L’ESTRUCTURA
DE LA TALAIA

83

L’ADMINISTRACIÓ.
LES SECCIONS I
COMISSIONS
Com està estructurada la Talaia, tant en el seu vessant administratiu i organitzatiu com en el
social i econòmic? Tota l’organització de l’Agrupació Excursionista Talaia està reflectida en els
estatuts socials i regulada per aquests: els darrers –la segona remodelació des de 1955- van
ser aprovats en assemblea i autoritzats per la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya el 21 de juliol de 1992.
Com qualsevol altra entitat, la Talaia està dirigida per una junta encapçalada pel president,
elegit per assemblea general, que alhora escull i proposa la resta de la junta directiva. Actualment, la junta compta amb quatre sotspresidents, un secretari i un tresorer, als quals s’han
d’afegir els vocals, que són representants de cada secció o grup. Els mandats de cada junta
són, normalment, de quatre anys, i la seva tasca és gestionar i governar els afers socials i de
l’entitat en l’interval entre assemblees, en les quals s’han de donar comptes de les realitzacions
de cada període. Durant l’any, la junta gestiona el cobrament de les quotes de soci, l’obtenció
de les possibles subvencions i altres ingressos, fa els pagaments, porta al dia els estats de
comptes, informa els socis de les activitats periòdiques, publica la Revista Talaia, i té cura del
manteniment del local social.
L’estructura interna es basa en seccions fixes, amb socis inscrits en cadascuna a més de
ser-ho de l’entitat. Aquestes seccions organitzen les principals activitats, comandades per unes
juntes pròpies reduïdes i representades a la junta directiva per un vocal. Altres formes d’organització passen per la constitució de grups temporals per a activitats determinades o les comissions puntuals, depenent sempre de la junta directiva.
Les seccions actuals establertes a la Talaia són les següents: Muntanya, des de 1956; Cultura, des de 1957; Esquí, des de 1964; Amics de la Sardana, com a grup autònom, des de 1966;
Grup Espeleològic Talaia (GET), des de 1970; Grup d’Escalada i Alta Muntanya (GEAM), des de
1970; Senders, des de 1990, i Curses i Raids de Muntanya, des de 2005. Algunes d’aquestes
seccions, ja havien començat a funcionar algun temps abans de la seva data oficial de fundació
aixoplugades sota seccions més veteranes. Altres seccions històriques que no han arribat fins
avui han estat la Folklòrica, que havia començat el 1959; la Fotogràfica, el 1962; la Musical, el
1972 junt amb la Coral Infantil, i la d’Infants i Joves, el 1998.
Actualment també funciona la comissió de medi ambient, des de 2001; la de marxes i caminades, des de 1991, i des de 1999 el consell de Redacció de la Revista Talaia, independitzantse de la Secció de Cultura que l’editava des de 1988. També es renova anualment una reduïda
comissió de festes i Carnaval i, quan ha convingut, s’ha activat una comissió d’obres del local
social.
Entre les diverses funcions que ha de cobrir la junta directiva, a més de les qüestions relatives
a les activitats socials, esportives i culturals, hi ha el manteniment de les relacions amb altres entitats excursionistes, tenint en compte que, en pertànyer a la Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya (FEEC), es fan periòdiques reunions informatives i de coordinació amb els delegats
i entitats regionals o de vegueria. Igualment es realitzen contactes freqüents amb les institucions
públiques locals, comarcals i nacionals, així com amb altres organismes i societats vilanovines.
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UN COP D’ULL
AL CAPÍTOL ECONÒMIC

La característica principal de l’economia de la Talaia ha estat la seva poca volada, movent-se
sempre en un nivell que podríem qualificar de domèstic. Òbviament ha tingut incidència en la
vida social, segons les èpoques viscudes o les diferents decisions i projectes de les juntes que
hi ha hagut.
Sense cap dubte, els ingressos principals han estat en funció del nombre de socis inscrits i
de pagament real, característica que, des del començament, ha seguit una línia ascendent, tot i
que, pel que es coneix, en els primers anys, en una intensa campanya de captació de socis se
n’apuntaven molts però no se’n cobraven tants com hi havia a les llistes, i a la secretaria s’acumulaven els impagats, fins que s’acabava per donar-los de baixa. Tot i amb això, dels 80 socis
provinents del Coro, l’any 1954, es va passar a començar l’any 1956 amb 231 socis, mentre
que a l’any 1958 ja n’apareixien 475. Un cop depurada la llista, l’any 1965 es comptabilitzaven
només 380 socis. Sembla, però, que cap junta hagi volgut o pogut mai aclarir quants socis reals
i de pagament tenia l’agrupació. Per sort, en l’època en què ja manen els ordinadors, el 1994 es
comptaven 830 socis. Es va patir una forta davallada amb la desaparició de la Secció de la 3a
Edat el 1997, que va reduir la xifra a 720. L’any 1998 es va estabilitzar en els 680 socis, al 2000
n’hi havia 694, al 2002, 730 i al 2004 se’n van comptabilitzar 711.
Es coneixen alguns imports de les quotes que es pagaven. Aquestes quotes, evidentment
sempre han anat d’acord amb l’evolució del poder adquisitiu. L’any 1960, els homes pagaven
8 pessetes de quota mensual, 5 pessetes les dones i 4 pessetes els joves o aspirants. Ja l’any
1975, els joves fins a 14 anys pagaven 15 pessetes; fins a 18 anys, 25 pessetes, i de 18 anys
endavant, pagaven 50 pessetes. L’any 1992, l’augment va ser important, en passar a pagar, els
adults, 340 pessetes, 200 pessetes els socis juvenils i 175 pessetes els socis de la 3a edat. Les
quotes de l’any 2005, sense tenir en compte les quotes de derrama pel local social, van ser de
23 €/any els socis fins a 20 anys (equivalent a 319 PTA/mes), 40 €/any els adults (554,6 PTA/
mes), i 20 €/any (277 PTA/mes) els veterans o jubilats. Amb aquestes xifres podreu veure l’evolució que han tingut les quotes individuals, el principal i bàsic recurs de l’activitat de la Talaia.

86

L’ESTRUCTURA DE
LA TALAIA

Per conèixer realment com s’han desenvolupat els afers econòmics de l’entitat, el que cal és
veure els resultats efectius de cada any i els seus balanços de comptes. Les dades comptables,
només es conserven des que l’any 1972 s’estableix un pressupost anual, amb els resultats i el
balanç, activitat comptable que -amb algunes excepcions- s’ha continuat fent cada any fins a
l’actualitat.
Observant els resultats de deu anys significatius entre el 1972 i 2002, podem comprovar com
els ingressos, per exemple, s’han multiplicat per 83 i les despeses per 87. Cal tenir en compte
també que al balanç de l’any 1972 s’equilibrava l’actiu i el passiu amb 433.983 pessetes, cosa
que significava tot el patrimoni d’aquell moment, mentre que en el balanç de 1995 i fins al 2002
ja figura el notable increment patrimonial per compra del local social, a més de comprendre, els
anys següents, les despeses d’obres pròpies, d’obres de la comunitat de l’edifici, i les despeses
del crèdit hipotecari. També s’hi inclou el segon crèdit contret el 2001 per poder atendre les
obres pròpies de millora de les dependències de la segona planta. Per satisfacció de tothom
s’ha arribat al Cinquantenari ja amb la hipoteca de compra liquidada, encara que resta pendent
una part del crèdit de les obres.

Amb aquest cop d’ull a l’economia talaienca, es pot comprovar la progressió que ha
representat aquest capítol. Si bé sempre ha estat portat amb encert per les respectives juntes,
també és just ressaltar la cooperació dels socis, als quals, sobretot a partir de la compra del
local, se’ls ha demanat esforços suplementaris a les quotes normals, com ara les derrames o
també els bons per a poder amortitzar les despeses de compra i obres del local, sense necessitat de manllevar aquests imports del pressupost ordinari, la qual cosa hauria motivat que algunes
activitats no s’haurien pogut realitzar.

2004
Una imatge de la portada de la Revista
d’Excursionisme Talaia
Arxiu Talaia

LA TALAIA I ELS SEUS
ACTUALS SERVEIS.
BUTLLETINS, REVISTA,
CIRCULARS I ALTRES
PUBLICACIONS
La Talaia ofereix la possibilitat d’anar d’excursió i realitzar les activitats de muntanya i culturals
que s’organitzen periòdicament des de les seccions o directament des de l’entitat, tant per als
seus socis i sòcies com per a tothom que vulgui participar. És evident que, per practicar algunes
activitats de més risc cal que els socis, o els que aspirin a ser-ho, hagin d’acreditar posseir coneixements suficients d’aquella especialitat, o bé inscriure’s als cursets que anualment organitzen
les seccions. Així, hi ha la possibilitat de seguir cursets tècnics especialitzats, com ara els d’iniciació a l’escalada, d’alpinisme i alta muntanya, d’esquí, d’espeleologia, de descens de barrancs
i engorjats, o també d’excursionisme en general. La Talaia ofereix i gestiona les targetes federatives (llicència esportiva) de la FEEC, que inclouen diversos graus d’assegurança d’accidents.

87

L‘ agrupació
excursionista

TALAIA

També es gestionen altres targetes i assegurances d’altres federacions, com són la Federació
Catalana d’Esports d’Hivern o la Federació Catalana d’Espeleologia, així com altres inscripcions
o tramitacions en les respectives escoles federatives per poder estudiar i obtenir títols oficials de
monitors i tècnics en diverses especialitats.
La principal eina de comunicació de l’entitat amb els socis és la Revista Talaia, una publicació
on s’ofereix la crònica i relat de les principals excursions realitzades, qüestions diverses referents
al medi natural, a diverses opcions culturals i excursionistes, informació tècnica i muntanyenca,
col·laboracions diverses, etc. Aquesta publicació va iniciar-se com a Butlletí a partir del setembre
de 1971, passant més tard a denominar-se Circular, amb format de mig foli i oscil·lant entre 4 i
8 planes, i publicació mensual o bimensual. A partir de 1988 seria amb canvi de format i entre
48 i 64 planes amb cobertes, que fins al 1994 eren en blanc i negre i a partir de 1995 en color.
Era editada des de la Secció de Cultura sota la direcció de Josep Blanes, fins que al 1998 es
va constituir el Consell de Redacció. La darrera Revista publicada portava el número 285, que
correspon al nombre de publicacions des de l’inici del Butlletí-Circular.
Un altre mecanisme de comunicació entre l’entitat i els socis ha estat, des de l’any 1988, la
Circular o programa mensual d’actes i de sortides que elabora la Secció de Cultura, on s’inclouen des de la programació dels divendres culturals, amb conferències, audiovisuals, exposicions, presentació de llibres, debats, etc. fins a sortides o excursions programades per les
seccions durant cada mes, i que serveixen per tal què els socis tinguin puntual informació de
l’activitat a realitzar. Complementant i ampliant tota la informació, la Talaia disposa de la pàgina
web http://www.aetalaia.org amb informació de la programació d’activitats i altres qüestions
relacionades amb l’entitat.
Altres publicacions que s’editen ja són específiques d’actes o excursions concretes, com poden ser els relats complementaris de la Marxa d’Orientació per Descripció o de la Caminada Popular, així com els
corresponents mapes. La Secció de Cultura publica un dossier per a
cada una de les excursions del cicle Coneguem Catalunya, i la Secció de
Senders lliura als seus caminaires un dossier i relat de cadascuna de les
etapes de tots els itineraris que es realitzen. També els espeleòlegs del
GET han publicat de forma discontínua alguns exemplars de la revista
Soterrània. Sense cap dubte, totes aquestes publicacions representen
un gran volum d’informació a disposició dels socis i als estudiosos que
vulguin consultar-les.
Altres serveis que s’ofereixen són la biblioteca i l’arxiu fotogràfic, on
es poden trobar alguns centenars d’obres relacionades amb les diverses
branques de l’excursionisme, de la muntanya, del medi natural o de la
geografia i història del país, i, sobretot, un ampli assortiment de cartografia i guies i itineraris per poder preparar qualsevol excursió. També
es disposa d’un gran conjunt de revistes i butlletins procedents d’altres
entitats excursionistes, que ofereixen una vasta informació. En el capítol
fotogràfic, l’arxiu conserva imatges des dels començaments de l’excursionisme vilanoví, dels grups de la preTalaia i de les nombroses excursions i activitats diverses realitzades durant els cinquanta anys de l’entitat.
Actualment ja es disposa d’un bon arxiu de fotografies en format digital,
que es va incrementant dia a dia.
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2004
Tant la Marxa d’Orientació per
Descripció com la Caminada Popular
de Vilanova ofereixen en cada edició
plànols i relats complementaris.
Arxiu Talaia

2005
Arxiu Talaia
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ELS LOCALS SOCIALS

Des de la seva fundació, la Talaia sempre ha disposat de local social per
poder oferir als seus socis un espai d’acollida i de reunió, una seu per organitzar les seves activitats. El local ha estat potser el principal servei que l’entitat
ha ofert als socis. Tres han estat els locals utilitzats fins a l’actualitat: els dos
primers, de lloguer; pel que fa al tercer, després d’un llarg període també de
lloguer, es va decidir finalment adquirir-lo.
A l’inici de l’entitat, davant la necessitat dels associats de poder reunir-se
sense dependre de ningú, de guardar el poc material que s’anava adquirint
(un parell de tendes, cordes o esquís) i també de fer reunions, cursets, conferències, entre d’altres activitats, es va llogar un primer local: uns baixos
que eren una mena de quadra amb un reduït pati, gràcies als contactes de
Tomàs Muela amb Pelegrí Escarrà, un conegut professor a Vilanova, que
tenia llogada una casa al carrer Sant Pau i havia de fer-la servir per a una escola d’infants. Segons consta, la casa i el magatzem per guardar-hi gra havia
pertangut Joan Macià i Llussà, germà de Francesc Macià. Escarrà va rellogar
aquest magatzem a la Talaia, i, durant vuit mesos, van haver de treballar per
posar-lo en condicions: una feinada duta a terme per una colla de voluntaris,
dedicant-hi tot el seu temps lliure.

1956
El primer local de la Talaia al carrer de
Sant Pau, 27, baixos
Dibuix A.Ordovàs

1960
Un aspecte del local en obres del
carrer d’Anselm Clavé, 3
Foto Arxiu Talaia

Aquest primer local, inaugurat el 22 de gener de 1956, estava situat al carrer de Sant Pau, núm. 27, baixos. Després de les obres, constava d’una sala
gran unida directament a la porta d’entrada del carrer, que feia de sala d’actes; més endins, un distribuïdor, on més endavant s’encabirien els mobles de
les seccions de Muntanya i de Cultura; al final hi havia dues portes, una cap a
la sala de secretaria i junta i l’altra cap al pati amb el lavabo. Durant cinc anys
i mig, aquell va ser el lloc de reunió, i també de sortida d’activitats com, com
per exemple la sortida i arribada davant el local de la II Marxa Social.
Aquell local, però, es quedaria petit de seguida, i ben aviat Muela faria
la descoberta d’un magatzem al carrer d’Anselm Clavé, més espaiós, tot i
que també s’hi haurien de fer obres de distribució i arranjament dels espais.
Posant-se d’acord amb els propietaris, es va pactar el lloguer i les obres de
reforma. Una vegada més es tornaria a refiar de l’ajut i de la professionalitat
d’un bon nombre de socis voluntaris.
La porta del carrer donava pas a un reduït vestíbul que alhora connectava
amb una sala mitjana de recepció. A un costat deixava dos lavabos, i un passadís amb accés a un espai obert, on s’encabia la Secció de Muntanya amb
el seu material. A continuació, una altra habitació destinada a la secretaria i, finalment, la sala d’actes per a unes 80 persones. Un petit altell rematava aquella sala, amb una porta amb què s’unia a la sala de recepció i cap a la sortida.
Aquell local del carrer d’Anselm Clavé, núm. 3, inaugurat el setembre de
1961, donaria servei més de 13 anys, abans de passar a l’actual local. Les
complicades circumstàncies de passar de llogaters a propietaris, per a una
entitat com la Talaia, van ser una aposta prou arriscada i es mereixen un
capitol a part.
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LA DECISIÓ DE TENIR
UN LOCAL SOCIAL PROPI

L’actual local social de la Talaia, al carrer del Comerç, número 4, va ser inaugurat el 25 de
gener de 1975 després d’un període de necessàries reformes i provisionalitat. Es va fer un trasllat de l’escàs mobiliari de què es disposava, els arxius i els materials de muntanya que hi havia
a l’anterior local del carrer d’Anselm Clavé fins al –diem-ne– nou local, que, com a mínim, era
bastant més espaiós que el que s’havia deixat enrere.
Però on s’havia anat a parar? Doncs a un edifici de 1774, dit Can Coloma, encara utilitzable
però bastant malmès per envelliment en diversos aspectes i que va requerir ben aviat diverses
reparacions. L’immoble, que fa cantonada amb el carrer Sant Pere, era propietat del Patronat de
l’Hospital de Sant Antoni Abat, que va llogar l’any 1974 a la Talaia la primera planta i l’accés des
de la planta baixa. Aquest edifici, però, donades les seves característiques històriques, va ser
inclòs en el Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Historicoartístic i Natural de Vilanova i la Geltrú,
considerant-se que era una obra important en el context de l’arquitectura vilanovina del segle
XVIII, la qual cosa presentava més inconvenients que no pas avantatges.
Al 1991, en intentar rehabilitar els espais de darrere la capella, la descoberta d’unes importants i sospitoses esquerdes va motivar la intervenció de l’arquitecte del Patronat de l’Hospital i la
realització d’un dictamen tècnic, i es va desistir de l’intent. Posteriorment, també van intervenir-hi els tècnics de l’ajuntament
per comprovar-ne la solidesa. Mentrestant, els altres veïns estaven força esverats. Se sospitava que es podria declarar ruïna
tècnica i així enderrocar l’edifici sense indemnitzar els llogaters.
De moment, els veïns també van demanar un informe tècnic i
plànols de l’edifici.
A final de l’any 1991, l’administrador de les finques del Patronat va avançar la possibilitat de venda de l’edifici per parts
i va donar el preu total de l’immoble, al qual s’hauria d’afegir
el cost d’una profunda restauració. A primers de 1992, es va
desestimar una primera valoració i es va presentar a la propietat una contraoferta substancialment rebaixada. Mentrestant,
la junta directiva es mostrava disposada a tirar endavant l’adquisició i s’estudiaven totes les possibilitats de finançament per,
quan fossin confirmades les xifres definitives, poder convocar
una assemblea extraordinària i decidir aquesta important qüestió.
A partir d’aquí, cada dia prenia més força el convenciment
que l’entitat necessitava tenir un local propi, la qual cosa, a
més, representaria la disponibilitat d’un patrimoni per afrontar
qualsevol eventualitat i alhora ajudaria a consolidar els projectes
a l’entorn de les múltiples activitats. Això sí, un cop decidit, caldria fer esforços econòmics considerables i variades gestions
per què no fallés res.

1993
Una vista del local del carrer del Comerç,
cantonada carrer de Sant Pere
Foto Rosa Farriol
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Després de moltes reunions per posar-se d’acord entre veïns sobre superfícies i percentatges, semblava que gairebé tots estaven disposats a adquirir els espais que els corresponien,
faltant concretar encara alguns detalls d’obres i finançament. Però sempre hi havia algú que feia
una giragonsa per allargar i alentir la qüestió i, a primers de l’any 1993, encara no estava solucionat. El Patronat s’impacientava i reclamava que, d’una vegada, tothom es decidís a signar,
encara que calia entendre que tots anaven a la recerca de crèdits i subvencions abans d’assumir
aquella decisió tan important.
Finalment, pel juny d’aquell mateix any, la junta va signar el precompromís de compra, havent
donat a compte una paga i senyal de 1.139.700 pessetes per una superfície total de 638,66
m2 dividits en: Planta baixa = 47,25 m2 (entrada i escala), 1a Planta = 328,88 m2 (des de sala
d’actes a capella, bar, etc.), 2a Planta = 214,89 m2 (dependències del 2n pis, de nova adquisició
+ l’altell darrere la capella) i també la superfície del pati o terrassa del primer pis, de 47,64 m2,
que és el nexe d’unió i crugia central al voltant de la qual s’estructura l’edifici.
Com a veïns de l’immoble, amb aquesta superfície, el coeficient de participació en la compra
de la finca va resultar d’un 40,88 %, després d’aplicar els coeficients correctors acordats. Per la
qual cosa, si el preu total de la finca era de 26.949.700 pessetes, el de la superfície que comprava la Talaia seria d’11.017.100 pessetes. Però no només serien aquestes quantitats les que es
presentarien a l’assemblea de socis per a la seva ratificació, sinó que, immediatament, s’haurien
de començar les obres com a comunitat de propietaris de consolidació i de rehabilitació de
l’edifici, que per a l’entitat tenien una estimació econòmica de 6.838.000 pessetes, a més de les
necessàries reformes de reestructuració internes per a les quals hi havia un pressupost valorat
en 7.719.800 pessetes. Tot plegat, era una proposta molt agosarada.
Finalment, a la tarda del dia 3 de juliol de 1993, en una assemblea general extraordinària que
va celebrar-se al pati del local -perquè a la sala d’actes hi feia molta calor-, la junta va presentar
totes les negociacions realitzades amb el Patronat de l’Hospital i els veïns de l’edifici, a més
d’explicar l’avantprojecte d’obres de restauració i rehabilitació. A continuació, es va presentar la
proposta de finançament, tant per a l’adquisició del local com per a les obres de rehabilitació i
consolidació de l’edifici conjuntament amb la resta de propietaris, afegint el darrer capítol d’adequació de l’interior del local.
L’assemblea va donar les autoritzacions necessàries per tirar
endavant tots aquells projectes –amb acords presos per unanimitat– i que establien les derrames prolocal de 3.000 pessetes
per soci i any, i la creació de bons de 10.000 pessetes retornables a partir del cinquè any.

1995
Signatura de compra del local davant
l’alcalde-president del Patronat de l’Hospital
Foto Rosa Farriol

Aquell mateix mes, a l’editorial de la Revista es convocava tots els socis a reflexionar sobre el que representava haver
donat el pas cap a un local propi, que serviria també per a les
futures generacions d’excursionistes, a més de considerar que
ser de la Talaia no només representava pertànyer a una entitat on es practicaven activitats lúdiques, culturals o esportives,
sinó que també era una actitud davant la vida i una forma de
conducta i compromís davant de les circumstàncies socials, a
més de transmetre a les generacions futures i a la resta de la
societat aquests valors que els donaven sentit.
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Després d’aquella assemblea, mentre s’estaven negociant
els crèdits hipotecaris amb les caixes d’estalvis, va presentarse la possibilitat d’afegir a l’adquisició la resta de la 2a planta
per renúncia dels propietaris, però això suposava augmentar
l’import de la hipoteca que s’estava a punt de contreure. L’1
d’octubre de 1994 tenia lloc l’assemblea general de ratificació
de la compra del local, d’augment de la derrama i l’autorització
de fer hipoteques, on van aprovar-se els tres punts gairebé per unanimitat. Cal pensar que l’augment de la derrama estava justificat, donat que, a partir de la signatura del crèdit, caldria pagar
mensualment la quantitat de 211.000 pessetes d’amortització.
Però encara sortirien més entrebancs. Després de la ratificació, quan tothom era a punt
de signar els documents de compra en una reunió amb el Patronat de l’Hospital, un dels veïns
no va fer lliurament de l’import previst perquè es pensava que aquella no era encara la reunió
definitiva, i la qüestió va tornar a ajornar-se. Només faltava que un nou canvi de titularitat del
magatzem del carrer Sant Pere provoqués una disputa entre veïns, fins i tot amb utilització de la
via judicial.
Finalment, el 22 de febrer de 1995, va signar-se a l’ajuntament, davant l’alcalde i president
del Patronat, el document d’escriptura i de divisió horitzontal de la finca, deixant en suspens –a
causa de la demanda judicial- la possible adquisició de la darrera part del 2n pis que s’havia
ofert a la Talaia. Paral·lelament s’havia signat un préstec de 15 milions de pessetes amb La Caixa, a amortitzar en 120 mesos. En l’actualitat, la hipoteca contreta aleshores ja està totalment
amortitzada i ha estat pagada religiosament amb les quotes i derrames dels socis sense haver
rebut cap subvenció ni pública ni privada. Només l’ajuntament va subvencionar els honoraris
d’arquitecte del projecte de restauració.
A partir de llavors sí que es podia dir que l’Agrupació Excursionista Talaia tenia local propi...
Però la història no s’acaba aquí. La qüestió va tornar a embolicar-se i s’allargava l’hora de començar les obres de restauració, malgrat que l’ajuntament ja havia fet una primera advertència a
la incipient comunitat de propietaris de l’edifici perquè es prenguessin les mesures necessàries
per a la reparació, sobretot pel que fa als elements de les façanes. Mentrestant, s’havia encomanat el projecte de consolidació i restauració de tot l’immoble a un gabinet d’arquitectes, els quals
van valorar les intervencions en el nou avantprojecte en 21 milions de pessetes, dels quals a la
Talaia li tocaven pagar uns 8,7 milions, un import diferent de la primera estimació.
Finalment, les obres van haver de començar a corre-cuita el 4 de juny de 1996 ja que aquell
mateix mes s’havia desprès una gran llenca de l’arrebossat de la façana del carrer de Sant
Pere. Va caldre tancar el carrer al trànsit, qüestió que va alarmar els veïns, sobretot després que
l’ajuntament donés l’ultimàtum de forma imperativa per procedir a les reparacions urgents de
les façanes. De fet, el contractista escollit va realitzar el sanejament d’una de les façanes, però
quan tocava fer l’altra, la del carrer de Sant Pere, l’empresa va plegar. Malgrat les complicacions,
es va acabar com es va poder amb la intervenció d’altres empreses. Al capdavall, la totalitat de
la restauració la va assumir una empresa més seriosa, que al mateix temps va fer els treballs
d’adequació i millora de les dependències pròpies de l’entitat.
A hores d’ara, encara hi ha pendents de realització algunes obres de millora interna... I fins
aquí un resum històric de l’epopeia per aconseguir un local de propietat.
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1997
Imatge del local adquirit (primera i
segona planta) al carrer del Comerç
Dibuix A. Ordovàs
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EL REFUGI
BALDRIC

1976
El refugi Baldric a Nevà (Ripollès),
situat a 1.380 m
Foto Josep Blanes

A la circular d’agost del 1965, el president Pere Camaròs comunicava als socis l’acord de l’any anterior amb els
propietaris, els Srs. Lleó, i amb l’alcalde de Nevà, el Sr. Joan
Pont, per llogar la casa anomenada Can Baldric de Dalt,
amb el propòsit d’utilitzar-lo com a refugi de muntanya i per
a estades de vacances i de caps de setmana per als socis.
Una bona part d’aquest casalot es trobava en força mal estat i es feia servir de corral: només es
va llogar la banda de ponent, que, durant els primers temps, encara la feia servir el pastor per
anar a dormir.
El casalot gaudeix d’una excel·lent situació, allunyada no gaire més d’un quilòmetre del nucli
de Nevà però unit per un retorçat camí inicialment apte només per a tractors -encara que darrerament s’havia millorat molt l’accés i els més agosarats arribaven amb cotxe fins a la porta-.
És situat a 1.380 m en un ampli collet de prats de pastura, entre una elevació a la banda de
llevant, anomenada el Tossal, de 1.434 m, mentre a la banda de ponent es trobava la muntanya
coronada pel Cogulló, cim de 1.798 m, amb bosc de pi negre i pi rojalet. La història d’aquest lloc
ens diu que la primera edificació que hi va haver en aquell collet es deia Can Puig Rodó, però
no es trobava en el mateix emplaçament de Can Baldric, sinó just al davant. Sembla que una
pubilla de Can Puig Rodó es va casar amb l’hereu de Can Baldric de Baix, a Nevà, i van decidir
construir l’edifici, que va prendre el nom de Can Baldric de Dalt. La data registrada de la casa
és de 1778.
La instal·lació tenia la porta d’accés de cara al nord i davant del camí que puja des de Nevà.
Una sala gran d’entrada feia de menjador i rebedor, amb un dormitori i una llenyera a un costat,
mentre a l’altre hi havia una gran cuina amb llar de foc i un dormitori annex. En aquesta mateixa
planta, una escala portava al pis de sota –l’antic corral rehabilitat– on s’havia traspassat la llenyera i instal·lat un grup electrogen, utilitzat com a magatzem. La porta d’aquest semisoterrani,
donava a l’exterior, on, sota de la terrassa, hi havia lavabos i dutxes i, mes enllà, un gran safareig.
Una segona escala portava al primer pis, amb quatre dormitoris. En total, la Talaia havia dotat el
refugi amb 50 llits tipus llitera, encara que, en alguna ocasió, van arribar a dormir-hi 95 persones.
El refugi tenia aigua corrent procedent d’un dipòsit situat a uns centenars de metres, que s’alimentava del torrent que baixa de la font del Cogulló.

1975
Una altra vista del refugi Baldric, des
del camí del Niu
Foto Josep Blanes

El principal incentiu per anar d’excursió des del refugi sempre havia estat la carena de la serra
de Montgrony, que s’allarga pel nord fins arribar a La Molina, encara que l’objectiu normalment
acabava sent assolir el cim de Costa Pubilla, de 2.045 m, i
fins i tot arribar al Roc dels Llamps i i divisar una esplèndida
panoràmica. Es tornava al refugi per la font del Trist i el coll
Roig. Una altra sortida habitual era fer aquest mateix itinerari però, dalt de la carena, fer travessada cap a Castellar
de n’Hug. Altres camins portaven fins El Niu i, allargant-se
més, fins a Can Gasparó. I molts altres itineraris: un de ben
llarg, era el que, sortint del refugi, baixava fins al riu Rigart i
Planoles i seguia per la carena fins el Puig de Dòrria i el Pas
dels Lladres, fins assolir el Puigmal.
A l’època dels bolets, els camins es resseguien tots:
quasi tothom coneixia dreceres i racons on poder carregar
el cistell, fet que va constituir durant molts anys un altre al·
licient d’aquell lloc. Fins i tot, la Talaia va organitzar concur93
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sos socials de rovellonaires, com el de 1972, el de l’Aplec del 25è aniversari, el 1989,
o la Trobada i Concurs de 1992.
Sobretot cap a la dècada de 1970, aquesta instal·lació va proporcionar a moltes
famílies de la Talaia alguns períodes de vacances econòmiques. Si bé aquella antiga
construcció no oferia cap comoditat, sí que permetia conviure amb altres amics i
coneguts, compartint amb paciència la utilització dels fogons de gas o el foc a terra
per fer el dinar i, fins i tot, l’espai a la taula del menjador. Evidentment, allò no era ni
un hotel ni tan sols una fonda, però va convertir-se en un espai molt familiar.
Era lloc de celebracions. Habitualment, per Tots Sants, la Castanyada reunia força
concurrència al voltant de la llar de foc. El 1974, com a cloenda del IV Cicle d’Excursions per a
Infants, es va fer una estada de dues jornades a aquest Refugi Baldric, amb un animat foc de
camp i una excursió al Roc dels Llamps i al Costa Pubilla. Una altra celebració important es va
fer pel 25è aniversari d’haver-lo llogat com a refugi: s’hi va fer un Aplec els dies 9, 10 i 11 de setembre de 1989, amb una festa amb coets, cava, senyeres, campionats de jocs de sobretaula,
caminades, xerrades, lliurament de medalles commemoratives, la inauguració del funcionament
del grup electrogen -que permetria canviar els fanal de gas per llums elèctrics-, i, fins i tot, a la
nit, ball a la planta de sota, on entre gent del poble i de la Talaia s’hi van reunir més de 80 persones.

1979
Concurs social de bolets als voltants
del refugi
Foto Arxiu Talaia

Pel refugi, també van passar altres entitats i col·lectius diversos que demanaven poder fer
estada durant algunes jornades, com, per exemple, els amics dels Bordegassos de Vilanova,
els joves de l’Esplai La Branca, de la Parròquia de la Geltrú, l’Associació d’Escoltes de la Verge
del Vinyet, de Sitges, un equip de futbol de les Roquetes, o també les colònies dels Falcons
de Vilanova. Entre socis, familiars i gent de fora de l’entitat, l’assistència anual va arribar a ser
d’entre 400 i 500 persones.
La Talaia, des de bon començament, també també va col·laborar d’una manera o una altra
amb el poble de Nevà, per exemple fent aportacions a la seva Festa de les Truites, que se celebrava el diumenge de Pasqua, i durant molts anys, els estadants del refugi, baixaven a l’única
botiga–bar–telèfon que hi havia al poble, per comprar alguns queviures o fer una cervesa.
El refugi va funcionar sempre en funció del tarannà i l’empenta dels responsables que la Talaia
hi assignava, tenint en compte, també la seva habilitat per relacionar-se amb la gent del poble,
als quals sovint se’ls demanava algun servei com ara viatges de tractor o millores del camí. Els
responsables d’aquest refugi que trobem documentats van ser Joan Fuster, Ramon Lozada,
Antoni Campillo, Toni Masana, Josep Julià i Damià Pérez, si bé molts
d’altres han col·laborat amb les tasques de manteniment i rehabilitació
d’aquesta edificació al servei dels socis de la Talaia, dedicant-hi moltes
hores de treball voluntari.
Finalment, l’any 2005, ja no es va renovar el contracte d’arrendament
per part dels propietaris d’aquest Refugi Baldric, que durant 40 anys va
ser estat utilitzat i regentat per la Talaia. S’hi havien hagut de fer moltes
reparacions i millores, la seva rendibilitat era nul·la i, de mica en mica, els
socis van anar-se oblidant d’aquella instal·lació. Però cal no oblidar que
en aquell indret s’han escrit pàgines memorables per a molts socis de la
Talaia, per la qual cosa cal dedicar-li un petit recordatori històric.
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1975
Una bona colla de boletaires.
Foto Josep Blanes
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LES DIFERENTS ÈPOQUES
PRESIDENCIALS
I LES SEVES JUNTES
El propòsit d’aquest capítol és recordar aquelles persones que han ocupat càrrecs dins de
les juntes directives de la Talaia. Començant des de la data fundacional, amb paciència per resseguir les relacions que es presenten, es pot observar que d’entre tots aquests socis que s’han
implicat en en la presidència o en tasques directives n’hi ha hagut alguns de presència efímera
i d’altres que durant molts anys han anat movent-se d’un càrrec a un altre, això sí, tothom amb
dedicació, sacrifici i moltes hores de treball.
A partir de l’11 de setembre de 1955, data de l’assemblea constituent, la junta directiva va
quedar encapçalada pel Miquel Fortuny Armajach com a president; Pelegrí Escarrà Serrat, vicepresident; Tomàs Muela Martínez, secretari; Ramon Moliné Martí, vicesecretari; Antoni Ordovàs
Rabinal, tresorer; Josep A. Rion López, comptador, i Josep Julià Llobet, Ramon Lozada Galofré, Joan Farràs Figueras, Vicenç Gómez Alemany, Carles Lozada Galofré, Pere Dallà Gorgas i
Tomàs Cruells Masip, vocals. A aquella primera junta, en anys successius, s’hi van anar incorporant Joan Serra Güell, Llorenç Domingo Verdier, Ferran Àlvarez Boquera, Josep M. Roca; més
tard, Ramon Perelló, Gregorio Campos i Pau Julià, i, renovant càrrecs, hi van entrar també Joan
Bargalló, Francesc Soler, Antoni Ferrer i Hel·leni Marquès. Ja al 1958, Tomàs Muela va passar
finalment a ser vicepresident i va entrar com a vocal Josep M. González.
El desembre de 1958 van celebrar-se eleccions a la presidència i va ser elegit Tomàs Muela
Martínez. Vicepresident, Josep Julià Llobet; secretari, Joan Serra Güell; vicesecretari, Ramon Lozada Galofré; tresorer, Hel·leni Marquès Marquès; comptador, Antoni Ordovàs Rabinal; president
de la Secció de Cultura, Ferran Àlvarez Boquera; vocal de material, Antoni Ferrer Martí; vocal
de càmping, Josep Claveria Heras; vocal de turisme, Ramon Serra Güell; vocal de propaganda,
Josep Blanes Mínguez. El juliol de 1959 Miquel Fortuny va incorporar-se de nou a la junta com a
vicepresident, junt amb Francesc Bernad Claramunt, com a tresorer, i Francesc Soler Casañas,
com a comptador. Més endavant, el desembre del mateix any, Josep A. Rion va entrar-hi com
a vocal i també Antoni Ordovàs, com a vocal de Muntanya. L’any 1960 es van renovar càrrecs:
Francesc Soler Casañas va passar a secretari; com a comptador, Ferran Àlvarez Boquera; encarregat d’administració, Hel·leni Marquès Marquès; Octavi Masip Sabadell es va fer càrrec del
material; com a vocal de propaganda, Pere Bertran Sendrós, i com a vocal de la Secció Artística,
Antoni Escuain Casas. El desembre de 1961 hi va tornar a haver una renovació de càrrecs de
junta, entrant Josep Vidal, com a comptador; Josep Julià, com a vocal de Cultura; Manel Prats,
com a vocal de la secció Folklòrica, junt amb altres vocals com Jesús Santacana, David Vidal,
Antoni Penna i Isidre Llaverias.
El juliol de 1962 hi va haver la reelecció com a president de Tomàs Muela Martínez. Pel desembre del mateix any van entrar a la junta, com a vocals, Pere Camarós, Joan Serra i Joan
Nadal, i el juliol de 1963, Argimir Granell i Joan Virella Bloda com a vicepresidents, Antoni Llurba
com a tresorer, i Ramon Martí com a delegat de marxes.
A final de l’any 1963 hi haver noves eleccions: en unes ajustades votacions va sortir escollit
president Pere Camarós Robert, amb 52 vots, i 41 per a Hel·leni Marqués. El nou president,
enmig d’aquestes dues tendències, i en no poder consolidar un equip directiu de confiança,
va assumir els càrrecs de secretari, comptador i director del Butlletí. Joan Ferrer Garriga va acceptar la vocalia de Cartografia. A principis de 1964 es va presentar una nova estructura de la
junta, amb tres consells diferents, sota la presidència de Pere Camarós, el vicepresident Hel·leni
Marquès i el secretari Argimir Granell. El Consell de Muntanya el van constituir: muntanya, Antoni
Ordovàs; esquí, Argimir Granell; marxes, Ramon Martí; material, David Vidal; mapes i itineraris,
Joan Virella; espeleologia, Antoni Ferrer; campament de primavera, Josep Julià; campament de
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vacances, Josep Blanes; campament de tardor, Xavier Salleras, i campament d’hivern, Marcel·lí
Ferrer. El Consell Administratiu estava format per: tresorer, Josep A. Rion; vicesecretari, Argimir
Granell; targetes i cupons, Josep Elias; quilomètrics, Ferran Ruiz, i loteria, Josep Elias. El Consell
Cultural i Recreatiu el formaven: cultura, Marcel·lí Ferrer; fotografia, Josep Blanes; folklore i relacions, Manel Prats; biblioteca, Ramon Lozada; projeccions, Jesús Santacana, i festivitats, Isidre
Llaverias. Ben aviat, a mitjan juliol de 1965, es van tornar a renovar quasi tots els càrrecs. Sota
la presidència de Pere Camarós, va entrar com a vicepresident Josep Blanes; com a secretari,
Manuel Montoliu; com a tresorer, Josep A. Rion; per la secció de muntanya, Antoni Ordovàs;
per la secció de cultura, Antoni Martí; com a vocal de campaments, Josep Julià; de marxes,
Antoni Penna; d’espeleologia, Antoni Ferrer; d’esquí, Argimir Granell; per la secció folklòrica,
Manel Prats; de material de muntanya, Joan Fusté; biblioteca, Ramon Lozada; propaganda,
David Vidal; targetes de la FEM, Josep Elias; fotografia Jesús Santacana; de llengua catalana
Aurèlia Rion; de local i mobiliari, Jordi Gudin; de quilomètrics, Xavier Salleras; de turisme, Isidre
Llaverias, i de cartografia, Ferran Ruiz. Durant el 1966 hi va haver diversos canvis de càrrecs
entre els mateixos components de la junta i, cap a finals d’any s’hi va afegir Xavier Capdet com a
responsable de la secció de Cultura, mentre que Joan Fusté quedava com a delegat del Refugi
Baldric. El juliol de 1967 es va constituir un nou organisme social anomenat Consell Superior
Consultiu, que havia de supervisar les eleccions de president de l’entitat per al proper quadrienni. Aquell mateix any van dimitir en bloc deu membres de la junta, sent substituïts pel president
sense notificar-ho a l’assemblea.
El desembre de 1968 hi va haver les eleccions a la presidència i va ser elegit Antoni Llurba
Folch, gràcies a un trasvassament de vots d’un candidat de circumstàncies, que era Josep Elias,
finalment marginant el candidat Josep Julià. Inicialment, aquesta junta estava formada per: president, Antoni Llurba Folch; vicepresident, Antoni Ordovàs Rabinal; secretari, Manuel Montoliu;
vicesecretari, Xavier Salleras; tresorer, Josep Elias; excursions en autocar, David Vidal i Ramon
Martí; delegat local, Jordi Gudin; delegat Refugi Baldric, Joan Fusté; secció de Muntanya, Joan
Ferrer; secció d’Esquí, Jesús Santacana; secció de Cultura i Butlletí, Xavier Capdet; secció Folklòrica, Manuel Prats, i fotografia, Josep Candela. El 1970, mentre es començava buscar el local
social del carrer del Comerç, van entrar a formar part de la junta, Isabel Romeu i Montserrat Barti,
alhora que es feia càrrec de la vicepresidència Josep Blanes.
A principis de l’any 1972 hi va haver les noves eleccions a la presidència: va ser elegit president, sense cap altra candidatura alternativa, Josep Blanes, constituint la següent junta: sotspresident, Xavier Capdet; secretària, Montse Barti; sotssecretari, Rafael Jariod; tresorer, Antoni
Penna; comptador, Antoni Llurba, i els vocals de Muntanya, Joan Ferrer; Cultura, Xavier Capdet;
Esquí, Jesús Santacana; Fotografia, Casimir Massana; Espeleologia, Mike Alentorn; Muntanya,
Àngel Vedo; Folklòrica, Manuel Prats; Publicacions, David Vidal; local social, Antoni Campillo, i
Refugi Baldric, Ramon Lozada. A començaments de 1975 van incorporar-se a la junta Tomàs
Muela com a tresorer, i com a presidents de seccions, Antoni Campillo, Muntanya; Josep M. Plana, Esquí; Àngel Vedo, Escalada; Jordi Martorell, Espeleologia; Josep Manuel Ràfols, Fotografia;
Jani Ferrer, Cultura, i David Vidal com a vocal.
El gener de 1976 hi va haver eleccions i va ser escollit president Lluís Daviu Bergó, que va
guanyar les eleccions per 37 vots, amb 34 vots a Assumpta Baig, un resultat que mostrava la
correlació de forces entre el sector més clàssic i conservador, i el sector més jove i progressista.
Lluis Daviu va presentar la següent junta directiva: sotspresident, Josep M. Plana Morata; secretari, Josep Candela Ollé; sotssecretari, David Vidal Sancho; tresorera, Blanca Forgas Puigvert,
i comptador, Felip Centellas. El març de 1978 es va reestructurar la junta, assumint Josep Julià
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els càrrecs de sotspresident, vocal d’Esquí i de Muntanya, mentre que la vocalia del local social
va recaure en Josep Candela (pare).
El 27 de gener de 1980 hi va tornar a haver eleccions a la presidència; sortint elegit Josep Julià
Llobet, veterà soci fundador de l’entitat, davant de la candidatura de Mingo Vedo, per 68 a 59
vots, amb la següent junta directiva: sotspresident, Manuel Dalmau Escofet; secretari, David Vidal
Sancho; sotssecretari, Josep Candela Ollé, i tresorer-comptador, Manuel Pàmies Belmonte.
Quatre anys després, el 1984, va ser reelegit com a president Josep Julià Llobet, davant de
l’oponent Joan Toledano, per 99 vots a 81. Com a components de la junta: Manuel Dalmau
com a sotspresident; secretari, Josep Candela Ollé; sotssecretària, M. José Fernando; tresorer,
Manuel Pàmies Belmonte; vocal de Premsa, Josep M. Castillon; Biblioteca, Mercè Martínez;
Relacions Públiques, M. Dolors Sanmiguel i vocal de junta, Antoni Castelló.
Al final del darrer mandat, els socis s’havien dividit en dos grans blocs, i això es va traduir a les
eleccions de gener de 1988 en què va sortir elegit president Salvador Butí i Papiol per 139 vots,
amb 87 vots per a Josep Julià. Com a secretari, Antoni Sagarra i Mas. Un any després consten
com a sotspresidents, Josep Blanes, de l’àrea administrativa; Jani Ferrer, de l’àrea esportiva, i M.
Carme Barceló, de l’àrea cultural. Com a vocal, hi figura Antoni Castelló. Formant part d’aquella junta, van integrar-se com a caps de secció Joan Rodríguez, del GET, Antoni Castelló, del
GEAM, Agustí Poch, de Senders, Blanca Forgas, de Cultura, Josep Julià, de Muntanya i Refugi
Baldric, Francesc Moya, d’Esquí, Manel Massana, d’Amics de la Sardana, i M. Carme Barceló,
de la Comissió de Carnaval.
El 27 de febrer de 1993, en assemblea extraordinària, es va ratificar l’única candidatura presentada a la reelecció: president, Salvador Butí Papiol; sotspresident 1r, Josep Blanes Mínguez;
sotspresidenta 2a, M. Carme Barceló Martí; sotspresident 3r, Joan Ferrer Garriga; sotspresident
4t, Antoni Sagarra i Mas; secretari, Lluís Forgas Serra; tresorer, Manuel Vidal Laborda, i, com a
vocals, Ramon Casas Vidal, Blanca Forgas Puigvert, Ramon López Gálvez, Ramon Camacho
Olivella, Andreu Ferrer Paterna, Francesc Moya Povés, Manuel Massana Constantí i Agustí Poch
Parés.
A la següent assemblea extraordinària en què s’havien de fer eleccions presidencials, no es
va presentar cap candidatura. El president Salvador Butí havia manifestat la intenció de deixar el
càrrec després de vuit anys de mandat, però la junta li va demanar que s’hi mantingués durant
un any més per poder buscar una alternativa, i l’assemblea ho va aprovar per unanimitat: així,
doncs, el 24 de gener de 1998 es va prorrogar el mandat del president Salvador Butí i la seva
junta directiva. El 27 de febrer de 1999, en asssemblea general extraordinària, es va renovar la
junta: Salvador Butí Papiol, president; Joan Raventós Ill, sotspresident; Margarida Carbonell Pujol, sotspresidenta; Andreu Ferrer Paterna, sotspresident; Antoni Castelló Ricomà, sotspresident;
Agustí Poch Parés, secretari; Manuel Vidal Laborda, tresorer; Josep Blanes Mínguez, comptable,
i com a vocals, Judit Català Alcalde, Salvador Belchi Ibáñez, Jordi Vidal Simon, Lurdes Montoliu
Albet, Carles González Nogués, i Nati Salvadó Cabré.
El febrer del 2000, en l’assemblea general, es va donar l’anunciat relleu de presidència que
havia demanat Salvador Butí, donant pas a Toni Castelló, que ja venia exercint de sotspresident, amb la següent remodelació de la junta: president, Antoni Castelló Ricomà; sotspresidents,
Salvador Belchi Ibáñez, Margarida Carbonell Pujol i Joan Raventós Ill; secretari, Andreu Ferrer
Paterna; tresorer, Manuel Vidal Laborda; vocal comptable, Josep Blanes Mínguez, i vocals, Judit
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Català Alcalde, Carles González Nogués, Francesc X. Perelló Bernia, Agustí Poch Parés, Nati
Salvadó Cabré i Jaume Soler Serrano. Però abans de les vacances d’estiu d’aquell any, Antoni
Castelló, després d’un curt període, va deixar la presidència per motius personals i se’n va fer
càrrec el sotspresident Salvador Belchi.
El 23 de març del 2001, hi van tornar a haver elecccions presidencials, a les quals només es
va presentar una sola candidatura, que va ser ratificada: president, Salvador Belchi Ibáñez; sotspresidents, Francesc J. Perona Jiménez, Agustí Poch Parés i Jaume Soler Serrano; secretari,
Elio Perea Povedano; tresorer, Manuel Vidal Laborda, i vocals, Antoni Castelló Ricomà, M. José
Escuer Mestres, Jordi Lozada Espí, Robert Massana Garcia, Marta Montané Blanchart, Xavier
Rossell Alonso i Natí Salvadó Cabré.
En assemblea realitzada el 18 de desembre de 2004, amb una candidatura única que va ser
ratificada per aclamació, la junta quedava distribuïda de la següent manera: president, Salvador
Belchi; sotspresidents, Ricard Belascoain, Antoni Castelló, Manel Castillón i Agustí Poch; secretari, Antoni Olivares, i tresorer, Manel Vidal, junt amb els vocals representants de les seccions.
Amb aquesta darrera composició de junta s’arriba a l’actualitat i acaba, per ara, aquesta relació
dels presidents i de les juntes que han dirigit les actuacions i activitats de l’Agrupació Excursionista Talaia. És el moment d’expressar, una vegada més, el reconeixement a totes aquestes
persones que han contribuït amb el seu esforç, dedicació i il·lusió a la vida de l’entitat.
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LA SECCIÓ DE
MUNTANYA
LES PRIMERES ACTIVITATS

En l’assemblea general del 18 de juliol de 1956, es va crear la Secció de
Muntanya i Escalada, amb objectius semblants als que havia tingut a principis del segle XX la Secció d’Esports de Muntanya del Centre Excursionista de
Catalunya, des d’on es van impulsar les activitats de l’excursionisme muntanyenc. Així doncs, pel que fa a la Talaia, la Secció de Muntanya és gairebé la
mare de les altres seccions.
Sense cap experiència prèvia, però amb força entusiasme, els fundadors de
l’entitat van començar a impulsar sortides de baixa muntanya i rodalies, campaments i marxes, així com activitats força desconegudes encara, que només
se sabien de referència, com ara l’esquí, l’espeleologia, l’escalada o les travessades per l’alta muntanya, esforçant-se per aconseguir una sèrie de materials
especialitzats de què no es disposava inicialment, i menys en aquells anys de
limitat poder adquisitiu.

