várem assenyalar al Sr. Joan que el preu era
massa alt. L'home, entenent el punt de vista nostre, digué que potser ens con-
vindrla Can Baldrich. Baldrlch és nom d'origen germánic que vol dir poderós. Bona
senyal. Quan el vam veure per prlmera vegada i de lluny una llampegada de plaer
ens va ompllr: quina joial Era la lllbertat, l'aillament, la plana acollidora entre els
prats i les muntanyes, envoltat de boscos dins un dolg relleu. Era el somni d'un ex-
cursionlsta, era el callu de les jornades de pluja. Era un compendi de tantes nlts als
pallers, a les pallisses, dlns les quadres I les balmes: un paradfs. Alló no se'ns po-
dia escapar.

El matelx dla a les quatre de la tarda pactárem: nosaltres. En Marcel.lf Ferrer I

jo, en nom de la Talaia, acceptávem les seves condlclons no pecunláries I ell ac-
ceptava les nostres condicions monetárles. Un conveni que fa vint{-cinc anys que
manté I'esperlt d'aleshores, i que, just és de dlr-ho, tots els Presidents de I'Entitat
han mantingut. Com havfem contactat? Doncs el pare i I'avidel Sr. Joan iell mateix
baixaven cada hivern conduint els ramats de bestiar per les carrerades de pastura
des de Nevá, atravessant gairebé tot Catalunya fins les rodalies de Vilanova, on les
bésties gaudien de la suau temperatura i dels rostolls del litorai. Les bones rela-
cions familiars que tenlen amb els tractants de bestiar i carnissers de la costa, du-
rant tants anys, van ser indlrectament básiques per arribar a trobar-nos.

I vingueren petits problemes: repetits oficis de les autoritats de Rlpolla I'Ajun-
tament demanant informació sobre la A.E. Talaia, patrullatge constant de la guárdia
civil als primers temps havent de signar la visita, esbotzament de les caixes de fus-
ta enviades per tren a Ribes de Fresser que portaven els estris per comengar a
fornir el Refugi, etc. I tot arrel que, a vol d'ocell, el Refugi está a deu Km. de la
frontera i en aquell temps aixó era sospitós.

Espero que tothom haglgaudlt del Refugi peró sialgú no hl ha estat ll recoma-
no pujar-hi en un dia de tardor a poc a poc des de Nevá, motxllla a les espatlles,
passar el dia per dalt Costa Pubilla I pel coll de Coma Ermada. Per la nlt, a vora del
foc, recordar despert i pensar. A I'endemá de matinada, quan cau una fina pluja de
boira, davallar pel camf contrari al poble, pel bosc planer i pas a pas, penetra, en-
dlnsa't, fon-te amb la terra, la nostra terra, en cos i ánima.

Camarós
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Les Festes del XXV Aniversari tindran lloc els dies 9-10'1 1

de setembre, amb el següent programa:

Dia 9:

A tes 1 1 del matf, tres coets senyalaran el comengament 
tde les Festes.

Senyeres al canto, Cant dels Segadors i Cava

A les 13.00 dinar.

A les 18.00 simultánies de Domino, Botifarra I Tuti.

A les 21: Caminada Popular el camp de les Patateres.
Després de Sopar, xerrada.
A.les 24 hores, silenci.

Dia 10:

Diana. Ascensió ál Coma Armada i Costa Pubilla.

A les 13 vermut de germanor, amb música de grans Or-' questres,del Mónl , "
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A les 15 dinar de treball i col.loqui.

A les 19, entrega de Medalles, a tots els assistents i ara sf,
nois, la gran remullada amb un Pica-Pica extraordinari i gran
cotarrada.

A les 21.3O sopar.

A les 23 hores Gran Ball de nit amenitzal pel conjunt Ger-
mans Puig.

Dia 11:

Diana Florejada amb Mellndros i xocolatada solament per la

Seguidament concurs de Bolets sota la batuta d'un guia
molt competent. Tindrem planells dels Rotllos de Ro-
vellons i Bolets.

A les 15 hores, dinar de comiat i Retorn a Vilanova,

-lr/



Normes principals del refugi

El Refugl és patrlmonl de tots els socis de l'Entitat.
Les normes que regiran el Refuglseran estrictes iconcre-
tes:

1. Tot usuarl del Refugltindrá cura de, en retirar les claus,
abonar el 50% de I'lmport en concepte de paga i sen-
yd.

2. Pe¡ pemoctar at Refugl será necessarl el sac de dor-
mir, en cas de diversos dles será obligat portar coixine-
ra per tal de no embrutar les fundes del colxf.

3. El Befugl quedará en perfecte estat de neteja I ben
endregat, alxfqug vlngul darrera el trobará en perfectes
condlclons.

4. Els preus de pemocta seran els següents:
SOCIS 15O ptes. NO S@lS 3OO ptes.
NENS (flns 14 anys lnclosos) 10O ptes.

5, El no socl, per a fer rils del Refugl, haurá d'anar acom-
panyat per un socl, que gerá el responsable durant I'es-
tada.

6. Tots els socls, en retlrar les claus, haurari de presentar
el carnet de eocl I hauran d'estar al conent de paga-

ment, en cas contrarl se ll negaran lés claus.

Ens hem vlst obllgats a posar aquestes normes degut al
mal compor.tament d'alguns d'ells, lamentable, peró cert.

Tot cas noprevlst en aquesta fulla será resolt pel respon-
gable o v.ocal del Retugl.

Vllanova I la Geltrú, octubre de 1987
Vocal: Joaep Julli



Fitxa técnica del Refugi

Casa de Pagés, aprofitada per refugi dels socis de I'Agrupació Excursionista
Talaia.

Lloc de situació en un coll a 14OO m. a 20 minuts del Poble de Neva, comarca
del Gironés. Pobles més importants: Planoles, Rlbes de Fresser, Ripoll.

Edifici de tres plantes, construit el'1774.
Primera planta. Quadres per als animals.
Segona planta. Es troba el menjador, la cuina, i dues cambres per dormir.
Tercera planta. Una gran sala d'estar amb quatre cambres.

El refugi está equipat amb lliteres i matalag que sumen cinquanta places, mantes
de llana.

El refugi está provist de tot tipus d'eines, recanvis accessoris i d'altres coses do-
méstiques, equipament de cuina, llums de gas butá, etc.

Distáncia de Vilanova. 205 km. carretera, Autopista A-7. Martorell Puigcerdá per
autovia de I'Ametlla. Neva, refugl i Baldric, 20 minuts a peu, cami ample i ben fres-
sat.

Notes importants

Tots els que tinguin ganes d'assistir a les Festes del 25 Aniversarl que passln
pel nostra estatge social tots els dies feiners de 7 a I del vespre I pregunteu per
en Juliá, vocal del refugi.

T'esperem, amb la teva preséncia demostrarás el testimoni més fidel d'aquest
amor per la muntanya.
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