SORT I DES

CAMPAMENTS D'ESTIU
Cada any, al mes d'agost, la Secció
de Muntanya de l'AE Talaia organitza un
deIs actes més importants de l'entitat: el
Campament d'Estiu .
Des de fa dotze anys, i sense perdre
continui"tat, s'organitza aquest campament,
sempre en lIocs de muntanya. Abans, als
anys seixanta i durant sis o set edicions,
també s'havien muntatcampaments d'estiu,
de primavera i de tardor, pero, sempre, els
que han tingut més acceptació i participació
- i continuen tenint-Ia- són els campaments d'estiu, que hem anat plantant per tot
el Pirineu i en diferents indrets, perque,
una cosa que s'ha procurat és canviar de
lloc cada vegada.
Com passa amb IOt, tot i mantenint
l'esperit d'acampada, els costums han anat
canviant. Durantels primers anys d'aquesta
segona epoca portavem tendes-xalet i
canadenques; més tard ja van fer acte de
presencia les primeres caravanes, pero
encara hi havia més tendes que caravanes,
i aquests tres o quatre darrers anys ja hi ha
més caravanes que tendes . Últimament
estem sobre cinquanta famílies i unes cent
cinquanta persones.
Sempre s'ha procurat que els lIocs
on s'han fet els campaments fossin al més
a prop possible de cims més o menys alts
per tal que els afeccionats a la muntanya
poguéssim gaudir-ne tot practicant la nostra
principal activitat: el muntanyisme. Des
de l'Aneto, el Mont Perdut , el Posets i
altres cims de l Pirineu aragones, o bé la
Pica d'Estats, e l Sotllo, el Pic de l'lnfem, e l
Bastiments, e l Costabona i d'altres cims

prou coneguts del Pirineu cataUt, i també
cims de les muntanyes d'Andorra.
Fa dos anys vam deixar el Pirineu
per anar a coneixer les muntanyes de Lleó,
allímit amb la província d'Astúries, prop
d'un poblet anomenat Maraña. Va ser lO!
un exit de participació 101 i que el lIoc
escollit era un xic allunyat.
En els nos tres campaments hi fem
de tot una mica: concursos,jocs, gimcanes,
excursions turístiq ues als lIocs propers i
les esmentades excurs ions muntanyenques,
és a dir, que n'hi ha per a tots els gustos.
Enguany volem repetir l'experiencia de sortir del nostre habitual entom
paisatgístic i hem projectat d'anar als Picos
de Urbión, situats a la província de Soria.
Pero, com l'any passat, sembla que hi ha
problemes perque ens concedeixin els
permisos pertinents.
EIs organitzadors deIs campaments
ens trobem cada vegada amb més
imped iments per part de les administracions. Sembla que les entitats excursionistes no fem la pressió suficient davant
les administracions autonomiques o estatal s
perque puguem fer amb facilitat les nos tres
acampades, cosa que als propietaris deIs
campings els deu anar de meravella.
Tot i els impediments, com que la
gent que participa als campaments respon
bé, nosaltres farem IOts els possibles perque
puguem plantar el Campament d'Estiu alla
on sigui .
Ram6n Martí i Salvany ,
President de la Secci6 de
Muntanya de rAE Talaia

Calendari
de s o r t i d e s

DIUMENGE 11 DE roLIOL
TASTETS A LA PLANA DE
VICo Tona, Perafita i Roda de Ter
Organitza; Secció Recreativa de
l'A V de Sant Joan
DIUME~GE

18 DE JULIOL

Participació de l'AE Talaia
CAM1NADA POPULAR A
LA V ALL DE GÓSOL
(Alt Bergueda-Cadf)

DIMECRES 21 DE JULIOL
Visita al CENTRE D'ESTUDIS
DEL MAR (Sitges)
Sortida a les 9.00 h de la
pI. Eduard Marsitany
Worrnació i inscnpcions: Casal

23

Municipal d'Avis Can Pahissa
(tel. 893 25 12)

DIUMENGE 25 DE JULIOL
MARINELAND
Organitza: Secció Recreativa de
I'A V de Sant Joan

DEL 31 DE JULIOL
AL 10 DI AGOST
Campament d'Estiu 1991 , a prop de Maraña (L1e6)

EXPEDICIÓ ES PELEO LÓGICA
ILLAM1NAKO ATEAK 93
a Navarra
Organitza: Grup d'Espeleologia de
J'AE Talaia

DE L 1 AL 20 DIAGOST
l

CAMPAMENT D'ESTIU
a Vinuesa - Picos de Urbión
(Sona)
Organitza: Secció de Muntanya de

rAE Talaia
DIUMENGE 22 DIAGOST
LES BASSES DE LLEIDA
Organitza: Secció recreativa de
I'AV de Sant loan

JUlIOL/AGOST 1993

;\