1957
21a Marxa de Regularitat de Catalunya.
Equip 129: Viqui Florenciano-Argimir
Granell
Foto Tomàs Muela

Així, la Secció es va començar a dotar dels rudimentaris materials de l’època:
cordes, una escala elektron, tendes de campanya, pitons i mosquetons, llums
d’acetilè, cascs de protecció senzills -però de motorista-... I de mica en mica
es va anar acumulant un petit estoc de material de muntanya que es llogava a
tots els socis de l’entitat. D’esquís, els pocs que hi havia eren de particulars: ni la
secció ni l’entitat es podien permetre les importants despeses que representava
disposar d’un quants parells d’esquís per llogar. Alhora, piolets i grampons eren
també de particulars i molts d’ells de fabricació casolana.
Un objectiu clar que es van plantejar, també, va ser la formació: organitzar
uns elementals cursets d’iniciació a la muntanya, amb nocions bàsiques d’excursionisme. Eren lliçons impartides pels mateixos socis, els que reunien més
coneixements d’experiències anteriors o bé extretes dels escassos manuals
d’alpinisme o d’excursionisme que coneixien.

1976
Acampada a l’Aplec de Lurdes
Foto Ramon Falcó

1962
Travessia amb esquís Núria – La Molina.
Colla dalt del Puigmal
Foto Josep Blanes

La Secció de Muntanya va catalitzar totes aquestes activitats. Amb el transcurs dels anys, els socis més actius van organitzar noves actuacions: la Marxa
Social per Descripció, els Campionats Socials d’Esquí, els Campaments Socials
de cada estació, els Campaments d’Alta Muntanya o de Vacances, i també el
primer període dels Campaments Aplecs. Es va impulsar la participació a totes
les Marxes de Regularitat i d’Orientació i es va prendre part també als Ral·lis
Socials de Baixa Muntanya, als Ral·lis d’Esquí, i als Ral·lis d’Alta Muntanya. Hi va
haver també la invenció d’una prova, de nom Operación Eskorpión, que era un
compendi de tot tipus de marxa. Una iniciativa que la secció va portar a terme,
va ser la col·locació d’un llibre registre a un cim d’alta muntanya , com és el Pic
de l’Infern, de 2.871 m. i va ser situat per primera vegada el 28 de juny de 1959
fins a 1961, en que fou canviat fins a 1966. Després d’un parèntesi es tornà a
posar de 1978 al 1979, i un darrer període de 1985 a 1986. El llibre estava situat
al peu de la creu del cim , en una capsa metàl·lica, que el protegia de les inclemències del temps, però que resultava afectat per les xispes dels llamps.
De les múltiples activitats que la Secció havia impulsat, de mica en mica van
anar-se creant altres seccions especialitzades: els primers a emancipar-se van
ser els esquiadors, en fundar, l’any 1964, la Secció d’Esquí. I van seguir a con-
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tinuació, l’any 1970, primer el GET –Grup Espeleològic Talaia- i
després el GEAM -Grup d’Escalada i Alta Muntanya-, que en
assolir l’autonomia deixaven orfe de l’activitat principal aquesta
secció. Es va deixar d’organitzar el Campament Aplec a partir
de 1977 (quan es va anul·lar com a campament i de l’aplec
se’n van fer càrrec els Amics de la Sardana). També, des de
1991, l’organització de la Marxa Social, en la qual la Secció
havia participat fins aleshores, va recaure en la Comissió de
Marxes i Caminades. En la mateixa època, també deixava de
ser responsable del Refugi Baldric. Amb aquesta buidada de
contingut, l’activitat muntanyenca d’aquesta Secció es va limitar a l’organització dels Campaments de Vacances, que van
iniciar-se el 1980 amb força èxit, fins al darrer el 1998.
Com gairebé totes les seccions, la de Muntanya ha sofert
durant aquests anys un constant canvi de personal responsable de la seva direcció. I els canvis de junta i de president de
la Secció, així com del secretari i, sobretot, el càrrec de cap
de material, ha estat d’una continuada rotació, amb pràcticament renovacions cada un o dos anys: en aquesta etapa, van
ser presidents de la Secció de Muntanya, des de 1956 fins a
1999: Josep Julià, Antoni Ordovàs, Josep Blanes, Antoni Penna, Joan Ferrer, Hel·leni Marqués, Antoni Campillo, David Vidal,
Josep Candela Oller i Ramon Martí.

1958
Escalant la paret de la Talaia. Antoni
Ordovàs superant el sostre
Foto Arxiu Talaia

L’ETAPA DE LA RENOVACIÓ
La Secció de Muntanya va engegar el 1999 un procés de
renovació a fons, primer portada per l’equip de Carles González i després per Nati Salvadó, que van aconseguir impulsar un complet programa de sortides de muntanya mitjana i
alta, recuperant l’esperit bàsic que havia tingut la secció en els
seus orígens: guiar els qui s’inicien a la muntanya amb travessies, ascensions, realització de cursets, i un llarg programa de
millora de les tècniques excursionistes. Així es va començar,
primer amb unes excursions de tempteig, que van servir per
engrescar la colla de joves que recolzaven aquella nova empenta a l’activitat, pels estanys de la Pera i els Pics de Perafita i
Munturull, i després un intent frustrat pel mal temps al Tempestats. Per l’octubre d’aquell 1999, un tomb pels voltants del Midí
d’Ossau fins el refugi de Pombie. Al novembre s’engegava el
I Curset d’Iniciació a l’Excursionisme, amb lliçons teòriques al
local social i sortides de pràctiques, entre d’altres al Pic d’Orri,
ja pel desembre.
A partir d’aquí, esmentarem els cims i serralades de les considerades muntanyes mitjanes, inclosa alguna de més alçada
-els cims assolits i considerats d’alta muntanya ja seran relaci102

1962
Campament social de vacances a l’Artiga de Lin
Foto Josep Blanes

1960
Equips participant a la 2a Marxa Social per Descripció. Control de can Bladet
Foto Arxiu Muela
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onats més endavant-. Pel gener de 2000 van començar per Paüls i la Serra
de l’Espina, mentre pel febrer pujaven a la Serra de l’Aubenç. Per l’abril, van
anar al Peguera i Cogulló d’Estela (Rasos de Peguera) i l’1 de maig recorrien
el Matarranya (massís del Port). Es va fer una sortida al Capcir, a conèixer la
Peira Escrita i el pic de Morters, i també una pujada al Puigsacalm. Pel desembre, van fer cap al Tuc de Bacivers, ja amb neu.
Ja en el 2001, per l’abril van fer una travessada per la Serra de Guara, i
pel maig assolien, des del refugi de Baborte, el pic del mateix nom. Pel juny
van tornar al Capcir, al Pic de la Grava, i després d’altres ascensions, pel
novembre van relitzar el II Curset d’Iniciació a l’Excursionisme, amb sortides
de practiques a Montserrat, al Montseny i a la zona pirinenca de Sant Maurici
i Pic de Pinetó.

1999
Curset d’Iniciació a l’Excursionisme.
Cursetistes a la Bauma del Grau dels
Barrots
Foto Carles González

En el 2002, van començar al febrer amb una sortida a la Serra de Sant
Gervàs (Pallars Jussà); al març, a la Serra de Carreu, també al Pallars Jussà,
tocant a la Ribagorça, i pel maig a les Penyes Altes del Moixeró, mentre pel
juny van anar al Racó de la Dòvia, a la Serra de Llaberia.
Entre altres ascensions del 2003, pel maig es va pujar a la Peña Montañesa
(Sobrarbe); al setembre assolien el Puig del Quer, per la canal del Cristall, i pel
desembre anaven a la Serra del Turp.
I dintre del 2004 es va pujar al Pic de la Carabassa, i al Bassegoda, però
també al Turbó, al Campbiel, al Molieres i al Mont Perdut, decantant-se cada
vegada més per l’alta muntanya.
Al 2005, per l’abril van recórrer la Serra del
Verd, pel maig van pujar al Montsent de Pallars,
i van culminar la celebració del Cinquantenari
amb un bivac col·lectiu al cim del Canigó, organitzat per aquesta secció, després d’haver pujat
per la canal de migdia, des de Marialles.
I fins aquí l’activitat realitzada. Ara bé, a més
del que s’ha detallat en aquest capítol, es pot
anar seguint el traç de la Secció de Muntanya
en moltes activitats en les que ha intervingut,
com ara els campaments, la marxa social o
l’assistència a altres marxes, a més d’un munt
d’ascensions d’alta muntanya, realitzades dintre del context global de l’entitat i altres detalls
que s’han anat inserint en el conjunt de les activitats talaienques d’aquests cinquanta anys.
Amb tot això es demostra la importància cabdal que ha tingut i té la Secció de Muntanya.

2000
Pas elevat per damunt el riu
Matarranya (Massís dels Ports)
Foto Joan Raventós

2003
Pujant cap al Puig del Quer per la
Canal del Cristall
Foto Carles González
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ELS CAMPAMENTS SOCIALS.
EL CÀMPING

Entre les primeres manifestacions de l’excursionisme ja es pot trobar la pràctica de les acampades com a forma de sortir de casa i anar a la muntanya. A la Talaia, els primers campaments
organitzats van anar vinculats amb els aplecs, tant a Lurdes com a Olèrdola, impulsats inicialment per l’entitat, encarregant-se’n la Secció de Muntanya a través de comissions organitzadores. Si bé poden ser considerats campaments, probablement hi predominava més l’esperit
festiu dels aplecs per sobre de l’objectiu de gaudir d’unes jornades de natura. Més endavant,
l’evolució dels campaments va anar derivant cap els massius campaments de vacances, on la
tenda canadenca clàssica va veure’s desplaçada, primer per les grans tendes xalet i, posteriorment, per les caravanes.
Parlarem dels campaments socials que se celebraven a cada estació, de l’assistència de socis i sòcies de la Talaia a altres campaments, així com dels Campaments Locals Infantils d’Iniciació a la Muntanya. Dels campaments d’hivern del GEAM, la majoria sobre la neu, es relacionen
en el capítol corresponent a aquesta secció. Recordem doncs, des dels inicis, quina ha estat la
història de les acampades talaienques.
1954 Al I Aplec a Sant Miquel d’Olèrdola (1953) no es va acampar. A la segona edició, sí
que es va fer acampada al recinte monumental, amb dues tendes i amb vuit o deu estadants.
Es va fer un foc de camp en el lloc que semblava una era, prop d’una vella pallissa, a redós de
la muralla iberoromana.
1955 El III Aplec es va celebrar el 7 i 8 de maig i es va fer
acampada amb una participació semblant a l’any anterior.
1956 Va començar l’any amb una acampada especial:
la inauguració del primer terreny de càmping per les rodalies
de Vilanova, el Càmping Vilanoveta, situat al terme de Sant
Pere de Ribes. La Talaia hi va contribuir amb dues tendes i
cinc acampadors. • A l’Aplec a Sant Miquel d’Olèrdola, començava a fer-se important el campament: 7 tendes amb 30
acampadors. • Es va fer també una acampada, anomenada
ja Campament Social, al Puig Montgròs, amb 40 acampadors
i 8 tendes plantades prop de Can Vinyals. • I aquell mateix
any es repetiria Campament Social, aquesta vegada al paratge
de la Font d’Horta, prop de Castellet, amb 9 tendes i amb 29
acampadors.
1957 Una acampada de la gent més jove va plantar 4 tendes al Pouet de la Vall, sota el Puig de l’Àliga, amb 20 acampadors. • Pel V Aplec a Sant Miquel d’Olèrdola, hi va haver 8
tendes amb 30 socis que van voler acampar a part de la gent
que pujava el diumenge a les sardanes de l’Aplec. • Un petita acampada de 2 tendes va reunir 8 acampadors davant els
cingles de Can Roca, a Castelldefels. • Un membre de la Talaia
va participar per primera vegada al Ral·li Internacional de Càmping, organitzat per la FICC, parant la seva tenda a Stuttgart
(Alemanya) junt amb campistes de tot el mon. • El primer Campament Social fora de la comarca va ser, a la tardor, a Santa Fe
del Montseny. Va reunir 12 tendes amb 33 acampadors, que,
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1956
Foc de camp al Campament de l’Aplec
a Olèrdola
Foto Tomàs Muela
1957
Assistència talaienca al Ral·li Internacional de Càmping de Stuttgart
Foto Francesc Soler
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com a principal activitat, van pujar al Turó de l’Home i Les Agudes, uns llocs que la majoria descobrien per primera vegada.

1957
Tertúlia dels acampadors al Campament Social de Santa Fe del Montseny
Foto Arxiu Blanes
1958
Campament Social al Bosc de Solers
(Sant Pere de Ribes)
Foto Arxiu Muela

1958
Un representant de la Talaia assisteix
al Ral·li Internacional de Càmping de
Brussel·les
Foto Francesc Soler

1958 I també a Castelldefels, prop de la Font de la Vall de
Joan (encara no envaïda per les escombraries del futur abocador), es va fer un altre petit campament de 5 tendes i 12 acampats. • I el VI Aplec a Sant Miquel d’Olèrdola, va incrementar
el cens d’acampadors: 10 tendes amb 41 socis campistes. •
Al Campament Social de Primavera fet a Salomó, a la vora del
riu Gaià, hi van haver 12 tendes plantades i 47 acampadors. •
De nou, aquell any, una tenda talaienca va tornar a participar al
Ral·li Internacional de Càmping, en aquesta ocasió celebrat a
Brussel·les, coincidint amb la celebració de l’Exposició Universal. • I el primer campament d’estiu o de vacances es va fer a
la Vall de Benasc, just davant de l’edifici dels Banys de Benasc,
i amb 10 tendes i 30 acampadors. Es va fer un intent d’escalada a l’Aneto pel vessant nord, que no va reeixir. Es va fer el
cim per Llosars i per Corones. • Un altre Campament Social va
ser el realitzat al bosc de Solers, a Sant Pere de Ribes, amb un
destacat foc de camp en què va participar una bona colla de
joves, a més dels 42 acampats en 12 tendes.
1959 Al cim de la Talaia es va realitzar, pel març, un Campament Social d’Hivern, amb 10 tendes i 26 acampadors, amb foc de camp inclòs. • I pel VII Aplec a Sant Miquel d’Olèrdola, el campament continuava augmentant en participació: s’hi van plantar 16 tendes amb 50 acampadors,
la qual cosa vol dir que la Talaia ja comptava amb un bon estoc de tendes per llogar als socis,
donat que, de tendes de propietat privada, n’hi havia molt poques. • Un altre dels campaments
socials, el de primavera, es va fer per l’abril al paratge de la Font de Ferro, a Gavà, i va propiciar la
visita a l’ermita de Bruguers i al castell d’Eramprunyà. Hi van participar 25 acampadors amb una
dotzena de tendes. • L’escenari del Campament Social d’Estiu va ser ben a prop de Vilanova,
al bosc de la Torre del Veguer, amb tempesta nocturna inclosa, que va inundar algunes de les
14 tendes i va fer evacuar alguns dels 30 socis acampadors. • Per les vacances d’estiu, un soci
de la Talaia va tornar a participar -i per tercera vegada- al Ral·li Internacional de Càmping, que
aquesta vegada es realitzava a Londres, i continuant després visitant Anglaterra i Escòcia. • Pel
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setembre, es va assistir al I Campament de la Mediterrània, que
se celebrava a la Punta de la Torre de la Mora, a Tarragona,
patrocinat per l’AECC (Associació Espanyola de Càmping i
Caravaning) i amb l’organització del G. Exc. Muntanyenc de
Tarragona. La Talaia va guanyar el trofeu per nombre més gran
d’acampadors, amb 26 socis i 10 tendes.
1960 Es va tornar una altra vegada a acampar dalt del cim
de la Talaia, amb 22 joves acampadors i 8 tendes. • L’acampada del VIII Aplec a Sant Miquel d’Olèrdola, va ser la més important en participació: 29 tendes i 100 acampadors. • Per l’abril
es va assistir al Campament Nacional que patrocinava l’AECC a
El Saler (València). • Amb un èxit considerable, va realitzar-se el
Campament Social de Primavera a la Font de Viladellops, amb
una assistència de 69 socis acampadors que van plantar 22
tendes. • Pel 23-25 de setembre i organitzat pel G. Exc. Muntanyenc de Tarragona, es va assistir massivament al II Campament del Mediterrani, al Càmping de La Torre de la Mora, i es va
tornar a guanyar el trofeu de nombre de participants, ja que hi
van anar 93 socis amb 25 tendes. • Va iniciar-se el Campament
de Tardor a l’ermita de Lurdes, preludi dels futurs Campaments Aplecs, i va tornar a augmentar
la participació, amb 32 tendes i 125 acampadors: en aquells moments l’afecció pels campaments, se situava com a una de les principals activitats talaienques.
1961 Pel 15-16 d’abril, va celebrar-se el Campament de Primavera a la Pineda de Salomó,
a tocar del riu Gaià, amb 6 tendes i 21 assistents. • Es va celebrar el IX Aplec a Sant Miquel
d’Olèrdola, que va resultar ser l’últim que s’organitzava. S’hi van plantar 14 tendes, amb 57 participants. • Una acampada social molt peculiar, es va fer a la Pineda de la Riera de Cubelles, a la
desembocadura del riu Foix, on l’activitat va estar centrada en el bany a la platja, la pesca, el futbol i la gastronomia, amb una participació notable amb 21 tendes i 74 acampadors, encara que
la vigilancia de la costa a mitja nit, amenacés de foragitar els acampadors. • Una altra acampada
menor a Can Ferrer, al municipi de Begues, on van participar 8 tendes amb 18 socis.
1962 Primera acampada a la neu, a la Tossa d’Alp, amb 3 tendes i 8 acampadors, alhora
que al mateix lloc se celebrava el II Campionat Social d’Esquí. • Pel juny, l’AECC va concedir a
la Talaia l’organització del IV Campament del Mediterrani, que es va celebrar a les pinedes de
Castelldefels, al càmping Quo Vadis?, amb 55 tendes i 178 acampadors. • També es va assistir,
amb 15 acampadors, al Campament General de Catalunya, organitzat des de la FCM i celebrat a
Fontmartina (Montseny). • I encara més acampades. Per l’agost, el 1r Campament Social d’Alta
Muntanya a l’Artiga de Lin (Val d’Aran), amb 40 socis i 17 tendes, amb ascensions al Forcanada,
Mulleres, Avellaners, Besiberris Nord i Sud, Maladeta i Aneto. • D’acampades se’n feien de tota
mena, com ara el Campament de la Castanyada, a dalt del cim de la Talaia, amb 4 tendes i 25
socis acampadors. • Es va continuar organitzant el Campament Social de Tardor, al recinte de
l’ermita de Lurdes, amb la vocació de convertir-se també amb Aplec.
1963 Es va organitzar, l’11 i 12 de maig, el Campament Social de Primavera, repetint el lloc
de l’ermita de Lurdes, com ja començava a ser tradició. En aquesta edició, el més nombrós en
assistents: 39 tendes i 145 socis. De mica en mica, i situant-lo en la tardor, s’anirà transformant
en l’èxit que seria durant 30 anys: el Campament i Aplec a Lurdes. • Per l’octubre, va tenir lloc el
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1960
Campament Social de Primavera a la
Font de Sant Joan a Viladellops
Foto Ramon Falcó
1961
9è Gran Aplec de Sant Miquel
d’Olèrdola (últim). Campament a
redós de les muralles
Foto Ramón Falcó

LES BRANQUES DE
L’EXCURSIONISME A LA
TALAIA

Campament Social de Tardor, al terme d’Olesa de Bonesvalls, al costat de la masia d’Els Casals
i sota del Puig de la Mola (535 m), al que es va pujar col·lectivament, per visitar també la boca de
l’avenc de la Ferla. Hi v assisitir 19 tendes i 50 acampadors.
1964 Pel maig es va organitzar el Campament Social de Primavera a la Font del Bosc
(Canyelles) i es va col·locar una gran creu de ferro al Puig de l’Àliga, 464 m, com a cim més alt
de la comarca. Hi van participar 20 tendes amb 60 socis. • Per les vacances d’estiu, es va fer
un Campament Social sota la vall de Conangles, i a la vora de l’Hospital de Vielha i de la boca
sud del Túnel, amb 35 acampadors que van plantar 10 tendes. Es van fer ascensions a l’Aneto per Molieres, i als Besiberris i Comoloformo. • Amb la mateixa tònica que els darrers anys,
però aquest cop a l’octubre, es va celebrar el Campament Aplec a Lurdes, amb 16 tendes i 40
acampadors.
1965 El Campament Social de Primavera va tenir com a escenari el paratge de la Font Grossa, a la vora del riu Brugent, prop de La Riba, amb la nodrida assistència de 60 socis acampadors i 29 tendes. A més del foc de camp, l’endemà els més joves van muntar una tirolina, mentre
d’altres visitaven l’Esqueix, el Castell Dalmau i el Pinatell. • Per l’octubre, al Campament Aplec a
Lurdes, a més de la gent de Vilanova que van pujar la nit del dissabte a veure les actuacions del
foc de camp, es va presentar una novetat: la 1a cursa de cros Vilanova-cim de la Talaia-ermita
de Lurdes, que es mantindrà mentre va celebrar-se l’aplec. La participació al campament va ser
de 44 tendes i 165 acampadors.
1966 Pel juny es va celebrar el Campament Social de Primavera al Bosc de Can Muntaner,
prop d’Olivella, substituint el foc de camp per una sèrie de projeccions a la Sala del poble. Una
assistència acceptable de 68 acampadors, que van plantar 16 tendes, va contribuir a l’èxit de la
festa. • I per la tardor, el ja tradicional Campament Aplec a Lurdes, amb gran afluència de públic i
d’acampadors, que van plantar 48 tendes, amb 162 acampadors censats i molta gent fent bivac
per les rodalies del recinte.
1967 El Campament Social de Primavera es va fer al maig a Aiguaviva (Pla de Manlleu), al
Baix Penedès, on es va comptar amb un nombre considerable de socis, més de 90, que van
plantar 31 tendes. • Per l’octubre es va celebrar el Campament Aplec a Lurdes amb afluència
semblant a l’any anterior. Després del foc de camp va caure una forta tempesta, que va inundar
algunes tendes i va obligar a passar la nit a l’aixopluc de l’ermita. • També es va fer el Campament de la Castanyada, dalt del cim de la Talaia, amb 27 participants i 8 tendes.
1968 Pel maig hi va haver una representació talaienca al Campament de Primavera de
l’Agrupació Excursionista Catalunya de Vilafranca del Penedès, que va tenir lloc a Viladellops. •
El maig, es va celebrar el Campament Social de Primavera a Aiguaviva (Baix Penedès) que va
comptar amb 103 participants i 28 tendes. • Per l’agost es va participar al XXVII Campament
Nacional d’Alta Muntanya, que es va realitzar a la vall de Monestero, amb 3 tendes i 8 assistents, amb ascensions als pics de Peguera, Monestero i Encantat Gran. • En aquesta ocasió,
el Campament Aplec a Lurdes es va realitzar conjuntament amb el II Campament del Penedès.
A més de la gran participació –a part dels que van fer bivac, es van comptabilitzar 80 tendes
i 310 acampadors- i dels actes propis de l’aplec, cal destacar la celebració d’un homenatge
a Pompeu Fabra en l’any de la celebració del seu centenari, amb la col·locació d’un monòlit
commemoratiu.
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1968
Campament Aplec a l’ermita de
Lurdes. L’acampada entremig de la
pineda
Foto Arxiu Talaia

1969 Els Campaments a Lurdes van canviar oficialment de nom: en endavant van passar a
anomenar-se Campament Aplec, ja que aquest vessant d’aplec va agafant més protagonisme.
De totes maneres, la participació a l’acampada va continuar sent considerable: es van plantar
71 tendes amb 290 acampadors. • Potser buscant una acampada mes tranquil·la, el mateix novembre, es va fer un altre Campament de Tardor a Aiguaviva, amb 6 tendes i 30 acampadors.
1970 Per l’octubre, el Campament Aplec a Lurdes va començar a patir incidents durant
l’acampada nocturna.
1971 Pel juny va tenir lloc com a cloenda del curs del 1r Cicle d’Excursions per a Infants, el
1r Campament Local Infantil d’Iniciació a la Muntanya a la Font de Sant Joan, a Viladellops, on
es van plantar 14 tendes amb 50 nois i noies i 9 monitors. • Mentre per l’octubre, al Campament
Aplec es van reproduir els incidents de l’edició anterior, sobretot al foc de camp, on les actuacions van rebre les desconsideracions d’algunes colles d’incontrolats.
1972 Com a final de curs del Cicle d’Excursions per a Infants es va celebrar el II Campament
Local Infantil d’Iniciació a la Muntanya, a Els Graus (Guardiola de Fontrubí). • Al Campament
Aplec de Lurdes, a la nit del dissabte, va caldre la presència de la Guàrdia Civil per què es poguessin realitzar amb normalitat els actes del programa.
1973 Per finalitzar el III Cicle d’Excursions per a Infants es va fer el III Campament Local Infantil d’Iniciació a la Muntanya, al Bosc de la Múnia (Miralles). • El Campament Aplec es va celebrar
amb normalitat, convertit en una festa multitudinària. A part del foc de camp, van destacar els
actes de l’Aplec de diumenge.
1974 El programa d’aquesta edició del Campament Aplec no presentava cap variació sobre
l’any anterior. Però la pluja va encarregar-se de fer desplaçar la festa del foc de camp sota cobert, a l’edificació propera a l’ermita, perdent encara més el poc aire excursionista que li quedava. L’endemà, amb un bon dia, l’Aplec va celebrar-se amb èxit.
1975 Seria la darrera edició del Campament sota el règim franquista, fins i tot semblava
olorar-se algun canvi transcendental.
1976 Es va celebrar el VI Campament Local Infantil d’Iniciació a la Muntanya, repetint un lloc
excel·lent per a aquestes acampades, com són Els Graus, a Guardiola de Fontrubí. • Per l’octubre es va celebrar un dels Campaments Aplecs de Tardor més emotius, el primer del postfranquisme: el campament, que havia anat esdevenint aplec, va cedir el protagonisme als ciutadans
i ciutadanes que van anar al recinte de l’ermita de Lurdes, i el van convertir en una porta oberta
cap al futur en llibertat i en democràcia. Com a campament, l’assistència va ser excel·lent, amb
mes de 80 tendes i més de 300 acampadors.
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1977 A l’Aplec de Lurdes va deixar de fer-se el Campament. L’organització passava als
Amics de la Sardana.
1978 Pel juliol, el Campament Local Infantil d’Iniciació a la Muntanya, es va fer a Santa Candia (Orpí) amb 40 nens i nenes i 8 monitors.
1979 Els nens i nenes del Cicle d’Excursions per a Infants, van participar al Campament General Infantil de Catalunya, celebrat a Fonollosa-Fals, a l’Ermita del Grau (Bages). De Vilanova, hi
van participar 28 infants amb 9 tendes i 9 monitors, entre els 1.212 nenes i nenes excursionistes,
acampats en 278 tendes. • La Talaia va participar en el Campament de Primavera de la Vegueria
de la III Regió, a Canaletes (Penedès-Anoia) prop del Salt de la Mala Dona. Hi van participar 15
tendes, amb 62 acampadors de Vilafranca, Sitges, Vendrell i Vilanova. • La Secció de Muntanya
va organitzar el I Campament Social de Veterans, que es va celebrar a la Pineda de Salomó, amb
6 tendes i 18 acampadors.
1978
Una acampada social a la vall de
Pineta, preludi dels campaments
de vacances
Foto Josep Blanes
1981
Campament Social de Vacances
d’Estiu a la Vall d’Aiguamoix (Aran)
Foto Josep Blanes

1980 Aquell any, impulsat per la Secció de Muntanya, va iniciar-se un cicle de Campaments
d’Estiu o de Vacances que durarà 20 anys, normalment al Pirineu. La que es pot considerar la
primera edició d’aquesta acampada es va fer a la Vall Pineta, al Pirineu aragonès, i prop de Bielsa, amb 18 tendes i 67 acampadors.
1981 El segon Campament d’Estiu es va celebrar per l’agost a la Val d’Aiguamoix, just davant dels Banys de Tredòs, amb força ascensions per la zona
de Colomers, Ratera i Montarto, i amb 32 tendes i 160 acampadors.
1982 Continuant les acampades d’estiu, aquell any es va
anar a la Vall d’Ordino, a Andorra, amb 87 acampadors i 25
tendes.
1983 El 4t Campame nt d’Estiu es va plantar a la Vall d’Hecho, a Ansó, al Pirineu de Navarra, i hi van assistir 92 acampadors amb 28 tendes.
1984 I el 9, 10 i 11 de juny, la Talaia va organitzar el XXXIV Campament General de Catalunya, a les instal·lacions del
Càmping Vilanova Park. Amb una participació acceptable, va
resultar un èxit, tot i la davallada que des feia uns anys registrava aquesta activitat. • El Campament Social d’Estiu-84, es va
plantar a Tavascan, a la Ribera de Cardòs, amb 28 tendes i 92
acampadors destacant que, a més dels actes lúdics propis de
l’acampada, es van fer moltes ascensions d’alta muntanya, havent assolit, entre altres, la Pica d’Estats (3.142 m), el Monteixo
(2.905 m), el Certescan (2.853 m), el Noris (2.854 m), l’Ascobes
(2.778 m), el Salibari (2.537 m), el Centfonts (2.886 m) i el Palomer (2.834 m), entre d’altres.
1985 Per les vacances d’agost va tenir lloc el Campament
Social d’Estiu, aquest cop a la Cerdanya, concretament a Cap
de Rec, i a una alçada de 1.864 m, amb 108 acampadors i 28
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tendes. S’hi van afegir, a més, dues caravanes, la
qual cosa va fer veure que aquests campaments
estaven començant a canviar, i que en properes
edicions les caravanes s’anirien fent majoritàries.
1986 Aquesta vegada, el lloc escollit per realitzar el Campament d’Estiu va ser Les Planes, a
Espinavell, i hi van participar 120 acampadors amb
35 tendes i caravanes.
1987 El Campament Social d’Estiu o de vacances, es va situar aquell any al Pla de Sanarta, a
Benasc, amb els massissos de la Maladeta-Aneto
per una banda i de Posets per l’altra.
1988 Pel maig, la Talaia va participar al Campament General de Catalunya que es va celebrar a
Santa Maria de Pratdip, al Baix Camp. De les 101
tendes i caravanes i 328 acampadors que hi van
anar de tot Catalunya, 21 acampadors amb 7 tendes eren talaiencs, arribant al quart lloc en nombre de participants. • Aquell any, el Campament
d’Estiu es va establir a la Vall Fosca, concretament
a Espui, participant-hi 45 tendes i caravanes amb
150 acampadors. • Pel desembre, la Secció de
Muntanya va fer l’intent de continuar un Cicle
d’Excursions per a Infants amb una acampada a
Campdàsens, amb 28 nens i nenes i 8 monitors, i
amb 10 tendes.
1989 Aquesta vegada es tornava a la Vall de Pineta però havent-se quadruplicat les tendes i
caravanes, que en total van ser 97, mentre que els acampadors, que havien augmentat sobretot
per la gran quantitat de nens i nenes, fins a 170. Es van fer ascensions, entre altres, al Mont
Perdut i a La Múnia.
1990 Una nova edició del Campament Social d’Estiu que es va celebrar a Andorra, concretament a la Vall de Ransol, va resultar ser un dels més reeixits, tant en excursions i ascensions
d’alta muntanya com en assistència rècord, que va ser de 183 acampadors i 58 caravanes i
tendes. Les caravanes ja eren clarament majoritàries, davant les tendes xalet.
1991 Els organitzadors del Campament Social d’Estiu van decidir abandonar els Pirineus, i
establir aquesta acampada a Maraña (León), al Prado de San Roque, i realitzant sortides turístiques cap a Oviedo, Cangas de Onís, Covadonga, Llacs d’Enol, Potes, Fuente De, les coves de
Valporquero i Lleó, mentre es van fer ascensions a Punta Hoguera, Punta de la Cruz, Valcerrao,
Peñas de Mediodía i es va recórrer la Garganta del Cares. Una acampada de 164 persones, amb
24 tendes, 26 caravanes i 13 remolcs convertibles.
1992 El Campament Social d’Estiu va celebrar-se a Tavascan, prop dels Plans de Boavi,
amb les activitats habituals, a les quals es va afegir una espectacular baixada en ràfting amb 44
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1984
El 34è Campament General de
Catalunya és organitzat per la Talaia
al Mas Roquer, a Vilanova i la Geltrú
Foto Tomàs Muela
1990
Campament Social d’Estiu o de Vacances a la Vall de Ransol (Andorra)
Foto Josep Blanes
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acampadors bogant per la Noguera Pallaresa, mentre a l’alta
muntanya es van assolir el Pic de Certescan, la Pica d’Estats, el
Pic de Sotllo i el Pic de Monteixo. Els campaments en terrenys
lliures, com ara el de la Talaia, començaven a tenir problemes
de denúncies per part dels càmpings. En aquesta ocasió, els
Mossos d’Esquadra van trobar correcte el permís atorgat. Hi
van participar 140 acampadors en 7 tendes xalet, 9 remolcs
convertibles i 32 caravanes.
1993 Es va tornar a sortir del Pirineu, desplaçant el Campament d’Estiu cap a la comarca de Pinares (Sòria) i, concretament, a la vora del poble de Vinuesa. Va continuar la bona assistència, amb 41 caravanes i tendes amb 127 acampadors.

1991
Vista del Campament Social de
Vacances a Maraña (León)
Foto Josep Blanes

1995
El Campament Social de Vacances es
fa en terrenys del Càmping Robinson
(Enveig)
Foto Josep Blanes

1994 L’edició d’aquell any del Campament d’Estiu es plantava a Navarredonda de Gredos, a la província d’Àvila, on ja es
constatava que l’assistència començava a davallar: només 24
caravanes i remolcs convertibles acollint 68 acampadors.
1995 En aquesta ocasió es va tornar al Pirineu per plantar el Campament d’Estiu a la
Cerdanya, amb la novetat que es faria en el terreny del Càmping Robinson, al poble francès
d’Enveig, just a tocar de La Tour de Carol, i des d’on, a més de fer turisme, també una bona colla
van assolir el Carlit i el Puigmal. La participació, en la mateixa línia de l’any anterior, comptava
amb 26 caravanes, remolcs i tendes, amb 79 acampadors.
1996 Per l’agost es va fer el Campament d’Estiu amb una ubicació considerada per la majoria dels assistents com a encertadíssima. Tot i que ja no es podien fer els campaments lliures,
havent-se de buscar el lloc en un càmping legalitzat i establert, en aquesta edició es va triar el
Càmping Ariztigain, a Navarra, al municipi de Sumbilla, a la ribera del Baztan-Bidasoa. Això va
permetre un munt de visites turístiques
i culturals, i també d’espais naturals,
com el Parc del Señorío de Bértiz. El
balanç d’assistència va ser reduït: 75
acampadors, que hi van anar amb 13
caravanes, 8 remolcs convertibles i 4
tendes.
1997 L’acampada talaienca va haver d’anar a parar, igual que l’any anterior, a un càmping establert. Així, en
aquesta edició, van anar a Alcalá de
la Selva, a Terol, a tocar de la serra de
Gúdar, i concretament al Càmping Los
Álamos, on van acampar 21 caravanes,
remolcs o tendes, i un total de 64 campistes.
1998 Aquell any va representar la
davallada definitiva d’aquesta festa
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2004
Les tendes actualment es fan servir per
a travessades o per assolir un cim
Foto Jordi Pons

dels acampadors de la Talaia: només 5 famílies, amb les corresponents caravanes i remolcs,
es van plantar al Càmping d’Avin, a la regió de Pics d’Europa, on van poder recórrer els indrets
més interessants. Però aquesta acampada ja no tornaria a reeixir, tant per cansament dels organitzadors, com per la pèrdua d’atractiu d’aquestes trobades col·lectives, i encara més des que
s’havia anat a parar als recintes dels càmpings.
Cal dir que no sols van esgotar-se els Campaments d’Estiu. A la Talaia van deixar de fer-se
acampades de tipus social. En tot cas, alguns socis van seguir utilitzant les caravanes, installades en algun càmping o, alguns altres, van seguir fent servir les tendes per acampar prop
d’algun cim a conquerir, o per poder realitzar alguna travessada.
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LES DIVERSES
ASCENSIONS
D’ALTA MUNTANYA

1957
La primera ascensió d’un grup talaienc
al cim del Mont Perdut (3.356 m)
Foto Josep Blanes
1958
Dalt de l’Aneto (3.404 m): Julià,
Ordovàs, Blanes i Lozada procedents
del Campament de Banys de Benasc
Foto Arxiu Ordovàs

Aquest capítol recull una activitat de les més significatives de la història de la Talaia: culminar
una travessada, un cicle de sortides, un campament o una simple excursió d’un dia, amb una
ascensió a un cim d’alta muntanya, ha estat gairebé sempre l’objectiu principal dels socis de
l’entitat. No es por atribuir a una o altra branca de l’excursionisme l’exclusiva de l’alta muntanya:
ja els primers cims conquerits des de la fundació de la Talaia s’assolien independentment de
la pertinença a una o altra secció, per bé que, inicialment, la Secció de Muntanya capitalitzava
l’organització d’aquestes sortides, o, més endavant, va ser el GEAM que es va atribuir determinades ascensions, evidentment utilitzant tècniques d’escalada i seguint vies de dificultat que
no eren a l’abast de la majoria d’excursionistes -entre aquestes, les ascensions fetes per les
expedicions i altres sortides d’alpinistes a serralades fora del
continent europeu-. Sense cap dubte, també, una important
font d’ascensions d’alta muntanya va ser la participació als Ral·
lis d’Alta Muntanya i als d’Esquí. Fins i tot seccions com la de
Senders han culminat de forma col·lectiva alguns cursos del
GR amb ascensions multitudinàries a cims d’alta muntanya, o
dins d’activitats tan reposades com els campaments de vacances, s’han assolit els cims més importants dels Pirineus i d’altres contrades. I una altra font d’ascensions ha recaigut en les
sortides particulars de colles de socis, a les quals també se’ls
atribueixen notables ascensions. Cal dir que les ascensions per
vies normals a l’alta muntanya, darrerament, han tornat a ser
organitzades principalment des de la Secció de Muntanya.
Amb l’intent d’esmentar les ascensions que es poden considerar més rellevants, es pot començar aquesta història fins
i tot abans de la fundació de la Talaia, ja que l’agost del 1954
s’assolia l’Aneto per la seva glacera, i el 1955, des de Góriz es
pujava el Mont Perdut. Ja com a sortida oficial de la Talaia, el
1956 s’intentaven els Pocets però es quedaven a 100 m del
cim, mentre que el 1957 feien el Mont Perdut també des de
Góriz i, el mateix any, al novembre, es pujava al Carlit. L’abril del
1958 s’arribava dalt del Puig Pedrós i, per l’agost, es feia l’Aneto pel Coll de Corones des de Vallhiverna, i pel 1959 s’aconseguia la primera ascensió al Mont Blanc, el sostre dels Alps, per
l’Aiguille du Gouter i pel Dom. També es feia una ascensió al
Pic de l’Infern per col·locar-hi el llibre de regístre. El mateix any
s’assolia el Peguera.
L’any següent, el 1960 per l’agost, en ascensió col·lectiva,
s’assoleixen el Mont Perdut des de Pineta, pel llac Marborè, i
després l’Aneto pel Portilló i la gelera principal. El 1961 s’afegeix als cims conquerits el Vinhamala, des del refugi de Baysellance i la gelera d’Ossoue. L’any 1962, i prenent com a base
el campament social a l’Artiga de Lin, s’assoleix dues vegades
l’Aneto, per la gelera, i una a la Maladeta Occidental, havent
assolit també la Forcanada i el Tuc de Molieres, amb bivac previ
a Coll Alfred, per anar posteriorment cap als Besiberris Nord
i Sud i assolir-los. I el 1963, al març, es repeteix el Peguera
deixant els esquís més amunt de l’estany Saburó, i es torna al
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Mont Perdut des de Góriz: També aquell agost, i per segona
vegada, es torna a pujar al Mont Blanc des del refugi de Gouter.
El 1964 es repeteix el Molieres. Curiosament, aquell any la Marxa de Regularitat de Catalunya va passar pel cim del Puigmal,
amb la qual cosa tots els participants van fer alta muntanya, i
el 1965 es torna a assolir el Mont Blanc, i per primera vegada
s’aconsegueix el cim del Cervino (Matterhorn) als Alps suïssos,
per l’aresta de Hörnli, a més de 8 cims de la zona de Montgarri
del Ral·li d’Alta Muntanya del CEC: el Mall Bulard, el Parros, el
Perescals, el Tuc de Montoliu, el Mont Valier, el Pic de Clavera,
el Tuc de Marimanya i la Pica de Bonabé. Pel 1966, es repeteixen el Mont Perdut i el Vinhamala, i al Ral·li d’Alta Muntanya, es fan els Besiberris i el Forcanada. L’any 1967, durant el
Ral·li d’Alta Muntanya, s’aconsegueixen el Vallhiverna, l’Aneto,
la Maladeta, el Margalida, el Pic Russell i la Punta Astorg. Pel
1968, des del Campament d’Alta Muntanya de la FEM es torna
a pujar al Peguera i també a l’Encantat Gran des de la Valleta
Seca, mentre que al Ral·li d’Alta Muntanya s’assoleix el pic de
Pocets, el Pavots, el Tourets i la Pica Blanca. L’any 1969 és el Ral·li d’Alta Muntanya
el que proporciona més cims a la collita d’alta muntanya: el Certescan, el Querosos,
el Senò, el Turquilla, el Baborte, el Tres Pics, el Sotllo, el Broate, a més del coll de
Naorte. A l’agost es torna a assolir el Mont Blanc per la colla del Curset Juvenil. En
l’edició del Ral·li d’Alta Muntanya de l’any 1970, s’aconsegueix el Cotiella, el Picollosa i el Pic de Las Coronas.
El 1971, en el mateix Ral·li, van ser el Tuc de Saboredo, l’Amitges i el Cendrosa,
als quals s’afegien el Gran Tuc de Colomers, el Tuc de Ratera i finalment el Tuc de
la Salana. I l’any 1972 només es va fer alta muntanya durant la celebració del Ral·li,
que en aquesta edició, i des de Pineta, va assolir la Múnia i el Mont Perdut, mentre
que, a l’any següent, 1973, en la mateixa prova es va pujar al Besiberri Sud i al Pic
d’Avellaners, a més del Montardo. El 1974 un parell de socis van assolir l’Aneto,
mentre els participants al Ral·li van fer el Mont Roig, el Roia de Mollàs i el Montarenyo. El 1975 van ingressar a l’inventari de cims assolits el Gran Pic de Baticielles,
el Pic de Perramó, el Montidiego, el Clarabide Nord i el Pic de Gias. El 1976, el
Gerber, el Bassiero, el Tuc de Saboredo, el Bergús, el Tuc de la Llança i es va repetir
el Ratera i el Gran Tuc de Colomers. Aquell any se celebrava el Centenari de l’Excursionisme, i es va fer l’ascensió commemorativa al cim més alt de Catalunya: la Pica
d’Estats. Molts talaiencs van assolir-la. Pel 1977, el Ral·li va tornar al Vinhamala, a
més de l’Aratille i el Brazato.I l’Aneto rebia la visita d’una colla d’Amics de la Sardana, que culminaren l’ascensió ballant una sardana dalt el cim. Pel 1978 no es registra cap nova ascensió,
però per l’agost es va repetir el Mont Perdut. El 1979, el Ral·li va passar per Andorra i, des de la
vall d’Ingles, van assolir-se el Sisqueró, el Pic d’Escobes, el Pic Alt de la Cometa i el Fontargent.
I per l’agost, el cim del Peña Vieja, als Pics d’Europa.
L’any 1980 en el 25è Aniversari de la Talaia, s’escull el Pic de Bastiments per què hi pugin
els socis per celebrar-ho i aconsegueixin la medalla commemorativa. També es fa una hivernal
al Mont Perdut. A partir d’aquí hi ha un important parèntesi d’ascensions d’alta muntanya, en
deixar de participar als Ral·lis. A part d’alguna escadussera iniciativa particular d’alguns socis
per aportar novetats a aquesta relació, només es poden afegir les ascensions que es fan des
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1960
Les cordades talaienques vorejant el
Coll de Corones cap a l’Aneto
Foto Josep Blanes
1965
Creu del cim del Canigó (2.784 m).
Marcel·lí Ferrer, Casimir Massana i
Anton Penna
Foto Marcel·lí Ferrer
1972
Margarida Paterna, primera dona
talaienca que assoleix el cim del
Cervino (4478 m)
Foto Marcel·lí Ferrer
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dels Campaments de Vacances. Així, el 1981, des de l’Aiguamoix s’assoleixen Colomers, Ratera i Montardo, i l’any següent,
1982, pel juny, una bona colla aconsegueixen l’Aneto. El Campament de Vacances del 1984 aporta nous cims i alguns de
repetits: Pica d’Estats, Monteixo, Certescan, Noris, Ascorbes,
Salibari, Centfonts i el Palomer. També per l’agost, dos socis
assoleixen un quatremil: el cim del Gran Paradiso, als Alps italians. Per l’estiu de 1985, amb base al campament de Cap de
Rec, es fan ascensions a la Tossa Plana de Lles, al Perafita,
al Munturull i al Mugueta. Per l’octubre, es conquereix el Naranjo de Bulnes, als Pics d’Europa. Pel 1986, durant l’estiu,
s’aconsegueixen des del campament d’Espinavell cims com
el Costabona, Bastiments, Canigó, Pic de l’Infern, mentre que
els senderistes finalitzen la Travessada a Catalunya amb una
col·lectiva a la Pica d’Estats. Passant al 1987, finalitza el GR4 amb els senderistes dalt del Puigmal, i unes setmanes més
tard, una colla des de Núria puja al Noucreus, al Pic de Infern,
al Pic del Fresser i al Bastiments, recordant que el Gra de Fajol ja s’havia assolit. I pel campament de 1988, des de la Vall
Fosca s’assoleixen, entre d’altres, el Montsent de Pallars, el
Peguera i després el Pic Verdaguer, la Pica d’Estats i l’Encantat
Gran. Per altra banda, un soci assoleix amb altres companys
un quatremil, el Rimpfischorn, als Alps suïssos. El campament
de 1989, des de Pineta, propicia la pujada a la Múnia, al Mont
Perdut i al Cilindre.

1989
Dalt del Mont Perdut, una de les colles
que pujaven del Campament de Pineta
Foto Josep Blanes
1993
Colla de talaiencs dalt del Pic de
Bastiments
Foto Arxiu Bertran
1993
Una altra colla assoleix el cim del
Montardo (Val d’Aran)
Foto Arxiu Bertran

L’any següent, el 1990, es comença amb les ascensions, als
Alps suïssos, de la Jungfrau, el Mönch i l’Eiger. Per altra banda, els senderistes finalitzen l’itinerari de GR amb 86 caminants
dalt del Canigó. També pel juny una bona colla de socis assoleix el cim del Carlit. I des del campament de la vall de Ransol
(Andorra) es fan les ascensions al Pic de la Serrera, Pic Alt de
la Cometa i Pic del Monjo, i també al Pic de Tristaina. Durant
el 1991, s’ha d’afegir la campanya d’estiu al Pirineu francès,
començant pel Circ de Tromouse, on es fa el Pic Heid, Punta
d’Aires, Pic Tromouse, Serre Mourene, Petita Múnia i la Múnia,
a més del Marboré, Taillon, la Torre i el Casc de Marboré i més tard el Campbiel. Un cim que
encara no s’havia fet constar –i ja s’havia assolit moltes vegades– era el Pedraforca: aquell any
hi puja una colla de 24 talaiencs. I des del Campament d’estiu a Maraña (Lleó) es fan ascensions a Punta Hoguera, Punta de la Cruz, Valcerrao i Peñas del Mediodía. L’any 1992, des del
Campament d’estiu, s’assoleix la Pica d’Estats, el Certescan, el Sotllo i el Monteixo, i, pel juliol,
el Breithorn, als Alps suïssos. L’any 1993, per l’abril, es puja amb esquís al Pic d’Alba i, al juliol,
una altra colla puja al Montardo i també al Perdiguero. De nou es torna a participar als Ral·lis
d’Alta Muntanya, encara que un sol equip, que aconsegueix el Ventolau i el Mont Roig. I passem al 1994, amb una ascensió al Pic de Sant Barthélemy, a l’Ariège. Al juliol, i participant a la
Copa Catalana de Ral·lis, en una primera prova s’assoleixen l’Aneto, el Corones, el Pic del Mig,
l’Aragüells i després el Cap de Llausset, el Vallhiverna i la Tuca Arnau, mentre que, pel setembre,
en una segona prova, pugen a la Forca de Remuñe, Perdiguero, Literola, Royo i als Cabrioulés.
També una colla assoleixen el Besiberri sud pel juliol i un altre grup, el mateix mes, puja a la Pica
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1995
Des del Campament d’Enveig s’assoleix, entre d’altres, el cim del Carlit
Foto Josep Blanes

d’Estats. Des del campament d’estiu, a l’agost i a Gredos, afegeixen l’Almanzor; mentre, el mateix mes, un altre grup assoleix
el Taillon des de Gavarnie. A la tardor, un grup aconsegueix
l’Aneto ple de neu nova, mentre d’altres, al novembre, pugen
dalt del Montardo.
En el transcurs de l’any 1995, el del 40è aniversari de la
Talaia, per celebrar-ho, es fa una ascensió col·lectiva al cim del
Tristaina (Andorra). També des de la participació a la Copa Catalana de Ral·lis s’aporten cims com ara Peguera, Mainera, Comoloformo, Avellaners o pic de Font Blanca, pic de Rialb i pic
de l’Estanyó. Els senderistes celebren 10 anys de GR pujant
col·lectivament a la Tossa Plana de Lles, i més endavant culminen el curs al Pic Alt de Comapedrosa. Des del campament
d’estiu es fan ascensions col·lectives al Carlit i al Puigmal. Tampoc es pot oblidar que, en sortides hivernals s’assoleix el Salòria i el Puigmal per una banda, i per l’altra, els Pocets i després
el Molieres amb esquís. De l’any 1996 es poden ressenyar les
ascensions del Puig Pedrós, el Monteixo, el pic de Neuvielha, i
els participants al Ral·li aconsegueixen el Mauberme. Durant el
1997 destaquen les pujades al Taillon, el Casco, el Mont Perdut
i la Punta de las Olas, i també una col·lectiva al pic de Salòria,
i a l’estiu el Mont Blanc. Passem a l’any 1998, en què s’assoleixen la Maladeta, l’Abadias, pic del Mig, Corones, l’Aneto i el
pic d’Oliveres, i també el Peguera, i -propiciat per la Secció de
Cultura- es fa el Pic de la Dona i també el Tuc deth Port de Vielha. Una altra colla puja dalt del Vallhiverna, el Culebras i la Tuca
Arnau, i s’afegeixen els de les sis proves dels Ral·lis, és a dir,
els pics Font Viva, Coma d’Or, i Lavans, Medacorba, Roca Entravessada, Baiau, i Bastiments, Pic de l’Infern, i serra del Cadí,
i pic del Port de Siguer, pics Arial, Font Blanca, de l’Estany Esbalçat. Uns altres, fan el pic Jean Arlaud, Gourgs Blancs, Torre
Armengaud, Lourde Rocheblade, els tres cims del Clarabide i
la bretxa de Gias. Durant l’any 1999, els cims d’alta muntanya
són aconseguits per altres protagonistes: ja no es realitzen els
campaments socials d’estiu i la participació als Ral·lis d’Alta
Muntanya també s’interromp - aquest és el darrer any en què
s’hi participa i només amb un sol equip -. En canvi, la Secció de
Muntanya renova l’equip i fa un bon programa d’ascensions.
Els darrers participants a les proves de l’11a Copa Catalana
de Ral·lis assoleixen cims com el Fontviva, Coma d’Or i Puig
Pedrós de Lanós, també el Tuc de Ratera, el Bergús, Crabres
i Colomers. Segueixen amb el Subenulls, Morto i Peguera, i
finalment el pic de la Dona. Mentrestant, la Secció de Muntanya
s’estrena als pics de Perafita i Munturull, i pel juliol, junt amb
membres del GEAM assoleixen el Bathleitós, i també més tard
pugen al cim del Triglav, als Alps Julians (Eslovènia). Per altra
banda, assoleixen el Petretxema. Ja durant l’hivern pugen al
Pic de l’Orri des de Rubió. Aquell any, una cordada aconsegueix el Gran Paradiso, als Alps italians.
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2001
Josep Bertran i Lluís Orús arriben dalt
de l’Aneto amb la creu colgada de neu
Foto Josep Bertran
2002
La colla Salleras-Mañé-Bertran
assoleixen el Beciberri Nord
Foto Josep Bertran
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2003
Tot el grup al Puig del Quer
(Serra del Cadí), 2.546 m
Foto Carles González

2004
La colla, dalt del primer cim del
Pic de la Carabassa, 2.741 m
Foto Jordi Martí

2004
El grup, al coll de Ballibierna,
a 2.728 m
Foto Blanca Forgas

2004
Un grup de la Secció de Muntanya
pugen el Mont Perdut, 3.355 m
Foto Carles Torras

2004
El Tuc de Molières (3.010 m) és aconseguit per una bona colla de la Secció
de Muntanya
Foto Jordi Pons

2004
Una ascensió al Pic Russell (3.207 m)
Foto Jordi Pons
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Pel 2000 es puja el Pic d’Alba, el Pic de l’Estanyó, i també al juliol, el Mont Roig. Més tard,
membres de la Secció de Muntanya arriben dalt del Cotiella, i segueixen amb una ascensió molt
especial, conjuntament amb els Bordegassos de Vilanova, als quals assessoren, guien i donen
suport, per aixecar un Pilar de Cinc al cim de l’Aneto. Pel desembre, la Secció de Muntanya
també puja al Tuc de Bacivèr. Les ascensions del 2001 s’inicien pujant a l’Aneto a l’hivern, al
Carlit, al Pic de Tempestats, al Bathleitós, al Seil dera Baquo, Gourgs Blancs i pic Jean Arlaud,
als Clarabides, al pic de Gias, al Mont Blanc, a la Punta de las Olas i al Soum de Ramond, al
Montardo. Durant el Curs d’Iniciació a l’Excursionisme, els participants assoleixen el pic Pinetó.
Pocs cims el 2002, però comença amb una pujada a l’Aneto amb esquís, i més tard, els Gourgs
Blancs, la Punta Alta, el Pic de Tarbesó, els Astazous, i la col·lectiva dels senderistes del GR al
cim del Moncayo (Aragó), a més de realitzar la travessada del circuit d’alta muntanya Carros de
Foc. Pel 2003 s’han de ressaltar les ascensions organitzades per la Secció de Muntanya, com
la hivernal al Pic del Portarro, i el Perdiguero, el Néouvielle, la repetició dels Astazous, el Puig del
Quer i també la Peña Montañesa, i per altra banda una pujada a la Pica d’Estats. També aquest
any se segueix el circuit d’alta muntanya Cavalls del Vent. I durant el 2004, impulsades per la
Secció de Muntanya, es fa l’ascensió hivernal a la Maladeta, o el nou cim Torre Cordier, el Turbó,
el Molieres, Mont Perdut, Pic Russell, el Garmo Negro, i el Pic de la Carbassa, sense oblidar l’alta
muntanya recorreguda per travessades com el circuit d’Andorra GRP, o la feta pel GR-11 des
de la Guingueta a Benasc, o també l’exploració geogràfica feta a les zones de Pedres Albes i
Gregüeña. Ja en el 2005, cal fer esment de les ascensions fetes per la Secció de Muntanya, en
primer lloc la hivernal al Comapedrosa, i després el Montsent de Pallars, el Pic de Campbiel o el
Canigó, malgrat que l’ascensió estrella d’aquest any de celebració és la conquesta del Cho-Oyu
a l’Himàlaia, protagonitzada pels expedicionaris talaiencs del GEAM.
Fins aquí aquesta recopilació
dels principals cims assolits per la Talaia – tot i que no s’han ressenyat les
ascensions i travessades de muntanya
mitjana -. Per a totes aquestes dades
s’ha fet servir la documentació de què
es disposava i també les importants
referències d’alguns muntanyencs. Potser no ha quedat constància d’algun
cim conquerit. En definitiva, es pot dir
que els socis de la Talaia han recorregut
i coneixen perfectament les muntanyes
del seu país.

2005
Vorejant l’ibonet de Cap de Long
(2.590 m), camí del Pic de Campbiel
Foto Jordi Pons
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LA PARTICIPACIÓ A LES
MARXES D’ORIENTACIÓ I
REGULARITAT
Ja l’any següent de la fundació, la Talaia s’incorporava a les activitats excursionistes que
organitzaven altres clubs. La participació a les marxes va ser un important motor de dinamització
social: el 1956, es va començar a assistir a la Marxa de Regularitat de Catalunya, que organitzava
cada any un club diferent; l’any 1957, a la Marxa d’Orientació Nocturna (de la UEC-Gràcia), a
la Marxa d’Orientació (del C. Ex. Pirenaic) i a la Marxa d’Orientació per Azimuts (del C. Ex. de
Gràcia), i l’any 1959, a la Marxa Sistema Dufour (de la UEC d’Horta), entre d’altres. Aquestes
curses de regularitat i orientació constituïren durant aquells anys els principals nexes de
comunicació entre els excursionistes de tot Catalunya: difícilment s’hauria pogut connectar amb
el món excursionista si no s’hagués començat a participar intensivament en aquelles marxes.
Això va permetre, també, configurar un bon planter de marxadors, avui encara en actiu, que,
amb una constància envejable, han anat omplint de trofeus les vitrines de l’entitat.
Per introduir aquestes competicions, cal dir que les marxes s’han composat històricament
de diverses modalitats, des d’aquelles en què el recorregut estava tot senyalitzat i l’únic que
contava era intuir el ritme del pas, o sigui la regularitat, fins a les marxes nocturnes d’orientació
per Azimuts, que provocaven un desgavell de pèrdues importants. Podem desriure breument es
diferents tipologies del circuit de les marxes, tant les que pertanyen a l’actual Copa Catalana de
Marxes, com les anteriors, que es realitzaven durant la segona meitat del segle passat.
Per començar, hi ha les marxes de regularitat, en què tot l’itinerari és senyalitzat per no
perdre’s. L’objectiu és adaptar-se al ritme de caminar que marca el terreny i no anar ni massa
ràpid ni massa lent, ja que es penalitza igual. Guanya qui s’adapta millor al pas establert pels
organitzadors. Dintre d’aquesta modalitat, podem citar la ja tradicional Marxa de Regularitat de
Catalunya, i les marxes de regularitat de Ripoll i Campdevànol.
Dintre de les marxes no totalment senyalitzades –en les quals es necessita una orientació-,
hi ha la clàssica Marxa d’Orientació per Descripció de la Talaia, on s’ha de seguir la descripció
escrita de l’itinerari. La Marxa Sistema Dufour d’Horta és una altra modalitat on s’indica l’itinerari en una línia recta i a escala, amb tots els camins que es troben a banda i banda de la línia,
indicant els canvis de direcció amb els graus respecte el nord magnètic, fent una bona pràctica
de la utilització de la brúixola, que es fa imprescindible. La Marxeta de Molins de Rei també
està basada en aquest sistema descrit. En la Marxa de Coordenades, es donen la longitud i
latitud dels controls, que cal situar sobre el mapa, i anar a aquest punts amb l’ajuda d’un gràfic
de desnivells. La Marxa El Cuc de Cornellà té un peculiar sistema, on es dóna l’itinerari com si
s’observés des de l’aire, però sense cap referència externa al propi itinerari -aconsellable utilitzar
la brúixola-. La Marxa Combinada de Sant Vicenç del Horts està composada de quatre trams,
i en cadascun s’utilitza un sistema diferent entre els que s’han descrit. I , finalment, dins de les
marxes en què es necessita més atenció, es troba la Marxa Nocturna d’Orientació per Azimuts
i la Marxa d’Orientació de Sant Joan de les Abadesses, que es poden definir com d’orientació
pura, on l’única referència fiable que es té són les corbes de nivell i les rieres que figuren en els
plànols que donen als marxadors.
Les marxes van començar sent de força durada: la majoria duraven tot el dia, i la de Regularitat de Catalunya, en algunes ocasions, arribava a dos dies seguits. La participació era
molt important: normalment es tancava la inscripció quan es sobrepassava dels 500 equips.
Amb els anys, es va anar perdent participació i, per intentar revifar-les, es van reconvertir quasi
totes en matinals. I l’any 1999, quan algunes marxes ja s’havien perdut -i d’altres eren a punt
de desaparèixer-, amb la constància d’algunes entitats i el suport de la Federació per intentar
revitalitzar-les, es va crear la Copa Catalana de Marxes Tècniques Regulades, una competició,
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en la gestació de la qual la Talaia va tenir una participació decisiva.
La participació de la Talaia a les marxes ha tingut alts i baixos, des d’algunes edicions en què
s’hi anava amb autocar, per la quantitat important d’equips participants, fins a marxes en què
tan sols hi anava un sol equip. Des de l’existència
de la Copa Catalana ha anat incrementant-se el
nombre de marxes i participants: el primer any, la
Talaia hi va participar amb una bona colla d’equips
entusiastes i molt bones classificacions. Després,
hi han seguit participant habitualment tres o quatre
equips. Cal dir, això sí, que sempre hi ha ha hagut
algun equip de la Talaia, i encara que alguns cops
no s’ha pogut classificar com a entitat -ja que es
necessita participar amb un mínim de tres equips-,
el nom de la Talaia ha quedat en bon lloc.
Aquesta és una relació en síntesi d’allò que ha
estat la participació talaienca en les marxes. No
s’hi inclou la Marxa Social, que compta amb el seu
capítol exclusiu.
1956 El 6 de maig, l’entitat va participar per primera vegada en una prova oficial de muntanya, a
la XX Marxa Excursionista de Regularitat de Catalunya organitzada per l’Agrupació Excursionista
Terra i Mar de Sabadell. Hi van anar 2 equips: Julià i Marín, i Gómez i Ordovàs. Tomàs Muela va
fer de mànager. L’itinerari: Castellar del Vallès, Sant Sebastià de Montmajor, Sant Julià d’Altura
(Sabadell). D’entre 380 equips, van quedar classificats cap a la meitat.
1957 Durant els dies 9 i 10 de juny es va prendre part en la XXI Marxa Excursionista de Regularitat de Catalunya, amb 11 equips representant l’agrupació. L’escenari va ser les Muntanyes
de Prades: Montblanc, Prades, Siurana, Alforja. I, la classificació, no massa rellevant entre un
total de 270 equips. • Ja pel juliol, es va participar per primera vegada en una Marxa Nocturna
d’Orientació, organitzada per la UEC de Sants en la seva XI edició. Es va fer al massís del Garraf:
sortint de Castelldefels, Vall d’en Joan, coll Sostrell, La Morella, la Pleta i Garraf. La Talaia, amb
5 equips, quedava classificada en 4t lloc entre 9 entitats. • Per l’octubre, es va participar en
una altra de les clàssiques, la XII Marxa d’Orientació per Muntanya, també realitzada al massís
del Garraf, que organitzava el Centre Excursionista Pirenaic. Va ser el primer èxit de la Talaia
en aquestes competicions: amb 5 equips, va ser la primera classificada davant de 18 entitats,
mentre que, per equips, Llum Albà i Antoni Minet guanyaven la prova; en el 6è lloc quedaven C.
Guindal i V. Florenciano; en l’11è, A. Ordovàs i H. Marqués; en el 12è, J.Julià i J.Serra, i en el 15è,
A. Ferrer i J. Blanes. Aquell bon resultat va esperonar la participació a les marxes de regularitat i
orientació dels anys següents.
1958 Aquell any, la XXII Marxa Excursionista de Regularitat de Catalunya va anar des
de Ribes de Freser fins assolir el cim del Costa Pubilla, damunt de Nevà. La classificació dels 10
equips de la Talaia va ser discreta, mentre que, per entitats, s’obtenia el 17è lloc. • I es va tornar
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1956
20a Marxa de Regularitat de
Catalunya, 1a participació. Equip:
Ordovàs-Gómez
Foto Arxiu Ordovàs
1957
12a Marxa d’Orientació al Garraf.
Participants talaiencs a l’arribada a
Sant Pere de Ribes
Foto Arxiu Muela
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1957
Una vista de la Trona prop de Ciurana, camí
de la 21a Marxa de Regularitat
Foto Arxiu Muela
1957
La sortida de la 21a Marxa de Regularitat de
Catalunya a Montblanc
Foto Arxiu Muela
1958
22a Marxa de Regularitat de Catalunya. Dos
equips: Julià-Castanyer i Ordovàs-Blanes al
cim de Costa Pubilla
Foto Arxiu Ordovàs

a la XII Marxa Nocturna, aquesta vegada pel Montseny, que organitzava la
UEC de Gràcia. • Pel juliol, una altra jornada positiva per a la Talaia i per als
seus 10 equips en la XIII Marxa d’Orientació. Organitzada al Montseny pel
C.E.Pirenaic, es tornava a ocupar el 1r lloc per entitats, i es va guanyar el
Trofeu Cortebert per haver-ho fet dos anys consecutius. Tres dels equips
quedaven en 2n, 4t i 6è lloc. • Al novembre s’encetava la participació en una
nova modalitat: La XII Marxa d’Orientació per Azimuts, que era organitzada
pel C. E. de Gràcia al Montseny, amb sortida des d’Aiguafreda. Hi van anar
5 equips.
1959 De nou, la Talaia tastava un nou sistema d’orientació: la VI
Marxa Sistema Dufour, organitzada per la UEC d’Horta, sense aplicació dels
mapes convencionals i havent-se d’orientar amb uns gràfics en línia i amb
les derivacions assenyalades en graus. En aquesta primera participació, la
Talaia va presentar 4 equips, que van obtenir una classificació discreta. •
La XXIII Marxa de Regularitat de Catalunya va constituir un altre èxit per a
la Talaia. Amb una participació total de 444 equips i
44 entitats, el C. E. de Sabadell va escollir un itinerari
excel·lent, que sortia de la Farga de Bebbiè, i seguia
per Llaers, Castell de Milany, El Barretó, Ferrers de
Besora i arribada a la Farga. 12 equips de la Talaia va
fer que, per entitats, es quedés en 2n lloc, mentre que
el millor classificat dels equips, ho feia en 8è lloc. • A la
VIII Marxa Nocturna, es va participar amb tres equips
de tres components. Per entitats, la Talaia es va classificar en 5è lloc, i el millor equip classificat, ho va fer
en 6è lloc. • La XIV Marxa d’Orientació va tenir lloc el
4 d’octubre amb sortida d’Olesa de Montserrat. De la
Talaia, hi van participar 11 equips.
1960 Pel juny, es va participar en la XXIV Marxa
de Regularitat de Catalunya, que en aquesta ocasió
era de dos dies, entre La Molina i Bagà, ascendint al
Puigllançada i baixant cap a coll de Pal entre la boira
–que va portar problemes d’orientació a molts equips-.
La Talaia va presentar 17 equips, que van obtenir una
discreta classificació entre els 275 totals. Per entitats,
va quedar en el 19è lloc. • La XIV Marxa Nocturna, a
l’estiu, es va fere ntre La Garriga i El Figaró. De nou va
ser un èxit per ala Talaia: participant amb 4 equips, es
classificava en el 1r lloc per entitats. • A l’octubre, la
Marxa d’Orientació organitzada per Centre Excursionista Pirenaic al Moianès. En la seva XV edició, la prova
sortia des de Castellterçol, i per la vall de Marfà, la Closella, Sant Llogarí, finalitzant a Granera. La Talaia, amb
una participació de 14 equips, va quedar classificada
en 7è lloc, comptant que només puntuaven els tres
millors equips classificats de cada entitat. • I la darrera
marxa de l’any, pel novembre: la Marxa per Azimuts del
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C. E. de Gràcia, a la Comarca del Montnegre. Hi van participar
2 equips de la Talaia, insuficients per a la classificació per entitats.
1961 S’aniran repetint any rera any, amb més o menys
participació, gairebé les mateixes marxes. Així, aquell any pel
març hi va haver la VIII Marxa Dufour, amb 7 equips; i la XXV
Marxa de Regularitat pel juny a l’Argentera, amb 18 equips;
mentre la XV Marxa Nocturna pel juliol aniria de Martorell a
Gelida amb 7 equips talaiencs, i la darrera, al novembre, la XV
d’Azimuts i realitzada a la regió d’Agulles, a Montserrat, participant 11 equips.
1962 Tot i la regular participació en aquestes marxes,
les classificacions de la Talaia no són remarcables. Es va participar a la XXVI Marxa de Regularitat que es va fer al maig i que
transcorria pels Rasos de Tubau, amb 8 equips talaiencs; a la
XVI Nocturna feta al juny a la zona del Corredor, amb 5 equips;
a la XVII Marxa d’Orientació que es va fer pel Maresme, a l’octubre, des de Pineda a Vallmanya i Orsavinyà, amb 6 equips,
on la Talaia quedava la 17a per entitats; mentre a la XVI Marxa
d’Azimuts, que sortia de Torrelles de Foix i per Pla de Manlleu
arribava a Pontons, hi van participar 10 equips talaiencs.
1963 Es va començar pel març participant amb 11
equips a la complicada X Marxa Dufour a la comarca d’Osona,
de Vic a La Gleva. La Talaia es classificava en 11è lloc. • La XXVII Marxa de Regularitat de Catalunya es va realitzar al Massís
del Montsant durant 2 dies, el 2 i 3 de juny, amb acampada a
Ulldemolins. Organitzada pel Reus Esportiu, hi van participar
21 equips de la Talaia: per entitats, es van classificar en 14è
lloc. • També pel juny, hi va haver una participació molt reeixida
a la XVII Marxa Nocturna. Amb sortida i arribada a Monistrol, 9
equips de 3 marxadors talaiencs classificaven l’entitat en tercer
lloc, mentre l’equip Daviu-Domingo-Font es classificava en primer lloc. • A la XVIII Marxa d’Orientació, celebrada a l’octubre
a la comarca del Maresme, entre Vilassar de Mar i pel coll de
Gironella, arribant a Sant Genis, hi van anar 10 equips representant la Talaia que, per entitats, es classificava en 2n lloc. •
I pel novembre, per la XVII Marxa per Azimuts, es tornava al
Moianès, per Castellterçol, Les Pedres i Sant Quirze, amb 15
equips talaiencs.
1964 En aquesta ocasió, la participació a la XI Marxa Dufour, que es va celebrar pel març entre Tona i Vic, va patir una
davallada d’equips talaiencs -d’11 a l’anterior edició, es passava a 3 equips-. • I per l’abril es participava amb 4 equips
en una nova modalitat: la Marxa d’Orientació per Coordenades que organitzava la UEC de Sants, amb un recorregut entre
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1959
Marxa d’Orientació per Azimut.
(Org. C. E. Gràcia ) a Els Munts.
Equip: Tonet Ferrer-Joan Rius
Foto Josep Blanes
1958
Equips talaiencs a la sortida d’un
control a la Marxa de Regularitat
Planoles-Campelles
Foto Arxiu Muela
1961
Arribada de la Marxa de Regularitat a
l’ajuntament de Capçanes
Foto Arxiu Muela
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1960
A l’arribada de la Marxa d’Orientació
al Moianès (Castellterçol)
Foto Arxiu Muela
1959
Els equips descansen a un control de
la Marxa d’Orientació
Foto Arxiu Muela
1962
Dos equips de tres marxadors un cop
finalitzada la Marxa Nocturna
Foto Arxiu Muela

Sant Climent de Llobregat, Can Bruguera i Vallirana. •
El maig es va celebrar la XXVIII Marxa de Regularitat,
una altra edició que durava dos dies, organitzada pel
Club Esquí Puigmal. L’itinerari sortia de Queralbs i, per
Coma de Vaca, s’anava a Núria, on es feia nit; l’endemà es pujava al cim del Puigmal a 2.915 m, per fer
l’arribada a Queralbs. Hi van participar 11 equips talaiencs. • Mentre pel juliol tocava la Marxa Nocturna,
que es va realitzar per la comarca de Moianès, i on la
Talaia presentava 5 equips. • A l’octubre, la XIX Marxa
d’Orientació anava des de les rodalies de Castellar del
Vallès fins a prop de Sant Llorenç Savall, i la Talaia hi
va participar massivament amb 20 equips, tot i que la
classificació va ser força discreta.
1965 El mes de maig es va fer la XXIX Marxa de
Regularitat per la comarca del Ripollès, un llarg recorregut de 27 km que, a més, va patir l’inconvenient de
la pluja. La participació de la Talaia era de 14 equips,
entre més de 409 equips participants de 30 entitats.
• I per la XIX Marxa Nocturna que es va fer pel juliol al
Montnegre, només un sol equip talaienc. • També un
sol equip va participar a l’octubre a la VIII Marxa Provincial de Tarragona, organitzada per l’A. E. Ginesta,
i realitzada al massís del Montsec. • A l’octubre, la
participació a la XX Marxa d’Orientació realitzada al
massís del Montseny, es va reduir a 2 equips, classificats en 19è i 56è lloc.
1966 Sembla veure’s una certa davallada en la
participació en aquestes marxes, probablement per
l’augment de l’oferta d’activitats. • Es va començar
l’any amb la XIII Marxa Dufour, al març i a la comarca d’Osona, amb entrada i sortida a Balenyà, amb 3
equips. • De nou la comarca d’Osona i el poble de
Balenyà van tornar a acollir una marxa, aquesta vegada la XXX Marxa de Regularitat de Catalunya, organitzada per l’A. E. Icària. Hi van participar tres equips
talaiencs i un d’ells es va classificar el 16è de la general
entre 352 equips participants. • Pel juliol, a la XX Marxa
Nocturna que es va fer al Baix Llobregat, amb entrada
i sortida de Pallejà, la participació va ser més efectiva:
els 7 equips de 3 marxadors van fer que la Talaia quedés classificada en 2n lloc de les entitats, i tres equips
talaiencs quedaven classificats en 5è, 7è i 12è lloc, per
bé que els altres resultarien desqualificats conjuntament amb un total de setanta-cinc marxadors d’altres
entitats, amb un problema per un error al plànol. • Una
participació nova i de bon veïnatge va ser anar a la III
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Cursa Social de Regularitat de l’A. Excursionista Catalunya de Vilafranca del Penedès, una marxa que sortia de Martorell i acabava al poble de l’Ordal i en la qual van participar 13 equips talaiencs amb unes classificacions molt acceptables. • Per l’octubre, es va participar en la XXI Marxa
d’Orientació amb 3 equips, amb sortida i arribada a Centelles. • A la XX Marxa per Azimuts, al
novembre, que sortia de Vilanova de la Roca i finalitzava a Argentona, hi van participar 8 equips,
que van quedar al mig de la taula classificatòria. Per entitats, el 6è lloc per a la Talaia.
1967 Pel maig, la XXXI Marxa de Regularitat de Catalunya, amb una participació de 7 equips.
• Mentre pel juliol es va fer la XXI Marxa Nocturna, que tenia la sortida i l’entrada al poble
d’Aiguafreda i en la qual la Talaia es va classificar en 4t lloc per entitats, amb 4 equips. • A l’octubre, la XXII Marxa d’Orientació anava per un itinerari de la comarca del Bages. De nou es tornava
a proclamar guanyadora per entitats a la Talaia, en classificar 3 dels 4 equips talaiencs en 3r,4t i
9è llocs. • Al mateix mes, es repetia participació en la IV Marxa de l’AEC de Vilafranca, i des de
la Font Les Dous de Torrelles de Foix, fins Les Deus de Sant Quintí de Mediona. Dels 13 equips
de la Talaia, es van obtenir els cinc primers llocs de la classificació.
1968 Per l’abril es va participar per invitació a la I Marxa Provincial d’Orientació de Tarragona,
organitzada per la Secció Excursionista del Centre de Lectura de Reus, amb sortida i arribada al
poble de Vilaplana. En ser una entitat de fora de la província de Tarragona, ni la Talaia ni els seus
10 equips entraven a la classificació, tot i que, amb la puntuació realitzada, haurien acaparat els
primers llocs. • I es va participar a la XXII Marxa Nocturna que es va desenvolupar al Maresme,
amb sortida i arribada a Alella. Dels 7 equips participants, el primer es classificava en 3r lloc,
mentre la Talaia també resultava tercera per entitats. • La XXIII Marxa d’Orientació que es va fer
a l’octubre, es va celebrar des del coll de Ravell, prop d’Arbúcies, fins l’arribada al Molí de les
Pipes, participant-hi 12 equips, el millor lloc dels quals va ser el setè, mentre que l’entitat obtenia
el 4t lloc.
1969 Per l’abril es va tornar a participar a la V Cursa Social de Regularitat i Orientació de
l’AEC de Vilafranca, en la qual només participaven 18 equips, 10 dels quals eren de la Talaia. L’itinerari anava des de Bellprat, pel castell de Queralt, Sant Magí de Brufaganya, Pontils i Biure, i es
van classificar 8 dels equips de la Talaia, des del 2n lloc fins el 12è. • AI juliol, la Marxa Nocturna,
en la seva XXIII edició, iniciada i finalitzada a Viladecavalls. Hi van participar 8 equips talaiencs
dels quals, el millor classificat ho va ser en el 9è lloc,
mentre la Talaia ho feia en 4t lloc. • I es va participar
en una nova marxa, aquesta vegada la I Marxa Excursionista de la Comarca del Maresme, que, organitzada
per l’Agrupació Científic–Excursionista, sortia des de
Mataró fins a Sant Jaume de Traià. Els tres equips de
la Talaia van acaparar els tres primers llocs i, evidentment, també el primer lloc per entitats. • A la XXIV Marxa d’Orientació que es va fer a l’octubre, probablement
afavorit per la proximitat, es va batre el rècord d’equips
talaiencs participants en un marxa intersocial, amb 32
equips. Se sortia d’Olesa de Bonesvalls, cap el Corral
de l’Esquerrà, Les Piques, Can Jaques, Penyes Negres,
Pla de Bassa Llacuna i finalitzar a Coll Fe. Les moltes
despistades que hi va haver van portar a una discreta
classificació per equips, igual que per entitats –es va
quedar en 8è lloc. • Pel novembre, la Marxa d’Azimuts,
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1974
Marxa de Regularitat de Catalunya
Queralbs-Núria. Curiós trajecte amb
neu, baixant del Puigmal
Foto Arxiu Muela
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aquesta vegada en la XXIII edició, amb el Trofeu E. Ribas Virgili. En aquesta ocasió, es va fer al
Maresme i van participar 6 equips.

1974
Marxa de Regularitat de Llinars
d’Aiguadora – Rasos de Peguera – La
Mata
Foto Josep Blanes

1970 S’iniciava la temporada de marxes a l’abril, assistint 9 equips a la XVII Marxa Dufour,
amb inici i final al poble de l’Estany, i que classificava els tres millors equips talaiencs en 4t, 8è i
10è llocs, la qual cosa proporcionava el 2n lloc en la classificació per entitats. • També per l’abril
es va participar en la XIII Cursa de Regularitat de les Comarques de Tarragona, organitzada per
la Secció Excursionista del Centre de Lectura de Reus, que sortia de la Vilella Alta i, pel Grau de
la Guineu, enfilar-se al Montsant i per les ermites de la Foia i Sant Roc, i finalitzar a Cabassers.
No es va puntuar, com a entitat convidada, i els 8 equips -inclosos dintre de la social de l’entitat
organitzadora- van acaparar els llocs 1r, 3r,4t, 5è, i fins al 14è. • I pel maig, la XXXI Marxa de Regularitat de Catalunya organitzada pel C. E. Els Blaus, que sortia de Balsareny, i per Sant Cugat
del Racó, Castelladral, Puig Gros amb final a Súria. Un dels 12 equips -entre més de 500- va obtenir un 13è lloc, el mateix que en la classificació d’entitats. • També al maig es va participar a la
VI Cursa Social de l’AEC vilafranquina, on es van classificar 5 equips talaiencs. • Al juliol, la XXIV
Marxa Nocturna, a la regió del Montseny, amb sortida i arribada a Sant Esteve de Palautordera,
va comptar amb 5 equips, però només se’n van classificar tres. La Talaia va quedar en 3r lloc. •
De nou es tornava pel setembre a II Marxa Excursionista del Maresme, que sortia de la capella de
Sant Sebastià d’Argentona, i pel coll i castell de Burriac, anava a finalitzar a Santa Elena d’Agell,
un itinerari en què més de la meitat dels 60 equips participants van quedar desqualificats, entre
ells, dos dels sis equips talaiencs. De totes maneres, la Talaia encara va resultar classificada en
3r lloc per entitats. • I per la XXV Marxa d’Orientació, tot i que els
del C. E. Pirenaic van fer coincidir bona part de l’itinerari amb una
de les marxes socials de la Talaia, els 7 equips que hi van anar
van fer una classificació discreta, i l’entitat va obtenir el 6è lloc. La
sortida es va fer a Sant Martí de Tous, i pel coll de l’Erota, Castell
de Miralles, coll de Tres Serres, finalitzant a la Fou del Diable. • La
darrera cursa de l’any, al novembre, seria la d’Azimuts, en la XXIV
edició del Trofeu Ribas Virgili, amb un recorregut per la comarca
de la Selva, amb sortida a Tordera i arribada a El Vilar. Dels 6
equips de la Talaia, 2 van obtenir l’excel·lent classificació de 1r i 4t,
la qual cosa va fer que, per entitats, s’obtingués el 3r lloc.
1971 Bones classificacions en quasi totes les marxes. Pel
març, en la Marxa Social per Coordenades de la UEC de Sants,
feta pels rodals de Taradell, la Talaia va assolir el primer lloc; en
III Marxa Excursionista del Maresme, de Dosrius a Canyamars, el
segon; en la XXV Marxa d’Orientació Nocturna per les rodalies de
Sant Celoni, el primer, i a la 26a Marxa d’Orientació pels rodals de
Castellbell, amb 11 equips talaiencs, una altra vegada el primer
lloc. • També es va participar a la XVIII Marxa Dufour pels voltants
de Sant Julià de Vilatorta, amb 5 equips, i a la XXXV Marxa de
Regularitat, pel maig, des d’Olvan al Raurell, amb 7 equips talaiencs, i la Talaia com a 3a entitat classificada. • La XXV Marxa
per Azimuts, que es va fer pel novembre, va aplegar 8 equips
talaiencs, el millor dels quals es va classificar el 7è. El recorregut
anava des del Figaró, El Bac, Castell dels Moros, Nostra Senyora
del Puigraciós, Montmany i tornar al Figaró.
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1972 Igual que l’any anterior, les marxes continuaven sent una de les principals activitats de
la Talaia i, tot sovint, amb èxits remarcables, com el del 5 de març a la X Marxa per Coordenades
de la UEC de Sants, on es va guanyar com a 1a entitat classificada i, a més, tres dels vuit equips
talaiencs van quedar en 1r, 2n i 3r lloc. • Pel maig, a la XXXV Marxa de Regularitat celebrada a
la Garrotxa, entre Olot i Santa Pau, hi van anar 5 equips representant la Talaia, que van quedar
cap a la meitat dels 340 equips de tot Catalunya, mentre per entitats s’assolia el 18è lloc. • Com
cada any, pel juliol, la Marxa Nocturna, en aquesta ocasió la XXVI, amb 9 equips de 3 persones,
que donaven el 5è lloc a la Talaia entre 11 entitats. L’itinerari va anar pel Vallès Oriental: tenia
sortida i entrada a Sant Feliu de Codines. • La XXVII Marxa d’Orientació es va realitzar a la Serra
de l’Obac, prop de Mura, iniciant-se al caseriu de la Mata per acabar al poble de Mura, en la qual
el millor classificat dels 16 equips de la Talaia, va quedar en el 5è lloc, mentre que, per entitats,
s’aconseguia un discret 9è lloc. • I pel novembre, la XXVI Marxa per Azimuts va comptar amb 14
equips, dels quals, el millor classificat ho va ser en 7è lloc. Com a entitats, es va quedar en 5è
lloc. El Vallès Occidental acollia aquest recorregut, que s’iniciava a Caldes de Montbui i pel Gorg
d’en Pèlags, la Sagrera, Turó de la Torre Roja finalitzant prop de Sant Sebastià de Montmajor.
1973 De nou es va tornar a guanyar l’XI Marxa per Coordenades feta a la comarca d’Osona/
Moianès: com a entitat, va ser la primera, amb 120 punts, mentre tres equips -dels set de talaiencs- es van classificar en 1r, 2n i 3r llocs. L’itinerari anava des de Granera fins a Castellterçol.
• Per l’abril i a la comarca d’Osona es va fer la XX Marxa Dufour, que començava i acabava a
Santa Cecília de Voltregà, i en la qual van participar 10 equips de la Talaia. • I pel maig es va fer la
XXXVII Marxa de Regularitat, que anava pels voltants de la serra de la Mussara i del riu Siurana:
s’iniciava al Bosc de l’Agustenc i desprès de Gallicant, finalitzava a la Plana de Verdú. Els 14
equips talaiencs es van classificar entre els més de 400 equips i la Talaia va obtenir el novè lloc
de les entitats participants. • També pel maig es va prendre part a la V Marxa Excursionista del
Maresme, amb 4 equips talaiencs, obtenint el 2n i 4t lloc. El recorregut començava al Pou de
Glaç, als voltants de Canyamàs, i finalitzava prop del veïnat de Can Rimbles. • I la XXVII Marxa
per Azimuts anava a cavall del Vallès Oriental i el Maresme, amb sortida i entrada del Santuari
del Corredor. Hi van participar 16 equips de la Talaia, i dos equips talaiencs empataven al primer
lloc, amb 4 punts. Això va permetre guanyar àmpliament davant de les 12 entitats participants.
• Al juliol, es va participar en la XXVII Marxa Nocturna, amb inici i final a Castellar del Vallès. Per
entitats, la Talaia va quedar en 3r lloc, i, dels quatre equips talaiencs, el millor també va ser el 3r
classificat.
1974 Pel març es va participar a la XXI Marxa Dufour, amb un itinerari entre el Bergadà i
el Ripollès, i amb inici i final al Cobert de Puigcercós, a la carretera de Berga a Ripoll. Amb set
equips de la Talaia, per entitats van quedar en 9è lloc. • La Talaia, a l’abril, va guanyar un altre cop
-com a primera entitat classificada, amb 175 punts- la XII Marxa per Coordenades, de la UEC de
Sants, i amb tres dels 10 equips talaiencs classificats en 1r, 4t i 6è llocs. • Aquell any, la XXXVIII
Marxa de Regularitat es va fer coincidir amb el XXIV Campament General de Catalunya, amb
excel·lent organització del C. E. Pirenaic. La Marxa, que sortia del mateix Campament, situat al
costat de la Capella de Santa Maria de la Mata, al municipi de Llinars d’Aigua d’Ora, seguia per
la serra de Can Jardí, cap el Xalet de Rasos de Peguera, Creu del Cabrer, Coll de Ferrús, Font
de la Torre, l’Erola i arribada a La Mata. Hi van participar 6 equips de la Talaia, que van classificar
l’entitat en 4t lloc. • I pel juliol, a la Marxa Nocturna d’Orientació celebrada al Maresme, amb inici
i final al poble de Tiana, la Talaia va quedar en 2n lloc per entitats i dos equips es van classificar
en 1r i 3r llocs. • A la XXVIII Marxa d’Orientació, que es va fer a l’octubre, només hi van participar
dos equips talaiencs, que van quedar 9è i 15è, quedant sense classificació per entitats. L’itinerari, que anava per terres del Bergadà, sortia i tornava del Castell de l’Areny. • I encara, la darrera
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marxa de l’any: la Marxa per Azimuts, XXVIII edició. Es va realitzar al Moianès, i s’iniciava a la
Fàbrega, per Marfà, Pou de Glaç de la Tosca i finalitzava al Pou de Glaç de la Fàbrega, participant-hi 4 equips que van classificarar la Talaia en 3r lloc entre les entitats assistents.
1975 Per l’abril, es va participar a la VI Marxa per Coordenades organitzada per la UEC de
Sants, en la que 8 equips feien l’itinerari des del Coll d’Estenalles, Coll d’Eres, Font del Llor, Carena dels Emprius i finalitzant a Mura. La Talaia va quedar classificada en el 3r lloc, mentre que
el millor equip talaienc va quedar en 8è lloc. • La XXXIX Marxa de Regularitat de Catalunya, que
organitzava el C. Excursionista de Terrassa, al Bergadà, només va atreure 2 equips en representació de la Talaia amb una discreta classificació. La sortida era prop del Molí Terrès, a la carretera
de Berga a Sant Llorenç de Morunys, anava cap al Tossal dels Moros, Santuari i serra dels Tossals, grau de Font Ventaiolà, Plana Salita, Sant Pere de Graudescales, Mirador dels Presidents
i finalitzant al Molí de Vancells. • Pel juliol, i com sempre evitant la calor del dia, la XXXIX Marxa
Nocturna sortia del poble de Figaró i finalitzava al caseriu de Gallicant . De la Talaia, 7 equips que
van fer que l’entitat es classifiqués en 6è lloc. • Per l’octubre, una nova marxa s’incorporava al
repertori habitual: la Marxeta de Molins de Rei, una marxa local pel sistema Dufour, sortint de la
mateixa població cap a can Planes, Font de l’Espingà, Plaça de les Bruixes i final a Molins de Rei.
Per la Talaia, hi van participar 5 equips, el millor dels quals es va classificar en el 7è lloc, mentre
que, per entitats, ho feien en el 4t lloc. • També per l’octubre es va fer la XXIX Marxa d’Orientació
amb un itinerari entre Calaf, Castelltallat, i Aguilar de Boixadors, amb la sortida prop de l’estació
de tren de Seguers. Dels 7 equips de la Talaia, un va ser el 1r classificat, amb 7 punts, amb la
Talaia en el segon lloc entre les entitats. • Al novembre, la Marxa per Azimuts, en la seva XXIX
edició, amb un itinerari que sortia prop del Coll de la Creu de l’Ordal i seguia prop la Torre del
Telègraf, cap el Puig d’Agulles, la Font de Can Dispanya, Sant Ponç de Corbera i per la carena
del Serrat Llarga seguia cap el mateix lloc de sortida.
1975
Marxa de Regularitat de Catalunya
des de Moli Terrers – Serra Tossals
– Sant Pere de Graudescales –
Molí Vancells
Foto Josep Blanes

1976 A la Talaia es passa per uns anys en què decau l’interés per les marxes. Si s’arriba a
participar en alguna, ni se’n publiquen els resultats ni amb prou feines se sap qui hi ha pres part.
Només es manté, això sí, la Marxa Social per Descripció, amb una participació acceptable. • A
la XL Marxa de Regularitat feta al maig i organitzada pel C. Excursionista d’Olot, només hi pren
part un sol equip. L’itinerari que surt i torna al mateix Olot, passa pel cràter del Montsacopa, per
la riera de Ridaura, Sant Andreu del Coll, Sant Miquel del Mont, i pel volcà Montolivet.
1979 Per l’abril, hi ha una participació de 3 equips
a la XXV Marxa Dufour, que té la sortida a Sant Pere de
Torelló. • El mateix mes, 5 equips participen a la XVI Marxa per Coordenades que surt de Sant Feliu de Codines.
• Mentre al maig, es participa en una nova modalitat
de marxa: la Combinada del Baix Llobregat, organitzada
pel C. Excursionista de Sant Vicenç dels Horts, amb 2
equips que queden en 6è i 8è llocs. • Per l’octubre, 2
equips més participen a la XVI Marxeta de Molins de Rei,
pel sistema Dufour, la qual és la I Intersocial. En ser només dos equips, la Talaia no puntua com a entitat. • La
Talaia torna a guanyar una marxa: en aquest cas, la XXXIII per Azimuts del C. E. de Gràcia, aconseguint el trofeu
E. Ribas Virgili, després de desempatar amb la UEC que
tenia els mateixos punts. Dels 7 equips de la Talaia, els
tres primers queden classificats en 1r, 6è i 12è llocs.
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1980 Ja a finals d’any, 4 equips talaiencs s’inscriuen a la XXXIV Marxa per Azimuts, que surt
de Castellterçol. Els azimuts els porten per la Font del Castell, la font de l’Arç, i més tard Sant
Julià d’Uixols i finalment a la masia del Ricard. I de nou un equip de la Talaia torna a situar-se
en el primer lloc i guanyar la cursa, mentre que, per entitats, la Talaia obté el segon lloc de la
classificació.
1981 La Vocalia de Marxes de la Secció de Muntanya signa un article al Butlletí-Circular de
gener-febrer, on fa una crida per reactivar l’assistència a les marxes. Finalment, una colla de
socis responen a aquest prec i es comprometen a assistir a algunes curses. • A la XXXV Marxa
d’Orientació que es realitza al Lluçanès, hi participen 13 equips, encara que la classificació és
molt discreta. • La XXXV Marxa per Azimuts, que se celebra al Maresme, torna a presentar una
bona assistència, amb 10 equips, dels quals, els tres millors queden en 6è, 8è i 10è llocs, classificant la Talaia en 3r lloc entre les entitats.
1982 A la XXVII Marxa Dufour de la UEC d’Horta van participar 5 equips talaiencs, el millor
dels quals es classificava l’11è, i, per entitats, la Talaia quedava en 5è lloc. • Mentre per la XIX
de Coordenades de la UEC de Sants, només hi va participar un sol equip que va quedar en 24è
lloc. • Per la XLVI Marxa de Regularitat, la Talaia va participar amb 11 equips, dels qual els millors
classificats van ser el 8è, el 13è i el 14è, mentre la Talaia, a la classificació per entitats, va quedar
en 4t lloc. • També es va assistir a la VI Marxa Combinada del Baix Llobregat, amb 2 equips. Si
bé no són suficients per classificar-se per entitats, un dels equips va quedar el 1r classificat i va
guanyar la marxa amb 10 punts. • I, pel juliol, la XLV Marxa Nocturna va reunir 7 equips de 3 talaiencs, dels quals els tres millors es van classificar en 2n, 4t i 14è llocs, la qual cosa va permetre
que la Talaia quedés classificada en el 2n lloc per entitats. • A l’octubre, dos equips de la Talaia
van participar a la Marxeta de Molins de Rei.
1986 Es participa a la 50a Marxa de Regularitat de Catalunya, que se celebra per l’abril, amb
sortida des d’Avinyó a la comarca del Bages, concretament des de Santa Maria d’Horta, i cap al
Santuari de Fussimanya, pujant al Mont Cogul (594 m), Sant Martí de Serrahima i per la Font de
la Rovirassa, tornar a Avinyó. Els 9 equips talaiencs obtenen unes puntuacions mitjanes.
1989 Si bé l’assistència a les marxes havia baixat de manera radical durant aquells anys,
sembla que no va deixar d’haver-hi participacions esporàdiques, encara que no se’n té constància documental. • En una petita revifada, 13 equips de la Talaia van participar a la VIII Marxa
i Aplec Excursionista de Veterans de Catalunya, organitzada en aquesta ocasió pel Centre de
Lectura de Reus, que sortia des de la vila de Prades, cap al Tossal de la Baltasana, Coster de
la Gallissana, Roques dels Corbs, Santuari de l’Abellera i acabant a Prades. • Pel juny, algun
equip talaienc va participar també a la Marxa Nocturna. • Mentre també pel juny, un sol equip
en representació de l’entitat, va participar a la Marxa d’Orientació per Descripció que va realitzar
la UEC d’Igualada en motiu del seu 25è Aniversari. L’itinerari anava des de Carme, fins a Orpí,
Feixes i per Font Bertrana tornar a Carme. • Per la 53a Marxa de Regularitat de Catalunya només
hi van prendre part el conegut matrimoni de marxadors Roser Muela i Josep Planas, igual que a
la Marxeta de Molins de Rei, classificant-se en 11è lloc. • L’any es va tancar amb la participació
a la marxa de veterans, d’abast estatal, que es va celebrar a Legazpi (Euskadi), amb la nombrosa
concentració de més de 1.600 marxadors, amb majoria de catalans.
1990 A l’abril, un equip de la Talaia a la XIV Marxa Comarcal del Baix Llobregat, que organitzava el C. Excursionista de Sant Vicenç dels Horts, va acabar guanyador, però que no va servir
per classificar per entitats. • I també a l’abril es va tornar a participar a la 54a Marxa de Regulari-
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tat, amb 7 equips i un itinerari que sortia des de Sant Bernabé, cap a Llaers, Sant Vicenç de Bofí,
turó de Sant Antoni i arribada a Ripoll. • Al maig es va participar a la IX Marxa de Veterans de
Catalunya, amb sortida i arribada a Alpens, havent passat per Puig Cornedor i Santa Margarida
de Vinyoles. Amb una participació total de 350 marxadors veterans, la Talaia va aconseguir el
trofeu com a entitat amb més participants, amb 55 marxadors.
1991 Pel juny va tenir lloc la X Marxa de Veterans, organitzada per l’A. E. Icària: sortia prop de
Sant Hilari Sacalm, resseguint el Pla de les Arenes, coll i castell de Mas Carbó, mas de la Talleda,
Font de l’Arç, el Canó i arribada a Sant Hilari. La Talaia hi va participar amb 47 marxadors. • I per
l’octubre, la 55a edició de la Marxa de Regularitat que, organitzada per l’A. E. Icària, començava
a Sant Jaume de Frontanyà, pel serrat Espatllat, pel Pla de la Lleona, coll de la Creu Melosa, Pla
del Calvari, ermita de Sant Julià de Cosp fins a Can Frontanyà i fins al punt d’arribada. La Talaia,
que va contribuir amb 25 equips, va aconseguir el tercer lloc, mentre que el seu millor equip
classificat va ser el matrimoni Planas-Muela en 4t lloc.
1992 El 18 d’octubre, la Talaia va organitzar la 56a Marxa de Regularitat de Catalunya al
Massís de Sant Honorat i la Roca del Corb (Oliana), després de tres anys d’haver-ne concedit la
FEEC la realització. La marxa, que comptava amb un paisatge i itinerari excel·lent, no va atreure
gaire concurrència: només hi van participar 64 equips federats, mentre que, de la Talaia -i sense
classificar a la prova- van participar 22 equips. Per entitats, va guanyar el Club Muntanyenc de
Sant Cugat.
1994 Cal fer notar que, des de les primeres edicions, la Talaia ha participat gairebé cada
any en la Marxa-Excursió i Aplec dels Excursionistes Veterans de Catalunya: aquell any, en la
XIII edició, organitzada pel C. E. de Terrassa, es comptava amb 13 equips talaiencs i alguns
acompanyants, entre un total de 179 equips, que van fer un recorregut des de Sant Llorenç de
Morunys cap a la Vall de Lord, entre les serres del Port del Comte i del Verd.

1992
La Talaia organitza la Marxa de Regularitat de Catalunya al Massís de Sant
Honorat i Roca del Corb
Foto Alfred Contreras

1999 La 41a Marxa Social d’Orientació per Descripció va quedar inclosa dintre el calendari
de proves del Comitè Català de Marxes de la FEEC, puntuable a més per a la Copa Catalana de
Marxes Tècniques Regulades, competició de la qual la Talaia fou inspiradora. La marxa de la Talaia era la primera de les set marxes incloses en el calendari federatiu de 1999. La Copa Catalana
de Marxes no incloïa algunes de les clàssiques curses en les quals la Talaia anava participant
any rera any, i que van anar desapareixent del calendari, mentre que altres entitats agafaven el
relleu i començaven a organitzar proves noves o a fer-se càrrec d’altres curses de format similar
a les antigues. • Aquell any, la Marxa de Regularitat de Catalunya
va ser a càrrec del C. E. de Ripoll i la d’Orientació la va fer la U. E.
Sant Joan de les Abadesses, mentre els del G. E. Campdevànol van
organitzar-ne una altra marxa de regularitat. • Ja per l’octubre es va
fer la Marxeta de Molins de Rei, després, la Marxa de Regularitat de
les Terres de Lleida, organitzada pel C. E. de Lleida, i va tancar la
competició la Marxa d’Orientació El Cuc de la UEC de Cornellà de
Llobregat. • La Talaia va guanyar la 1a Copa Catalana de Marxes
Tècniques Regulades, amb 233 punts, seguida d’Els Blaus, amb
187 punts, per davant de 13 entitats més. En la classificació per
equips individuals, de 23 participants talaiencs els millors va quedar
en els llocs 1r, 2n, 5è, 6è, 7è i 8è.
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1994
Marxa i Aplec de Veterans a la Vall
de Lord
Foto Blanca Forgas

2005
Marxa d’Orientació El Cuc, UEC de
Cornellà, celebrada a Begues
Arxiu Toni Sagarra

2000 I la Talaia va tornar a fer un excel·lent paper en la II Copa Catalana de Marxes Tècniques
Regulades, en classificar-se en segon lloc entre 33 entitats, i darrera de la UEC de Sants. Havent
minvat la participació talaienca en equips individuals, només 7 marxadors es van classificar, això
sí, en molt bon lloc: 2n, 6è, 7è, 19è i 21è. Per l’edició d’aquell any, es va afegir al circuit alguna
novetat mes: la incorporació de la Marxa de Sants (sistema Dufour) organitzada par la U.E.C. de
Sants i la creació del Campionat de Catalunya fent-lo coincidir amb una de las marxes programades, que en aquest primer any va correspondre a la Marxa de Regularitat de Ripoll.
2001 Aquell any, el Campionat de Catalunya va fer-se coincidir amb la marxa de la Talaia i, tot
i que, en aquesta marxa van participar un bon nombre d’equips de l’entitat, només va continuar
a la resta de la Copa Catalana un sol equip talaienc, ocupant al final el tercer lloc de la general.
Per classificar per entitats es necessitava que hi participessin un mínim de tres equips.
2002 La IV Copa Catalana de Marxes constava de 8 proves, i la Talaia, al finalitzar la competició, va quedar classificada en 6a posició, mentre que, per equips individuals comptant que
els equips podien canviar de components durant la temporada, els millors classificats de l’entitat
assolien un 5è lloc, un 25è i un 76è,

130

LES BRANQUES DE
L’EXCURSIONISME A
LA TALAIA

2005
Marxa de Regularitat a Campdevànol.
L’equip Sagarra-Oltra
Arxiu Toni Sagarra

2003 A la V Copa Catalana, els millors equips talaiencs individuals van quedar classificats
en el 4t lloc i en el 12è, després de participar en 9 proves, mentre per entitats la Talaia ho feia
en 5è lloc. En aquesta edició, va incorporar-se una marxa més al circuit de la Copa Catalana: la
Marxa Combinada organitzada pel C.E.C. El Campionat de Catalunya es va fer coincidir amb la
Marxa de Sants.
2004 En la VI Copa Catalana de Marxes Tècniques Regulades, tres equips de marxadors
talaiencs van resultar classificats en els primers llocs, després d’haver participat en les 10 marxes del calendari anual: el 1r, Roser Muela-Josep Planas; el 3r, Eliseu Oltra -Antoni Sagarra, i el
5è lloc, Eva Planas -Sergi Colomina. La Talaia va obtenir el 5è lloc, amb 159 punts. Aquell any
doncs, hi va haver una nova marxa incorporada al circuit: la Marxa Nocturna organitzada pel
Centre Excursionista d’Avinyó. El Campionat de Catalunya va recaure en la Marxeta de Molins
de Rei. Pel que fa a les classificacions, es van assolir nivells semblants als del primer any de la
Copa.
2005 I la darrera edició de la Copa Catalana de Marxes que ha constat de 10 proves, al finalitzar l’any, una talaienca, Eva Planas Muela, junt amb el seu company d’equip Sergi Colomina,
del C. E. de Lleida, s’han classificat en segon lloc amb 144 punts, no havent assolit el primer
lloc per una mínima diferencia d’un punt, mentre l’equip Planas – Muela han quedat els 7è amb
110 punts, i els Sagarra – Oltra són en 8è lloc amb 107 punts. La Talaia es classifica la 4a amb
213 punts, entre 28 entitats participants. Cal destacar que la Talaia té, de fet, tres equips i mig
competint i tot i amb això ha realitzat un excel·lent paper.
En tots aquests anys de participar en marxes, per descomptat, s’han produït una infinitat
d’anècdotes, la majoria relacionades amb la pèrdua total de l’orientació, que ha fet que algun
equip sortís del mapa de la marxa. Els més veterans expliquen que, en una marxa d’orientació
amb molta boira, un component d’un equip de la Talaia va substituir la brúixola -que no en portava- per un petit transistor: a partir d’aquí, les versions discrepen, entre els qui afirmen que va
portar a extraviar-se els equips que el seguien, als que diuen que va guanyar la marxa. També
s’han patit errades d’organització, com ara, el canvi de les lletres dels controls sense adonarse’n, provocant que més d’un equip hagués de fer una correguda, abans d’imaginar-se que
l’organització es podia haver equivocat.
Avui, cal afirmar la validesa de les marxes, enteses com a activitat de lleure cultural que ajuda
a conèixer més el país. És cert que algunes marxes donen poc contingut cultural i són pura competició, però, amb tot, ajuden a desenvolupar el sentit de l’orientació a la muntanya i a fixar-se en
detalls que, en altres situacions, passarien desapercebuts.
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LA MARXA SOCIAL
I INTERSOCIAL
PER DESCRIPCIÓ
La marxa de la Talaia va ser una d’aquelles activitats primerenques que es va creure que calia
incentivar, veient el bon ambient de socis que es respirava aleshores en campaments, aplecs i
altres marxes. L’any 1959 es va pensar que havia arribat el moment de crear una activitat pròpia
que reunís en una diada tots els excursionistes amb l’objectiu comú de participar en una mateixa caminada. Una marxa per als socis de l’entitat, encara que també oberta a la participació
externa. Una marxa diferent de les altres, que portés un segell d’identitat relacionat directament
amb la Talaia i que li proporcionés un cert renom dins del món excursionista. Així va ser com,
entre indecisions, vaguetats i discrepàncies d’opinions sobre la viabilitat del projecte, alguns
socis van prendre la iniciativa i van convocar la 1a Marcha Social de Orientación por Montaña en
conmemoración del III aniversario de su fundación. 15 de febrero de 1959. Comarca del Garraf.
Hi va haver algun enrenou per aquesta decisió no consensuada, i va ser acollida inicialment amb
escepticisme, però com que no comportava cap despesa econòmica important, la junta directiva va accedir a tirar-ho endavant, restant a l’expectativa.

1a ÈPOCA (1959-1968):
L’IMPULS D’ANTONI ORDOVÀS

La 1a edició va celebrar-se al Garraf (Castelldefels-Begues) amb només 16 equips, organitzada per Antoni Ordovàs amb el suport de Josep Blanes, Antoni Penna i Josep Julià. Les dificultats
organitzatives van ser prou anecdòtiques: per a l’amidament de l’itinerari, com que no coneixien
l’ús de la roda comptavoltes, van utilitzar una cinta de 25 metres, fins arribar als 14.858 m quan
a Begues ja fosquejava i el cotxe de línia de Gavà ja havia sortit; o bé, per fer còpies dels mapes
amb un pressupost inexistent van optar per calcar en paper clixé el sector on transcorria la marxa i, servint-se d’una vella multicopista que els van deixar l’Agrupament Escolta Víctor Balaguer,
van començar a copiar amb un dissolutiu d’esperit, aigua destil·lada, benzol i glicerina fins que,
a la primera dotzena d’exemplars, va començar a deteriorar-se el motlle i molts van sortir defectuosos. En acabar la marxa, una pinzellada d’originalitat va ser el lliurament d’un bacallà al darrer
equip classificat.
La 2a edició va tenir la particularitat que s’iniciava i s’acabava al mateix local social del
carrer de Sant Pau, 27. Amb 25.916 m és encara avui
la marxa més llarga que s’ha fet: anava cap a Cubelles
pel camí Vell, Trenca-roques, la Creu, la font d’Horta, Can
Bladet, presa del Pantà, Lurdes, la Talaia i Vilanova. Si
bé el sistema tècnic era similar a la que organitzaven el
C. E. Pirenaic, va optar-se per uns preceptes totalment
innovadors: Orientació per Descripció. Un bon al·licient,
malgrat també alguns inconvenients: quan els marxadors
van arribar als voltants de la masia de la Creu buscant
un paller que s’especificava a la descripció -era un punt
de referència per enfilar un senderó que baixava a la font
d’Horta-, el paller havia desaparegut i els equips van quedar perduts: els masovers pocs dies abans l’havien tret!
En aquesta edició es va millorar la participació fins a 27
equips.
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1961
3a Marxa Social per Descripció Sant Pere
de Ribes-Hostal del Ganxo-ViladellopsCanyelles Equip: Esperança Garcia – Josep
Foto Josep Claveria
1961
3a Marxa Social per Descripció. Control de
dinar a l’Arboçar de Baix
Foto Jesús Santacana
1966
8a Marxa Social per Descripció. Sortida
des d’Olivella. Equip: Planas-Vidal
Foto Arxiu Muela

La 3a edició començava a Sant Pere de Ribes, seguint per Can Macià, l’Hostal del Ganxo, l’Arboçar de les Roques, Viladellops i Canyelles. Gairebé va doblar la participació anterior: 52 equips. L’any següent es va tornar al massís del
Garraf (Gavà-Castelldefels), amb una bona participació externa, amb 15 equips
barcelonins, per la bona relació de Tomàs Muela amb el Club Dinàmic. En la
5a edició, de 1963, la pluja va deslluir la prova, esborrant la tinta dels fulls: dalt
del puig de l’Àliga es donava un plànol de volta d’horitzó per identificar zones
llunyanes i l’únic que s’hi podia distingir era el Pouet de la Vall!
		

A la 6a edició es va tornar al Garraf i novament el temps va
tornar a fer una mala passada: el dia abans va caure una gran
nevada que va influir decididament en la prova, per bé que es
va poder disfrutar l’inèdit paisatge del massís completament
nevat. Joan Virella, al Butlletí, explicava les incidències:
“...ascendim cap a la serra dels Penyals... i aquí es produeix
el desastre. La insuficient descripció del full de cursa i la falta de
senyals provoca una sèrie de confusions i dubtes que resulten
fatals. Uns pocs equips segueixen el bon camí sense contratemps; altres pateixen una pèrdua de temps irremeiable, i un
tercer contingent escull un camí equivocat que els mena vers
la desqualificació. Més tard arriba el company X. Salleras que
actua de control que tanca la cursa; va abillat amb un estrafolari
capell tirolès, una trompeta de drapaire i una escombra. Ens informa que s’han perdut 11 equips i no n’han vist el rastre, ni han
contestat als insistents tocs de trompeta. Més endavant, una
errònia interpretació de l’itinerari dirigeix la majoria dels equips
vers un mas que per casualitat ha estat el punt d’arribada de
tots els marxadors que perderen la ruta en els Penyals...”

La 7a edició es va desenvolupar a la serra del Montmell. Hi van prendre part
45 equips. La ressenya anònima del Butlletí es va mostrar molt crítica en l’elecció
de l’itinerari. El cronista de la 8a marxa (Olivella, Santa Susagna, els Pelagons, Can
Suriol) la va relatar com si es tractés d’una cursa ciclista per etapes. Hi va haver una
perduda general que va afecta el 63% dels equips. Va haver-se de travessar deu
vegades la riera, on hi havia un control de pas que va propiciar la desqualificació
d’11 equips. La 9a marxa, el 1967, a Querol, per Santa Perpètua de Gaià i Esblada.
Per primera vegada, Pere Camarós va fer un mapa esquemàtic complementari que
es lliurava en finalitzar la marxa. Amb motiu d’aquesta cursa va editar-se un Butlletí
extraordinari que es va repartir a tots els participants. També hi va haver la novetat
que en els fulls descriptius, tot i que seguien escrits en castellà, hi figurava un apartat en català on hi havia referències toponímiques. En el Butlletí no hi va haver cap
crònica i només s’hi va ressenya la taula de resultats.
A darrera hora es va canviar l’itinerari de la 10a marxa (1968), que va transcórrer entre la Llacuna i Sant Martí de Tous. Aquesta edició va tancar una època: des
d’un bon començament, Antoni Ordovàs havia assumit la màxima responsabilitat
en l’organització, amb el suport dels decisius i constants col·laboradors Josep Blanes i Antoni Penna, i, de manera esporàdica, de Llorenç Domingo, Ramon Lozada,
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Jesús Santacana, Xavier Salleras, Jordi Gudín, Josep Elias, Argemir Granell, Casimir Massana, Ramon Martí, David Vidal, Salvador Malràs, Abel Andreu, Manel Harris, Antoni Ferrer, Pere
Coral, Ramon Falcó, Agustí Caba, Ramon Caba, Salvador Artigas, Àngel Cardona, Francesc
Bernad, Albert Mañé, Joan Vidal, Isidre Llaverias, Marcel·lí Ferrer, Antoni Llurba, Manuel Prats,
Josep Claverias, Josep Alegret, Xavier Capdet, Joan Sivill, Isidre Marín, Manuel Montoliu, Pere
Molins, i encara al llarg de totes les marxes i en les diferents époques han fet de controls o han
ajudat a organitzar-les, entre d’altres: Andreu Usieto, Maria Aragonès, Pilar Elias, Paquita Albet, Montserrat Miquel, Enriqueta Castañer, Margarida Suñé, Ma Dolors Claramunt, Margarida
Paterna, Pilar Melèndez, Hel·leni Marqués, Pepita Montané, Àngel Vedo, Albert Bayo, Tomàs
Muela, Tina Moya, Fina Sànchez, Antoni Campillo, Montserrat Barti, Artur Ferret, Joan Toledano,
Isabel Romeu, Josep Ma Plana, Isidre Poch, Assumpta Baig, Maria Planas, Aurelia Rion i un
munt més que aniran sortint durant el relat d’aquestes marxes. També hi havia hagut una bona
col·laboració d’alguns membres de la Secció Fotogràfica del Museu Balaguer, igual com també
col·laboraren fent de control alguns escoltes de l’Agrupament Víctor Balaguer, amb el Magí
Aranda com a capdavanter. Tot i que Antoni Ordovàs va seguir confeccionant la descripció fins
al 1972, de mica en mica Joan Virella va anar prenent el relleu en l’organització.

2a ÈPOCA (1969-1990): LA CONTINUÏTAT AMB
JOAN VIRELLA
El canvi de responsabilitats va comportar, també, un relleu progressiu d’alguns socis
que havien desenvolupat tasques organitzatives, i la incorporació d’uns altres: Pere Camarós,
Vicenç Carbonell, Josep Julià, Manuel Pàmies, Tòfol Fabré, Jani Ferrer, Lluís Daviu, Josep Alegret, Jaume Carbonell i, més endavant, Xavier Virella, Blanca Forgas, Josep Candela i Manel
Dalmau, entre d’altres. Joan Virella va esforçar-se en la recerca de raconades inèdites o poc
conegudes, fent conèixer als marxadors aquests paratges insòlits i poc divulgats. També va
aportar el seu treball de recerca toponímica, que es va reflectir en el mapa que s’elaborava
expressament per a cada edició: buscava el contacte humà amb la gent de camp per extreure,
amb discreció, la màxima informació, que transcrivia en un petit bloc de notes.
Seixanta equips van prendre la sortida en l’11a edició (1969), que, per primer cop, va
registrar una inscripció forana superior a la local. Va transcórrer entre la riera de Gaià, el caseriu
d’Ardenya i Salomó. El sobtat creixement del riu fa fer que, d’una banda, s’hagués d’improvisar
un pont fet amb branques de plàtan i, de l’altra, alguns equips es veiessin en una difícil situació
en el laberint que els engorjats meandres del Gaià descriuen en aquests contorns.
L’any següent es va fer més a prop: la Plana Rodona, l’Arboçar de les Roques i Olèrdola. S’hi
va registrar una bona participació social –41 equips-. La proliferació de senyals probablement va
rebaixar la dificultat de la prova. No es va fer cap esquema de l’itinerari.
La 13a edició (1971) va transcórrer entre Castellví de la Marca i Aiguaviva. Una zona
allunyada, fet que va motivar un descens en la participació global -39 equips-. La participació
es va recuperar l’any següent (56 equips) amb sortida a l’Avellà i arribada a Pontons. Va ser la
darrera en què Ordovàs va preparar la descripció. A partir d’aquest moment, Virella va redactar
i recopilar les dades històriques que acompanyaven els fulls de descripció, un complement
interessant que es va anar millorant en les següents edicions, esdevenint un fons documental
importantíssim. El 1973 va celebrar-se la 15a edició amb sortida a la vila de Carme, seguint per
134

LES BRANQUES DE
L’EXCURSIONISME A
LA TALAIA

Feixes, Orpí, la font Pregona, Can Pau de Rofes, Puigfred i Mediona. La participació va tornar a
davallar fins a 37 equips. Jani Ferrer va preparar la descripció.
A partir de 1974 la denominació de la marxa canvia i comença una nova numeració
d’edicions: 1a Marxa Intersocial d’Orientació i Regularitat per Descripció. Es va desenvolupar
entre Sant Sadurní i Gelida. Hi van prendre part 46 equips (durant quatre anys, no hi va participar cap equip de la Talaia, ocupats en l’organització) i la primera entitat classificada va ser la
UEC. Cal remarcar que la descripció es va escriure en català (algun equip va tenir dificultats per
interpretar localismes com cocó o mulassa) i que es va repartir un mapa imprès sense corbes de
nivell que havia dibuixat Xavier Virella. Hel·leni Marquès va fer les gestions per tal què la prova fos
inclosa en el calendari oficial de competicions de la Delegació Catalana de Muntanyisme.
La 2a Marxa Intersocial va trepitjar una zona entre Capellades i la Pobla de Claramunt.
Després d’un fort ruixat a la nit, l’endemà es va desfermar una ventada que feia volar tots els
papers. Hi va haver una gran participació (91 equips), i la UEC va tornar a guanyar per entitats.
Jani Ferrer i Xavier Virella van repetir les seves col·laboracions. La 3a edició (1976) va retornar al
Garraf, entre Vallcarca i Ca l’Amell de la Muntanya, passant pel fondo de les Llenties, el fondo del
Tro i Campdàsens. La participació va ser de 56 equips. Josep Blanes va preparar la descripció,
i consten com a autors del mapa Joan Virella i Antoni Llurba.
L’any següent (1977) la marxa va iniciar-se a Torrelles de Foix, va passar pel Santuari de Foix i
va remuntar el curs ascendent del riu pel molí de l’Horta i les gorges del Foix fins a retornar a Can
Coral. La participació es va mantenir, amb 57 equips, però quedava força lluny dels 91 equips de
1975. Es vivia una crisi d’implicació social, que es manifestava també en la provisional desaparició del Butlletí, o en el fet que no es redactés cap crònica de la marxa. La junta tenia problemes
per vertebrar una adequada activitat i les seccions se’n ressentien: en aquest moment, es va
veure que havien caigut en l’error de no permetre la participació dels socis a la marxa.
El 1978 es va reprendre el caràcter social de la prova: 20a Marxa Social i 5a Marxa
Intersocial. Hi van participar 12 equips de l’entitat i 46 d’externs. Es va triar un itinerari proper a
Vilanova: de Rocacrespa se seguia cap a Lurdes, el fondal de la Carçosa, pantà de Foix, Can
Cassanyes i el cim de la Talaia. Blanca Forgas i Lluís Daviu van preparar la descripció.
El 1979 va tornar a aparèixer la crònica en el Butlletí de la 6a Marxa Intersocial-21a Marxa
Social. Va sortir de Canaletes cap al Maset de la Bleda, riera del Mal Pas, el Bedorc, salt del
Cargol i acabant a la font dels Capellans. Hi van prendre part 13 equips locals i 69 externs. La
descripció va ser obra de Lluís Daviu, Blanca Forgas i Joan Virella. El relat complementari va ser
lliurat en finalitzar la cursa.
El 1980, a Sant Quintí de Mediona hi va haver la mateixa participació de l’any anterior:
82 equips. Els marxadors van entretenir-se amb la singularitat de l’agulla de Valldellòs i el pas de
la Guineu. Es va introduir la novetat dels controls de pas, disposats estratègicament per a aquells
equips que no eren gaire estrictes a seguir la descripció. Va obsequiar-se als marxadors amb
un relat complementari redactat per Joan Virella i un mapa a 4 tintes dibuixat per Toni Sagarra
–que, de fet, va ser la primera edició en què s’afegia a les tasques organitzatives-. D’altra banda,
els elements del GREV, col·laboradors habituals en algun control de la prova, van editar un full
amb una breu descripció de les coves de Bolet. En la publicació especial del 25è aniversari de
l’entitat va aparèixer una ressenya històrica de la Marxa, que va redactar el mateix Joan Virella.
Aquesta edició van incorporar-se a la comissió organitzadora Salvador Butí, M. Carme Barceló,
Virtut Castro, Josep M. Also, Dolors Lacasa i Lluís Forgas.
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El 1981 la participació es desborda: 112 equips. El divendres a la nit el telèfon no parava...
L’acte del sorteig dels equips va ser multitudinari i la sala d’actes va quedar petita. Fins i tot
van inscriure’s diversos equips de l’Acord, que no tenien cabuda dins la classificació general.
L’itinerari trepitjava la serra de Miralles per assolir el cim del Grony i baixar per la riera de Carme
fins al bucòlic gorg del Diable. Es va fer un dinar molt concorregut a Cal Ramonet de Miralles.
A partir d’aquesta data -i fins a l’actualitat- Blanca Forgas va assumir la descripció de l’itinerari i
Toni Sagarra el disseny del mapa.
La 24a edició (1982) va tenir la sortida al Pla de Manlleu i va passar pel poble abandonat de
Celma i per la Vall de l’Infern. L’any següent es va tornar a fer a la Llacuna, pel puig Castellar, el
fondo de l’Apotecari i la font Cuitora, amb la novetat de donar la classificació general en acabar-se la cursa i procedir seguidament al repartiment de premis. Es va lliurar per primera i única
vegada el trofeu Julià-Castañer a l’entitat excursionista que va registrar la millor actuació per
equips. La portada de l’opuscle d’aquella edició és obra de Josep M. Also.
El 1984, la marxa va partir de Ca n’Aguilera (Piera), per Can Muset, Castellolí, la font de Ferro,
coves de Can Llucià i la Fembra Morta. Tota la nit havia plogut i el temps estava per ploure. Es va
cometre l’equivocació de no suspendre la prova. Molts equips van renunciar a prendre la sortida
i molts dels 28 equips que estoicament van decidir seguir endavant ben aviat se’n penedirien.
Tota la cursa va transcórrer sota la pluja. Hi va haver algun baixador enfangat que presentava
serioses dificultats. L’arribada dels equips va ser caòtica...
En la 27a edició (1985) es va tornar a la serra del Montmell, des de
la Joncosa es va remuntar fins a Torrossolla, Sant Marc, coll de l’Arca
i el Mas Campanera. L’itinerari era llarg i la monotonia del darrer tram
va deixar un mal regust a molts marxadors. L’any següent es va fer
pels contorns de Pontons, passant per les capelles romàniques de
Sant Salvador i Sant Joan de la Muntanya. El 1987 van acostar-se a
Pierola, passant per l’ermita de Sant Cristòfol i Can Tèrmens. Aquestes tres edicions van sobrepassar la seixantena d’equips.
El 1988 va celebrar-se la 30a Marxa Social i 15a Intersocial. 83
equips van prendre la sortida a Santa Margarida de Montbuí. L’itinerari el va preparar Vicenç Carbonell: bona part transcorria per carenes i
els marxadors van haver de suportar l’accentuada calor –fins i tot un participant va haver de ser
traslladat urgentment a Igualada-. L’arribada a la Tossa de Montbuí distava un bon tros del punt
de partida i això va causar algun contratemps als qui havien estat poc previsors -cal esmentar la
disponibilitat de Tomàs Muela, col·laborant com a taxista-. L’àpat de germanor al restaurant de
la Tossa va aplegar més de 80 persones.
L’edició següent (1989) va remuntar el curs del riu Glorieta: des del Santuari del Remei
(Alcover) fins a l’Aixàviga; després va seguir per la serra del Pou, la vall de Micanyo, la font de
l’Irla i el molí de Montravà fins a retornar al punt de partida. L’itinerari, preparat ja per un col·lectiu,
va ser compensat i molt atractiu, allunyant-se del tradicional escenari penedesenc. Cal esmentar
les irregularitats cronomètriques d’algun control, que van obligar a deixar-ne sense efecte les lectures horàries. Aquesta edició va viure l’anècdota de la destrucció de la roda de bicicleta que utilitzaven gairebé des de sempre per amidar l’itinerari: després d’una sortida preparatòria, l’única
vegada que l’estri passa la nit dins del cotxe que Manel Vidal guarda a l’aparcament subterrani,
s’incendia fortuïtament el cotxe veí, amb tanta mala sort que l’altre cotxe també es crema i, amb
ell, la veterana roda. Toni Castelló es compromet, a corre-cuita, a preparar-ne una altra.
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1990
Joan Virella, notable excursionista i
organitzador de la Marxa
Foto Arxiu Blanes

Al 1990, la 32a marxa va passar a la primera plana de la història social pel tràgic succés de la
mort de Joan Virella poc després d’haver-se iniciat la cursa, fet que va motivar-ne la suspensió
immediata. Havia de ser una edició amb novetats i millores: s’havia aprovat la fiscalització del mig
minut –era el primer cop que es feia a Catalunya i encara avui dia cap altra entitat s’ha decidit
a provar-ho-; s’havia instal·lat un ordinador per donar la classificació provisional immediata, ja
que les dades havien de ser trameses per l’equip escombra mitjançant walkie-talkies; s’havia
preparat una taula de transformació horària per poder introduir les dades a l’ordinador defugint
el sistema sexagesimal; s’havia comprat un lot de cronòmetres; els fulls de descripció havien
estat repartits íntegrament en el sobre de la inscripció... Es va arribar als 96 equips. Virella va
sortir amb l’equip que obria la marxa, amb Joan Gómez, Toni Castelló, Salvador Palau el Galo,
Vicenç Carbonell i els companys que constituïen els dos primers controls, acomiadant-se amb
un senzill “a reveure”. Abans d’enfilar l’ascensió al Montclar es va produir el malaurat incident,
irreversible malgrat els esforços dels companys. A Pontils només havien arribat a prendre la
sortida trenta-cinc equips: la trista notícia va difondre’s aviat pel sistema de transmissions que
s’acabava d’estrenar. El silenci a la plaça era absolut, quan Salvador Butí va confirmar la desgràcia per megafonia.
Al cap de tres mesos va organitzar-se una sortida per fer l’itinerari de forma col·lectiva i retre
homenatge a Joan Virella. A Pontils va obrir-se un llibre de signatures on tothom va escriure per
testimoniar la seva adhesió. Hi van participar fins a 122 excursionistes, amb una nombrosa presència forana. Amb tothom reunit en el lloc on va morir, a l’entorn del monòlit que s’hi havia erigit
el dia abans -cobert amb la bandera de l’A. E. Talaia-, Salvador Butí com a president i Assumpta
Baig en representació de l’ajuntament, van dir unes paraules i van descobrir la pedra en un ambient de gran emotivitat. Algunes entitats i particulars hi van dipositar flors. La majoria dels congregats va continuar la ruta marcada, que els portaria fins al cim del Montclar i, posteriorment, a
Vallespinosa, Santa Perpètua de Gaià i finalment una altra vegada a Pontils.

3a ÈPOCA (1991-1998):
LA TRANSICIÓ AMB UN EQUIP QUE ES
CONSOLIDA
En la 33a edició es van consolidar les novetats tècniques que s’havien d’experimentar l’any
anterior. L’equip organitzador va haver de fer un gran esforç perquè no fos perceptible la sobtada absència de Virella. Va caldre moltes sortides per configurar bé l’itinerari: Bellprat, castell
de Queralt, ermita de la Roqueta, Fiol i retorn al punt de partida. El relat complementari va ser
redactat, a partir d’aleshores, per Vicenç Carbonell i la crònica al Butlletí la va firmar Toni Sagarra. Van incorporar-se més socis a l’organització: Ramon Casas va tenir cura de la informàtica;
Manel Massana, de l’equip de megafonia, entre d’altres tasques; Joan Mañé i Pilar Bertran van
vetllar per tal que tot el material estigués a punt; Manel Vidal i Ramon López van donar també
suport en diverses feines... D’aquesta marxa, es pot esmentar l’esmorzar calent a base de pa
amb tomàquet i botifarres, que va oferir-se a tots els marxadors vora el castell de Queralt i que va
tenir una gran acceptació; l’espessa boira que va dominar a primera hora; la dificultat que oferia
el pas de la Roqueta a alguns marxadors, tot i l’ajuda d’alguns membres del GEAM, o la pèrdua
d’algun equip que es va localitzar passades les quatre de la tarda.
El 1992 es va repetir la zona de la 26a edició, que no s’havia pogut disfrutar per la pluja. La
sortida, però, es va preparar a Castellolí, per anar cap al castell d’Olí, Cal Muset, font de Ferro,
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puig de la Fembra Morta, Cal Guixà, el pont natural, coves de Can Llucià, Can Soteres i retorn al
punt inicial. Va millorar la participació –82 equips- amb una inscripció majoritària d’equips locals.
Intencionadament, va escurçar-se l’itinerari fins a uns 14 km, la qual cosa va ser valorada de
manera molt positiva. L’esmorzar, a diferència dels que oferien les altres entitats, va ser a base
d’entrepans freds –i ha estat així fins a l’actualitat-.
El 1993 es va produir la reincorporació de Lluís Daviu, que va proporcionar un itinerari ja definit i proper a Vilanova: Sant Pere de Ribes, ermita de
Sant Pau, puig dels Jugadors, els Sumidors, font d’en Pixabrosses, Mas
d’en Giralt, coll de la Glaieta i, seguint el curs de la riera, es tornava a fer
cap al punt de sortida. L’itinerari s’havia escurçat encara més, però tenia
l’atractiu de davallar per un pedriscall que motivava els més joves i espantava alguns dels grans. Gràcies a la proximitat es va registrar una participació
molt bona: 145 equips (103 de locals), malgrat que, amb l’aglomeració,
es va acabar de perdre l’objectiu de la marxa: l’orientació ja no era per la
descripció sinó per l’albirament de la serpent d’equips precedents -així i
tot, encara hi havia equips que se saltaven algun control de pas-. Va ser
significativa la millora en la qualitat del material que es va lliurar. El repartiment de premis -que
també havien millorat ostensiblement- es va fer al cap de poca estona d’haver arribat el darrer
equip. Cal destacar que es va començar a comptar amb la presència de la Creu Roja en els
llocs més estratègics -que tindrà continuïtat-. Amb aquesta marxa es consolidava la capacitat
organitzativa: any rere any es milloraven diversos aspectes gràcies, en bona part, a l’experiència,
però també a l’esforç de superació de tot un conjunt de persones.
La 36a Marxa també es va fer pròxima a Vilanova: Canyelles–Sant Miquel d’Olèrdola. Hi van
participar 159 equips. L’itinerari era entretingut: el pas per la Roca Foradada va provocar un
embús que va condicionar molts equips; les fonts de Fontanilles i de l’Alba representaven uns
paratges inèdits per a molts vilanovins; el Pla dels Albats, amb les tombes antropomorfes; el
dificultós pas per una foradada de 70 metres va ser una sorpresa inesperada, i l’ascensió a la
Facu, quan la marxa es trobava ja a les acaballes, va esgotar-ne més de quatre. No va aconseguir-se el propòsit d’orientar-se per la descripció, caient altre cop es en la massificació; per
altra banda, en retardar-se l’arribada dels darrers equips, el repartiment de premis va allargar-se
excessivament.
L’edició següent (1995) va sortir de Torrelletes per anar cap a la Timba de Santa Bàrbara, la
font d’Horta, el pantà de Foix, Sant Samison, Castellet i retorn al punt de partida. Es va mantenir
una bona participació, amb 146 equips, amb un augment important de la participació local (115
equips). També es va mantenir el nivell organitzatiu aconseguit en les darreres edicions: cal destacar la tasca de Lluís Daviu, que va dedicar moltes hores en la recerca de l’itinerari.
En la 38a edició es va tornar a Sant Pere de Ribes. Es va passar per Can Sidro, el Montgròs,
Can Ramon, el castell de Bell-lloc i fins al punt de partida (Can Puig). Per evitar l’efecte de la
massificació, va voler-se aplicar un canvi substancial: amb l’itinerari en forma de vuit es donava la
sortida en una direcció als números senars i en una altra els parells, sense canviar el sentit de la
marxa. Els avantatges van ser evidents: els marxadors havien d’esforçar-se més per orientar-se
correctament; en el punt d’encreuament podia ja recollir-se una part del full de ruta per entrar tot
seguit les dades a l’ordinador... També van evidenciar-se tot un seguit d’inconvenients: duplicitat
en el repartiment de l’esmorzar, també dels equips que obren marxa i equips escombra, elaboració de taules de resultats diferents, limitació i reducció de l’espai geogràfic on es desenvolupava
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La 36a Marxa per Descripció a Sant
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la prova per l’acordonament en forma de vuit... L’organització
va acabar fent un balanç positiu, i va quedar en predisposició
de repetir aquesta innovadora experiència. Hi van participar
142 equips, seguint amb una lenta i constant davallada en la
participació intersocial.

1998
La 40a Marxa per Descripció a Santa
Margarida i els Monjos. Control a la
Senabra
Foto Francesc Casas

En l’edició de 1997 hi van prendre part 136 equips. Olivella i la seva rodalia va acollir aquesta 39a edició, tot i que va
costar trobar un itinerari no afectat pels gravíssims incendis
que havien assolat el Garraf (1982 i 1994). Novament Lluís
Daviu va tornar a proporcionar un recorregut ben lligat, passant pel Barret del Rector, església romànica de Sant Pere –on malintencionadament s’hi amagava un control de pas-, Santa Susagna i la riera dels Pelagons. Davant la impossibilitat de
repetir l’experiència del vuit, s’hi va experimentar una nova fórmula: els equips senars van sortir
del nucli antic i els equips parells de Can Suriol. Es va demanar, un cop acabada la marxa, un
reagrupament global a Olivella, on va oferir-se un refrigeri en espera de la classificació provisional, però novament es va retardar massa el lliurament de premis, amb presència de l’alcalde,
i molts marxadors van optar per anar-se’n. En el capítol d’anècdotes, cal esmentar el dubte
generalitzat que es va produir davant la porta del cementiri, per culpa d’una descripció poc
precisa en aquest indret.
La 40a edició es va celebrar a Santa Margarida i els Monjos (1998), un lloc no tan
proper com a les darreres edicions però s’havia anunciat que l’itinerari faria trepitjar una zona
d’un innegable interès arquitectònic i paisatgístic: església vella de Santa Margarida, Espitlles,
ermita de Penafel, la Plana Morta, la Senabra, Mas Pigot i la font de Sant Llorenç abans de retornar al punt de partida, situat dins les dependències de l’empresa de cartronatge Ondunova.
Es va retornar al sistema clàssic d’un itinerari circular, malgrat que s’havia de donar la sortida a
quatre equips cada tres minuts. Gairebé tota la marxa es va desenvolupar sense incidències,
però a dos quarts de dues es va interrompre la comunicació amb l’equip escombra i els tres o
quatre equips que mancaven per arribar tampoc no apareixen. Es va intentar fer més agradable
l’espera a les tres-centes persones reunides, que esperaven un desenllaç ràpid de les classificacions i el lliurament de premis: l’organització va començar a oferir un refrigeri de manera
escalonada però el temps passava. Es van donar les primeres classificacions provisionals. Al
cap de tres quarts d’hora sense aparèixer cap més equip a la meta, es va decidir de comú
acord fer el repartiment de premis ja que es corria el perill un any més que en pocs moments
marxessin més participants: la cerimònia va resultar molt reeixida. L’equip escombra va arribar
quan ja s’havia començat a recollir el material.

4a ÈPOCA (1999-2005):
LA COPA CATALANA DE MARXES
TÈCNIQUES REGULADES
La 41a Marxa va coincidir amb l’inici de la Copa Catalana de la FEEC. En aquesta primera edició, hi van concórrer molts equips de la Talaia però cap d’ells va voler optar a aquesta
classificació, estimant-se més competir en la marxa social. Aquest moment de canvis va comportar el relleu en tasques organitzatives de Toni Sagarra, que en aquell darrer any de participació va actuar ja només com a control de sortida i arribada: durant vint edicions havia dibuixat
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el mapa expressament per a cada edició i, des de la mort de
Joan Virella, escrivia la crònica al Butlletí. Entretant, continuava
de mica en mica la incorporació de nous socis en l’organització: Heribert Sagarra, Nati Salvadó, Josep Carbonell, Josep
Sánchez, Petri Pérez, Ricard Sabater, Vicki Florenciano, Neus
Solé, Evèlia Casado i molts d’altres que amb molta fidelitat continuen col·laborant com a controls coordinats per Jani Ferrer.
L’itinerari començava i acabava a la Masia Cabanyes, passant
per la barraca del Bruno, fondo del Ramonet, puig Romagosa,
pic de l’Àliga, font de Llacunalba i el Pedroell. Hi van participar
152 equips –68 de la Talaia- i, acabada la prova, es va donar
la classificació provisional però deixant per a un altre dia el repartiment de premis. Blanca Forgas va fer la crònica al Butlletí:
com a fet remarcable, hi apunta la despistada d’un control que
marca el temps als primers equips amb una hora avançada. A
partir d’aquesta edició, el mapa que s’ofereix als marxadors
és una composició arranjada aprofitant els mapes del Servei
Cartogràfic de Catalunya. Cal esmentar, també, l’aportació de
Vicenç Carbonell, que, al marge de la seva contribució en la
preparació de l’itinerari, elabora un recull de dades històriques
que s’edita, amb fotografies incloses, i es reparteix a tots els
participants amb el nom genèric de relat complementari.
L’any 2000 va celebrar-se la 42a edició, puntuable també
per a la Copa Catalana, la segona. Els equips federats de la
Talaia tampoc van entrar en la classificació, i van preferir participar, com l’any anterior, només en l’àmbit social. L’itinerari
va partir del càmping de Mas Roquer, passant pel Mas Tapet,
el Pedroell, Mas de l’Artís i el Punt de Mitjotes. Malgrat que la
sortida es va fer des de Vilanova i la Geltrú, la participació va
davallar fins a 125 equips, dels quals 55 eren de la Talaia. Manel
Vidal va signar una breu crònica al Butlletí.

2001
43a Marxa per Descripció. Sortida davant el
restaurant de Can Lloses. Sant Pere de Ribes
Foto Francesc Casas
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1999
La 41a Marxa per Descripció. Els
marxadors segueixen el camí i la carena
cap al Puig de l’Àliga.
Foto Francesc Casas
1999
La mateixa Marxa. Control dalt del
Puig de l’Àliga.
Foto Francesc Casas
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La 43a edició va retornar al terme de Sant Pere de Ribes: va
iniciar-se a Can Lloses i va seguir cap a Can Marcer de la Penya,
Can Pere de la Plana, Ca l’Almirall de la Font i la Cova Negra.
Aquest itinerari va ser, de fet, molt curt ja que tot just passava
dels 13 km. Va millorar la participació fins a 159 equips, tot i les
baixes de darrera hora -ja que la inscripció prèvia era encara
superior-. Amb itinerari circular clàssic, els equips van prendre
la sortida cada mig minut. Blanca Forgas va reprendre la crònica al Butlletí: obvia la classificació dels equips participants en la
3a edició de la Copa Catalana; anota l’aldarull que va ocasionar
el control de motxilles que, empès per un excés de zel, sanciona la meitat dels marxadors perquè considera que la motxilla
no té la forma ni les dimensions homologades, i també constata
la mitjana de gent jove que hi participa, fet que la fa mostrar-se
optimista de cara al futur. Acabada la prova, una bona colla de
socis van celebrar un dinar a Can Pere de la Plana.
L’any 2002 va celebrar-se la 44a edició amb sortida i arribada al poble de Garraf, passant per Can Lluçà, Campdàsens
i el Castellot, arran de penya-segats abocats al mar. L’itinerari
va ser el més curt de tota la història: 11.410 metres. Hi van
prendre part 141 equips; d’aquests, 39 per competir en la IV
Copa Catalana de Marxes. Per primer cop hi puntuen també
els equips federats de l’A. E. Talaia. La cronista esmenta, com
en edicions anteriors, les queixes rebudes per haver calculat la
mitjana horària a un ritme massa lent. A darrera hora, la pluja va
fer que el desmuntatge de l’arribada es fes a tota velocitat. Això
sí, una bona colla de socis va tornar a acabar la festa amb un
dinar ja concertat com l’any anterior a Can Pere de la Plana.

2002
La 44a Marxa Intersocial per
Descripció. Control d’esmorzar a
Campdàsens
Foto Francesc Casas
2002
A la mateixa Marxa. Vista del
camí de Can Lluçà
Foto Francesc Casas
2003
La 45a Marxa Intersocial per
Descripció.
El Castellot de Castellví de la Marca
Foto Josep Blanes

L’itinerari de la 45a edició va allunyar-se del Garraf i va trepitjar altre cop –com el 1971- el terme de Castellví de la Marca:
el Maset dels Cosins, Cal Morgades del Grau, Comallonga, Cal
Noia, el Castellot –l’antic castell vell de la frontera, amb un gran
cop de vista damunt la plana penedesenca- i Puig-rodó, abans
de tornar al punt de partida. La participació va ser bona, amb 133 equips, dels quals 49 eren
federats i participaven en la 5a edició de la Copa Catalana. El control de pas 1 va ser motiu
de polèmica perquè molts equips se’l van saltar, en part per la seva situació estratègica –en
una drecera boscosa- però sobretot perquè estava massa arrecerat. Va intentar corregir-se les
deficiències en els temps horaris, fent la mitjana de tres equips diferents, en dies saltejats, desconeixedors de l’itinerari: en aquesta ocasió, la marxa, també molt curta, no va resulta ser tan
lenta com a les edicions precedents. Es va rebre una felicitació de la FEEC per l’èxit assolit i per
la imaginació i el bon gust en escollir paratges tan adequats i interessants. Acabada la marxa,
també es va fer el dinar col·lectiu a la Societat Cultural de Castellví de la Marca.
La 46a edició (2004) es va fer al Pla del Penedès, en els límits amb el terme de Terrassola
i Lavit per trobar el relleu més ondulant, acostant-se a l’Aguilera, Cal Cerdà de Palou, puig Cúgul,
Sant Martí Sadevesa i Cal Raspall dels Horts -on tothom va poder recordar moltes de les escenes
de Nissaga de poder-. La boira es va fer present una bona estona però en cap cas va dificultar
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l’orientació. Va poder-se notar
un notable canvi generacional
en el conjunt dels 148 equips
participants –67 de federatsLa darrera edició (2005)
va començar i acabar davant
del Pòsit de Pescadors, per
la Muntanyeta, Mas Pasqualí,
Miralpeix, Can Girona, el Vinyet i tornada pels Colls. Amb motiu del 50è aniversari de l’entitat,
l’organització va decidir dissenyar un itinerari des de Vilanova mateix i amb un recorregut poc
habitual, arran de costa, sense deixar de trepitjar, però, bons trams de boscos i baixa muntanya
que van sorprendre molts vilanovins que, tot i conèixer aquests llocs, van tenir l’ocasió de descobrir-hi algun racó inèdit. Molts equips de fora de Vilanova van manifestar que havien descobert
uns paratges costaners que no s’esperaven. La participació es va mantenir molt alta: 143 equips
i, d’aquests, 50 equips federats que participaven a la 7a edició de la Copa Catalana. La crònica
al Butlletí esmenta que l’equip que obria marxa va detectar un lapsus en la descripció que es va
poder corregir verbalment a temps gràcies al control situat en el santuari del Vinyet. Malgrat el
fred dels darrers dies, el temps es va mantenir força bo, llevat de les acaballes de la prova quan,
de cop i volta, va ennuvolar-se i fins van caure quatre gotes. Com a fet anecdòtic, s’esmenta que
17 equips penalitzen en el control de pas 1, 12 ho fan en el segon i, encara, 11 en el tercer i 9 en
el quart; això vol dir, sens dubte, que tots aquests controls estaven molt ben ubicats!

EPÍLEG, PER ARA

Quaranta set edicions són moltes edicions. Molta gent... centenars de persones que han
col·laborat en l’organització... milers de participants... molts punts del nostre territori més proper
que s’han pogut divulgar, trepitjant molts municipis, editant-se mapes i relats complementaris
expressament elaborats per a la marxa, afavorint la possibilitat de realitzar un esforç físic que
ajuda a conèixer i a estimar l’entorn natural... Ben cert que moltes d’aquestes marxes no podrien
refer-se, per diverses raons –en més d’una ocasió el paratge escollit s’ha cremat poc després
d’haver-se fet la marxa-, però tot canvia i tot torna a ser el mateix: l’any vinent es tornarà a celebrar la marxa; hi tornarà a haver gent disposada a organitzar-la amb una entossudida il·lusió
i els marxadors hi tornaran a participar per renovar les satisfactòries experiències i sensacions
que un bon dia hi van descobrir.
Fidelitat a una idea original de concebre una marxa d’orientació per descripció escrita. Fidelitat a una data, dins el mes de març, any rere any. Fidelitat en l’anhel d’escollir en cada època
el marc més idoni per a la seva celebració, buscant l’atractiu paisatgístic i defugint les solucions
més còmodes que porten a la simplificació. Cada any ha calgut fer una crítica constructiva per
millorar totes aquelles qüestions que podrien afavorir el resultat final; i a vegades no s’ha aconseguit i potser hi ha hagut la temptació de caure en la rutina, però en tenir-ne consciència s’ha
pogut solucionar en edicions posteriors. Tenint la força de tanta gent agrupada en un mateix
projecte, on tothom se sent important, només per això, avui dia és encara la marxa que acull la
participació més gran de tot Catalunya i, evidentment, cal estar-ne orgullosos.

142

2005
La 47a Marxa Intersocial per Descripció. Vista des de l’ermita de Gràcia i
muntanya de Miralpeix
Foto Josep Blanes
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LA PARTICIPACIÓ ALS
RAL·LIS D’ALTA
MUNTANYA
La Talaia va començar a participar en aquestes competicions d’alta muntanya a partir de
l’any 1965. Deu anys més tard de la seva fundació, l’entitat ja tenia jovent disposat a aconseguir
bones classificacions en unes competicions que realment posaven a prova la capacitat i fortalesa física dels equips i el seu coneixement de l’alta muntanya, considerant que es tractava de la
prova més dura que se celebrava dintre l’àmbit excursionista. Durant la primera època els equips
eren compostos de tres persones, per la qual cosa –segons indicaven els reglaments– havien
d’anar junts, és a dir, sense separar-se ostensiblement, fent el recorregut previst o escollit prèviament. Això comportava que, si un dels participants flaquejava, els altres no el podien abandonar
o permetre que no passés pels controls o pels cims puntuables. Les classificacions entraven en
tres grans grups, segons la puntuació feta: amb Medalla d’Or, d’Argent o bé de Bronze. Anys
més tard, quan les coses van canviar cap a la Copa Catalana de Ral·lis, els equips van establir-se
en dues persones i, fins i tot la classificació, va passar a puntuació individual.
En la primera època, eren organitzats tots pel Centre Excursionista de Catalunya, organització a la qual s’incorporà, uns anys més tard, l’A. Exc. Muntanya. Posteriorment altres entitats
excursionistes es van afegir a organitzar ral·lis i constituir la Copa Catalana de l’especialitat, Més
tard, davant la manca d’equips participants, algunes d’aquestes entitats van anar abandonant,
sobretot davant l’allau de proves i curses que tenien com a escenari la muntanya.
Cal dir que, quan es va participar en aquestes proves, la
Talaia sempre hi va fer un bon paper. Podem repassar l’historial
de l’entitat en aquells ral·lis:
La primera participació va ser el 27, 28 i 29 de juny de 1965,
amb un sol equip format per Ferran Ruiz, Antoni Penna i Marcellí Ferrer. El lloc escollit per al VII Ral·li del CEC tenia com a base
el campament situat a Montgarri, i el primer dia, de sis cims
puntuables van assolir el Mall Bulard, el Parros, el Perescals i el
Tuc de Montoliu. El segon dia, de cinc cims en van fer dos: el
Mont Valier i el Pic de Clavera, però arribant uns minuts tard de
l’horari previst. Mentre que el darrer dia, després de desmuntar
el campament, van tenir quatre cims puntuables, dels quals van
assolir el Tuc Occidental de Marimanya i la Pica de Bonabé, i
baixant ràpid cap a Alós d’Isil, encara que també amb minuts
de retard per una petita marrada. Van aconseguir classificar-se
en 7è lloc entre 28 equips.
L’any següent, el 24, 25 i 26 de juny de 1966, també un
sol equip constituït per Antoni Penna, Marcel·lí Ferrer i Xavier
Salleras quedava classificat entre 30 equips en el 2n lloc de la
VIII edició d’aquella prova, aconseguint per a la Talaia la Copa
President del CEC. El campament base i lloc de sortida estava
situat a la banda de la boca sud del Túnel de Vielha, prop de
l’Hospital del mateix nom, i des d’allí s’havien d’assolir per un
costat el Forcanada i per l’altre els Besiberris.
També tres dies configuraven la prova de 1967 (16, 17 i 18
de juliol), que en la seva IX edició va representar un dels ral·lis
més durs dels realitzats fins llavors pel CEC. Aquesta vegada
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1967
Ral·li d’Alta Muntanya del CEC.
Després d’assolir l’Aneto-Pas de
Mahoma
Foto Arxiu M.Ferrer

LES BRANQUES DE
L’EXCURSIONISME A
LA TALAIA

1968
9è Ral·li d’Alta Muntanya del CEC.
Campament del Ral·li al massís dels
Pocets
Foto Arxiu M.Ferrer

van haver dos equips de la Talaia: Antoni Penna, Casimir Masana i Xavier Salleras; i Isidre Poch, Margarida Paterna i Marcel·lí
Ferrer, que des de l’alta vall del riu Éssera van haver de fer
les ascensions als cims del Vallhiverna, l’Aneto, la Maladeta, el
Margalida, el Russell i la Punta Astorg. Hi havien participat un
total de 69 equips –9 d’ells de Madrid– però només el van finalitzar 40, dels quals, els equips de la Talaia van assolir el 2n i 3r
lloc respectivament. Els van correspondre les copes President
del CEC i la Copa de la Secció de Muntanya del CEC, a més de
la copa Ajuntament de Benasc a la Margarida Paterna com a
participant femenina millor classificada. Tot un èxit.
El 1968, un pont de 4 dies, 18, 19, 20 i 21 de juliol, propiciava la celebració del X Ral·li.
Aquesta vegada al sector dels Posets i amb una participació de quatre equips: Àlvar Archilla,
Josep Blanes i Pili Meléndez; Antoni Llurba, Isidre Poch i Antoni Campillo (6ès classificats: Copa
Diputació Osca); Lluís Daviu, Blanca Forgas i Antoni Carrasco, i Marcel·lí Ferrer, Assumpta Baig i
Josep Bruna (4ts classificats: Trofeus Peña Guara i Diputació de Barcelona). Entre d’altres s’havien d’assolir el Pic de Posets, el Pavots, el Tourets, la Peña Blanca, el Butona i el Mouto.
L’afecció augmentava cada any: a la següent edició, l’XI Ral·li, van participar-hi cinc equips
de la Talaia. Així, el 21, 22, 23 i 24 de juny de 1969, i a partir del campament de la vall Ferrera,
van haver d’escollir vuit cims i un coll: el Pic de Certescan, el Querosos, el Senò, el Turquilla, el
Baborte, el Tres Pics, el Broate, el Sotllo i el coll de Naorte. Tots els equips es van classificar i
van ser la 2a entitat en participació. Els equips estaven formats per Antoni Campillo, Antoni Ruiz
i Anton Llurba; Marcel·lí Ferrer, Xavier Carrasco i Enric Garriga; Ricard Artigas, Jordi Martí i Lluís
Daviu; Isidre Poch, Josep Bruna i Xavier Salleras, i un equip femení que integraven Assumpta
Baig, Blanca Forgas i Margarida Paterna.
El XII Ral·li es va desenvolupar els dies 28 i 29 de juny de 1970 d’una forma diferent, amb
set llocs de sortida a l’entorn del massís del Cotiella: Plan, Saravillo, Badain, Laspuña, Samper, Campo i Barbaruens, tots ells amb diferent puntuació segons el desnivell, la distància i la
dificultat per aconseguir l’objectiu. La manca d’aigua va caracteritzar la prova, arribant a beure
aigua de pluja de les esquerdes calcàries o bé fonent-la amb un fogonet amb la neu del cim del
Cotiella. El campament va ser a Pla de Riancés. L’endemà es podia fer el recorregut bàsic de
retorn a Barbaruens, però si volien puntuar més podien fer el Picollosa o el pic de Las Coronas,
tots ells amb pedra molt descomposta. Dels set equips talaiencs, tres es van retirar, donada la
duresa de la prova, -igual que van fer altres equips, ja que dels 96 que havien sortit es van retirar
46.- Els equips classificats de la Talaia van ser, amb Medalla d’Or: Joan Ferrer, Josep Blanes i
Francesc Montaner; amb Medalla d’Argent: Assumpta Baig, Núria Albà i Margarida Paterna, i
Enric Garriga, Salvador Baig i Marcel·lí Ferrer, i amb Medalla de Bronze: Josep Planas, Isabel
Romeu i Hel·leni Marquès.
L’any següent, el 27, 28 i 29 de juny de 1971, es va celebrar el XIII Ral·li als circs de Colomers
i Saboredo. Es van inscriure cinc equips de la Talaia, dels quals van finalitzar la prova només tres.
Sortint el primer dia prop del Santuari de les Ares i remuntant la vall de Gerber, es podia ascendir
al Tuc de Saboredo i al d’Amitges, i més tard el Tuc de la Cendrosa i baixar al campament a la
Vall de Tredòs. La segona jornada va iniciar-se amb dos equips de baixa, mentre els tres restants
van aconseguir una excel·lent classificació amb l’ascensió obligatòria al Gran Tuc de Colomers
i les facultatives al Pic Blanc i al Tuc de Ratera. I la tercera jornada, conegudes les possibilitats
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de classificació, un equip va tirar avall cap a Salardú pel camí dels Banys de Tredòs, mentre els
altres dos ascendien al Tuc de la Salana i avall a Salardú, on s’arribava al nou Xalet del CEC Juli
Soler Santaló coincidint amb la seva inauguració. Els equips de la Talaia van quedar classificats
de la següent manera: Medalla d’Or, Antoni Llurba–Isidre Poch–Josep Bruna; Medalla d’Argent,
Josep Planas–Isabel Romeu–Josep M. Soler, i Medalla de Bronze, Lluís Daviu–Joan Toledano–Ramon Martí.
La participació en aquestes proves s’havia convertit ja en una clàssica de l’alta muntanya.
Una altra edició, la XIV, havia muntat el campament base a la Vall de Pineta pel 16, 17 i 18 de
Juliol de 1972. El primer dia es pujava al cim de La Munia i es tornava a baixar al campament.
L’endemà, dels cinc equips talaiencs, dos estaven de baixa i els tres restants van assolir el Mont
Perdut però van arribar fora de temps, donada la duresa de la prova, Tot i la puntuació negativa,
entrarien en la categoria de Medalla de Bronze: Ramon Martí–Antoni Llurba–Isidre Poch; Joan
Ferrer–Amadeu Redondo–Josep Ràfols, i Josep Planas–Isabel Romeu –Joan Toledano.
El XV Ral·li va tenir lloc el 29 i 30 de juny i l’1 de juliol de 1973. Les zones escollides eren
dues: la primera, la dels Besiberris i, la segona, la de Monges–Montardo. Així, la primera jornada tenia com a cims
puntuables els Besiberris Nord i Sud i el Pic d’Avellaners,
amb la condició de fer un cim com a mínim i dos com a màxim. Tots van complir. L’endemà, abans de sortir, es va haver
de desmuntar el campament i, a més, portar-lo amunt. Tres
cims més eren puntuables: el Canal de Rius i el Tossal de
la Mola Gran i el Montardo, per anar a acampar, després
de la remuntada, a prop de l’estany de Monges. La tercera
jornada quedava per fer el Tuc de la Ribereta o bé baixar
directament cap a Arties pel Pont de Resec. Un dels equips
va perdre una motxilla muntanya avall sense possibilitat de
recuperar-la i, a l’arribada, va ser desqualificat. Els altres dos
equips, amb Joan Ferrer–Joan Toledano–Antoni Campillo i
Salvador Baig–Antoni Torres–Josep R. Sabrià van resultar
classificats amb Medalla de Bronze.
Segueix l’any 1974 amb el XVI Ral·li que escollia com a
lloc d’actuació l’entorn del Mont Roig. Sortida de Tavascan
de nit i plovent fins al campament a Pleta Palomera. Alguns
equips ja hi eren. De bon matí entre boira i pluja i després una bona calamarsada, pel coll de Roia
de Mollàs i per la carena fins al cim de Mont Roig, puntuable igual que el Pic de Roia de Mollàs.
La jornada següent es va decidir fer el Pic de Montarenyo, que es culminava sense dificultats.
Baixar, desparar tendes i seguir fins a Noarre on s’acabava la prova. La classificació dels equips
de la Talaia va ser la següent: Medalla d’Argent, Josep R. Sabrià–Salvador Baig–Francesc Jasanada, i Medalla de Bronze, Joan Toledano–Joan Ferrer–Antoni Campillo, l’equip femení format
per Isabel Romeu–Assumpta Baig–Tina Moya, i Ramon Martí–Josep Blanes–Josep Planas.
Aquell 1975 marcava una fita de continuïtat als Ral·lis d’Alta Muntanya del CEC, ja que feia
deu anys sense interrupció i amb bastant d’èxit que els equips talaiencs hi participaven. El XVII
Ral·li tenia com a escenari la vall d’Estós durant els dies 18, 19 i 20 de juliol. Es donava la sortida
a Pont de Cubere i tot seguit cap al control de l’Ibon de Baticielles, i des d’aquí es podia fer el
Gran Pic de Baticielles i el Pic de Perramó, per aquells que aspiraven a medalla d’or, mentre que
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1975
Ral·li d’Alta Muntanya del CEC.
Campament del Ral·li a la vall
d’Estós
Foto Josep Blanes
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1979
Ral·li d’Alta Muntanya del CEC.
L’equip Campillo-Toledano-Blanes
dalt del Pic d’Escobes
Foto Arxiu J.Blanes
1994
36è Ral·li d’Alta Muntanya del CEC.
Sota la Maladeta 3 equips talaiencs:
A.Castelló-J.Toledano, J.RodríguezT.Sabrià, R.Camacho-N.Santacana
Foto Joan Toledano

els qui optaven per l’argent podien fer el Montidiego. Però el fort desnivell i amb la càrrega al
coll a més de la pluja i la calamarsa va fer que tothom renunciés a l’ascensió i s’optés per anar
fins al campament sota el refugi d’Estós. L’endemà, havent rebaixat les pretensions de fer or o
argent, els quedava el bronze i per això s’havia d’assolir el Pic de Clarabide Nord i el Pic de Gias,
aconseguits sense cap complicació, fora de les ajudes que van prestar a altres equips encallats en la grimpada. Van arribar al campament en pla comparser i cantant El Turuta. L’endemà
finalitzaven a Pont de Cubere. Val a dir que el Ral·li va ser molt dur i que, de 59 equips, només
24 acabaven la prova. Entre ells, tres equips talaiencs amb Medalla de Bronze: Elisa Isern–Rosa
Grifell-Assumpta Baig (1r equip femení classificat); Joan Ferrer–Antoni Campillo–Joan Toledano, i Josep Blanes–Pere Corominas–Ramon Martí.
La XVIII edició del Ral·li coincidia amb el Centenari del CEC
-i també de l’Excursionisme-. Es va fer coincidir també amb la
celebració del 35è Campament Nacional d’Alta Muntanya, i tot
plegat es va organitzar a la Val deth Ruda, a la capçalera de la
Val d’Aran. Eren els dies 3, 4 i 5 d’agost de 1976. Tres equips
de la Talaia van prendre part a la prova encara que un d’ells no
va acabar per malaltia. Els altres dos van assolir, en la primera
jornada, els Puis de Gerber, el Bassiero i el Tuc de Saboredo. La
segona jornada van sortir cap a fer el Pic de Ratera, continuant
cap al Gran Tuc de Colomers i cap al Bergús, i van baixar al
campament. La tercera i última jornada, després d’un control
de pas i pel Port de la Bonaigua es va fer el Tuc de la Llança i a
finalitzar la prova cap al campament. Els dos equips de la Talaia van fer Medalla d’Or: Josep R. Sabrià–Pere Corominas–Assumpta Baig, i Lluís Daviu–Anton Llurba–Antoni Campillo.
L’any 1977 va organitzar-se el XIX Ral·li, que aquesta vegada saltava fins al Massís del Vinhamala –o Vignemale- i arribava
a Panticosa. El 16, 17 i 18 de juliol es va donar la sortida des
del Puente de los Navarros (Torla) fins al campament situat al
Barranco de los Batanes, a la capçalera del riu Ara, un llarg
recorregut carregats amb el material d’acampada. La jornada
següent es feia obligatori assolir el Grand Vignemale i, facultativament, es podien fer el Montferrate i el Petit Vignemale: els
equips talaiencs van fer l’obligatori. Al dia següent van travessar fins als Banys de Panticosa, tenint com ascensions facultatives els Pics d’Aratille i de Brazato. Tres equips de la Talaia
quedaven ben classificats: amb Medalla d’Argent, Miquel A.
Ibáñez–Salvador Baig–Josep R. Sabrià, i Joan Toledano–Antoni
Campillo–Josep Blanes; amb Medalla de Bronze, Antoni Llurba–Assumpta Baig–Pere Corominas.
El 1978 no va participar cap equip de la Talaia a la prova de Cabdella. L’any 1979, un única equip format per Antoni
Campillo, Josep Blanes i Joan Toledano representava l’entitat
al XXI Ral·li, que portava per nom Escobes-79, celebrat a la
Vall d’Incles d’Andorra, i que es va fer durant el 22, 23 i 24 de
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juny. El primer dia es va muntar el campament a la Vall d’Incles,
per intentar assolir l’endemà el Pic de Siscaró, el punxegut Pic
d’Escobes –anomenat també el Supositori- i el Pic de Ruille, i
tornar al campament. La darrera jornada tocava el Pic Alt de
la Cometa, el Pic Alt de Fontargent i el Pic Negre de Juclar.
L’equip talaienc va aconseguir la Medalla d’Argent.
No es tornaria a participar en nous Ral·lis fins al cap de tretze
anys. Entretant, el 1988 s’havia creat la I Copa Catalana d’Alta
Muntanya, que al 1991 va convertir-se en la III Copa Catalana de Ral·lis, organitzada inicialment pel C. Ex. de Catalunya i
l’Agrupació Excursionista Muntanya, i a la que van anar afegintse més clubs organitzadors. Un sol equip de dos participants,
Joan Toledano i Toni Castelló, va tornar a activar l’interès per
aquestes proves i, així, al 1993, el 3 i 4 de juliol, van participar
en una sola prova de la V Copa Catalana de Ral·lis que el CEC
tornava a organitzar al Ventolau i al Mont Roig, aconseguint una
Medalla d’Argent.
El 1994 hi va haver una nombrosa participació en dues de
les competicions de la VI Copa Catalana de Ral·lis. La primera,
el 9 de juliol en el Ral·li del CEC que va celebrar-se a la Vall de
Vallhiverna, amb set equips de dues persones. Aquella jornada
hi havia puntuables, entre d’altres l’Aneto, el Corones, el Pic del Mig, o l’Aragüells i retorn al
campament. La segona jornada tocava el Cap de Llausset, el Pic de Vallhiverna i la Tuca Arnau.
Els cinc equips que van quedar intactes van aconseguir per a la Talaia el trofeu a l’entitat amb
més equips classificats: amb Medalla d’Or, Jaume Soler–Roger Archilla; amb Medalla d’Argent,
Josep Bertran–Francisco Colorado; Teresa Sabrià–Joan Rodríguez; Ramon Camacho–Núria Santacana; Joan Toledano–Toni Castelló, i amb Medalla de Bronze, Andreu Ferrer–Lurdes
Montoliu; i Magda Camacho–Toni Masana. • Una segona prova d’aquell mateix any l’organitzava
el Centre Exc. Àliga al voltant del Perdiguero i la Vall de Remuñe i va tenir lloc el 4 de setembre,
on també sis equips de la Talaia van tornar a aconseguir una excel·lent classificació. La jornada
va començar amb la Forca de Remuñe i seguidament el Perdiguero, mentre que els qui volien
puntuar per l’Or, havien d’assolir els pics de Literola i Royo, enfilar-se als Pics de Cabrioules i
retornar al campament. De nou, els equips van puntuar en totes les categories: Medalla d’Or,
Jordi Vidal–Manel Vives; Medalla d’Argent, Josep Bertran–Xavier Bertran i Toni Castelló–Joan
Toledano, i Medalla de Bronze, Teresa Sabrià–Joan Rodríguez, Susanna Guimerà–Xavi Parera
i Marta Castelló–Noemi Canillas. Al final, a més, Teresa Sabrià va obtenir el premi de la Copa
Catalana de Ral·lis d’Alta Muntanya com a segona classificada femenina. Els equips de la Talaia
tornaven a estar en els llocs capdavanters.
Per la VII Copa Catalana que v a celebrar-se l’any 1995, si bé es va participar en quatre proves, va ser només amb un sol equip. Així, el 8 i 9 de juliol, Toni Castelló i Joan Toledano quedaven
els primers dins la categoria de Medalla d’Argent en una prova realitzada pel CEC a la zona del
Montsent de Pallars, amb cims com el Peguera i el Mainera. • A la següent prova, que organitzava el C. Exc. Muntanya entre Molières i Conangles, per culpa d’una marrada van arribar fora de
temps i no van puntuar. • La tercera, organitzada pel C. Exc. de Lleida, era d’una sola jornada
i es va assolir el Comaloformo i l’Avellaners. • El següent Ral·li l’organitzava el C. P. Andorrà i
ho feia, evidentment, a casa seva: més amunt del Serrat, des d’on l’equip de referència havia
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d’assolir el primer dia, entre altres, el Pic de Font Blanca i el Pic de Rialb per després baixar cap
al refugi de Sorteny i l’endemà pujar, entre d’altres, el Pic de l’Estanyó.
L’any 1996, per la VIII Copa Catalana, es va participar al Ral·li que organitzava el CEC amb
l’equip Fernando Villegas–Joan Toledano, que des de Montgarri van assolir la millor puntuació
dins de la categoria de Medalla de Bronze pujant al Mauberme.
L’any següent, el 1997, no va participar cap equip en aquella edició de la Copa Catalana. A
la X Copa Catalana de 1998, un equip format per Josep Bertran i Jordi Rius, un veterà talaienc
-que aquesta vegada participava pel CEA de Les Roquetes- i un jove promesa, va aconseguir
unes classificacions excel·lents. El 14 de juny, la prova l’organitzava el club Sports Montagne
Cerdanya–Capcir i es va fer a la zona de Portè i Pimorent, amb categoria de Medalla d’Or. •
La següent prova va ser el 28 de juny, organitzada pel C. Exc. de Lleida, i es va realitzar al Circ
de Baiau, on també obtindrien Medalla d’Or. • Pel 5 de juliol, la prova l’organitzava el CEC i va
ser a la zona d’Ull de Ter i cap al Pic de l’Infern, i aquí van aconseguir Medalla d’Argent. • La
quarta prova, la va organitzar el Foment Exc. de Barcelona el 12 de juliol, tenint com a escenari
la Serra del Cadí, i aquí també es va aconseguir Medalla d’Or. • La penúltima prova d’aquesta
Copa va tenir lloc el 6 de setembre a Andorra, a la zona d’Ordino i Sorteny, i l’organitzava el C.
P. Andorrà, i altre cop van assolir Medalla d’Or. • Finalment, la sisena i darrera prova es va fer a
la Vall d’Estòs pel 20 de setembre, organitzada per l’A. Exc. Muntanya, i es van classificar també
amb la categoria de Medalla d’Or. • A la cloenda d’aquesta X Copa Catalana, aquest equip havia
aconseguit 270 punts i individualment -tot i que formaven tàndem, les puntuacions d’aquelles sis
proves eren individuals- Jordi Rius es classificava primer en la categoria Júnior i el seu company
d’equip, Josep Bertran ho feia el vuitè de la categoria Sènior. D’entre 42 entitats participants a la
Copa, la Talaia va aconseguir el 8è lloc.
A la XI Copa Catalana de 1999 es tornava a tenir representació amb un jove equip constituït
per Jordi Rius i Francesc Brull, amb el patrocini de No Límits Sports. El 6 de Juny, la primera prova, organitzada pel club Sports Montagne Cerdanya–Capcir, tornava a la zona de Pimorent amb
els pics de Fontviva, Coma d’Or i Puig Pedrós de Lanós. Van ser 4ts amb categoria de Medalla
d’Or. • No van poder participar a la segona prova, a Colomers, però sí l’11 de juliol ho feien al
Ral·li del CEC a la zona d’Amitges i Sant Maurici, amb puntuació al Tuc de Ratera, al Bergús, al
de Crabes, al Colomers i al Portarró d’Espot. També 4ts amb categoria de Medalla d’Or. • El 18
de juliol, la prova era a la Vall Fosca i l’organitzava el C. Exc. de Lleida, amb els pics puntuables
de Subenulls, Morto i Peguera. Es van classificar vuitens a la categoria de Medalla d’Or. • A la
quarta participació, el 5 de setembre, tocava Andorra a la zona nord–oriental, on l’equip talaienc
es va classificar a la categoria de Medalla d’Or en 9a posició. • El darrer Ral·li d’aquell any, l’organitzava el C. Exc. d’Olot a la zona d’Ull de Ter i amb un recorregut pel Pic de la Dona. Aquí van
haver de renunciar a la categoria d’Or per culpa del mal temps i optar per la categoria de Medalla
de Bronze, classificant-se en 13è lloc.
Després d’aquesta edició, la Talaia no va participar en més ral·lis, que també van anar perdent
assistència. Probablement, una de les causes va ser que aquest tipus de competicions va prendre una direcció diferent de l’original, amb la pèrdua de l’al·licient de la dificultat de l’orientació i
el coneixement de l’alta muntanya. Van evolucionar cap a curses de muntanya amb molt esforç
físic i participació massiva. En tot cas, els ral·lis van ser competicions que proporcionarien durant
força anys a l’A. E. Talaia una molt bona tanda d’èxits i una notable participació.
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LA SECCIÓ DE CULTURA.
ACTES I EXCURSIONS
CULTURALS
UN RESUM HISTÒRIC DEL
FET CULTURAL A LA TALAIA

Per ser coherent amb la idea clàssica de l’excursionisme, el fet de conèixer el país -i per
extensió, conèixer el planeta en què vivim-, en tots els seus aspectes històrics, científics o de
tota mena, ha de ser una part important i essencial de l’activitat d’una entitat excursionista. A la
Talaia, ha estat precisament la Secció de Cultura i les persones que l’han portada a través dels
anys, els que han potenciat aquesta dimensió intel·lectual i formativa.
Fent una mirada a les activitats realitzades durant els cinquanta anys de l’entitat, cal adonarse que s’ha complert aquesta tasca de forma precisa: amb els alts i baixos inevitables, s’ha
mantingut la Talaia en un nivell cultural notable, vetllant –per exemple- per la correcta utilització
de la llengua, procurant que els socis i les sòcies enriquissin el seu bagatge assistint als actes del
local social, o fent que les excursions, marxes i caminades esdevinguessin una lliçó de geografia,
història, botànica, etnografia i cultura en general. I no només s’han volgut fer activitats com a
secció, sinó que també s’ha volgut estar en totes les accions de la Talaia, per dotar l’entitat d’un
vessant culturalista que ha contribuït al seu prestigi.
Podem veure quina ha estat l’evolució d’aquesta secció i del fet cultural a la Talaia.
1957 El 15 de desembre, a l’assemblea, s’acorda la creació de la Secció de Cultura, amb el
propòsit inicial d’ocupar-se de la biblioteca de l’entitat, donar informació cultural i excursionista, i
proposar actuacions en aquest sentit, com ara cursets, excursions, exposicions o conferències,
etc. Ferran Álvarez és escollit per dirigir la nova secció.
1963 En reunió de la junta de la secció, s’elegeix com a president Hel·leni Marqués.
1964 Substituint Hel·leni Marqués, s’escull Marcel·lí Ferrer com a president, amb l’objectiu de
dinamitzar l’activitat de la biblioteca.
1966 Un nou canvi a la presidència: el relleu és ara Ramon Lozada
1967 Xavier Capdet es fa càrrec de la presidència de la Secció de Cultura, fins el 1972, en
una etapa de notable augment de les activitats culturals a la Talaia, impulsades des de la secció.
1968 A partir del Butlletí (encara anomenat Circular) del mes de març, comencen a aparèixer a cada edició, patrocinades per la Secció de Cultura, unes lliçons elementals de català, per
animar els socis a escriure en aquesta llengua. Són dirigides i proposades per Aurèlia Rion. •
La Secció ja venia col·laborant habitualment en tots els actes culturals que es realitzaven en les
diverses edicions del Campament Aplec a Lurdes. A l’edició d’aquest any, es porta a terme un
homenatge a Pompeu Fabra en la celebració del seu centenari. L’acte, consistent en la colocació d’un monòlit commemoratiu al recinte de l’ermita de Lurdes, és coordinat per la Secció de
Cultura.
1970 Gràcies a la bona entesa amb Teresa Basora, bibliotecària de la Biblioteca Museu
Víctor Balaguer, i Francesc X. Puig Rovira, president del Centre d’Estudis, comença una sèrie
de projeccions i conferències, entre d’altres actes, amb un conveni entre el Centre d’Estudis i la
Secció de Cultura de la Talaia. Les activitats es realitzen a la Sala d’Actes de la Biblioteca.
1971 Continuen realitzant-se algunes conferències conjuntament amb el Centre d’Estudis
de la Biblioteca.
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1972 Fa de president de la secció, Xavier Capdet, amb 35 socis.
1973 Pel febrer, hi ha renovació de junta de la secció per dimissió de l’anterior. Queda constituïda per Xavier Virella, president; secretari, Joan Ferrer; tresorer, Josep R. Sabrià; vocal d’arxiu,
Joan Virella, i 2n vocal, Jordi Ràfols. En aquest moment, la Secció de Cultura té 40 socis • Es van
mantenint els actes conjunts de la Talaia i el Centre d’Estudis de la Biblioteca.
1974 Dintre de la Secció de Cultura, comença a funcionar el Grup d’Investigacions Arqueològiques, que publica els treballs de recerca periòdicament al Butlletí-Circular. És portat pel mateix
president de la secció, Xavier Virella.
1975 Durant la primavera tornen les projeccions conjuntes amb el Centre d’Estudis de la
Biblioteca.
1976 El president de la Secció torna a ser Xavier Capdet. L’acompanyen a la junta Josep
Gomàriz, sotspresident; Teresa Pujol, secretària; Evarist Gonzálvez, tresorer; Josep T. Rodero,
vocal de biblioteca; Joan Ferrer Garriga, vocal d’arxiu, i Màrius Torres, vocal. Aquest any, la Secció de Cultura té 35 socis.
1979 A l’assemblea de l’entitat, entre d’altres temes, es demana col·laboració per tirar endavant la Secció de Cultura, que es troba totalment inactiva, i per a la publicació del Butlletí.
1980 Pel març, en una segona assemblea de la secció, es prenen importants acords de
reactivació del fet cultural a la Talaia. Se’n fa càrrec un equip renovat que presideix Antoni Sagarra.
1981
La Secció de Cultura comença un cicle d’excursions amb el títol genèric Coneguem Catalunya, que pretén donar a conèixer el país tant en l’aspecte geogràfic com també en el cultural. La primera excursió d’aquest cicle té lloc el 5 d’abril,
al Collsacabra, amb un autocar amb 63 excursionistes. A partir d’aquí, i amb una periodicitat pràcticament de dues sortides l’any, es continuen realitzant fins a l’actualitat.
• Una representació de la Secció de Cultura formada per Joan Virella, Salvador Butí i M. Carme
Barceló assisteixen al V Congrés d’Excursionisme que té lloc a Terrassa el 14 i 15 de novembre, on es presenten 43 ponències sobre els temes següents: ciències naturals, ordenació del
territori, geografia, arqueologia, història, etnografia, arts plàstiques, publicacions i excursionisme
i societat. Els representants de la Talaia presenten la ponència titulada L’excursionisme, una
alternativa vàlida per a la societat actual.
1982 A partir del mes de novembre, la Secció de Cultura, d’acord amb la junta directiva, es
fa càrrec de la publicació del Butlletí-Circular.
1984 S’inicia el GR-7 a la secció de Cultura. Presideix la secció Salvador Butí.
1985 El Butlletí-Circular no acaba de funcionar per manca de recursos, i el primer que edita
la Secció de Cultura, serà el del trimestre gener-febrer-març, mentre que el següent, el d’abril a
setembre, amb cobertes, sumari, direcció i editorial, es fa fotocopiat.
1986 La Secció de Cultura inicia un Cicle de Projeccions Audiovisuals, al local social, amb
una sessió cada mes, a partir del gener. • Es presenta a l’ajuntament de Vilanova un programa
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d’activitats molt elaborat que mereix la subvenció de cent cinquanta mil pessetes, aquesta mateixa quantitat s’aconseguiria l’any següent.
1987 S’inicien els Jocs Florals de l’entitat que es porten a terme fins l’any 1992.
1988 La Setmana del Soci se substitueix aquest any per la Setmana de Sant Jordi, impulsant
un programa d’activitats culturals. • Degut al canvi de la junta de l’entitat, el GR passa a dependre d’una comissió autònoma formada per Ramon Casas, Jani Ferrer i Agustí Poch. Presideix la
secció, Blanca Forgas.
1989 Torna a celebrar-se la Setmana Cultural de Sant Jordi: a més d’una exposició i una
conferència, hi ha una novetat: la parada de llibres a la Rambla, on s’ofereixen llibres de muntanya, d’excursionisme i alpinisme, mapes i guies, llibres de natura i medi ambient, etc. a més de
plànols, opuscles, dossiers, revistes i altres publicacions pròpies realitzades per l’entitat, amb
plafons amb les imatges mes rellevants de les activitats del darrer any. • La Secció de Cultura
es fa càrrec de l’Arxiu Fotogràfic, que portava l’extingida Secció Fotogràfica, i que un cop reorganitzat s’ubicarà a la Biblioteca del local social. • Es continua amb el programa d’excursions
Coneguem Catalunya. Pot destacar-se la sortida XVII, on s’anava a un indret poc visitat i gairebé
desconegut: l’espectacular Congost de Mont-Rebei, al Montsec d’Ares, amb un camí aeri i
encastat al cingle per on passen els 68 excursionistes. • S’acorda que els divendres al vespre
es realitzaran conferències, projeccions de diapositives i audiovisuals, inauguracions d’exposicions, presentacions de llibres, i altres actes que puguin tenir relació amb l’entitat i que puguin
ser d’interès dels socis. La programació anirà a càrrec de la Secció de Cultura i es presentarà
mensualment a la Circular que s’enviarà als socis.
1991 Una de les sortides més importants que es realitzen dins el cicle Coneguem Catalunya
és, sens dubte, la del 7 d’abril als Aiguamolls de l’Empordà, que permet que 110 excursionistes
recorrin el Parc Natural per conèixer la gran varietat d’espècies i altres aspectes d’aquella reserva
natural.
1993 La Secció de Cultura, continuant la tasca fixada en el cicle Coneguem Catalunya, fa la
24a sortida cap a la Serra del Cis, situada a la Franja de Ponent, amb un cop d’ull a la Ribagorça
i a la Vall d’Isàvena, recorrent tots els monuments històrics i
artístics, però també assolint les màximes alçades (l’Amorriador, 1.791 m) de la serra del Cis. • Torna a fer-se càrrec de la
presidència Antoni Sagarra.
1997 Destaca una excursió col·lectiva singular de començament de curs dels senderistes del GR conjuntament amb la
Secció de Cultura a Mallorca, resseguint el Camí de l’Arxiduc,
i pujant al Puig del Teix de 1.064 m. Hi participen 80 excursionistes desplaçats amb vaixell des del port de Vilanova i la
Geltrú. • La secció té 127 socis.
1998 Pel març i per celebrar el Dia de la Dona Treballadora, un grup de sòcies i la Secció de Cultura dediquen la XXXII
sortida del cicle Coneguem Catalunya a fer una pujada collectiva al Pic de la Dona (2.702 m) situat al circ d’Ull de Ter. •
El 2 d’abril se’n fa càrrec de la presidència M. Carme Barceló,
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l’acompanyen a la junta Queti Vinyals, secretària; Salvador Butí, tresorer; Josep M. Also, vocal;
Vicenç Carbonell, vocal; Vicky Florenciano, vocal; Blanca Forgas, vocal; Antoni Sagarra, vocal;
Nati Salvadó, vocal i Joan Raventós, vocal.
1999 Festa de la Transhumància: el 17 d’octubre s’organitza un itinerari de Vilanova als Monjos que recorre el camí ramader, i es difon un dossier elaborat per Vicenç Carbonell.
2000 La Secció de Senders, conjuntament amb la Secció de Cultura, realitza com a començament de curs una sortida especial a l’illa de Menorca, amb 42 excursionistes que recorren la
ruta dels Cavalls i els conjunts prehistòrics de Torre d’en Gaumés i Torralba d’en Salord. • El mes
de desembre s’organitza l’itinerari de presentació del llibre Les masies del Garraf, volum II, de
Pau Roig i Estradé.
2001 Hi ha renovació en alguns càrrecs de junta: Xavier Capdet substitueix Queti Vinyals en
el càrrec de secretari i Margarida Carbonell entra com a vocal, substituint Joan Raventós.
2002 Com a preludi del curs, els senderistes -conjuntament amb la Secció de Cultura- organitzen una sortida destacada lluny dels límits de Catalunya, al cim del Moncayo, de 2.316 m,
amb visita prèvia al Monestir de Veruela i a la ciutat de Tarazona. 55 excursionistes assoleixen
el Moncayo.
2005 Entre el gener i el febrer, se celebren els actes de la XXXVI Renovació de la Flama de
la Llengua Catalana, atorgada a la Talaia per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
amb motiu del Cinquantenari, i que comença amb l’encesa de la Flama davant la tomba de
Pompeu Fabra a Prada de Conflent, continua als ajuntaments de Prada i de Vilanova, recorrent
els pobles de la comarca i els IES de Vilanova, i acaba a Montserrat on es fa la cerimònia de l’encesa de la llàntia de la 36a Renovació. Posteriorment i com a cloenda, hi ha un acte acadèmic
a la sala d’actes del monestir. Tota l’organització de la Renovació de la Flama és portada per
la Secció de Cultura i coordinada per M. Carme Barceló i per Salvador Butí. Sense cap dubte,
aquest acte ha de ser considerat el més important que ha fet mai la Secció.
1982
Cicle d’Excursions Coneguem
Catalunya. 2a sortida, al Montsant (El
toll de l’Ou)
Foto Blanca Forgas

La junta actual de la Secció de Cultura està formada per M. Carme Barceló, presidenta;
Xavier Capdet, secretari; Salvador Butí, tresorer; Josep M. Also, vocal; Vicenç Carbonell, vocal;
Jani Ferrer, vocal; Blanca Forgas, vocal, i Nati Salvadó, vocal.

EL CICLE D’EXCURSIONS

CONEGUEM CATALUNYA
Sota el títol genèric Coneguem Catalunya, la Secció de Cultura va iniciar una renovada activitat a mitjans dels anys vuitanta
del segle passat. Les intencions eren variades: d’una banda, es
volia recuperar l’esperit de les sortides col·lectives que el cotxe
particular havia fet desaparèixer, plantejant itineraris sense retorn al lloc de sortida; d’altra banda, es volien potenciar tots els
aspectes de coneixement de país –no només el territori, sinó
també els botànics, folklòrics, històrics, etc.- La forma en què
aquestes intencions es van materialitzar va ser en l’edició de
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dossiers confeccionats rigorosament pels organitzadors que, a part de l’itinerari, proporcionaven molta i diversa informació. Aquells objectius inicials s’han anat mantenint fins a l’actualitat,
i aquestes excursions han representat l’activitat estrella de la secció, atraient un nombrós grup
de socis i sòcies.
Aquesta és la relació de totes les excursions:
I COLLSACABRA I (Osona)
5 d’abril de 1981
A peu: Rupit, salt de Sallent, grau de la Donada, Sant Martí Sacalm.
Visita cultural: Rupit, santuari del Far, Sant Martí Sacalm. A la tarda, visita a Hostalric.
II EL MONTSANT (Priorat)
28 de març de 1982
A peu: La Morera del Montsant, grau de la Grallera, serra Major, toll de l’Ou, pi de
la Carabasseta, ermita de Santa Magdalena, Ulldemolins.
Visita cultural: La Cartoixa d’Escaladei, Ulldemolins.

III MONTSERRAT (Bages-Baix Llobregat)
26 de setembre de1982
A peu: Travessada de les Agulles (Can Maçana, ermita de Sant Pau Vell, pas de la
Portella, refugi Vicenç Barbé, font de l’Esllavissada, coll de Port, la Cadireta, coll
de Guirló, Can Maçana).
Visita cultural: Museu de Montserrat, coves del Salnitre.
IV LA GARROTXA, VOLCANS I FAIGS (Garrotxa)
1 de novembre de 1982
A peu: Sant Aniol de Finestres, volcà de Can Tià, volcà de Santa Margarida, Sant
Miquel Sa Cot, fageda d’en Jordà.
Visita cultural: Castellfollit de la Roca, Sant Joan les Fonts, Museu d’Art Modern
d’Olot, fageda d’en Jordà, Santa Pau.
V PIC-EN-CEL (Berguedà)
10 d’abril de 1983
A peu: Sant Maurici de la Quar, santuari de la Quar, coll de
Forcons, Borredà.
Visita cultural: Sant Vicenç d’Obiols, santuari de Queralt, Berga,
Borredà, Sant Jaume de Frontanyà.
VI EL MASSÍS DEL MONTGRÍ (Baix Empordà)
9 d’octubre de 1983
A peu: Bellcaire d’Empordà, Sobrestany, la Torre Ferrana, ermita de Santa Caterina, castell de Montgrí, coll de Creu, Torroella
de Montgrí.
Visita cultural: Peratallada, Pals, Torroella de Montgrí. Des de
l’Estartit, passeig en barca fins a les Illes Medes i la roca Foradada.
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1984
7a sortida Coneguem Catalunya,
Serra de Miramar. Creu de la Cogulla
(788 m)
Foto Toni Sagarra
1985
9a sortida Coneguem Catalunya, Delta
de l’Ebre. L’autocar carrega els excursionistes al peu del transbordador
Foto Josep Blanes
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1986
11a sortida, al Massís de Sant Honorat
i Roca del Corb
Foto Josep Blanes
1988
16a sortida, a la Vall de Boí. Església
romànica d’Erill-la-Vall
Foto Josep Blanes

VII LA SERRA DE MIRAMAR (Conca de Barberà)
20 de maig de 1984
A peu: Lilla, pic de la Cogulla, Miramar, ermita de Sant Salvador de
Prenafeta, castell de Prenafeta, Prenafeta.
Visita cultural: Montblanc, Prenafeta, Vimbodí. A la tarda, visita al monestir de Poblet comentada per un monjo de la comunitat.
VIII LA SERRA DE SOBREMUNT (Osona)
18 de novembre de 1984
A peu: Gallissans, masia de Santa Cecília de Voltregà, Sant Martí Xic,
santuari de Santa Llúcia, Sant Martí de Sobremunt.
Visita cultural: santuari de la Gleva, Vic (catedral i museu episcopal).
IX EL DELTA DE L’EBRE (Baix Ebre)
26 de maig de 1985
Visita conjunta de coneixement: Sant Carles de la Ràpita, visió del delta des del turó de la Guardiola, L’Encanyissada, platja de la Marquesa,
punta del Fangar, La Cava. Després de dinar, passeig amb barca fins
a la gola Nord, desembocadura del riu Ebre i reconeixement a l’ílla de
Sant Antoni.
X L’ALBERA I (Rosselló–Conflent)
12 i 13 d’octubre de 1985
A peu: Sant Martí d’Albera, roc dels Tres Termes, Puig Neulós, ruïnes
de l’església romànica de Sant Fruitós de Roca Vella, La Roca d’Albera.
Visita cultural: Perpinyà, Sant Miquel de Cuixà, Prada, Cornellà de
Conflent, Sant Andreu de Sureda, Sant Genis les Fonts.
XI MASSÍS DE SANT HONORAT–LA ROCA DEL CORB (Alt
Urgell)
17 de maig de 1986
A peu: Hostal del Boix, grau de Porta, casa del Corb, Sant Salvador
del Corb, coll de Mu, Sant Honorat, Castell-llebre, balma de la roca
dels Moros, Hostal del Boix.
Visita cultural: Peramola, coll de Nargó (visita de l’església de Sant
Climent), la Seu d’Urgell (catedral i nucli antic).
XII CENTENARI DEL POEMA CANIGÓ (Osona)
12 d’octubre de 1986
Visita conjunta de coneixement: Folgueroles (visita de la casa natal de
Verdaguer), Santa Maria de la Damunt, Sant Jordi de Puigseslloses,
font del Desmai, Sant Francesc s’hi moria. A la tarda, visita a Vil·la
Joana.
XIII PEDRAFORCA (Berguedà)
1 i 2 de novembre de 1986
Dia 1. A peu: font Terrers, cap de la Portella, font de la Roca, el Collell, vall i santuari de Gresolet, Sant Sebastià del Sull, Sant Ponç de
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Molers, Maçaners.
Dia 2. A peu: pujada al Pedraforca. Gósol, Pedraforca, Saldes.
XIV PUIG CAVALLER (Terra Alta)
31 de maig de 1987
A peu: Gandesa, font de l’Heura, puig Cavaller, mas de Torner, la Fonteta, coll de la
Font, Gandesa.
Visita cultural: Gandesa (visita de l’església arxiprestal de l’Assumpció i nucli antic),
el Pinell de Brai (visita del celler cooperatiu), Prat de Comte, Horta de Sant Joan.
XV LA COMANDA DELS COMALATS
(Conca de Barberà–Urgell)
1 de maig de 1988
A peu: Passanant, hostal Bacardí, el Fonoll, torrent de Forès, ermita de Sant Pere de
Sabella, el Comalat, La Sala de Comalats, la Glorieta.
Visita cultural: Passanant, Ciutadilla (església i castell), Forès (església i vista panoràmica de la conca de Barberà), la Sala de Comalats, la Glorieta. A la tarda, visita a Guimerà.
XVI LA VALL DE BOÍ (Alta Ribagorça)
9 i 10 de juliol de 1988
Dia 10. A peu: Barruera, ermita de Sant Salvador, port de Gelada, coll d’Erill o collada de Basco,
bordes d’Erill, barranc de Basco, Erill la Vall.
Visita cultural: Barruera (església romànica de Sant Feliu), Boí (església romànica de Sant Joan),
Taüll (esglésies de Sant Climent i de Santa Maria), Erill la Vall (església de Santa Eulàlia).
XVII EL CONGOST DE MONT-REBEI (Pallars Jussà)
28 de maig de 1989
A peu: Corçà, ermita de la Pertusa, mas de la Pardina, cleda de la Faixa, mas de Carlets, congost de Mont-rebei, pont penjat sobre el barranc de la Maçana, mas de Mont-rebei, Pont de
Montanyana.
Visita cultural: Baronia de Sant Oïsme, Àger (visita de la col·legiata de Sant
Pere), Montanyana (visita del poble, restes del castell i església romànica de la
Mare de Déu de Baldós).
XVIII LES GAVARRES (Baix Empordà)
1 d’abril de 1990
A peu: Vall-llobrega, collet de l’Agudell, mas Volorda, dolmen del mas Estanyot, Saplà de ses Bruixes, Santa Coloma de Fitor, mas Puig, dolmen del
Llobinar, collet de la Ganga, mas Ribot, castell de Vila-romà, Vall-llobrega.
Visita cultural: Vall-llobrega, Sant Feliu de Guíxols (monestir benedictí), Romanyà de la Selva (dolmen de la cova d’en Daina), Calella de Palafrugell, far de
Sant Sebastià.
XIX ELS AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ (Alt Empordà)
7 d’abril de 1991
Visita conjunta de coneixement: mas Cortadet, mas Brossa, prats de Can
Comes, estany d’en Túries, la Massana, closa del Puig, mas Cortalet. A la
tarda, visita a Vilabertran (conjunt romànic de Santa Maria).
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1989
17a sortida, al Congost de Mont-rebei
Foto Blanca Forgas
1991
19a sortida, als Aiguamolls de
l’Empordà. Cigonyes a la recepció
del Parc
Foto Josep Blanes
1991
21a sortida, límit nord dels Països
Catalans. Castell de Salses
Foto Josep Blanes
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XX RUTA LITERÀRIA DEL COMTE ARNAU (Ripollès)
16 de juny de 1991
A peu: Pista que surt del km 85,5 de la carretera de Gombrén–Ripoll, molí del Comte, cresta del Gall, gorg dels Banyuts,
ermita de Sant Joan i castell de Mataplana, coll de Jou, Montgrony, cova de la Mare de Déu i església de Sant Pere, avenc
de Sant Ou, can Pau, Sant Francesc, Gombrén.
Visita cultural: Gombrèn, Ripoll (visita del monestir), Castellar
de N’Hug (visita de les fonts del Llobregat).
1993
24a sortida, a la Ribargorça. Serra
del Cis
Foto Josep Blanes

XXI FRONTERA NORD DELS PAÍSOS CATALANS (Rosselló)
12 i 13 d’octubre de 1991
Dia 12. Visita conjunta de coneixement: Talteüll (visita al museu de la prehistòria), Salses (visita
al castell), Perpinyà.
Dia 13. Perpinyà, castell de Perapertusa, castell de Queribus, Perpinyà.
XXII COLLSEROLA (Barcelonès–Vallès Oriental)
24 de maig de 1992
A peu: Estació de Vallvidrera, Vil·la Joana, centre d’informació del Parc de Collserola, el Xiprer,
barranc de la Budellera, Torreblanca, can Puig, ermita de Sant Medir, font de can Ribes, ermita
de Sant Adjutori, forn ibèric, can Borrell, pi d’en Xandri, Sant Cugat del Vallès.
Visita cultural: centre d’informació del Parc Natural de Collserola, Sant Cugat del Vallès (visita
del monestir).
XXIII MONTSENY (Osona)
11 de novembre de 1992
A peu: coll Formic, Sant Andreu de la Castanya, font de Sant Miquel dels Sants, Sant Segimon,
L’Oratori, font d’Or, ermita de l’Erola, can Bosc, Viladrau.
Visita cultural: Montseny, centre d’informació del Parc Natural del Montseny, Santa Fe, Viladrau.
XXIV SERRA DEL CIS (Ribagorça)
1 i 2 de maig de 1993
Dia 1. Sopeira (monestir de la Mare de Déu d’Alaó), Serradui, santuari de la Mare Déu de la
Feixa.
Dia 2. A peu: Serradui (la Vileta), el Grau, Roca Cirera, Amorriador, Puialto, Beranui.
Visita cultural: Santa Maria d’Ovarra, Roda d’Isàvena.
XXV ROCACORBA (Pla de l’Estany)
1 de maig de 1994
A peu: Sant Vicenç de Canet d’Adri, can Madoixa, el Torn, santuari de Santa Maria de Rocacorba, pla de Marti, pla de Sant Nicolau, Pujarnol, font del Ginestar, Banyoles.
Visita cultural: Canet d’Adri, Banyoles (visita al museu Darder, el museu arqueològic, el nucli antic
i l’estany), Santa Maria de Porqueres.
XXVI SERRA DE CARDÓ (Ribera d’Ebre)
12 d’octubre de 1994
A peu: santuari de Cardó, font de Sant Simeó, ermita de Sant Simeó, ermita de Sant Joan, font
de l’Oliver, el Portellet, Creu de Santos, els Martells, ermita de Sant Roc, ermita de Sant Josep,
ermita de Santa Maria, santuari de Cardó.
Visita cultural: santuari de Cardó, castell de Miravet, Rasquera.
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1998
33a sortida, Travessia del Port de
Vielha. Tota la colla al Tuc del Port
de Vielha
Foto Josep Blanes
1998
32a sortida. Pujada al Pic de la Dona
(Ulldeter)
Foto Josep Blanes
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XXVII SOBREPUNY (Berguedà)
4 de juny de 1995
A peu: Vilada, grau de l’Escalell, el Clot, font de l’Avet, cim de Sobrepuny, cova de
Teixidor, les Agudes, la Nou de Berguedà.
Visita cultural: Berga, santuari de Queralt, la Nou de Berguedà.
XXVIII PUIGSACALM-VALL D’EN BAS (Garrotxa)
29 d’octubre de 1995
A peu: coll de Bracons, collada de Sant Bartomeu, font Tornadissa, rasos de
Manter, Puigsacalm, puig dels Llops, coll de Joanetes, Santa Magdalena del Mont,
santuari de la Mare de Déu de les Olletes, can Turó, veïnat de Dalt de Sant Privat
d’en Bas.
Visita cultural: Joanetes, Sant Esteve d’en Bas, els Hostalets d’en Bas, cooperativa de la Vall d’en Bas (Agrobotiga), Sant Privat d’en Bas.
XXIX CINGLES DE SANT ROC (Selva)
5 de maig de 1996
A peu: Amer, torre de Sant Climent, ermita de la Mare de Déu d’Elena, cingle
i ermita de Sant Roc, can Pere Puig, carretera Gi-531 (Girona–Sant Esteve de
Llémena).
Visita cultural: Amer, Girona (catedral, banys àrabs, Sant Pere de Galligants i passeig arqueològic).
XXX RASOS DE TUBAU (Ripollès)
15 de juny de 1997
A peu: Gombrèn, els Cortals, veïnat de les Barraques, masia de la Canal, Sant
Martí de Puigbò, carena dels Rasos de Tubau, puig de l’Àliga, pedró de Tubau, les
Baumes, la Palomera, coll de Merolla.
Visita cultural: la Pobla de Lillet (Majestat de Santa Maria de Lillet, Santa Maria de
Lillet, Sant Miquel de Lillet, pont vell i jardí de la font de la Magnèsia).
1997
31a sortida, Collsacabra (II).
Vista dels cingles i santuari de Cabrera
Foto Salvador Butí
1998
34a sortida, a Bellmunt i a la vall del Ges
Foto Salvador Butí

XXXI COLLSACABRA II (Osona)
2 de novembre de 1997
A peu: coll de Bracons, fageda de la Grevolosa, santuari de Cabrera, Cantonigròs.
XXXII EL PIC DE LA DONA (Ripollès)
31 de maig de 1998
A peu: Jaça de Morens, portella de Mentet, pic de la Dona,
pla d’Ombriaga, pic d’Ombriaga o de les Xemeneies, coll
de la Geganta, refugi Vell, xalet refugi d’Ulldeter, carretera
de Setcases a Camprodon.
Visita cultural: Setcases, Sant Esteve de Llanars, Camprodon (visita del nucli antic, Sant Pere de Camprodon, pont
Nou, passeig Maristany i museu d’Autòmats).

1999
35a sortida, a l’Albera (II). Els excursionistes al castell de Rocabertí
Foto Josep Blanes
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XXXIII TRAVESSIA DEL PÒRT DE VIELHA (Vall d’Aran)
11 i 12 de juliol de 1998
Dia 11. Vilanova–Espitau de Vielha (autocar)
Dia 12. A peu: Espitau de Vielha, plan dera Espòna, pòrt Vielh deth Hòro, pòrt de
Vielha, tuc deth Pòrt de Vielha, pòrt de Vielha, lac de Hònt Hereda, cabana deth
Pont Boca nord deth tunèl de Vielha.
XXXIV BELLMUNT I LA VALL DEL GES (Osona)
1 de novembre de 1998
A peu: Vidrà, santuari de Bellmunt, portella de Forat Micó, pas de Degollats, cascada del molí del Salt, Vidrà.
Visita cultural: Vidrà, castell de Montesquiu.
XXXV L’ALBERA II (Alt Empordà)
30 de maig de 1999
A peu: la Jonquera, mas Brugat, castell de Rocabertí, castell de la Bastida, l’Estanyol, coll dels Fangassos, Sant Pere del Pla de l’Arca, mas Brugat, la Jonquera.
Visita cultural: La Jonquera, Figueres (museu Dalí i museu de la Joguina). A la tarda,
coll de Panissars, monestir de Santa Maria, fort de Bellaguarda.

1999
36a sortida, a Valldarques (Alt
Urgell). Boter de Santa Maria
Foto Josep Blanes

XXXVI VALLDARQUES (Alt Urgell)
7 de novembre de 1999
A peu: casa de Sobre–roca, torre de la Vila, molí de l’Espardenyer, boter de Santa
Maria, els Solans, Santa Maria de Remolins, Cal Sastre, Sant Romà de Valldarques,
casa de Sobre–roca.
Visita cultural: la Seu d’Urgell (catedral de Santa Maria, museu diocesà, canal olímpic). A la tarda, Sant Climent de Coll de Nargó.
XXXVII ESTANY DE MONTCORTÈS–PLA DE CORTS (Pallars Sobirà)
14 de maig de 2000
A peu: Estany de Montcortès, Santa Anna de Cortscastell, creu de terme, dolmen
de la Mosquera, Peramea, masia d’en Jaume, Betrui, Montcortès.
Visita cultural: Gerri de la Sal (visita del poble i del monestir de Santa Maria), Montcortès, la Pobleta de Bellvei.
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2000
37a sortida, cap a l’estany
de Montcortès i pla de Corts
Foto Josep Blanes
2001
39a sortida, a la Serra de
l’Obac. Bauma i font a la
Cort Fosca
Foto Josep Blanes
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2002
41a sortida, amb un recorregut per la
Serra de Llaberia
Foto Salvador Butí
2002
42a sortida, a la Serra del Montsià.
Tota la colla davant la Roca Foradada
Foto Josep Blanes

XXXVIII LA MOLA DE LORD (Solsonès)
5 de novembre de 2000
A peu: Sant Llorenç de Morunys, Sant Serni del Grau o de
Vilamantells, roca foradada, font de Sant Isidre, santuari de Lord,
grau de Sollort, baumes del Verger, pàrquing del santuari, Sant
Serni del Grau.Visita cultural: Solsona (catedral, museu diocesà i
nucli antic), Sant Llorenç de Morunys (església parroquial, altar de
la Mare de Déu dels Colls).
XXXIX SERRA DE L’OBAC (Vallès Occidental–Bages)
13 de maig de 2001
A peu: coll l’Estenalles, ermita de Sant Jaume, coll de Boix, coll
de les Tres Creus, balma de les Porquerises, font de la Pola, coll
de Tanca, la Cort Fosca, hospital de Sang, coll de Boix, l’alzina del
Vent, pla de Serrallonga, pla de l’Estepar, Mura.
Visita cultural: Terrassa (Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, esglésies episcopals de Santa Maria, Sant
Pere i Sant Miquel), Mura.
XL PUIG CORNADOR (Osona-Ripollès)
28 d’octubre de 2001
A peu: Comià, Sant Pere de Serrallonga, puig Cornador, coll Tallat, les Llosses, Santa Maria de Matamala.
Visita cultural: Ripoll (visita del nucli antic i monestir de Santa
Maria), Santa Maria de Matamala.
XLI SERRA DE LLABERIA (Ribera d’Ebre-Baix Camp)
21 d’abril de 2002
A peu: Llaberia, La Miranda, creu de Llaberia, portell de la Roca
Mitjanera, Cavall Bernat, Colldejou.
Visita cultural: visita guiada de Reus (ruta modernista i visita de
l’Institut Pere Mata).
XLII SERRA DE MONTSIÀ (Montsià)
1 de desembre de 2002
A peu: granges d’Alonso, plans de la Galla, font d’en Burgar, moleta del Pla, roca Foradada, coll de la Foradada, barranc de l’Astor, refugi Enric Aguadé, bassa de les Ventalles, les Ventalles.
Visita cultural: Amposta (museu del Montsià), Ulldecona (castell,
centre històric i ermita del Lorito).

2004
46a sortida, a la Serra del Pla ( Alt
Urgell)
Una aturada a Mas d’en Planes
Foto Josep Blanes

XLIII EL MONT (Garrotxa)
1 de juny de 2003
A peu: Beuda, font de Can Vila, Espinau, coll de Joncanat, santuari de la Mare de Déu del Mont, monestir de Sant Llorenç de
Sous, font de Rocapastora, Beuda.
Visita cultural: visita guiada de Besalú (monestir de Sant Pere de
Besalú, Sant Vicenç de Besalú, casa dels banys o mikwé i pont de
Besalú); Beuda (visita de Sant Feliu de Beuda i pica baptismal).
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XLIV ELS EMPEDRATS (Berguedà)
26 d’octubre de 2003
A peu: Gréixer, l’Estanyet, la fageda del Clot d’en Pere, coll
d’Escriu, Ca l’Escriu, torrent dels Empedrats o forat del Pendís,
els Empedrats, veïnat de l’Hostalet, Bagà.
Visita cultural: visita guiada de Bagà, museu del parc natural del
Cadí-Moixeró.
XLV SANTA BÀRBARA (Selva)
9 de maig de 2004
A peu, itinerari previst al dossier: Anglès, Bellveí, ermita de Santa Bàrbara, el Ruscall, coll del
Ruscall, els Allorons, can Moixac, can Xacó, carretera C-63. Itinerari realitzat: Anglès, Bellveí,
ermita de Santa Bàrbara, el Ruscall, coll del Ruscall, can Bonaire, Castanyet, carretera ﬁns a
Santa Coloma de Farners.
Visita cultural: Anglès, Santa Coloma de Farners.

2005
48a sortida, a Vallcebre (Berguedà).
Grup dalt del Tossal Issol
Foto Josep Blanes

XLVI SERRA DEL PLA (Alt Urgell)
21 de novembre de 2004
A peu: Pla de Sant Tirs, mas d’en Planes, serra del Pla, cal Casanoves, la Seu d’Urgell.
Visita cultural: Organyà (visita del poble i del Museu de les Homilies d’Organyà), la Seu d’Urgell
(visita del poble i de la catedral de Santa Maria).
XLVII SANT SALVADOR DE LES ESPASES (Baix Llobregat–Vallès Occidental)
29 de maig de 2005
A peu: La Puda, Sant Salvador de les Espases, coll de Bram, pla Fideuer, puig Ventós (creu de
Saba), Sant Pere Sacama, carretera Olesa–Vacarisses.
Visita cultural: Santa Maria del Puig d’Esparreguera, Colònia de Sedó, Olesa de Montserrat.
XLVIII VALLCEBRE (Berguedà)
6 de novembre de 2005
A peu: Vallcebre, Santa Magdalena, cap del Grau de la Mola, pla de la Barromba, tossal Issol,
Sant Ramon, Vallcebre.
Visita cultural: Museu de les Mines de Cercs, visita de l’exposició Milions d’anys a Vallcebre.

CONFERÈNCIES,
AUDIOVISUALS I PROJECCIONS
Des dels seus inicis, a la Talaia sempre hi ha hagut interès per documentar-se
amb imatges, fent ús de les millors eines de difusió per a la pràctica pedagògica
de l’excursionisme: les projeccions de diapositives i vídeos, i els reportatges en
forma de conferència o d’audiovisual. Si bé hi ha una notable diferència entre
els mitjans inicials i les possibilitats actuals, l’objectiu no ha variat: sempre han
estat actes on s’ha visualitzat des de la conquesta de la muntanya ﬁns a les més
senzilles excursions dominicals, amb la intenció de conèixer o contemplar el que,
per als excursionistes és fonamental: el territori.
Presentem una relació dels actes més destacats que s’han portat a terme.
Aquesta cronologia comença ja en el primer any de funcionament de la Talaia.
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1956
Conferència d’Ordovàs a la clausura
del curset de Muntanya
Foto Josep Blanes
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1961/62/67
Tres programes de conferències i
projeccions de la primera dècada de
la Talaia
Arxiu Talaia

1956 A finals d’agost es va projectar al Teatre Principal l’històric documental La Conquesta de l’Everest,
sobre la fita aconseguida per Hillary i el Tenzing el 29 de
maig de 1953. El Consolat Britànic va cedir el film a l’A.
E. Talaia, amb una tempesta política entre les institucions
del règim franquista per guanyar protagonisme: als programes de mà va acabar constant que es feia conjuntament amb el SEU (Sindicato Español Universitario).
1961 El 5 de maig va tenir lloc al Teatre Bosc una
projecció de diapositives comentades, amb el títol Más
allá de la vertical. Va ser presentada pels ja coneguts
escaladors J. M. Anglada i F. Guillamon. Aquell mateix
any pel novembre, el Dr. Domènech, delegat de la FEM a Tarragona, va
presentar una sessió de diapositives amb dues projeccions: Els pics més
alts d’Espanya i Voltant el Montblanc.
1962 El 19 de gener, es va fer al Teatre Bosc una important projecció
de diapositives com a reportatge de la 1a Expedició Espanyola als Andes
del Perú, comentada pel trio d’escaladors catalans J. M. Anglada, J. Pons
i F. Guillamon.
1970 Fruit del conveni entre el Centre d’Estudis de la Biblioteca Museu
Víctor Balaguer i la Secció de Cultura de la Talaia, cal destacar les conferències Els Orígens de l’Excursionisme, per Josep Iglèsies, i Una expedició
al país del foc i del gel-Islàndia 77, per Joaquim Montoriol • També el
reportatge en diapositives i cinema Expedició manresana als Andes de Bolívia-69, del GAM del
C.E.Comarca de Bages, i una altra conferència amb diapositives i cinema de J. Montoriol sobre
l’Expedició Trans-Sahara.

1975
El professor Joaquim Montoriol a la
Biblioteca Víctor Balaguer presentant
Missió Tinduf
Foto Horro

1971 Es van continuar realitzant algunes conferències conjuntament amb el Centre
d’Estudis: per l’abril, els alpinistes J. M. Anglada i J. Pons van presentar una projecció sobre
l’Expedició Barcelona a l’Hindu Kush-1969, que havia aconseguit per primera vegada el cim de
l’Istor-o-nal de 7.398 m.
1972 El 8 de novembre va tenir lloc a la Sala d’Actes de
la Biblioteca la conferència col·loqui, presentada conjuntament
per la Talaia i el Centre d’Estudis, sobre el projecte d’abocador
d’escombreries a la Vall d’en Joan, al massís del Garraf. El president de l’Escola Catalana d’Espeleologia, J. A. Raventòs i el professor J. Senent Josa van exposar els imminents perills que comportaria aquell projecte.
1973 Es van mantenint els actes conjunts de la Talaia i el Centre
d’Estudis, realitzats a la Biblioteca Víctor Balaguer, com ara la conferència il·lustrada amb diapositives Expedició Sabalan 71 (Anatòlia
i Iran) que va impartir J. Montoriol. • També a la Biblioteca, un
membre del GEAM de la Talaia, va presentar una sessió de diapositives comentades amb el títol De Montserrat a los Alpes.
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1975 Durant la primavera van tornar les activitats conjuntes amb el Centre d’Estudis: primer, J. Montoriol, amb Missió
Tinduf sobre el Sàhara Occidental i, després, Joan Massons,
de la UEC, sobre la conquesta del Kilimanjaro, de 5.960 m, i
el Mawenci, de 5.148 m. • I el 7 d’abril, una conferència de
l’expedició basca Tximist a l’Everest presentada per Àngel V. Rosen • Al maig, J. M. Anglada, J.
Pons i F. Guillamon van presentar l’expedició Annapurna, primer 8000 • Ja al novembre es va
fer la conferència il·lustrada amb diapositives de la primera expedició de la Talaia a una serralada
extraeuropea: Alam–kuh 75 , presentada per Lluís Soler i Mingo Vedo.

1999
Exposició de dibuixos d’A. Ordovàs
Ara fa 1000 anys de la Catalunya
Romànica i conferència del professor Montoriol Sikkim, regne perdut a
l’Himàlaia
Foto Rosa Farriol

1977 Durant la Setmana del Soci, es van projectar a la Biblioteca Víctor Balaguer les diapositives de l’expedició Himàlaia 75 i Operació Quetxua 76, per Ramon Bramona, de la UEC.
1984 La tercera Setmana del Soci va portar dues conferències més: l’una sobre l’intent de
l’Expedició Catalana a l’Everest i, l’altra, realitzada per Salvador Butí sobre La Regió de Capadòcia (Turquia).
1985 La darrera projecció que es va fer per la Setmana del Soci va ser la de l’expedició
femenina Kantega–84.
A començaments de l’any 1986, per tal d’incentivar la vida social, van començar a programar-se un cop al mes els anomenats Divendres Culturals al local. Més endavant, es va creure
interessant consolidar aquesta iniciativa, que s’havia convertit en un interessant espai de trobada
setmanal per a socis i sòcies, on exposar experiències i presentar excursions. També, més tard,
es convidarien altres persones en xerrades divulgatives.
Tota aquesta magna activitat pot presentar-se de manera resumida, amb les conferències
agrupades per temes i títols d’actes concrets a tall d’exemple.
NOMBRE DE CONFERÈNCIES ENTRE 1986 I 2005: 371
INDRETS: 120 • Còrsega, una muntanya al mar, Blanca Forgas • El Hierro: Finis Terrae, Joan Anton Herrera • Ruta sud del camí de la seda, Margarida Paterna i
Marcel·lí Ferrer • Veneçuela: de la gran sabana als Andes, M. Assumpta Baig • L’Iran
monumental, Josep M. Gavin • Perú i mostra d’artesania peruanes, Rosa Altés i Vicky
Florenciano • Escandinàvia: Cap Nord, Manel Vidal i Marcel·lina Simon • Un petit
recorregut per Jordània i Petra, Salvador Butí • Sikkim, un regne perdut a l’Himàlaia,
Joaquim Monturiol • Egipte vist per un jove, Xavier Galisteo • Santuari del Montgrony
i la serra de Coma Ermada, Ramon Vinyeta • Barrancs de Mallorca: gorg Blau, Sa
Fosca, Manel Vives.
EXCURSIONISME: 36 • Caminades Vilanova–Montserrat al llarg de la història,
Ramon Huguet, Josep Pagès i Agustí Poch • Les muntanyes que ens fan il·lusió, Joan
Toledano i Isabel Romeu • Camins, excursionistes i identitats: reﬂexions davant nous
reptes, Rafel López • Un tomb pel circuit de refugis “Carros de Foc”. Parc Nacional
d’Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, Josep Blanes • Deu anys de caminades a
Vilanova i la Geltrú, Antoni Sagarra i Salvador Butí • La nostra marxa al llarg del temps,
Jesús Santacana • L’excursionisme, com a eina per a conèixer Catalunya, Jordi Mir.
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1975
Presentació de la projecció talaienca
Alam-Kuh 75 a la Biblioteca Víctor
Balaguer, amb Lluís Soler i Mingo
Vedo
Foto Horro
2002
Conferència de Josep Antoni Herrera
sobre l’illa de Hierro amb el títol de
Finisterrae
Foto Horro
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ESCALADA I ALTA MUNTANYA: 29 • Primera expedició
de la Talaia a una serralada extraeuropea: Alam–kuh 75, Lluís
Soler i Mingo Vedo • Expedició Patagònia 89, Àngel Vedo i Andrés Oliver • El so dels vuitmils, Carles Vallès • Crestes del Pirineu, Josep Bertran • Més amunt? L’Aconcagua, Andreu Ferrer
• Escalada a la Patagònia, Diego López, Jaume Soler i Jordi Vidal • Cordillera real
de Bolívia, Jordi Pons i Joan López • Ascensió al Mackinley, Quico Magrinyà.
HISTÒRIA: 26 • L’ensenyament a Vilanova durant la guerra civil, Francesc X.
Puig Rovira • Excursionisme i franquisme, Estanislau Torres • Montserrat: 50 anys
desprès de l’entronització de la verge, Xavier Garcia i Soler • La vida quotidiana
durant el segle XI segons el tapís de Bayeux, Salvador Butí • Fites, mollons i pedrons, Vicenç Carbonell Virella.

1998
Conferència d’Albert Jané sobre el 50è
aniversari de la mort de Pompeu Fabra
Foto Rosa Farriol
2005
Conferència de Xavier Garcia sobre
Història de dues Flames
Foto Josep Blanes

ART: 19 • Paisatges de Joaquim Mir, Josep M. Also • Color i materials a la pintura gòtica, Nati Salvadó • Manuel Cusí i Ferret: pintor vilanoví (1857-1919), Isabel
Coll • El llegat de Martí Torrents, característica de la seva obra, Mireia Rosich • Enric Cristòfor
Ricart: artista del gravat, Francesc X. Puig Rovira.
LLENGUA I LITERATURA: 19 • En el 50è aniversari de la mort de Pompeu Fabra, Albert
Jané • Vilanova: cultura i llibres, Francesc de Paula Mestres • 500 anys de Tirant lo Blanc, Àngels
Parés • Verdaguer, el vapor i la ciència a la Renaixença, Antoni Munné-Jordà • Les muntanyes en
la literatura catalanes, Xavier Garcia i Pujades • La llengua és la nació: actitud de Joan Maragall
davant el català, Jaume Comellas.
BOTÀNICA: 18 • Impressions d’un viatge naturalista a la república d’Armènia, Joan Vallès Xirau • Plantes carnívores, una estratègia per sobreviure, M. Carme Barceló Martí • Etnobotànica
de la vall del Tenes, M. Àngels Bonet • Orquídies de Catalunya, Joaquim Ferrándiz.
TRADICIONS I FOLKLORE: 16 • Sant Ponç. Herbes, mels i confitures, Josep Rigol • Sobre
el món del carboneig, Cèsar Gutiérrez • Que tingueu bon viatge! La transhumància vista des del
món excursionista, Joan Rovira Merino • Joan Amades i la poesia popular, Ramon Cotrina • Els
150 anys de la tenora i de la cobla, Eugeni Molero i Olivella.
NATURA I PAISATGE: 15 • Arbres monumentals de Catalunya, Ramon Vinyeta • Fotografia
i paisatge, Miquel Galmes • Imatges tardorals, Salvador Butí, Lluís Forgas i Blanca Forgas • La
natura no és tan senzilla com sembla, M. Carme Barceló Martí.
MEDI AMBIENT: 14 • Catalunya ecològica, Jordi Portabella • Viure sense nuclears, Neus
Benavent • Parlem de la capa d’ozó, Salvador Butí • Els Colls–Miralpeix: podem perdre el darrer
espai litoral de la comarca?, Ignasi Puig Ventosa.
CURIOSITATS: 10 • Micromobiliari urbà vilanoví: allò que es mira i no es veu, Agustí Poch
• El sereno de la nit, Óscar Martí • L’àngel del campanar, Jaume Berdoy, Manel Pons i Fidel
Claramunt.
DIVERSOS: 8 • La societat de la comunicació a Catalunya, Francesc Marc Àlvaro • Una part
de la Xina dies abans dels fets de Pequín, Vicenç Carbonell Virella • Col·leccions i col·leccionistes
de Vilanova, Francesc X. Puig Rovira).

165

L‘ agrupació
excursionista

TALAIA

ESPELEOLOGIA: 7 • Illaminako Ateak, Xavier Galisteo • Operació Sótanos 2004, Xavier
Rosell, Xavier Atencia, Santi Serrano i Rafael Fraguas.
CARNAVAL: 6 • Rimaires i versaires del carnaval de Vilanova, Pere Tàpias • La Grècia Groga: imatge i símbol del carnaval vilanoví, Albert Tubau.
MEDICINA I SALUT: 5 • Deshidratació i alimentació a l’alta muntanya, Joan Miró.
ARQUEOLOGIA: 4 • Arqueologia al Penedès: les últimes troballes, M. Rosa Sanabra, Jordi
Nadal i Joan Socies.
ASTRONOMIA: 4 •Eclipsi de sol, agost 1999, Jordi Cairol, Tòfol Tubau i Jofre Torelló.
GASTRONOMIA: 3 • La gastronomia a la tardor: la cuina dels bolets, Francesc Murgades.
GEOLOGIA: 3 • La geologia del Garraf, Josep Olivella.
METEOROLOGIA: 3 • Aspectes de la meteorologia a la comarca, Josep Miró.
ZOOLOGIA: 3 •El món de les abelles, Salvador Mallofré.
GEOGRAFIA: 2 •Visió geogràfica de Catalunya, Francesc Gurri i Serra.
ENOLOGIA: 1 • Introducció a l’enologia; Joan Ramon Pujol.

EXPOSICIONS, MOSTRES I ALTRES ACTES

Si en les pàgines anteriors es tractava de les projeccions i conferències, hi ha una
altra línia interessant i representativa d’activitats impulsades per la Secció de Cultura:
les múltiples exposicions sobre temes diversos propers a la sensibilitat excursionista.
Mostres tan importants com la monogràfica sobre bolets, o altres de caràcter purament social, fotogràfiques, històriques... I això, complementat per actes tan diversos
com ara actuacions musicals.
1972 Pel febrer, dintre el conveni amb el Centre d’Estudis de la Biblioteca Víctor
Balaguer, la nova Secció Musical debuta organitzant un concert a la Biblioteca amb
l’actuació de l’Orfeó de Les Corts, de Barcelona. • A la Sala d’Exposicions de la Biblioteca, també, es presenta una exposició de dibuixos d’Antoni Ordovàs sobre la
Catalunya Romànica.
1973 Es presenta el Concurs Fotogràfic sobre temes sardanistes, amb motiu del
Dia Mundial de la Sardana, que ha estat organitzat per la Secció Fotogràfica de la Talaia. • Per l’abril, es fa un concert de la Coral Boixerica, de Tarragona, havent-se posat
d’acord la Secció Musical de la Biblioteca i la Secció Musical de la Talaia.
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2004
Cartell anunciador de la 23a Mostra
de Bolets
Dibuix J.M. Also
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1979 Pel juny, es realitza una exposició de goigs vilanovins corresponents
al segle XIX i meitat del segle XX.
1980 Comença a notar-se l’impuls renovat a la Secció de Cultura: s’organitzen, fins a final d’any, cinc exposicions, inclosa la del 25è Aniversari de
l’entitat. • En tot cas, una sisena exposició que es va fer a finals de novembre,
seria la que tindria més èxit: La 1a Mostra de Bolets, amb la col·laboració de la
Societat Catalana de Micologia, una novetat a Vilanova on no s’havien pogut
veure mai totes juntes les 109 espècies de bolets classificades i amb els seus
noms populars i científics. Aquesta Mostra ha tingut continuïtat fins avui.
1986 En aquest any, pel 15 de febrer, es realitza la 30a exposició que organitza la Secció de Cultura. A la sala d’exposicions de la Biblioteca es presenta
l’exposició fotogràfica Arquitectura Religiosa Romànica del Baix Llobregat, Alt
i Baix Penedès i Garraf.
1982
3a Mostra de Bolets presentada per la
Secció de Cultura i la Societat Catalana de Micologia
Foto Arxiu Talaia

A partir d’aquell any, es multipliquen les accions impulsades pel renovat
equip humà de la secció: de manera sintètica, cal esmentar algunes exposicions, projeccions o activitats diverses d’aquest fructífer període.

NOMBRE D’EXPOSICIONS DES DE L’ANY 1986 A 2005: 79
NATURA: 26 • Natura, forma i colors, Gemma Capdet • Mostra de Bolets
–s’han fet 23 mostres, presentant més de quatre-centes espècies diferents-,
Societat Catalana de Micologia i Secció de Cultura.
ART: 21 • Ara fa mil anys... de la Catalunya romànica, Antoni
Ordovàs • Cartellisme a Vilanova i la Geltrú, Xavier Capdet •
Punts de llibre, Lluïsa Fargas • Goigs il·lustrats per Antoni Gelabert, Francesc X. Puig Rovira i Antoni Sagarra.
FOTOGRAFIA: 21 • Retrospectiva de fotografies 40è aniversari, Jesús Santacana • Mostra de campanars catalans,
Antoni Sagarra • Imatges marineres de Vilanova i la Geltrú,
Rosa Farriol • Pedram memorable, Vicenç Carbonell Virella. •
Sant Jordi a Catalunya: llocs de devoció i fonts, Jordi Mir i Neus
Bòria • El cicle de Nadal en l’escultura romànica, Salvador Butí
i M. Carme Barceló.
TEMES DIVERSOS: 6 • Notícies de premsa de la Talaia,
Jaume Barceló • Exposició d’etiquetes d’aigua potable, Josep
Olivella • Cupons de l’ONCE: tema naturalesa, Antoni Sagarra
• Maqueta de la nau víking d’Oserberg, Antoni Ordovàs.
2004
Exposició retrospectiva de fotografies
d’excursions talaienques a càrrec de
Jesús Santacana
Foto Rosa Farriol
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SOCIALS: 3 • La Talaia fa la primera comunió, recull de
fotografies, Secció de Cultura.

ITINERANTS: 2 • Tradició i desenvolupament, artesania i
indústria al Penedès contemporani, Institut d’Estudis Penedesencs.

PROJECCIONS DE VÍDEOS I PEL·LÍCULES: 16 • Escalada retrospectiva al sostre de Sant Dimes, Jesús Santacana
• Vilanova–Canigó, Josep Moragas • Ruta literària del comte
Arnau, Joan Farràs • Le Defi de Jamie, Ian Taylor i Emmanuel
Cauchy, pel·lícula presentada en el festival de cinema de Muntanya de Torelló • Pirene 2003, Carles Segarra.

PRESENTACIONS DE LLIBRES: 12 • Castells romànics
catalans. Una guia, Vicenç Buron • Mòssen Cinto i el pi de les
tres branques, Ramon Felipó • Des de la frontera. Castells medievals de la Marca, Eloi Biosca, Teresa Vinyoles i Xavier Xortó •
A peu per l’Alt Penedès, Joan Raventós • Moliners, calcinaires i
pouaters. Un passeig per la Cubelles preindustrial, Albert Tubau
• Per Cunit i el seu entorn, 18 itineraris del Penedès marítim,
Josep Miró • Presoners de la mar gelada, Francesc Boya.

DEBATS I TAULES RODONES: 8 • La Platja Llarga: un
espai natural a conservar, Plataforma Salvem la Platja Llarga •
Activitat excursionista als espais naturals protegits, Joan Gasòliva i Anton Fontdevila • L’organització del territori a debat,
Pep Riera, Agapit Borràs, Josep Bertran i Miquel Orriols • Cal
defensar la llengua catalana?, M. Lluïsa Pazos, Carles Castellanos i Francesc Ferrer.

lla.

1997
Diada de Sant Bernat. Exposició: La
Talaia va al cole
Foto Rosa Farriol

CURSOS: 3 • Introducció a la Micologia, M. Carme Barceló
Martí.

2002
Exposició de fotografia subterrània de
Fèlix Alabart, organitzada pel GET
Foto Rosa Farriol

TASTS: 5 • Formatges, Josep Rigol • Aigua, Josep Olive-

TALLERS: 1 • La tradició dels rams, Tina Moya, Montserrat
Massana i Elisabet Garcia.
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2002
Debat sobre Els límits de l’excursionisme
en els espais naturals protegits, amb Joan
Gasòliba i Anton Fontdevila
Foto Rosa Farriol
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Aquí arriben, les principals activitats que s’han realitzat des
de la Secció de Cultura. No es pot passar per alt, abans d’acabar, que des d’aquesta secció s’han dut a terme amb constància tasques com el manteniment i direcció de la biblioteca de
l’entitat i de l’arxiu fotogràfic, la programació i confecció de la
Circular informativa mensual i, fins no fa massa temps, l’edició
del Butlletí i de la Revista Talaia.

2002
Presentació del llibre Caminant per l’Alt
Penedès pels tres autors: DomènechEspuñes-Massachs
Foto Rosa Farriol
2004
Taller de palmes per la festa de Rams.
Tina Moya confeccionant una palma
Foto Josep Blanes
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L’ESQUÍ DE PISTA
I DE MUNTANYA.
LA SECCIÓ D’ESQUÍ
La pràctica de l’esquí és una activitat fonamental per gaudir de la muntanya a l’hivern. No
pot quedar desdibuixada com si fos un capritx de moda, com algú ha volgut fer veure, titllant
l’activitat d’esport d’elit o classista: constitueix un fet d’innegable importància dins la trajectòria
d’una entitat excursionista i un important actiu muntanyenc de la Talaia.
Aquesta activitat esportiva era considerada, doncs, en els seus inicis, més que un fi, un mitjà
per tal d’aproximar-se a la muntanya hivernal, llunyana i potser temuda: una proposta apassionant i fins i tot agosarada. És clar que al començament de l’esquí local, l’esport s’havia de
practicar en llocs assequibles, com són les pistes a les estacions, compartint l’espai amb d’altres
usuaris de la neu. Però un cop va assolir-se una certa experiència, la crida dels espais oberts va
portar els excursionistes de la Talaia a fer alguna travessada fora pista.
L’arribada al país d’aquesta pràctica va ser un factor bàsic alhora d’impulsar decididament
les activitats de la incipient entitat. L’esquí de muntanya va suposar un fort incentiu per motivar
el col·lectiu de joves que començaven a constituir la Talaia, a mitjans del segle passat, i aquest
interès es va mantenir quan, cap a les dècades dels setanta i vuitanta es va evolucionar cap a
l’esquí de pista. El relleu generacional i l’evolució social va portar, ja a finals de segle, un cert
decliu de l’activitat dins de l’entitat -com a promotora de sortides col·lectives, no pas en el cas
d’escapades particulars a la neu, que continuen sent força vigents-.
La història de l’esquí local pot remuntar-se als anys anteriors de la Guerra Civil (1936-39), en
què els membres de la Secció Excursionista de l’Ateneu Vilanoví, Antoni Granda, Josep Roig
Toqués i Jaume Valls Pla –que després va ser soci de la Talaia- van començar a esquiar a La Molina i a Núria, amb el cremallera recentment estrenat (1931). El cap d’any de 1951, els joves de
la preTalaia Vicenç Gómez, Josep Julià, Ferran Gascón i Antoni Ordovàs, amb Joan Batet -del
C.E. Puigmal-, en una sortida al Montseny quan un bon gruix de neu embolcallava el massís, van
poder veure per primer cop tres o quatre excursionistes lliscant amb unes fustes pels vessants
del Matagalls. Aquella escena els va incitar a comprar dos parells d’esquís, el febrer d’aquell
mateix any, i Gascón els va provar immediatament a La Molina. Per Setmana Santa, Ordovàs
va coincidir amb Roig i Valls, a la vall de Núria, de qui va rebre un important mestratge. A partir
d’aquí va començar, imparable, l’avançada de l’esquí:
1952 Al gener, esquiada pels plans de Campllong (Rasos de Peguera) per R. Lozada i
A.Ordovàs.
1954 Al mes de febrer, amb la Talaia dins del Coro, es fa una esquiada a Campgràs (La Morella), amb Julià, Castanyer i Ordovàs.• Set dies més tard, Ordovàs va en solitari
al Montseny, a la font Pomereta. • Per Setmana Santa, esquiada a la vall de Núria
(Noufonts), amb Ordovàs i Josep Pellicer -un company de Cornellà-.
1955 Per cap d’any, esquien per primer cop als Rasos de Peguera. L’indret
ja el coneixien, però sense neu. Hi participen Joan Farràs i Ordovàs. • El 13 de
febrer, l’entitat organitza una excursió a La Molina, amb el grup inicial d’esquiadors als quals s’afegeix Tomàs Muela, amb uns esquís de faig, molt antics, Maria
Carme Almendrol, Roser -la filla d’ambós-, Ramon Lozada, i Dolors Espí. • L’entitat només disposa d’un joc de fustes, però, ja hi ha qui té esquís propis. L’autocar
s’omple de socis i simpatitzants per anar a veure la neu. Hi troben més aviat mal
temps. • El 19 i 20 de març, esquiada en solitari d’Ordovàs a la vall de Núria.• A
l’abril, per Setmana Santa, esquiada als Rasos de Peguera, per Julià i Ordovàs.
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1956
Esquí inicial a Ulldeter amb Antoni
Ordovàs
Foto Francesc Girona
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1956 Del 5 a l’11 de febrer -la setmana més freda del segle-, Francesc Girona i
Ordovàs fan una esquiada a Ull de Ter, amb un bivac inclós. • El 4 de març, van a La
Molina.• Per Setmana Santa, fan una altra esquiada als Rasos de Peguera, amb els
germans Jordi i Francesc Garcia, de la U.E.C. de Collblanc i Cisco Aliaga.

1957
Altres talaiencs començaven l’esquí a
La Molina: Julià-Castañer-Blanes
Foto Arxiu Blanes

1957 El 20 i 21 de gener, esquiada a La Molina, amb la incorporació dels joves
Josep Blanes, Gil Artigas, Salvador Malràs, Antoni Penna, Argimir Granell, Joan Bargalló, Victòria i Josep Gatell. Es dorm a la Cabana de la UEC.• Del 17 al 19 de març,
Rafael Pujol, Abel Andreu i Ordovàs fan la travessada Núria, Puigmal, pic de l’Infern,
Ull de Ter i Setcases. • Del 18 al 22 abril; esquiada als Rasos de Peguera, amb molt
poca neu. S’afegeixen al col·lectiu Maria Llum Albà, Carme Guindal, Aurèlia Rion, Llàtzer López, Arcadi Salleras i Francesc Soler. També hi participen els matrimonis Muela, Julià i
Sanmiguel, amb els fills, que van de càmping. En total, més de vint socis.• L’embranzida per a
l’esquí ja està donada, pel que fa a participació i consolidació. Tot i així, anar a la neu és encara
una activitat gairebé desconeguda a Vilanova: en aquella època, quan el grup torna, caminant
equipats i amb les fustes al coll pels carrers concorreguts, és habitual escoltar comentaris irònics
o de sorpresa.
1958 El 5 i 6 de gener, amb temps advers, Blanes, Lozada i Ordovàs fan l’intent de pujar al
pic de l’Infern amb esquís, per tal de deixar un Llibre de Registre al cim.• Del 3 al 7 d’abril, van al
refugi de Malniu (Cerdanya) Rion, Florenciano, Guindal, Julià, Castanyer, Claveria, Romeu, Joan
Serra, Antoni Penna, Isidre Marin -el més jove-, Blanes, Gascón i Ordovàs, entre d’altres. Hi ha
tres o quatre esquís en tot el grup. • Per Sant Esteve, esquiada als Rasos de Peguera amb el
matrimoni Claveria i Ordovàs.

1961
Un punt de concentració d’esquiadors:
la Creu del Cabrer (Rasos de Peguera)
Foto Josep Blanes

1959 Per Setmana Santa, a finals de març, una bona colla va tornar als Rasos de Peguera:
Francesc Soler, Arcadi Salleras, Dolors Montané, Nati Illa, Casimir Massana, J. Estrany, Isidre
Marin, Maria Àlvarez, Hipòlit, Humber Prat, Núria Massó, Enriqueta Castañer, Antoni Penna,
Elvira Àlvarez, Argimir Granell, Hel·leni Marqués, Antoni Ordovàs, Josepa Montané, Antoni Ferrer
Tonet, Josep Julià, Josep Blanes, Rosa Romeu i Josep Claveria. D’esquís, no en portava tothom.
• Del 6 al 8 de desembre, amb temps advers, Granell, Blanes i Ordovàs van fer la travessada
Setcases, Ull de Ter (fent nit), pic de l’Infern, Núria. La intenció era arribar a La Molina.• I per Sant
Esteve, als Rasos de Peguera, Blanes i familiars, Granell, Malràs, matrimoni Claveria i Ordovàs.
Tot i que ja hi havia altres estacions d’esquí, aquesta dels Rasos, semblava feta a mida per als de
la Talaia, que s’hi sentien com a casa. A més del bon tracte al Xalet
de Rasos, amb uns excel·lents àpats, l’ambient era com de refugi
de muntanya. A l’estació no hi havia ni un sol remuntador, ni pistes
balisades, ja que només s’hi practicava esquí de muntanya: calia
pujar amb els esquís a coll, primer fins la Creu del Cabrer i després
fins els Rasos Alts o fins l’obaga de Peguera.
1960 El 19 i 20 de març, es va participar per primera vegada
en una prova oficial d’esquí de muntanya, el II Ral·li d’Esquí, del
CEC: Núria, Coma de Vaca, Ull de Ter (fent nit), Bastiments, Coma
Mitjana, Becibers, Pic de la Dona, Ull de Ter. De tretze equips, se’n
van retirar cinc: l’equip format per Granell, Blanes i Ordovàs queda
en 8è lloc.• Del 14 al 18 d’abril, Setmana Santa, esquí a Rasos de
Peguera: Aurèlia Rion, Victòria Florenciano, Carme Guindal, Josep
A. Rion, Montserrat Serra, amb fills i familiars, fins a uns divuit ex-
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cursionistes esquiadors habituals. Un dels dies es va pujar a la
Creu de Ferro (serra d’Ensija).
1961 A Rasos de Peguera, del 6 al 8 gener, la Secció de
Muntanya organitza el 1r Campionat Social d’Esquí, amb les
proves de fons i de descens. Hi participen Maria Planas, Aurèlia
Rion, Esperança Garcia, Victòria Florenciano, Carme Guindal,
Joan Estrany, Rosa Romeu, Josep Claveria -ambdós com a
controls-, Argimir Granell, Josep Blanes, Isidre Marin, Antoni
Penna, Casimir Massana, Raimon Ollé, Jaume Masip, Abel
Andreu, Salvador Malràs, Llàtzer López, Humbert Prat, Jordi
Lleó, i amb Ordovàs com a vocal d’organització. Com a arbitres, Jordi Ferran -un bon amic bergadà-, Marià Rodriguez
i Albert Euras, tots ells membres del Club Esquí Bergadan.•
Entre març i abril (Setmana Santa), es torna als Rasos de Peguera on, a més dels socis habituals, s’afegeixen Ramona Gallart, Maria Rosa Carbonell i Francesc Bernad.• El 30 d’abril
i l’1 de maig se celebra el III Ral·li d’Esquí de Muntanya del
C.E. de Catalunya, a Andorra: Grau Roig, pic de Cuvil Pessons,
Montmalús. El segon dia, l’equip integrat per Casimir Massana,
Antoni Penna i Antoni Ordovàs, ha de retirar-se per problemes
físics.• Del 8 al 10 de desembre, fan la travessada Núria-La
Molina. Tement no poder arribar a la meta, els companys Isidre
Marin, Raimon Ollé, Casimir Massana, Antoni Penna i Antoni
Ordovàs, fan un bivac a la vall d’Er.
1962 Campament d’Hivern, els dies 6 i 7 de gener, damunt
de l’estació superior del telecabina de la Tossa d’Alp: 3 tendes
amb 8 acampadors. S’hi celebra el II Campionat Social d’Esquí:
a més dels corredors habituals, hi participen Marcel·lí Ferrer,
Ramon Martí i Armand Ferrer.• El 18 i 19 de març, IV Ral·li d’Esquí del CEC: Núria, Torre d’Eina, l’Estanyet, Noufonts, Puigmal.
Hi va l’equip format per Argimir Granell, Casimir Massana i
Antoni Ordovàs. Queden classicats en 5è lloc.• Del 12 al 15 abril (Setmana Santa), travessada
amb esquís cap al Canigó: Setcases, coll de Pal, esquerdes de Rotjà, collada Verda, Pla Guillem,
creu de la Llipodère (acampada). Per culpa del temps desfavorable, es recula. Hi participen Penna i Ordovàs, amb altres companys.• Per les mateixes dates, C. Massana i cinc companys més
van a Rasos de Peguera.• Els dies 8 i 9 de desembre, travessada Núria-La Molina. A més dels
cinc components que l’any abans han pres part a la mateixa travessada, hi participen Blanes,
Granell i Ferrer Garriga. Un total de 8 esquiadors de la Talaia que, amb un dia perfecte, aquest
cop, arriben d’una tirada a La Molina.• Dues setmanes més tard, el 23 i 24, gairebé la mateixa
colla torna a La Molina. • El dia de Nadal, al vespre, i el de Sant Esteve, aprofitant la gran nevada
que cau a a Vilanova, els esquiadors de la Talaia gaudeixen del fet excepcional.
1963 Els dies 20 i 21 de gener, se celebra el III Campionat Social d’Esquí a Núria (amb estada a la residència d’Educación y Descanso). Com en anys anteriors, hi ha prova de descens
i de fons, amb els participants habituals i també Josep Julià, Manuel Prats, Joan Virella, Jesús
Santacana, Xavier Salleras, David Vidal, Pere Molins i Salvador Guasch, entre d’altres.• Del 17 al
19 de març, V Ral·li d’Esquí de Muntanya del CEC: Estangento, estanys de Mar, de Saburó, cim
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1961
Els participants al 1r Campionat
Social d’Esquí a Rasos de Peguera
Foto Josep Blanes
1962
Travessia amb esquís Núria-PuigmalLa Molina. Aturada al Pas dels Lladres
Foto Josep Blanes
1962
Aquell Nadal es va poder esquiar a la
pujada de Canyelles.
Foto Jesús Santacana
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del Peguera, coll de Saburó, estany Tort de Peguera, refugi J. M. Blanc (fent nit), estany
Negre, cims de Muntanyó i Picardes, vall dels Estanyets, Espot. Hi participa l’equip de
Marcel·lí Ferrer, Argimir Granell, Antoni Ordovàs, i queden classificats en 3r lloc. • A La
Molina, de l’11 al 15 d’abril (Setmana Santa), es fa estada en un alberg a prop del Sitjar.
Es fan descensos des de la Tosa, rasos de Comabella, coll de Pal, Puigllançada, Costa
Rasa, coll Ciser, pista estàndard... D’una tirada!
1964 Sortida amb un autocar al Pas de Casa (Andorra), ells dies 5 i 6 de gener. • Pel
19, IV Campionat Socials d’Esquí al torrent Negre (La Molina). Hi van participar gairebé els
mateixos esquiadors d’anys anteriors, però van omplir-se dos autocars amb un total de
66 assistents, malgrat que no tots esquiaven.• Del 26 al 30 de març, van anar als Rasos
de Peguera Aurèlia Rion, Victòria Florenciano, Carme Guindal, Maria Rosa Carbonell,
Paquita Simón, Pilar Meléndez, Montserrat Miquel, Rosalia Garcia, Josep Elias, Salvador
Malràs, Josep Blanes, Ramon Martí, Joan Virella, Manuel Prats i Antoni Ordovàs. Els últims dies va nevar força. Aquesta va ser la darrera vegada que es pujava tot el trajecte fins
el xalet a peu. Una pista de terra arribava molt amunt, per a vehicles tot terreny: l’asfalt
encara trigaria uns anys. • Dels dies 1 al 3 de maig, l’equip format per Argimir Granell,
Marcel·lí Ferrer i Raimon Ollé van participar en el VI Ral·li d’Esquí de Muntanya del CEC,
a Maladeta i van obtenir medalla d’argent.• Durant aquell hivern es van començar a fer
sortides d’esquí de pista, com a activitat normal de l’entitat. •A l’assemblea de desembre,
va quedar constituïda i federada la Secció d’Esquí què, com d’altres activitats especialitzades, havia nascut dins de la Secció de Muntanya. Marcel·lí Ferrer va treballar força en
la seva consecució i, Argimir Granell va encapçalar-la.
1964
Una sortida amb autocar a Andorra i
d’esquí al Pas de la Casa
Foto Arxiu Blanes
1965
7è Ral·li d’Esquí del CEC a Ulldeter.
Equip 1r classificat: Granell-Marcel·
lí-Penna
Foto J.M.Sala–CEC
1965
7è Ral·li d’Esquí del CEC a Ulldeter.
Equip 3r classificat: Salleras-MasanaMarin
Foto J M.Sala- CEC

1965 El 23 i 24 de gener, es va celebrar el V Campionat Social d’Esquí a la vall de
Núria, amb deu participants en les proves de fons i descens, per a homes i dones. S’hi va anar
amb autocar fins a Ribes de Freser, ple de socis i simpatitzants.• El 20 i 21 de febrer, es va fer la
1a Travessada amb esquís, Núria-Setcases, i el 7 de març, la Travessada amb esquís Núria-La
Molina (organitzada pel C. M. Barcelonès). • Els dies 19 a 21 març, es va celebrar el VII Ral·li
d’Esquí de Muntanya del CEC, a la regió d’Ull de Ter. Per primera vegada, la Talaia guanyava una
prova de renom dins de l’esquí de muntanya: s’hi van presentar dos equips, formats per Granell,
Penna i Ferrer, classificats en 1r lloc. I Salleras, Massana i Marin queden en 3r lloc.• El 4 d’abril,
participació en la II Travessia amb esquís Núria-Noufonts-Noucreus-Núria. Classificats en 5è lloc.
Vocal, A. Penna.• Del 15 al 19 d’abril (Setmana Santa), excursió d’esquí a Ull de Ter, amb estada
al refugi. P. Melèndez, M. Miquel, A. Granell, M. Prats, J. Blanes, A. Ordovàs, O. Ventosa, J.
Masip i M. Guindal.• Les mateixes dates, tres esquiadors de l’entitat van realitzar la travessa des
de Setcases al Canigó, pel coll de Pal, pla Guillem, Marialles i ascendint
al cim per la bretxa Durier.
1966 Cap d’any als Rasos de Peguera. Vocal, Xavier Salleras i 30
companys i companyes.• El 22 i 23 de gener, campionats socials d’Esquí a Núria. Vocal: A. Granell i 19 participants.• El 20 de febrer, prova
Núria-Setcases (organitza la UEC). D’entre els 12 equips que hi van
prendre part, Marcel·lí Ferrer i Antoni Penna v quedar en 3r lloc de la
classificació. • El 27 de febrer, prova La Molina-Puig d’Alp, Puigllançada-La Molina. A. Penna i A. Granell en 3r lloc. • El 6 de març es va
córrer en la travessia Núria-La Molina i el 19 i 20 del mateix mes es va
prendre part en el Ral·li del CEC, celebrat a Cerler. Vocal; A. Penna.• El
3 d’abril, la III Travessia Núria-Noufonts-Noucreus. Delegat; A.Penna. •
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Del 7 a l’11 d’abril (Setmana Santa), sortida d’esquí a Cerler (vall de Benasc), amb pernoctació
en cases particulars. Esquiades cap a la cabana d’Ampriu i la Cogulla. Hi van participar Isidre
Poch, Àlvar Archilla, X. Salleras, A. Granell, A. Penna, M. Prats, J. Masip, D. Vidal, C. Massana,
M. Miquel i A. Ordovàs.
1967 Del 5 al 8 de gener, esquiada a La Molina. Vocal, A. Granell, 9 participants. •Les mateixes dates, esquiada als Rasos de Peguera. Vocal, David Vidal, 7 assistents. •També una altra
esquiada a La Molina. Vocal, A. Penna, 8 assistents.• El 21 i 22 de gener, esquí a Núria; vocal, A.
Granell, 12 participants.• El 26 de febrer es van fer els campionats socials d’esquí a La Molina.
Vocal; A. Granell. Alhora, es van organitzar els Campionats Comarcals d’Esquí Femení, a la pista
de la Tossa, amb la següent classificació: Magda Sans, Aurèlia Rion, Margarida Paterna, Anna
M. Ferrer, M. Carme Gras. Aquesta sortida a la neu va aplegar 55 assistents.• El mateix any, al IX
Ral·li d’Esquí del CEC, l’equip de M. Ferrer, X. Salleras i A. Penna van acabar retirant-se.
1968 Per uns anys, Jesús Santacana es va fer càrrec de la Secció. • Del 5 al 7 de gener,
sortida als Rasos de Peguera. Vocal, X.Salleras, 27 assistents. • Aquell mateix mes, la Secció
d’Esquí comunicava que ja hi havia disponibles a secretaria les targetes de federat a la Federació
Espanyola d’Esquí, amb un preu de 160 pessetes (inclosa l’assegurança a la Mútua General Esportiva). • El 18 de febrer es van dur a terme els Campionats d’Esquí de la Talaia en la disciplina
de descens per a veterans i principiants, en els vessants de la Tossa d’Alp (La Molina), amb la
següent classificació: Josep M. Plana, Lluís Soler, Agustí Mundet, Manuel Prats, Isidre Poch,
Josep Bruna, Eduard Perelló (principiants) i A. Penna, A. Granell, M. Ferrer, I. Marin, J. Santacana, C. Massana, X. Salleras, J. Simó, S. Coll (veterans).• De l’11 al 15 d’abril, excursió a la nova
estació d’esquí de Llessuí (Pallars Sobirà). Vocal, Anna M. Ferrer.
1969 Els dies del 4 al 6 gener, travessia amb esquís Núria-Noucreus i pic de l’Infern.• I sortida
a esquiar a Llessui, amb 8 assistents.• El 20 d’abril, Campionats Socials d’Esquí als Rasos de
Peguera.• El 14 de desembre, la Federació Catalana d’Esquí va donar de baixa la Secció per no
haver arribat al mínim estipulat de targetes.
1970 El 15 de febrer, participació a la VI Travessia Núria- Setcases. Vocal, A.Granell.
1972 Entre març i abril (Setmana Santa), van celebrar-se els Campionats Socials d’Esquí,
a Llessuí, per a veterans, femenins i novells.• Pel novembre d’aquell any, Josep M. Plana es fa
càrrec de la Secció d’Esquí.
1974 Reactivació de la Secció de Esquí a nivell federatiu. • Els Campionats Socials d’Esquí,
a Llessuí, van haver-se de suspendre pel fort vent. • Començava a predominar l’activitat de
l’esquí de pista que durarà amb molt d’èxit de sortides, campionats, cursets i participants fins
a finals de segle.
1975 El 15 de març es va celebrar el Campionat d’Esquí de la Talaia al Port del Comte (20
participants).
1976 Els dies del 12 al 15 de febrer es van celebrar als Rasos de Peguera els IV Jocs Esportius d’Hivern (Trofeu St. Jordi) sota el patrocini de la Diputació de Barcelona. La Talaia va estar
representada per tres socis infantils: Núria Blanes, Llorenç Fuster, i Carles Cuéllar.
1980 El 23 de març, I Descens del Garraf a Porte-Pimorens. • Les targetes de la FC d’Esquí
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podien ser recollides sempre que n’hi hagués un mínim de 15 de demanades, amb un preu de 550 pessetes.
1981 Pel febrer, Curset de pista als Rasos de Peguera.
1982 També al febrer, II Curset d’esquí als Rasos de Peguera, Vallter 2000, VaquèiraBeret.• Al final de temporada, es va plantejar recuperar la Cursa Social després d’uns anys
d’absència.
1984 Josep Miró va assumir el relleu en la Secció, encetant un periode durant el qual
es va aconseguir el més alt nivell de participació, sobretot, amb celebració de proves i
campionats socials d’esquí alpí o de pista, a més de continuar la formació amb els corresponents cursets d’iniciació.
1985 V Curset d’esquí a Vallter 2000, Masella, Cerler.
1986 El 9 de març, I Concurs de Salts a Formigal (11 esquiadors masculins i 6 de
femenins).• El 23 de març I Descens Talaia Porte-Pimorens. • El dia 5 d’abril, II Concurs
de Salts Jo skí Talaia i el dia següent, III Eslàlom Ciutat de Vilanova a Astún (25 corredors
masculins i 10 femenins).
1987 El 17 i 18 de gener, II Descens Talaia a Astún-Candanchú. • El 31 gener i 1de
febrer, VI Curset d’Esquí a Arinsal. • El dia 15 de març, III Concurd de Salts Jo, skí Talaia
a Portainé i Vallter 2000.• Els dies 12 i 13 d’abril; IV Eslàlom Ciutat de Vilanova a ArinsalArcalís, i XIX Cursa Social de la Talaia.
1988 El 26 i 27 de març, III Descens del Garraf a les pistes de Porte-Pimorens (16
corredors masculins i 9 de femenins).• El dia 9 d’abril, Eslàlom a les pistes d’Arinsal. 29
participants.
1989 El 15 de desembre, la Secció d’Esquí va organitzar dos autocars per anar a
esquiar a Valthorens (França). En aquell moment, el president de la Secció era Francesc
Moya i Roger Pena, el secretari.
1990 El dia 17 de gener es va fer una sortida en autocar a les pistes de Pal i a OrdinoArinsal (Andorra).
1991 Durant l’hivern es van realitzar sortides en autocar a Andorra, Boí Taüll, a les
Angles, i Vaquèira-Beret.
1988
Un grup de la Secció d’Esquí a Valthorens
Foto Arxiu Talaia
1991
Una jornada d’esquí nòrdic a Sant Joan de
l’Erm
Foto Josep Blanes
1995
Jordi Vidal a punt de baixar pel Corredor
Estasen a l’Aneto
Foto Andreu Ferrer

1992 El febrer, esquí a Vaquèira-Beret.• Setmana Santa als Alps francesos. • Del 5 al
8 de desembre, es va anar als Alps d’Huez. Roger Pena, president de la Secció.
1993 A l’hivern, sortides a Formigal (un curset a l’Arinsal), les Angles, Vaquèira -Beret,
Boí Taüll i els Alps de la Provença (La Foux d’Allos).• Pel mes de desembre, esquí a Valthorens. • La Secció d’Esquí va acordar intentar entrar a la FC d’Esports d’Hivern.
1994 Esquí a Ax-Les Termes i Vaquèira-Beret. •Pel desembre, tres dies a Tignes-Val
d’Isère (Alps francesos). • Francesc Moya repetia com a president de la Secció d’Esquí.

175

L‘ agrupació
excursionista

TALAIA

2004
Una bona colla de joves talaiencs fent
esquí de pista a Formigueres
Foto Josep Blanes

2005
Sortida de pràctiques d’esquí de muntanya a Ulldeter
Foto Jordi Pons

2002
Curs de pràctiques de neu verge.
Alumnes i monitors a les pistes de
Cerler
Foto Jordi Monroy

2005
1a sortida de pràctiques de tècniques
d’esquí a les pistes de Les Angles
Foto Jordi Pons

2001
El col·lectiu de la Secció d’Esquí a les
pistes de La Molina
Foto Josep Blanes

176

2005
Els esquiadors veterans a punt del
Campionat Social d’Esquí a
Ordino-Arcalís
Foto Arxiu Blanes
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1995 A l’hivern, sortides al Pas de la Casa i Boí Taüll.• El 25 i 26 de febrer, una sortida d’esquí
de muntanya: el Posets amb esquís.• Nit al refugi Àngel Orus, pujada al cim i descens per la
Canal Fonda cap a l’estany de Llardaneta, per Josep M. Pujades, Jordi Vidal Mago, Marcel·lí i
Andreu Ferrer.• El 26 i 27 de març, Prova Social d’Esquí a Puy Valador. •Els dies 30 abril i 1 de
maig, esquí extrem al Corredor Estasen (Aneto) per Jordi Vidal Mago i Andreu Ferrer. En el coll
de Corones hi havia els companys Ramon Camacho i Núria Santacana.
1996 A l’hivern, anades a Boí Taüll i Vaquèira-Beret. Pel desembre, autocar a Boí Taüll.
1997 Esquí a les Angles, La Masella.
1998 Al febrer, autocar a Boí Taüll.
2000 Els dies 22 al 26 de març i l’abril, Curs d’iniciació a l’esquí de muntanya, organitzat per
la Vegueria Regió III.
2001 Al desembre, sortida col·lectiva en autocar a La Molina.• Francesc Moya va deixar el
càrrec de la presidència de la Secció i va ser rellevat per Josep Blanes.
2002 Excursió col·lectiva amb l’entitat Nexes a La Masella, amb una participació excel·lent
de dos autocars.• També pel gener es va fer una col·lectiva amb cotxes particulars a l’estació
de La Molina.
2004 La Secció va renovar totalment la seva junta, amb l’elecció de Ricard Belascoain com a
president, amb un jove equip. En vistes que les grans sortides col·lectives d’esquí de pista ja no
donaven resultat i que el material de lloguer havia quedat obsolet, les activitats es van decantar
cap a l’esquí de muntanya i els cursos d’iniciació.

2002
Sortida de pràctiques de neu verge al
Curs d’Esquí de Cerler (vall d’Ampriu)
Foto Joan Toledano
2005
Pujant entre el bosc de Vallter
Foto Jordi Pons

2005 Va començar el gener amb una xerrada sobre materials d’esquí de muntanya, nivologia
i allaus.• El diumenge 23, hi va haver una sortida a l’estació de Les Angles per fer pràctiques
amb neu verge, enmig del bosc. • Pel febrer, es va fer una sortida a Ull de Ter, fins al refugi i cap
al coll de la Marrana, que no es va poder acabar pel mal temps. • El 20 de març va celebrarse encara el Campionat Social d’Esquí Alpí, dintre del programa d’actes del Cinquantenari. Va
acollir aquesta prova estació andorrana d’Ordino-Arcalís (Vallnord) i tot i que s’hi va desplaçar un
autocar amb més de 43 esquiadors, essencialment veterans, al campionat hi van participar 27
esquiadors i esquiadores, en cinc categories: veterans homes i dones, adults homes i dones, i
convidats no socis. En aquella mateixa sortida també es va fer una travessada fins els llacs de
Tristaina per un equip de la secció. •I el 10 d’abril, una altra colla va tornar a anar a Andorra a
pujar al Pic Alt de la Cubil, però no van poder culminar per una gran nevada.
I aquí arriba el resum de les activitats d’esquí de la Talaia. Hi ha hagut èpoques que poden
semblar poc mogudes col·lectivament. No obstant, les sortides particulars o de petits grups
d’amics s’han fet i continuen fent-se. Un exemple: fa més de vint anys que, un nombrós grup
de veterans –molts d’ells socis de la Secció-, a les darreries de gener, van recorrent totes les
estacions dels Alps. De totes maneres, el futur planteja incògnites: quin és el paper que hauran
d’exercir entitats com la Talaia en el desenvolupament d’aquesta pràctica, que va començar
com una forma de manifestar l’atracció per la muntanya i l’afany de conèixer el territori, i ha anat
evolucionant cap a l’activitat esportiva?

177

L‘ agrupació
excursionista

TALAIA

L’ESPELEOLOGIA. EL GET
LES PRIMERES EXPLORACIONS SUBTERRÀNIES

La situació geogràfica de Vilanova i la Geltrú, tocant el massís calcari del Garraf, ha facilitat històricament a l’excursionista encuriosit la presa de contacte directa amb els nombrosos
avencs que s’hi troben. El coneixement d’aquest singular fenomen càrstic va convertir-se ben
aviat en una afegida motivació per a les sortides iniciàtiques d’aquell grup de joves que, a la
quarta dècada del segle XX, descobrien les possibilitats del medi natural més proper, portant-los
a introduir-se en el camp de l’exploració subterrània, l’espeleologia.
Els pioners Josep Callau, Vicenç Gómez, Ramon Lozada, Joan Fuste, Ricard Albà i Antoni
Ordovàs, el 24 de març de 1946, van fer cap a la font d’en Bonet que, si bé no era una cavitat
per poder-hi transitar, el sol fet d’haver-se d’ajupir ja els despertava l’interès per les sorpreses
interiors que s’hi amagaven. El 25 de maig de 1947, a Olèrdola, el mateix grup va resseguir les
balmes del fondo de la Seguera, els habitatges prehistòrics i la foranca de la font de l’Ametlló.
Durant la travessada Vilanova-Ribes-Begues-Gavà, el 22 de maig del 1949, tocant la riera de
Jafre, van poder contemplar la cova Negra, amb la seva espectacular balma d’entrada, un indret on tornarien diverses vegades. A principi de novembre van recórrer la cova anomenada del
segon túnel –a la via del tren entre Vilanova i Sitges-. Dues setmanes més tard, a la punta de les
coves de Sitges, van fer un ràpel des de la boca de l’avenc que comunica a la gran cova marítima del Gegant, amb la incorporació al grup de Josep Julià. El 4 de desembre, Gómez, Lozada,
Julià i Ordovàs, durant una travessada pel massís del Garraf, van localitzar l’avenc de la Ferla
-uns vint anys després, membres del GET van arribar-ne fins el final-.
El 6 de gener de 1950 van baixar a l’avenc d’Olèrdola. El 22 del mateix mes, Gómez, Lozada,
Josep i Pau Julià, Sebastià Lleó i Ordovàs van fer la prospecció de l’avenc de la Gelassa, als vessants del Montgròs (a Sant Pere de Ribes). El 23 d’abril es va fer una visita i seguiment de la part
més assequible de la cova avenc de Vallmajor, o d’Arlà, a Albinyana, amb un grup format per dotze excursionistes, amb el testimoni gràfic d’una foto tirada davant el Museu Balaguer, just abans
d’agafar el tren, compost per Antoni Ordovàs, Joan Castaño, Joan Carbonell, Ramon Serra,
Albert Contreras, Sebastià Lleó, Vicenç Gómez, Joan Massana, Josep Julià, Joan Serra, Josep
Callau i Ramon Lozada, que va ser el fotògraf de l’excursió. El 8 de juny, Gómez, Lleó, Lozada,
Callau i Ordovàs van baixar a l’avenc Ample (vora la Pleta, al massís del Garraf). A l’octubre, el dia
22, van fer la descoberta de l’avenc del Gaietà, situat al fondo de les Terradelles. Del grup que hi
anava, sols va descendir Ferran Gascón, un nou membre de la preTalaia. El 2 de desembre, anant
de Vilanova a Montserrat a peu, els germans Lozada i Ordovàs van visitar les Coves del Salnitre,
a Collbató. Fent una travessada per les muntanyes de Prades, el 13 de maig de 1951, Gómez,
Lozada, Gascón i Ordovàs, van endinsar-se en la cova avenc de Roca d’Abelles, a Farena.

L’1 de novembre de 1955, el grup integrat per Josep Julià, Carles i
Ramon Lozada, el jove Josep Blanes i Antoni Ordovàs, amb Josep Laporta i dos companys més de la UEC de Collblanc convidats, van fer la primera sortida i exploració després de la fundació oficial de la Talaia. Van anar
a la cova Fonda de Vergaràs, o de Salomó, coneguda també com la cova
Fonda de Salomó, prop del riu Gaià. El 19 de febrer del 1956, el president
de la Talaia, Miquel Fortuny, amb uns quants socis, van visitar l’avenc del
Padruell. • Per l’abril, es va baixar a la cova de la Merla (Roda de Berà) •
En una excursió costanera, el 29 de juliol, la ja constituïda Secció de Muntanya, va dur a terme el I Curset Social d’Espeleologia, i el 2 de desembre
es va baixar a l’avenc del Gaietà, sis anys després d’haver-lo detectat, per
part de Julià, Ordovàs i uns companys de Vilafranca que hi van trobar.

178

1955
Cova Fonda de Vilabella – Salomó. 1a
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El 27 de gener de 1957, fent una travessada pel Garraf es va visitar la cova Bonica, a
la vall de Joan • El 10 de febrer, en una excursió matinal, Rion, Guindal, Subirats, Mestres,
Blanes, Olià, Serra, Malràs, Andreu, Julià i Ordovàs.van tornar a anar a l’avenc i cova gran,
o del Gegant • Pel 24 de febrer es va baixar a l’avenc de les Terradelles (prop del Gaietà)
fent servir una corda d’escalada i l’elektron. Hi van prendre part Jaume Subirats, Joan
Serra, Josep Blanes, Llàtzer López, Abel Andreu, Enric Valldosera, Josep Julià i Antoni
Ordovàs. • El 24 de març, en tenir notícia d’un avenc, anomenat del Cofi, situat a mitja
pujada de Canyelles, a la dreta del vial, un grup de socis, va dedicar unes hores del matí
a treure terra i pedres del fons de la cavitat, sospitant una hipotètica continuïtat, però no
va donar cap resultat: no tenia més de vuit metres de profunditat. • Durant les vacances,
fent acampada a la vall d’Ordesa, el dia que es va pujar a la bretxa de Roland grimpant
per les clavilles de Cotatuero, van trobar la gruta gelada de Casteret, podent admirar, en
la gran sala de l’entrada, la meravella de las columnes de gel. Hi van fer cap E. Castañer,
V. Florenciano, X. Salleras, J. Blanes, J. Serra, S. Malràs, A. Granell, J. Julià, A. Andreu
i A. Ordovàs. • Durant la nit del 21 al 22 de setembre, el grup de sòcis més habituats a
l’espèleo van fer el recorregut integral de la cova avenc de Vallmajor (Albinyana), de la qual
Josep Blanes va fer la primera topografia bàsica. • A la tardor, la Delegación Nacional de
Educación Física y Deportes - Federación Española de Montañismo - Delegación Catalana
- Comisión Técnica de Exploraciones Subterráneas - Barcelona va convocar el VIII Cursillo
Oficial de Exploraciones Subterráneas. El 24 de novembre, en una de
les sortides pràctiques, A. Ordovàs, inscrit amb el número 36, juntament amb col·legues d’altres entitats excursionistes i amb alguns
instructors, va fer el descens a l’Arcada Petita (fondo de les Terradelles, Garraf). • El matí del 8 de desembre es va anar a la cova balma
dels Masets (vora el curs de la riera de Jafre) per unes prospeccions
arqueològiques dutes a terme per Joan Bellmunt, membre del Centre d’Estudis de la Biblioteca Víctor Balaguer i excel·lent fotògrag, a
l’igual que Ramon Falcó, que no van tenir els resultats esperats. A
instàncies de Bellmunt, un grup de la Talaia, va col·laborar en la part
tècnica, en la grimpada a la foranca. Hi van participar Julià, Bellmunt,
Marqués, Ordovàs, Blanes i Serra. També hi eren Cutilles, Falcó i els
germans Agustí i Ramon Caba.
1957
Cova avenc de Vallmajor (Albinyana).
Josep Blanes baixant per l’avenc
Foto Ramon Falcó

Al febrer de 1958 es va anar a la cova avenc de Vallmajor. • Curset de Iniciació a l’Espeleologia, amb prospecció a les Coves de Sitges, dirigit per Antoni Ferrer.
Pel 18 i 19 de juliol de 1959: descens a l’avenc dels Esquirols a càrrec d’espeleòlegs de la
ECU (Espeleologia Catalana Unida) de Badalona, Vilafranca, Mataró, etc. i els de la Talaia, que
s’hi van afegir amb 5 membres. Un dia més tard, els de l’ECU van anar a la cova avenc de
Vallmajor -en representació de la Talaia, Antoni Ferrer Tonet-.
El 10 d’abril i el 4 de setembre de 1960, anada a la Falconera, per part de Julià . • Durant
el novembre, es va fer una davallada a l’avenc del Gaietà, l’avenc de Campgràs i el de Querol,
amb 16 participants. • També es va participar per primera vegada amb la Secció d’Excavacions Arqueològiques del Museu Balaguer en la prospecció i excavació de la cova de Can Suriol
(Olivella)
Pel gener de 1961 es va fer el que pot considerar-se el primer curset d’espeleologia, on la
sortida de pràctiques principal va ser al sector de Campgràs • El març es va fer un campament
d’espèleo, a Farena.
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El 28 de gener de 1962, Joan Virella va visitar l’avenc del Padruell, i l’11 de febrer va fer cap a
l’avenc de la Gelassa amb un grup d’unes 10 persones. • Per l’abril es va fer una reorganització
del Grup Espeleològic i, del març al juliol, hi va haver una gran quantitat de practicants visitant
cavitats diverses, com l’avenc de la Gelassa, amb 19 assistents, 17 a l’avenc del Cofi i 14 a la
Falconera.
El 10 de febrer de 1963: cova de Xoriguera per A. Ferrer i 6 companys més. • El 25 de juliol:
la Falconera, per Lozada, Blanes, Virella, Ordovàs entre d’altres companys. • De l’11 al 13 d’octubre: coves de Marfè, Toll, Teixonera, per A. Ferrer, entre d’altres.
El 31 de maig de 1964, els joves espeleòlegs X. Callau, F. Contreras, A. Jordan, M. Jorquera,
M. Artigas i R. Huguet van fer la descoberta d’una primera, l’avenc de la Geltrú (prop de la Pleta,
al Garraf). • El 6 de setembre, Fèlix Sans i un grup de socis, van tornar a la Falconera • El 27,
Marcel·lí Ferrer va encapçalar una nombrosa sortida a l’avenc del Gaietà.
El 13 i 14 de febrer de 1965, A. Granell i dotze companys més, va fer cap a l’avenc de
l’Asensio, a la zona de Begues. • El 19 i 20 de març: avenc de la Geltrú. • Pel març, després de
diversos intents, un equip talaienc va trobar el contacte entre les coves del Gegant i Llarga, de
Sitges. • El 15 d’abril: pràctiques d’espèleo a les Coves de Sitges, encapçalades per Blanes,
amb 14 assistents. • El 24, avenc dels Llambrics, per M. Jorquera entre d’altres companys. •
El 4 d’octubre: exposició geoespeleològica de Catalunya, material col·leccionat durant 10 anys
per Tonet Ferrer.
Durant el darrer trimestre de 1967 van explorar-se, entre d’altres activitats, l’avenc del Bruc,
l’avenc dels Esquirols, la cova de la Merla, la cova avenc de la Febró, l’avenc de Campgràs,
l’avenc d’en Pere, la cova del Conill. El 16 de desembre, joves del grup d’espèleo van instal·lar
un pessebre al fons de la cova de la Merla.
I pel 18 de febrer de 1968, Lluís Daviu i set companys, van baixar a l’avenc de les Ventoses.
• El 17 de març, Àlvar Archilla i un grup de 4 integrants, van fer l’avenc de l’Esquerrà. • L’1 de
maig; avenc de la Febró (Muntanyes de Prades), per A. Ferrer i 6 companys. • Els dies 10 i 12,
avenc dels Esquirols (l’Ordal) per Josep Bertran i dos amics. • El juny, es va posar en marxa un
curset social i oficial, organitzat ja pel Grup Espeleològic Talaia, el GET (encara dins de la Secció
de Muntanya), conjuntament amb l’ERE de Vilafranca, amb classes impartides per experts monitors i professors del GES del Centre Muntanyenc Barcelonès • El dia 16, es va fer una sortida
de pràctiques a l’avenc can Sellarés (Operació GET, als Ports de Beseit). • Del 22 al 24 a l’avenc
d’en Floressa (Roda de Berà), per Antoni Campillo i 6 participants. • Per les mateixes dates; cova
del Conill (Ports de Beseit), per Jani Ferrer i 4 companys. • El 21 de juliol, a l’avenc del Bruc, per
J. Bertran i 6 amics. • Al Butlletí de l’octubre es va publicar l’article “Les noies dins l’espeleologia”, per Montserrat Jardi. • Al mateix mes, va sortir el primer número de Soterrània, editada pel
GET. • El 26 i 27 d’octubre; avenc de la Sibinota (massís del Garraf), per P. Ferrer i 3 assistents.
• Pel desembre, per segona vegada es va instal·lar un pessebre a la cova de la Merla. • El GET
va comptabilitzar, en acabar l’any, 34 exploracions amb un total de 174 espeleòlegs.
Pel 5 de gener de 1969 es va fer l’Arcada Gran (coll de l’Ordal) per J. Bertran i uns amics.
• Pel març, es va considerar enllestida la topografia i recerca d’una possible perllonga toni
Castelló, Joan Chaparro. Equip de superfície: Cristòfol Fabré, Carles Estrada, Xavier Conesa,
Lluís Carrasco i Joan Ferrer. • I el 25 i 26 d’octubre, l’avenc del Bruc, per À.Vedo i J. M. Franco. •
El 29 i 30 de novembre: avenc de la Sibinota, per Domènec Vedo i 4 assistents. • El 8 de desem-
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bre: cova d’en Manel (St. Llorenç del Munt), per D. Vedo i 6
companys. • 26 i 28 del mateix mes: avencs Arcada Petita,
Ramon Valls i del Bruc, per D. Vedo i 10 companys.

1969
Alguns dels iniciadors del GET:
Franco-Marrugat-Mingo
Vedo-Batuecas-Àngel Vedo a la sortida de la Cova del Manel
(Sant Llorenç del Munt)
Foto Mike Alentorn

1973
Les primeres exploracions a la Fou de
Bor (Cerdanya)
Foto Mike Alentorn

El 21 de gener de 1970 es va fer l’avenc de l’Esquerrà,
per À.Vedo i 6 més de colla. • L’1 de febrer; avenc de Cartanyà (la Riba), per D. Vedo i 14 companys. • Quinze dies
més tard es va fer l’avenc del Llamp, per Lluís Carrasco i 3
acompanyants. • El 23 i 24 de març hi va haver una sortida
d’espèleo a Sant Llorenç del Munt, per Ramon Falcó i 11
companys. • Gairebé coincidint en les dates, anada a la
cova d’en Manel i a la de Simanya, per Antoni Castelló i 6
companys. • Mentre, del 25 al 30 de març, es va realitzar
el Primer Campament d’Espeleologia, a la Grallera Gran del
Corralot (Montsec d’Ares), per Àngel Vedo i 6 companys.
• De l’1 al 3 de maig, el GET va assistir a les IV Jornades
Espeleològiques, a la serra Grassa, Vallada (València).

LA CONSTITUCIÓ DEL GET
COM A SECCIÓ AUTÒNOMA
A l’assemblea ordinària de l’11 de juliol de 1970
s’aprova que les activitats espeleològiques que, fins aleshores, les feia la Secció de Muntanya, siguin organitzades per
la nova Secció d’Espèleo: el GET, Grup Espeleològic Talaia.
De fet, aquest col·lectiu ja venia actuant des de 1968. Un
cop constituït oficialment i ja amb total autonomia, realitzarà
diverses campanyes i projectes d’exploració tant en massissos càrstics com en cavitats importants, donant especial
importància a la formació mitjançant cursets d’iniciació.
1971 Durant el febrer i el març, té lloc el 1r Curset de
Exploració Subterrània Tècnica, que serà organitzat conjuntament pel Grup Espeleològic de la Secció d’Història del
Centre d’Estudis de la Biblioteca-Museu Balaguer i el Grup
Espeleològic Talaia. • El GET edita la revista espeleològica
Soterrània II, amb topografies i treballs espelelògics de diverses campanyes realitzades, i altres activitats del grup. •
Entre moltes altres exploracions i descensos a càrrec dels
diferents equips del GET, es pot destacar, d’una banda, l’exploració de l’avenc Carles Selicke de -140 m i l’avenc del
Bruc de -120 m, tots dos al massís del Garraf, mentre que
d’altra banda, en una llarga tanda de jornades d’exploració,
es fa la desobstrucció, topografia, estudi biològic i arqueològic i treballs de fotografia de la Cova de les Rondes, de la
Llacuna. • És un dels anys que el GET realitza més activitats: es compten més de 105 sortides d’exploració i pràctiques d’espèleo en les quals han participat un total de 429
espeleòlegs, la qual cosa es pot considerar un notable éxit.
1972 S’edita la revista Soterrania III de contingut similar
a la de l’any anterior. • Curiosament, aquest any l’activitat ha
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1973
Campament a l’interior de la Grallera
Gran del Corralot (Montsec d’Ares)
Foto Mike Alentorn

1986
Cova Cañuelas (Santander). Joan
Rodríguez explorant a la cavitat
Foto Vicenç Lara

1973
Grallera Gran del Corralot (Montsec
d’Ares). Via del Llac
Foto Mike Alentorn

1987
Cova Cañuelas (Santander). La sala
principal de la cavitat
Foto Vicenç Lara

baixat en picat: no es publica cap ressenya al Butlletí-Circular i al propi registre del GET no hi figura cap comunicat.
1973 Pràcticament igual que l’any anterior, sense gaire
activitat. Només es coneix que les poques exploracions es
concentren a la Grallera Gran del Corralot, al Montsec, i
també a la Fou de Bor, a la Cerdanya.
1974 En un article al Butlletí de l’octubre, titulat “Que
pasa en el GET?”, Mingo Vedo fa notar la crisi del Grup,
amb autocrítica i propostes de futur. • Es realitzen prospeccions a la Fou de Bor (Cerdanya), la Cova de les Rondes
(Penedès), i l’avenc Montserrat Ubach, i el IV Campament
Soterrani a la Grallera Gran del Corralot.
1975 Si bé l’activitat no augmenta significativament, es
fa el VI Campament Soterrani a la Grallera Gran del Corralot,
al Montsec d’Ares, durant la Setmana Santa, mentre un altre
equip assisteix a les IX Jornades Espeleològiques de Pinet,
a Gandia, amb xerrades tècniques i després exploracions a
l’avenc Hedra de -120 m i a l’avenc de la Diaclasa de –38 m.
• Pel març es realitza un descens i exploració de l’avenc de
l’Escarrà, al Garraf, fins a la cota màxima de -206 m.
1979 La Talaia i el GET reben una forta sotragada: el
29 d’octubre mor a l’avenc de Terradelles, al Garraf, el jove
Xavier Claramunt, soci de l’entitat i membre del GET, víctima
d’una explosió de gas procedent de l’abocador d’escombraries. A partir d’aquí, i enmig d’una commoció general,
s’activen protestes, informes, contactes amb les autoritats,
declaracions...
1980 Pel febrer, s’organitza un Curset Social de Geologia Càrstica, que complementa les lliçons teòriques amb
unes sortides de pràctiques realitzades durant el març •
Mentrestant, hi ha alguns membres que s’estan preparant
tècnicament i físicament per a la realització d’exploracions en coves de
recorregut complex. • També, alguns membres del GET s’han integrat
en la Coordinadora per a la Defensa del Garraf, impulsant una campanya sobre el greu problema de l’abocador. • Del 2 al 28 de maig, se
celebra un Curset d’Iniciació a l’Espeleologia.
1981 Comença amb una assemblea de socis del GET, que renova
l’equip directiu i fixa uns punts programàtics per posar-se tothom a
treballar en una mateixa línia i tornar a activar l’activitat. • Es publica la
revista Soterrània IV, edició monogràfica dedicada al massís del Garraf
i a la seva irresposable destrucció, i en homenatge a Xavier Claramunt.
• Per l’abril, un equip del GET explora la Grallera de Guara, situada
al terme de Santa Cecília del Panzano (Osca), que destaca pels seus
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1989
Cova Cullalvera (Santander)
Foto Arxiu GET
1989
Boca de l’avenc Esteban Felipe (Osca)
Foto Joan Rodríguez
1990
Entrada a l’Avenc de Las Posadas (LM-1), San
Roque de Riomiera (Santander)
Foto Josep Aguadé

-280 m de pou vertical. • I per l’agost, en una campanya a la zona de Biscaia, un altre
equip del GET explora dues cavitats: un descens a la Torca del Carlista de -335 m i, un
altre dia, desplaçant-se cap a Cueto, baixada a la Torca del Picón II de -324 m situada
al massís de Los Jorricos, aprofitant per afegir una altre exploració, aquesta vegada a la
Torca de la Jeriza de -100 m. • En l’assemblea de socis del GET del desembre, es torna
a renovar la junta.
1982 A l’abril es realitza una interessant exploració a l’avenc d’Iñeritze (Iñeritze ko
leizea), situat al poble de Nabarniz (Biscaia), d’una cota estimada de -454 m, encara que
només es pot arribar fins als -200 m.
1986 A la circular de juny-desembre s’esmenta l’exploració de l’Abîme de Betxanka, a
Cihigue, al País Basc francès, una cavitat de -225 m de gran bellesa.
1988 La junta de l’entitat reuneix els darrers responsables del GET i els demana que
mobilitzin de nou els espeleòlegs. Poc després, començant a superar aquesta etapa de
gairebé inactivitat, a partir d’abril i fins al juny, es fan exploracions a les cavitats de la Merla,
avencs Pompeu Fabra, Esquirols, Fragata, Palla, Cuc, Campgràs, Passant, Ginebró i l’Esteban Felipe. • Pel juny es recupera un antic projecte de l’any 1986, que ara s’anomena
Operació Cellagua-88, que pretén enllaçar les cavitats Chapeau, Mortero de Cellagua I i
II i el Mortero del Crucero, amb el Sistema Garma Ciega-Sumidero de Cellagua, a la província de Santander. Després de molts esforços i dels perills d’inundació per l’abundor de
pluges, no es pot assolir l’objectiu proposat. • Es realitza, l’octubre, el I Curs d’Iniciació a
l’Espeleologia.
1989 Es comença a normalitzar l’activitat: una de les exploracions realitzades és al Sumidero de Matasnos, al poble de Carrascosa (Conca), una altre cavitat amb força activitat
hídrica. • S’inicia dintre del GET una nova activitat lligada a l’espeleologia: el descens de
barrancs. Comença aquest any amb La Peonera i Los Oscuros de Balcés, a la carretera
de Rodellar, a Osca. • Per l’octubre-novembre es torna a fer el II Curs d’Iniciació a l’Espeleologia, que contribuirà a aportar més socis al GET: dels 11 cursetistes, quasi tots es s’hi
integraran. • Pel novembre, un equip de 12 espeleòlegs del grup realitza un impressionant
descens a l’avenc de Las Pasadas (LM-1) situat a San Roque de Riomiera, a Santander, i
si bé no s’assoleix la cota màxima de -567, s’arriba -462 m.
1990 Es fa l’intent d’assolir la cota –407 a l’avenc de la Provatina, al massís calcari
d’Astraka, prop de Iaonnina, a la província d’Espirus (Grècia), considerat el tercer descens
vertical del món. Després de molts esforços i donada la duresa del descens, s’arriba a
la cota -177 m. • Aquest any, dos membres del GET fan el curs de monitors de l’Escola
Catalana d’Espeleologia. • Pel juny, una de les exploracions destacables és la realitzada
per un dels equips a la Sima Bufona C-20, situada al massís d’Escuain (Osca), una cavitat
espectacular i difícil que té un recorregut total de 3.907m i una profunditat de –501 m.
El cansament fa estralls i després d’una intensa davallada arriben a la cota -440 m, on
decideixen tornar.
1991 Els espeleòlegs es mostren dividits en científics i metraires. • Els uns, interessats en l’estudi sistematitzat com a complement de l’activitat exploratòria, presenten els
seus complerts treballs, després de moltes jornades, sobre la cova avenc de les Garces, de la Llacuna, i l’avenc d’Ancosa i la cova del Carlí, situats a la Plana d’Ancosa,
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a més de les coves de l’Hort Xic i del Cal Sant, a la serra d’Ancosa.
• Els altres, moguts per l’afany esportiu, baixen l’avenc San Pedro, a Oliete (Terol), un forat impressionant de més de 100 m de diàmetre i 98 m
de vertical, amb una davallada totalment aèria. També es fa la baixada al
Pozu Tras la Jayada, a Pics d’Europa, un altre pou de -306 m de vertical
absoluta, o la complexa cova avenc de Pago-Mariko Leizea, a la serra
d’Aralar, a Navarra, amb molts pous i galeries, i una cota màxima de
-304 m. • Es crea un fort malestar en el grup per alguns comportaments
irregulars i poc solidaris, concretament pel que fa a l’abandonament de
material espeleològic. Quatre membres del grup són expulsats del GET
i de la Talaia, després de tibants assemblees de la secció, amb intervenció de la junta de l’entitat. • Tot i amb això, es realitza el III Curset
d’Iniciació a l’Espeleologia.
1992 Comença a recuperar-se l’activitat del GET: durant un període de quatre anys arriba
al màxim d’exploracions de la seva història. • Destaca una exploració a la Cueva Cullalvera,
situada a Bustablado (Santander), una espectacular cavitat explorada en una sortida conjunta
del GET i del GEAM durant l’abril, amb més de 4 quilòmetres de galeries. Al dia següent, als
d’espèleo els toca fer escalada. • El IV Curs de Perfeccionament, aquesta vegada, s’adreça
a tres nivells d’espeleòlegs, i es realitza amb una dotzena de cursetistes, durant aquella tardor.
• L’activitat se centra aquell any al Garraf, al Montsec d’Ares i a Cantàbria, a més d’altres emplaçaments, que al final donaven una estadística de 61 sortides d’exploració amb un total de
249 participants.
1993 Una activitat excepcional és el descens a la Torca del Carlista, al municipi de Karranza
(Biscaia), per un equip de cinc espeleòlegs que baixen a la cavitat per un pou d’entrada de -148
m fins la gran sala de 500 x 200 m situada a -272 m, tot i que la resta de galeries arriba a -349
m. • Durant el març, es realitza un Curset de Primers Auxilis adreçat a espeleòlegs i a altres socis
de l’entitat, amb èxit notable de participants, impartit en les parts teòrica i practica pel membre
del GET Vicenç Lara. • També cal ressaltar el descens realitzat a la cova avenc Ormazorreta
Leizea II, a la serra d’Aralar (Navarra), una cavitat amb una cota de profunditat de -513 m i una
longitud de 1.200 m, que per al Grup constituïa una nova fita aconseguida. • Aquest any, pel
juliol, una expedició del GET es proposa batre el rècord de profunditat del Grup: es volen superar
els -1.000 m. Després d’una llarga preparació, posen en marxa I’Illaminako Ateak–Nafarroa–93.
La cova és situada lluny de qualsevol accés amb vehicle en el límit de França i Osca: això fa
necessari que, a més de l’equip d’exploració, calgui la col·laboració d’unes catorze persones
més per traginar càrregues des de Zuriza fins al campament base. Però les lesions i la manca
final de carbur fan que aquesta important operació no aconsegueixi la fita final, i la fondària
assolida és de – 875 m. • Durant el novembre i desembre, es realitza el V Curset d’Iniciació a
l’Espeleologia, amb una inscripció de cursetistes considerable, i amb 8 jornades de pràctiques
a diverses cavitats.
1994 Pel març, una nova exploració a la Sima Garmaciega, situada a prop de Bustablado (Santander), que empalma amb el Sumidero de Cellagua i amb el Sistema Garma Ciega–
Cellagua. Donada la complexitat i la gran quantitat d’aigua, arriben a -685 m i tornen cap amunt.
• Pel maig, un equip va cap a França, a la zona dels Grands Causses, concretament a la
Causse de Sauveterre, una interessant cova de galeries llargues i complexes de més de 1.100
m de longitud, amb profunditats variables entre 50-60 m, amb un màxim de –100 m • L’agost
s’aconsegueix una fita destacable, on l’any anterior no s’havia pogut arribar: el dia 21, un equip
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1992
Pràctiques exteriors de descens, en el
4t Curset d’Iniciació a Sant Pere de
Ribes
Foto Arxiu GET
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del GET assoleix la cota de –1.325 m de profunditat a l’Illaminako Ateak. • Un altre exploració
ressenyable és la ja coneguda Ormazorreta ko Leizea, a la serralada d’Aralar (Navarra), en la qual
altres membres del grup arriben, al final, a la cota -420 m. • I pel novembre i desembre, curset
d’iniciació • Aquest és també un any que marcarà una fita en l’activitat del grup: fins avui, ha
estat la temporada amb més alt nivell de participació, amb un total de 110 sortides realitzades i
més de 469 espeleòlegs participants.
1996
Jordi Vidal contemplant les
formacions a la Cova Cañuelas
(Santander)
Foto J.Rodríguez
1987
Francisco José Perona descobrint la
insòlita Cova Urbana sota la ciutat
de Tarragona
Foto Estivill (Arxiu Perona)

1995 Continua la bona participació. Pel febrer, en una sortida cap el Baix Ebre, a la zona de
Roquetes, s’exploren dues cavitats: Els Mamelons, de -174 m i el CP.1 o Cova Pintada, una interessant cova avenc de –195 m de fondària. • Pel juliol, el GET celebra el seus primers 25 anys:
ho fa amb una interessant Exposició Retrospectiva del GET al local social, una xerrada sobre
l’espeleologia i un concorregut sopar d’aniversari. • Per l’agost, es fa un seriós intent de tornar
a assolir la cota de –1.000 m, ara a la Goufre Berger, a Grenoble (França), conjuntament amb un
equip de l’Espeleoclub de Sabadell que ja havia estat en aquesta cavitat de cota –1.122 m. En
una primera incursió, s’arriba fins al lloc de bivac a -500 m, i es torna a la superfície,
però un accident fa renunciar a la resta de l’exploració. En tornar a baixar per desequipar el que s’havia realitzat, s’arriba a la cota final. • Pel novembre i desembre es
realitza el VII Curset d’Iniciació a l’Espeleologia, amb una molt bona participació: a
algunes de les pràctiques, com ara a l’avenc dels Esquirols o a l’avenc Montserrat
Ubach, s’arriba a 20 participants, mentre que a l’avenc de la Fou de Bor arriben a
ser 29. • Es bat el rècord de sortides realitzades pel grup, amb 116 exploracions i
427 espeleòlegs participant-hi.

S’INICIA L’ACTIVITAT DE DESCENS
DE BARRANCS I ENGORJATS

El 1996 presenta un punt d’inflexió en l’activitat del GET: el descens és clar i
durarà uns quant anys. Potser per això, es decideix potenciar una de les iniciatives
que funciona des de fa temps: la creació d’un grup dedicat al descens de barrancs i engorjats. L’activitat requereix una tècnica i materials
adequats, i el grup, en la mesura que es pugui, es proposa realitzar cursos d’iniciació i anar adquirint vestits de neoprè. • Pel
maig, es realitza un Campament de Primavera conjunt entre el
GET i el GEAM a l’Horta de Sant Joan, a Ports de Beceit, amb
una barreja d’escalada a les Roques d’en Benet, exploració
a la Cova del Conill i un descens per les Gorges del Canaletes. • Cal esmentar, també, un parell d’exploracions: l’una, a la
molt interessant Cova Cuberes, al poble de Serradell -pel que
sembla, la cavitat més gran de Catalunya, amb els seus 327
metres de desnivell, però amb 12 quilòmetres de recorregut-,
l’altra, cap a Santander, al poble de Bustablado, a la ja coneguda Cova Cañuelas, una llarga cavitatat sense gaires desnivells
però amb moltes formacions calcàries i amb corrents hídriques
importants. • Durant setembre i octubre es realitza el VIII Curs
d’Iniciació a l’Espeleologia, que ja compta amb el reconeixe-

185

L‘ agrupació
excursionista

TALAIA

ment de l’Escola Catalana d’Espeleologia, amb participació de vuit cursetistes, que suporten
una creixent pujada de preus en la quota d’inscripció.
1997 Una exploració important del GET té lloc pel març: l’Avenc de la Crisi, situat a la
Mola de Cati, als Ports de Caro, al Baix Ebre, que presenta un pou d’entrada de -117 m de
profunditat i que s’ha de fer d’una sola tirada, el més llarg de tota Catalunya. Serveix d’accés a
una complexa però interessant xarxa de galeries de més de 1.215 m de longitud. • Una de les
actuacions notables és la propiciada per la Federació Catalana d’Espeleologia en commemorar
el centenari del primer descens a un avenc pel precursor de l’espeleologia a Catalunya, Norbert
Font i Sagué: s’organitza l’expedició Honduras-97, amb participació d’un equip de 4 membres
del GET, junt amb altres espeleòlegs catalans. Resulta un èxit, amb exploracions a la zona de
la Gran Dolina i després en cavitats en roca de tipus conglomerat, poc habitual en espèleo. •
Es fa una destacada exploració, conjuntament amb el grup SIET, de Tarragona, precisament a
la singular Cova Urbana de Tarragona, que discorre per sota dels carrers de la ciutat i prop de
ruïnes romanes i també de la platja, amb sales importants i galeries plenes d’aigua. • A partir del
darrer trimestre, apareixen a la Revista Talaia, uns articles d’espeleologia tècnica, que -durant les
edicions de l’any següent i sota el títol d’Introducció a l’Espeleologia- van presentant els diversos materials i sistemes utilitzats en l’exploració subterrània, des de cordes, nusos, ancoratges,
mosquetons i plaques, etc.
1998 Per l’octubre, dos cursets. Primer, el Curset de Fotografia Subterrània, acompanyat per
un interessant audiovisual; també pel mateix mes, el IX Curs d’Iniciació a l’Espeleologia, amb una
molt bona participació, i un bon nivell a les sortides de pràctiques pels avencs de les comarques
properes, amb la sortida de cloenda del curs a Cantàbria, on els cursetistes s’inicien en les grans
cavitats, des de la Torca de la Tonio, la cova Cañuela i el Mortero d’Astrana.
1999 A l’abril se celebra a Vilanova l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Espeleologia junt amb la V Trobada d’Espeleòlegs de Catalunya. Aquests actes tenen lloc a la sala d’actes de la UPC. • Per l’agost, i dintre les zones d’exploració adjudicades al GET per a la recerca
de noves cavitats, es fa la prospecció del massís del Cotiella, als Pirineus d’Osca, ben coneguts
per la seva característica calcària. La campanya Cotiella 99 continuarà els anys següents, donats
els positius resultats. • A més del Cotiella, al GET li ha estat adjudicada una altra zona d’exploració, aquesta més propera a casa: l’anomenada zona del Gaià, entre les comarques de l’Alt
Camp i la Conca de Barberà, i que permet fer la recerca a l’hivern, quan al Cotiella la neu tapa
les cavitats. • I com sempre, per la tardor, el X Curs d’Iniciació a l’Espeleologia.
2000 El GET celebra el seu 30è aniversari amb una exposició retrospectiva de les seves activitats espeleològiques, complementada
amb una altra exposició de materials –on s’ha d’entrar a través d’una
cova artificial-, a més d’una visita col·lectiva a l’avenc de la Gelassa, al
Puig Montgrós, i finalitzant, com sempre, amb un sopar d’aniversari.
• Se celebra el Curset de Descens de Barrancs, en col·laboració de
la Vegueria de la FEEC i comptant amb l’homologació de la Federació
Catalana d’Espeleologia, havent-se posat d’acord les dues federacions que tenen competències en aquesta modalitat. Les pràctiques es
realitzen a la Riera de Carme, a l’Anoia, i la darrera sortida és a l’Aigüeta de Barbaruens, al Pirineu aragonès. • Una exploració important es
fa el 21 de juliol al Bujerin d’Alba, una cavitat en ple Pirineu aragonès, i
concretament als Banys de Benasc. Aquesta interessant cavitat, amb
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1999
Campanya Cotiella del GET. L’A 69.
Fan el descens Xavi Rossell i Xavi
Galisteo
Foto J.Rodríguez

2001
Illaminako Ateak – Navarra. RossellGalisteo-Garridom (Terrassa) després
de 60 hores d’exploració.
Foto Xavi Rosell
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gran varietat de materials carstificables, presenta una diversitat de galeries, meandres plens d’aigua, pous, sales grans, que es recorren al llarg de 4.914 m de longitud i amb un desnivell total
de -546 m. • Sense cap dubte, l’activitat més destacada és el recorregut total de la Pierre Saint
Martin, un conegut sistema subterrani entre els territoris de Navarra i Zuberoa, la boca del qual
es troba en el costat francès, i amb un recorregut de gairebé 10 quilòmetres de galeries i un desnivell total des de la boca d’entrada de –1.341 m. És explorat per un equip d’11 espeleòlegs, del
10 al 15 d’agost. Un èxit per commemorar el 30è aniversari. • Amb una participació de 10 alumnes i 10 monitors, se celebra entre octubre i novembre, el XI Curs d’Iniciació a l’Espeleologia. • I
finalment, es fa una sortida d’espeleòlegs veterans per explorar la Fou de Bor. Amb participació
també dels joves inscrits al curs, es converteix en una satisfactòria activitat intergeneracional.
2001 Per l’agost, es repeteix l’Illaminako Ateak, ara per un equip jove, que arriba quasi al
final, a la cota –1.200 m. • També se celebra el II Curs de Descens de Canons, amb escassa
participació. • I, a la tardor, el XII Curs d’Iniciació a l’Espeleologia, de nou representa un èxit
d’inscrits, amb l’assistència de 12 cursetistes.

2001
Illaminako Ateak – Navarra.
Foto Xavi Rosell

1995
La Cova Cañuelas (Santander).
Una estona de descans en el Curs
d’Iniciació
Foto Xavier Rosell

2002 La VIII Trobada d’Espeleòlegs de Catalunya, organitzada per l’ERE de l’A. Exc. Catalunya,
de Barcelona, compta amb la representació del grup talaienc. L’originalitat d’aquesta edició és
que se celebra fora de l’ambient urbà, trobant-se els espeleòlegs al Parc Natural del Garraf, i no
només per intercanviar opinions, sinó que també s’equipen 10 avencs per poder baixar. Reunions, taula rodona, projeccions i un bon àpat de cloenda. • El GET edita el número 5 de la revista
Soterrània, un compendi de tota mena de notícies d’espèleo, articles històrics i tècnics, amb
informes de les campanyes Cotiella i Gaià, amb plànols de les cavitats explorades, entrevistes,
i un reportatge de la Ormazorreta ko Leizea. • Per l’abril, el GET presenta al local social l’Exposició Espeleològica de la Campanya Gaià, amb una bona col·lecció gràfica de les exploracions
i recerques realitzades a les cavitats d’aquella zona. Inclou un excel·lent audiovisual d’aquesta
campanya. • Pel maig es realitza el III Curs de Descens de Barrancs, amb augment d’assistència. • I, de nou, a la tardor, el XIII Curs d’Iniciació a l’Espeleologia: s’imparteixen des d’història
de l’espeleologia fins a xerrades sobre vestimenta i il·luminació, geologia, tècnica i material,
ecologia, bioespeleologia, prevenció d’accidents, fotografia, topografia, i logística i preparació
de les sortides, que es fan a la Fou de Bor, pràctiques exteriors a Sant Pere de Ribes, i sortida
final a l’avenc de l’Esquerrà. En aquesta edició, baixa la participació. • Per l’octubre, s’inaugura
al local una esplèndida exposició fotogràfica antològica dedicada al fotògraf espeleològic Fèlix
Alabart -considerat com un referent de la fotografia subterrània, tant a Catalunya com a la resta
d’Europa-, amb gairebé un centenar de fotografies espectaculars, en blanc i negre i en color.
2003 El GET es fa el propòsit d’una sortida al mes: el programa comença al gener amb l’avenc dels Pouetons, i els següents són l’avenc de
la Carbonera, l’avenc Pla de les Bassioles, l’avenc Sant Roc-Joan Cabezas, l’avenc Can Sadurní, l’avenc Victòria i l’avenc Castellsapera-Llest,
això fins l’estiu, mentre que, a partir de setembre, es fa l’avenc del Davi, a
l’octubre, el de la Codolera, al novembre l’avenc de la Crisi, per acabar al
desembre amb l’avenc del Club. • Com a activitat extraordinària destaca
l’exploració feta per un parell de membres del GET de la Sima de Juanin,
a Pics d’Europa, a Brañas de Trespandiú-Oceño (Astúries), un avenc o
seguit d’avencs d’un recorregut total de 1.100 m i amb una profunditat de
-333 m, que es coneix per les seves excel·lents formacions d’estalactites,
algunes caracteritzades pel seu color blau, d’increïble bellesa. • Cal fer
esment de l’activitat formativa de 7 membres del GET, que participen en el
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2004
Iniciant el descens al Barranc de
Canaletes (Horta de Sant Joan)
Foto Arxiu GET
2004
Espectacular davallada al Congost de
Llech, a Prada (Canigó)
Foto Arxiu Galofré
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2003
La Sima de Juanín (Oceño-Peñamellera Alta-Astúries). Elio Perea
contemplant les formacions
Foto Elio Perea
1998
Maria José Escuer assegurada en
un ﬂanqueig a la Cova Cañuelas
(Cantàbria)
Foto Vicenç Lara

2003
Isidre Galofré baixant enmig de la
cascada del Barranc Nyer (Canigó)
Foto Elio Perea
1998
Saltant al Gorg del Barranc de Formiga (Serra de Guara – Osca)
Foto Xavi Gallardo
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2004
Impressionant descens al Resumidero
de Popoca (Mèxic)
Foto Rafael Fraguas
2004
Formacions al Sótano de las Guaguas
(Mèxic)
Foto Xavi Rossell

2005
Operació 50 Avencs x 50 Anys. Xavi
Rossell davallant a l’Avenc de la Llosa
(Garraf)
Foto Yolanda Melenchon
2005
Operació 50 Avencs x 50 Anys. Laia
Lloria baixa a l’Avenc de Corral Nou
Foto Núria Lòpez

Curs de Monitors de Descens de Canons i Engorjats, de la Federació Catalana de Espeleologia. Amb la formació, es millora
notablement la seguretat de les sortides, alhora que s’adapten
a la legislació vigent. • Pel juliol, el grup munta una sortida de
pràctiques, de diverses tècniques de descens de barrancs, al
lloc conegut com La Foradada, situat al Collsacabra (Osona),
en la qual participen més de 25 components del GET: practiquen nusos, assegurances, ràpels, tirolina guiada per damunt
l’aigua, etc. a més d’intercanviar opinions en animades tertúlies. • Com cada any, s’organitza el Curs d’Iniciació a l’Espeleologia, aquesta vegada en la seva XIV edició. Una bona colla de
joves reben les corresponents lliçons teòriques i fan les sortides
previstes a les parets exteriors a Sant Pere de Ribes, i les exploracions de la cova Simanya, l’avenc del Llest, l’Asensio, el
Passant i, al final, el Barranc del Perellós i l’avenc de la Llana.
2004 Com a activitats destacables, cal esmentar una sortida fins a Cieza (Múrcia) on es realitzen exploracions en dos
avencs: la Sima de Benís i la Sima del Pulpo, amb interessants
sales plenes de formacions calcàries. • I també, d’abril a maig,
té lloc el V Curs d’Iniciació al Descens de Canyons i Engorjats, que segueix comptant amb el reconeixement de l’Escola Catalana d’Espeleologia, de la FCE i també de la FEEC. 11
alumnes segueixen les classes teòriques al local social, mentre
que les pràctiques són a les parets d’Horta de Sant Joan i al
riu Canaletes (Terra Alta), al riu Glorieta (Alt Camp), al Pas de
l’Escalell (Bergadà) i al Torrent de la Corba (Ripollès). • Al novembre té lloc una important expedició espeleològica amb destí
a Mèxic, anomenada Operació Sótano–2004: un equip de tres
membres del GET, amb un altre membre del SECE de Sitges,
realitzen uns espectaculars descensos a cavitats o pous amb
descensos d’una sola tirada, com ara al Sótano de las Golondrinas, amb una baixada de -333 m, realitzats amb una corda
especial de 400 m, al Sótano del Cepillo, de -142 m, al Sótano
de las Guaguas, amb dos pous seguits amb una fondaria total
de -478 m i al Resumidero de Popoca, de -70 m –pou menys
profund però amb l’especial característica que, des de dalt de la
boca, baixa un riu sencer en una espectacular cascada de més
de 60 m. L’operació dura del 2 al 13 de novembre, incloent dues jornades per fer alpinisme als
volcans Iztaccihualt de 5.200 m i Orizaba de 5.611m.
2005 Cal destacar l’aportació del GET, l’11 de juny, a la celebració del Cinquantenari, amb
l’extraordinari muntatge Operació 50 Anys x 50 Avencs, consistent a intentar baixar una cinquantena d’avencs en el cap de setmana. Amb la gran implicació de més de 50 espeleòlegs
–alguns d’ocasionals, membres d’altres seccions–, el dissabte a la nit ja s’han baixat 38 avencs,
i al vespre del diumenge es comunica al centre de coordinació de Jafra, que ja en tenen 53! Tot
un èxit d’organització i coordinació del GET, de comú acord amb la direcció del Parc Natural del
Garraf.
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Després del repàs cronològic, per fer-nos una idea de la important llista de persones que han
protagonitzat tota aquesta llarga història, podem recordar aquells que han estat capdavanters
de les activitats d’espeleologia a la Talaia. Començant des de 1956 fins a 1970, en què Tonet
Ferrer exerceix com a vocal d’espeleologia dins la Secció de Muntanya, que és on es troben
acollits els qui conformarien el GET. Un cop fundat el grup, se’n fa càrrec Mingo Vedo i, succesivament, Mike Alentorn i Jordi Ràfols, fins el 1973, que ho agafa Jordi Martorell, ajudat per
Ricard Belascoain fins a finals de 1974. El 1975 se’n fa càrrec de nou Mingo Vedo, mentre que,
pel 1976, és Ricard Belascoain qui porta el grup. Des de 1979, passen per la presidència Javier
Lorente, F. Javier Gutiérrez, i F. X. Alarcon. El 1982, Josep Aguadé Mam, que se n’ocupa fins el
1988. Els anys 1989 i 90 se n’encarrega Joan Rodríguez, el 1991 ho fa Joan Lluís Arnal i el 1992
se’n torna a ocupar Josep Aguadé, per passar-ho el 1993 a Núria Santacana. La crisi de 1994
porta a una junta gestora, i s’arriba a 1995 havent-se fet càrrec Jordi Vidal Mago, amb l’ajuda
d’Isidre Galofré. Pel 1996, torna Joan Rodríguez, i el 1997 ho fa Xavi Parera, que a mig curs
és substituït per Salvador Belchi, que segueix fins a finals del
1998, ajudat per Humbert Van der Broek. Des del 1999-2000
se’n responsabilitza Xavi Rosell, amb l’ajuda de Salvador Belchi. El 2001, assumeix la presidència Isidre Galofré, mentre que
el 2002-2003 torna a encarregar-se’n Mike Alentorn. M. José
Escuer agafa la presidència el 2004 i, finalment, el 2005, recau
en Antoni Olivares.
I fins aquí un repàs de la història de l’espeleologia talaienca
d’aquests més de cinquanta anys. De fet, la data del cinquantenari de la Talaia correspon també precisament al cinquantè
aniversari de la primera sortida oficial d’espeleologia de l’entitat:
l’exploració de la Cova Fonda de Salomó feta pel novembre
de 1955. Aquest relat, si bé no és exhaustiu per la manca de
documentació d’algunes èpoques, és suficient per adonar-se
de la immensa tasca realitzada i de l’alt nivell espeleològic que
ha assolit el GET.
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2005
Exploració de la Cova Coventosa. Ramales de la Victoria (Cantàbria). Sala
de los Fantasmas. Zona Petit Llac.
Foto Mike Alentorn
2005
Exploració de la Cova Coventosa.
Ramales de la Victoria (Cantàbria).
Aspecte de la Gran Sala.
Foto Mike Alentorn
2005
Operació 50 Avencs x 50 Anys. Una
baixada a l’Avenc dels Geòlegs
Foto Elio Perea

LES BRANQUES DE
L’EXCURSIONISME A
LA TALAIA

L’ESCALADA I L’ALTA
MUNTANYA. L’ALPINISME.
EL GEAM

1954
Escalada al Petit Pedraforca, a la Vall
de Joan, Castelldefels (Garraf)
Foto Ramon Serra
1954
Ordovàs fent ràpel als cingles de Sant
Miquel d’Olèrdola
Foto Joan Bellmunt

El conquerir una muntanya per altres vies que no siguin la normal, o intentar-ho per l’itinerari
més inaccessible o més difícil, ha constituït al llarg dels anys la motivació principal dels escaladors. Conquerir un cim, una paret o una agulla de roca mitjançant tècniques d’escalada i amb
l’ajuda d’estris com ara cordes, clavilles i mosquetons, o amb piolet i grampons per superar
zones de neu i gel, va ser una afecció que va iniciar-se als Alps, i que va introduir-se a Catalunya
a principis del segle XX. A Vilanova i la Geltrú, aquesta afecció sorgeix entre els pretalaiencs,
després de tenir-ne referències de les entitats barcelonines de postguerra i, també, d’algun
manual d’alpinisme. Així començava l’afany d’imitar els pioners de l’escalada i l’alpinisme, i més
quan l’any 1953 es conqueria l’Everest, fet que donava una bona empenta ideològica a l’afecció
a pujar muntanyes.
Aquest capítol vol presentar una de les activitats principals de la Talaia: l’escalada. Incloent-hi totes les derivacions i variants que se’n desprenen, des dels inicis
d’escalada en les roques calcàries del Garraf, fins a les vies més difícils de l’alta
muntanya.
En el resum històric tindrà una especial transcendència la creació del Grup d’Escalada i Alta Muntanya, més conegut com a GEAM, primer dins la Secció de Muntanya i després com a secció totalment autònoma. Va ser a partir d’aquell moment
quan l’escalada i les seves variants van anar arrelant entre els joves de l’entitat, la
qual cosa va anar comportant una nivell d’especialització i de dedicació i entrenament que els permet actualment presentar un envejable historial.

L’INICI DE L’ ESCALADA
A L’AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA

Amb la Talaia encara embrionària, acollits als locals del Coro, pel desembre de
l’any 1953, es va fer la compra de l’eina principal per a l’afecció de l’escalada: una
corda de cànem de 50 m de llargària i de 12 mm de gruix, tot un tresor per a aquella
colla que volien iniciar-se. Va estrenar-se de seguida, el 13 de desembre de 1953, en
una sortida als Cingles de l’Àliga (Vallcarca) on van assolir el capdamunt de l’espadat, grimpant per una estreta canal o xemeneia. Hi havien participat Ramon Lozada,
Josep Julià i Antoni Ordovàs. Uns dies més tard, aquella corda servia a Ordovàs per
fer el primer ràpel a la paret oest de la Talaia, davant l’ermita de Lurdes.
El 30 de maig de 1954, aquest grup fixava la seva atenció en dues elevacions o
pollegons sobre l’entrada de la Vall de Joan (Garraf), que van anomenar el Petit Pedraforca, on van grimpar per una canal fins dalt d’un dels cims i després van baixar
en ràpel. Ho van fer Serra, Farràs, Julià, Lozada i Ordovàs. Aquell mateix any, van
fer pràctiques als cingles de Sant Miquel d’Olèrdola, i també van tornar a la Vall de
Joan, a la paret de Can Roca.
Però fins al 1958, no es va realitzar un intent seriós d’escalada com cal: va tenir
lloc a la paret oest de la Talaia, al peu de la carretera de l’Arboç i davant l’ermita de
Lurdes, amb un important assaig previ tres setmanes abans, el 29 de juny, després
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de superar el sostre a doble corda, amb unes noves clavilles d’expansió, de fabricació
casolana, i pujar en diverses etapes la via directa a la paret, amb la participació de Ramon
Lozada, Hel·leni Marqués, Tonet Ferrer i Antoni Ordovàs, que es van rellevar cordades fins
que al final van donar suport Josep Blanes, que va ser el primer d’ascendir i recórrer tota la
via, encara que la darrera placa de 5 metres va ser amb l’ajuda d’una assegurança des de
dalt de la paret. Hi van col·laborar també Josep Julià, Josep Claveria, i Joan Serra.
El 1962, ampliant horitzons, en Josep Blanes -fent cordada F. Burgada i J. Delmàs del
Foment Exc. de Barcelona- va assolir el Cavall Bernat de Montserrat, la qual cosa va representar la primera escalada montserratina realitzada per un vilanoví i talaienc.
El 1965 es tornava a realitzar, el 15 de maig, l’escalada -aquesta vegada de forma integral- a la via normal de la paret de la Talaia, assolint-ne el final la cordada Marcel·lí FerrerXavier Salleras, després d’haver guanyat primer el sostre Anton Penna, amb col·laboració
de Casimir Massana i Abel Andreu.
Amb la primera escalada (1968) al Gran Diedre de les Penyes de Can Marcer per Antoni
Campillo i Antoni Ruiz, entre d’altres, va iniciar-se com a escola d’escalada comarcal les
Penyes de Can Marcer, a Sant Pere de Ribes.
El col·lectiu d’escaladors de l’entitat va començar a actuar amb el nom WKC. Del 24 al
27 de juny de 1969 a les Penyes de Can Marcer es va fer un campament i va obrir-se la via
del Curset fins la 1a reunió, per Àlvar Archilla. El mateix any, es va realitzar la 1a ascensió a
la via Chave per Àngel Vedo i Joan Chaparro. El 24 de juny de 1969 es va fer el 1r curset
al Petit Pedraforca.

PRIMERES ESCALADES DEL GEAM
El 8 de març de 1970 neix el GEAM com a secció. Durant
aquest any fan activitats prou importants, com: Paret d’Olivella:
1a ascensió via Mari Àngels per Joan Chaparro (Chapi) i Àngel
Vedo. • Paret de la Talaia: 1a repetició via Normal per Xapi, Àngel
Vedo i Pau Montaner. • A Sant Miquel de Olèrdola es comencen
a obrir vies (via del Puro). • A la Paret de la Talaia: 1a ascensió
via Àngel (Filemon). • El 4 i 5 d’abril a les Penyes de Can Marcer
s’acaba la via del Curset. • Els dies 16, 17 i 18 de maig s’escala
la via Monpart al Gorra Frígia. • Els dies 14,15 i 16 d’agost es
repeteix la via Directa a la Penya Roja de La Riba per Xapi i Àngel
Vedo. • El 30 d’agost es fa la 4a repetició a la via Santacana de
la Mòmia a Montserrat. • Els 24 i 25 d’octubre s’obre la via Àlvar
Archilla a les Penyes de Can Marcer, per Àngel Vedo i Xapi. • Els dies 12 i 13 de desembre als
Pirineus es realitza la travessa Núria–Nou Creus–Pas de Porc–Pic de Porc.
El 1971 segueix l’empenta. El 6 i 7 de febrer: Paret de Diables de Montserrat, via GAM per un
grupet que es denominaven Los diablos azules. • El 27 i 28 de març. el 1r curset del GEAM a
Montserrat. Via Anglada-Cerdà a la Paret de l’Aeri per Lluís Soler i Mingo Vedo.• A la Paret de la
Talaia es fa el Curset de perfeccionament d’escalada, amb 24 assistents. • A les Penyes de Can
Marcer s’obren noves vies i es converteix en l’escola de la zona amb més rutes.
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1958
Iniciant la que seria la primera via
d’escalada a la paret oest de la Talaia
Foto Josep Blanes
1962
Josep Blanes, el primer talaienc que
assoleix el Cavall Bernat, junt amb
Fèlix Burgada, del FEB.
Foto Delmàs- Arxiu Blanes
1969
Toni Ruiz, Vicenç Barberà i Pau
Montaner a les Penyes de Can Marcer
Foto Arxiu Talaia
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• Els 29, 30 i 31 de maig a la Paret de Diables de Montserrat es fa la 1a repetició de la via
TIM per Àngel Vedo i Rosa López (Los diablos azules). • Del 3 al 9 d’agost: intent a la cara Oest
del Petit Dru a Chamonix-Alps, per Lluís Soler, Àngel Vedo i Joan Chaparro. • Per Tots Sants:
1a local a la via CADE de Terradets, amb autocar inclòs per anar a les Bagasses. • El 20 i 21 de
novembre es comença a Montserrat-Paret de Diables, la via dels Vilanovins. • Al desembre, tres
membres de la secció fan de monitors de l’ENAM (Escuela Nacional de Alta Montaña).
Dels següents anys, es pot destacar: 30 de gener de 1972, 1a repetició del Diedre Capeta a
l’Elefant de Montserrat per Xapi i Pau Muntaner.• La Setmana Santa de 1972 es fa un intent hivernal a la cara Oest del Naranjo de Bulnes.• Els dies 20, 21 i 22 de maig de 1972 s’aconsegueix
la 1a integral de la via Gali-Molero per Àngel Vedo i Pere Roca.• Del 4 al 14 d’agost de 1972 es
fa la 2a sortida als Alps, 1a ascensió del GEAM al Montblanc per la via normal i la via Gaston
Rebufat a l’Aiguille du Midi.• També l’any 1972 es puja el Cervino / Matterhorn, i s’acaba la via
dels Vilanovins al Plàtan de Diables de Montserrat i també s’aconsegueix l’impressionant Tozal
del Mallo-Ordesa. • Del 6 al 13 d’agost de 1974 es fa una sortida a Dolomites i s’escala la Punta
Difrida a les 3 Cimes di Lavaredo per la via: Comici-Fabian-Pompei, per Àngel Vedo i Lluís Soler,
i la via: Cassín a la Picolisa per Lluís Soler.• L’agost de 1975 s’escala la cara Oest del Naranjo de
Bulnes per Pau Muntaner i Àngel Vedo.• Del 1 al 15 de gener de 1976 a la Peña Vieja dels Pics
d’Europa es realitza la 1a repetició i 1a hivernal de la via Telleria i de la via De los Tres Espolones.•
El 14 i 15 de maig de 1977 es fa la 1a local de la via Carnavalada del Mallo Pisón a Riglos

ALPINISME, ESCALADES I GRANS PARETS
A partir de 1977 continuen les grans escalades, encara que amb petites crisis del grup que
sempre es van remuntant pocs mesos més tard. La participació arriba als 220 escaladors de
l’any 1980 o els 200 de 1986, amb alguna davallada important entre aquests anys, fins que el
1988 i 1990 marquen els mínims; a continuació, en quatre anys de contínua pujada, l’any 1994
van participar un total màxim de més de 674 membres. I a partir d’aquí, la participació ha continuat oscil·lant. Cal dir que mai ha deixat d’haver gent escalant, encara que per entrenar-se o
mantenir-se en forma, i també que la celebració periòdicament de cursets d’iniciació o perfeccionament ha anat aportant nous membres.
També és important, a l’hora de fer el balanç d’aquests anys, destacar el nivell assolit, de
la quantitat i qualitat de les conquestes realitzades. Tot seguit, es resumeixen les millors o més
significatives realitzacions de cada especialitat. Moltes de les ascensions són veritables gestes
que han assolit els homes i les dones del GEAM.
*Entre totes les relacions de vies i escalades realitzades, cal destacar les vies que han
estat obertes pels membres de GEAM. Els noms d’aquestes primeres s’han destacat amb
Negreta Cursiva.
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ALPS
• Montblanc. Ruta normal.
• Montblanc de Tacul. Vies: Pilier Gervassutti (agost de 1991 amb un bivac per Moisés, Àngel
Vedo i Jaume Soler) i normal.
• Petit Dru. Vies: Cara Nord (estiu de 1979 per Àngel Vedo i Miguel
Àngel Vidal). Directa Americana a la cara Oest, fins el bloc final (agost
de 1991 per Moisés, Àngel Vedo i Jaume Soler).
• Aiguille du Plan. Via: Cara Nord (estiu de 1979 per Lluís Ràfols,
Àngel Vedo i Miguel Àngel Vidal).
• Aiguille du Midi. Vies: Esperó Frendo (el 1978 per Juan Lupion i
Àngel Vedo) i la Rebuffat (estiu de 1985 per Toni Masana, Jaume
Paume i Jaume Soler).
• Aiguille du Blaitière, Pilier Rouge. Vies: la Nebot-Leon (el 1993 per
Àngel Vedo i Jaume Soler) i la Majorette Tatcher (el 1995 per Diego
L., Joan Sabaté i Jaume Soler).
• Matterhorn o Cervino, Aresta Hornli (Marcel·lí Ferrer fill, Francesc
Muñoz i Xavi Montaner).
• Travessa Lenzspitze-Nadelhorn (1991 per Marcel·lí Ferrer-Pere Jover i després per Andreu Ferrer-Lourdes Montoliu).
• Travessa Täschorn-Dom (estiu de 1991 per Marcel·lí Ferrer-Pere
Jover).
• Weisshorn, Aresta sud-est (estiu de 1991 per Marcel·lí Ferrer-Pere Jover).
• Nadelhorn. Via normal (estiu de 1995 per Teresa Sabrià, Jordi Vidal i Xavi Rossell).

ALPS A L’HIVERN : ESCALADES EN GEL
• Les Courtes, cara nord. Via dels suïssos (1a nacional per Àngel Vedo i companys de Madrid,
l’1,2 i 3 de gener de 1983).
• Malaval, les Frèaux. Cascades: Les Moulins amb cigarrette (hivern de 1996, 6è en gel per
Antonio Martínez, Quico Magrinyà i Jaume Soler), l’Orgasme i la Cascade.
• Malaval, la Grave. Cascades: la Pylone. (hivern de 1996 per Manel Vives i Jaume Soler) i
• Doigth d’Astaroth, le Croupe de la Proufaise (1997 per Jaume Soler i amics).
• Malaval, Vallon du Diable. Cascades: Delivrance i les Larmes du Chaos (hivern de 1996 per
Manel Vives, Jaume Soler i Eloi).
• Fournel. Cascades: Davidoff, Iznogood, Le Monde des Glaces i Ben des vis.
• Alpe d’Huez. Cascada: Simphonie d’Authomme.
• Ceillac. Cascada: Easy Rider.
• Dome dels Ecrins. Ascensió pel Glacier Blanc.

DOLOMITES
• Torres del Sella, 3a Torre. Via Vinatzer (estiu de 1995 per Pep Forès, Quico Magrinyà i Jaume
Soler).
• Torres del Sella, 1a Torre. Via Scobert (estiu de 1995 per Pep Forès, Quico Magrinyà i Jaume
Soler).
• Marmolada. Ruta normal.
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1991
Petit Dru (Chamonix) Escaladors
del GEAM pujant pel dulfer de la via
Americana
Foto Jaume Soler
1991
Poc abans d’arribar al Weisshorn (Les
Mischabel)
Foto Marcel·lí Ferrer
2000
Alps Marítims. Val Fournel. Escalada
en glaç d’Israel Prieto a la cascada
Davidoff
Foto Xavi Perelló
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NARANJO DE BULNES-PICS D’EUROPA
• Naranjo. Cara Oest. Via: Leiva.
• Naranjo. Cara Est. Vies: Amistad con el diablo i Nani.

PIRINEUS
• Vignemale, Pique Longue, cara nord. Via: Clàssica.
• Agulles d’Ansambere. Agulla Petita. Esperó Sud.
• Espijoles. Via: Diedre Central.
• Midi D’Ossau. Pilier de l’Embarrade. Via: Ravier.
• Midi D’Ossau. Petit Pic. Via: Clàssica Esperó Nord-Oest.
• Midi D’Ossau. Punta Jean Santé. Vies: Sud-Est Clàssica, Sud-Est Directa, Mailly, Esperó
Ravier, Flip Matinal, Eterno Femenino i Jolly.
• Dent d’Orlú. Via: Albets.
• Cavallers. Agulla Comalestorres. Via: Blues.
• Cadí. Roca de l’Ordiguer. Via: Berta.
• Maladetes. Cresta de Cregüeña.
• Aneto. Cresta de Llosars
• Aneto. Cresta Salenques-Tempestats.
• Circ de Tromouse. Travessa de 5 cims de 3.000 m, des de Pic Heid fins La Múnia, per
Marcel·lí Ferrer P., Aureli Carnicer, J.M. Pujades i Joan Toledano.
• Besiberris. Cresta Nord-Sud.
• Ordesa. Paret del Gallinero. Vies: Alicantropía, Edelweiss, Zaratustra, Heroína, RabadaNavarro i Géminis.
• Ordesa. Tozal del Mallo. Vies: Ravier i Franco-española.
• Ordesa. Paret de la Fraucata. Via: Mandrágora.
• Peña Telera. Cara Nord. Diedre de la Serenidad.

PIRINEUS A L’HIVERN: ESCALADES EN GEL

1995
Una integral a la cresta de SalenquesTempestats-Aneto. Cordada: BethLurdes- Mago – Andreu F.
Foto Lurdes Montoliu
1993
Quatre escaladors del GEAM: VedoCastelló-J.Soler i Toledano, després
d’assolir la via Ravier al Tozal del
Mallo.
Foto Joan Toledano
1996
Jaume Soler a Costafreda.
Cascada Elisabet
Foto Jordi Vidal

• Marbore. 1a Integral Hivernal. Mur-cascada-cresta dels Druides-aresta Passet (per Juan
Lupion, Toni Pérez i Àngel Vedo).
• Vinhamala. Couloir de Gaube (febrer de 1992 per Toni Masana i Andrés Olivier).
• Vinhamala. Couloir del Clot de la Hunt.
• Vall de Bohi. Cascada: Antàrtic (hivern de 1996 per Jaume Soler, Jordi Vidal Mago
i Diego).
• Cadí. Cara Nord. Canals: Cristall, Ordiguer, Sabat i Troncs, des del Campament
• hivernal (març de 1991).
• Agulles de Travessani. Per la cresta.

PEDRAFORCA
• Cara Nord. Vies: Cerdà-Porkoski, Anglada-Guillamón, Gran Diedre, Anglada-Robbins i Columna Picazo.
• Cara Sud. Vies: Estimball, Tots, Choras Pingue, Somni de Pedra.
• Cara Nord, el Gat. Via: Homedes.
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PEDRAFORCA A L’HIVERN: ESCALADES EN GEL
• Costafreda. Cascades: Celestí i Elisabeth. (març de 1996 per Jordi Vidal, Oscar
B. i Jaume Soler)
• Cara Nord. Cascada: Canal de Verdet (gener de 1992 per Joan Toledano i la
colla del Campament hivernal).

MONTSEC
• Paret d’Aragó. Vies: 1a ascensió Cúpula Nocturna (per Andrés Olivier i Àngel
Vedo), 1a repetició Alucinosis (amb un bivac per Julián M. i Àngel Vedo), 1a repetició Fedra (per
Marc A., Àngel Vedo i Jaume Soler), 1a hivernal Sopa farigola (amb 4 bivacs per Julián M., Vicens
i Àngel Vedo) Existencialisme, Cade, Pilastra dels Voltors i Santiago Domingo.
• Paret de Catalunya. Vies: 1a ascensió Andreu Vedo (oberta per Pere Campanera, Julián M.
i Àngel Vedo), 1a ascensió Creuer Crosta Daurada (per Julian M. i Àngel Vedo), Pesadilla dels
Déus, Alicantropía, Corb, Latin Brothers, Nirvana, Diedre Gris, Torrades amb all, i diedre Audobert.
• Roca Regina. Vies: 1a ascensió Ariadna (per Toni Castelló, Jordi Lozada, Pep Forès, Àngel
Vedo i Jaume Soler), 1a repetició Thor (per Vedo i Soler), 1a repetició Juper, 2a repetició Hakuna
Matata, Arkalis, Gènesis, Tròpoma, Taj-Mahal, Gwendal, Pere Camins, Barrufets, Olímpia, La
Festa del Paca, New-Age, Gali-Molero, Maldita sea mi suerte, Aniversari, Seira, Aries, PromioMoreno, La vida en el filo, Postmortem, Ball de rams i Tugidembu. Cal destacar que el membre
del GEAM Àngel Vedo ha estat el primer escalador en pujar totes les vies d’aquesta paret.
• Peladet. Vies: 1a ascensió Baby Boom (7c+ / 8a en paret, per Joan Soler, Pep Forès, Àngel
Vedo i Jaume Soler), Destellos, Empatxo de Garnatxo, Necròpolis.
• Paret de les Bagasses. Vies: 1a repetició José Luís Arrabal (per Vedo i Soler), Murciana,
Villaverde, Colores, Merchely, Cha-cha-cha, Smoking, Cade, Alba,
Engendro, Demasiado Lejos...., Aqualum, Reina-Puig, Jardí dels
Déus, Sergio, Mescalina, Esperó Vidal-Farreny, Desenlace inesperada, Joan Freixenet, Color de Rosa, Lobo, Supertramp, Carles Romero, Tim, Strep Legal, Anglada-Guillamon i La Castanya.
• Vilanova de Meià. Roca dels Arcs. Vies: 1a ascensió Taca de
romesco (oberta per Joan Solé, Pep Forès, Joan Borras i Jaume
Soler, una de les vies que més es repeteix de la paret), 1a repetició
4a dimensió, Deseos de placer (1è A5 local), Rumor de Zafiro, Heidi, Ultima Alternativa, Sexo roc......, Fase Terminal, Papisuca, Baron
Rampante, Lleida, Factor 2, Señor de los Bordillos, La Chica del
Martini, Anaconda, Joan Freixenet, Nenes, Stae, Plaerdamavida,
Tachin, Rampes Invertides, Migranya Profunda, Makoki, Tierra de
Nadie, Montse Pueyo, Passatgers del Vent, Bambol, Princesa Estelar, Correfoc, Black Sabath, Desequilibrio Mental, Wild Planet, Marco Polo, Musical Expres, Placer del gesto, Cabaret Galàctic, Flor
de Luna, Tarrega, Camel, Slowhand, A donde vas Vicente, Necro
i Teni.
• Vilanova de Meià. Pilar del Segre. Vies: Ferran Olivé, Livanos, Mi
primer amor i Kafarnahú.
• Puntals d’Àger. Vies: 1a ascensió Marta Barrachina (per Andrés
Olivier, Pep Forès, Àngel Vedo i Jaume Soler), El tercer home, i Esperó dels Colobres.
196

Montsec –Terradets – Roca Regina.
Via Galí-Molero
Foto Arxiu Talaia
2001
Escalant a les paret de Mont-Rebei, a
la via Juper de Roca Regina
Foto Víctor Sans
2001
Escalada a la Roca dels Arcs, Vilanova
de Meià, a la via 4a Dimension
Foto Àngel Vedo
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RIGLOS
• Mallo Pisón. Vies: Carnavalada, Alberto Rabadà, Chopper, Escoria Oriental, Vicente Inocente,
Tucàn Ausente, Tangerine Dream, Tiempos nuevos-Tiempos salvajes.
• Mallo Visera. Vies: La Fiesta de los Bíceps, Zulú demente, Mosquitos, Guirles Campos, Chinatown.
• Mallo Fire. Vies: Rabadà-Navarro, Galletas.

PENYAL D’IFACH
• Vies: Anglada-Gallego, Directa Ubsa i Diedre Ubsa.

PORTS DE BESEIT
1995
Neus Garcia a la via CADE , vigilada
pel Toni Castelló, al congost de
Terradets
Foto Jordi Vidal

• Roca dreta de les Valls. Vies: 1a ascensió Manel Muñoz (per Joan Solé, Marcel, Àngel V. i
Jaume Soler), i KRT.
• Moles del Don. Via: Escorpions.
• Agulles del Frare. Via: Gestos indigestos.

VERCORS
• Presless. Vies: Nospheratú, i Le Temps des Buniles.

MONTSERRAT
• Paret de l’Aeri. Vies: Mirall impenetrable (una de les vies més difícils d’artificial de l’estat),
Antonio Machín, Anglada, Antonio Garcia, Lotus, Easy Rider, Magic Stones, Electric Ladiland,
Valentín Casanovas, Sostres, David Aparicio Baró.
• Cavall Bernat. Vies: 1a ascensió Xavier Rabat (per Lluís Rafols, David Boada, Pep Riba i Àngel
Vedo), Anglada-Guillamon, Normal, Punsola-Reniu, Puigmal i Desirée.
• Diables. Vies: 1a ascensió Vilanovins, 5 de 9, Gam, Còsmica, Arc Iris, Sanchez-Martínez,
Llibertat provisional i Cade.
• Frares. Vies: Cade, Reina d’Escòcia, Anglada-Cerdà i Gam.
• Serrat del Moro. Vies: Jordi Matas, Mas-Brullet.
• Paret dels Degotalls. Via: 1a ascensió Jofre.

Aquesta és la relació de les escalades en roca o en glaç, de grans parets o de vies d’alt nivell,
les quals, per la seva importància sobresurten de la infinitat de vies menys complicades i de les
innombrables repeticions de vies realitzades pels escaladors del GEAM. És probable que algunes altres de les que no s’han esmentat aquí puguin ser considerades també interessants, però
amb un historial tan extens com presenta el GEAM, ha calgut fer un esforçat treball de síntesi.
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CURSETS D’ESCALADA I ALTA MUNTANYA
I TROBADES D’ESCALADORS DEL GEAM
Des de bon començament de l’existència del GEAM, els escaladors de la Talaia han estat
convençuts que la millor eina per tirar endavant l’afecció a l’escalada és la formació tècnica i
la pràctica contínua. Cal primer de tot, doncs, proporcionar una bona formació als joves que
s’acosten a l’entitat atrets per l’encís de poder superar la verticalitat de les parets de roca. El
GEAM ha anat organitzant periòdicament, i d’acord amb l’Escola Catalana d’Alta Muntanya, els
Cursets d’Iniciació i de Perfeccionament de l’Escalada, una actuació que, d’altra banda, ha servit
per nodrir i renovar aquest grup.
Recordem ara els principals cursets i trobades d’escaladors realitzats fins avui:
1972
1981
1983
1984
1985
1985
1986
1986
1987
1988
1988
1992
1993
1994
1995
1996
1998
1999
2001
2003

1r curs d’escalada en roca
27/02/72 al 19/03/72
17 participants
2n curs d’escalada en roca
25/11/81 al 16/12/81
1a trobada d’escaladors
05/11/83 al 06/11/83
3r curs d’escalada en roca
13/06/84 al 04/07/84
4t curs d’escalada en roca
03/10/85 al 20/10/85
15 participants
1r curs d’alpinisme
13/06/85 al 07/07/85
15 participants
1a trobada de divulgació Coneguem l’escalada, a la Facu, oberta a tothom
20/09/86 i 21/09/86
40 participants
2n curs d’alpinisme
21/10/86 al 06/11/86
5è curs d’escalada en roca
05/05/87 al 26/05/87
6è curs d’escalada en roca
05/05/88 al 26/05/88
16 participants
1es jornades d’escalada en neu i gel (GEAM-FEEC-ECAM-FEDME)
11/03/88 al 13/03/88
7è curs d’escalada en roca
29/10/92 al 13/11/92
16 participants
8è curs d’escalada en roca,
Maig del 1993
10 participants
9è curs d’escalada en roca
28/04/94 al 15/06/94
15 participants
10è curs d’escalada en roca
11/04/95 al 28/04/95
11è curs d’escalada en roca
16/04/96 al 05/05/96
12è curs d’escalada en roca
05/05/98 al 23/05/98
13è curs d’escalada en roca
11/05/99 al 04/06/99
14è curs d’escalada en roca
01/10/01 al 15/10/01
15è curs d’escalada en roca
08/05/03 al 25/05/03

1998
Curset d’iniciació a l’escalada a la Gorra Frígia
(Montserrat). Cursetistes
i monitors
Foto Oscar Jordà
1998
Monitors i cursetistes al
mateix Curset d’escalada
Foto Oscar Jordà
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CAMPAMENTS D’HIVERN
DEL GEAM
Una altra de les activitats que el GEAM ha portat a terme durant uns anys, ha estat la realització dels Campaments d’Hivern: evidentment, no es tractava d’unes acampades convencionals,
sinó més aviat especialitzades: en moltes ocasions eren damunt la neu, la qual cosa feia que els
participants haguessin d’anar prou ben equipats i disposats a suportar les rigoroses condicions
hivernals, amb l’exigència d’un entrenament del cos al fred i la neu. Algunes d’aquestes acampades s’han fet amb iglús, situats en llocs idonis per a ascensions hivernals, alhora que també
han servit de base per fer practiques d’escalada en gel i ampliar els coneixements pràctics dels
alpinistes.
La relació
d’aquests campaments és la següent:
				
1r
2n
3r
4t
5è
6è
7è
8è
9è

Campament d’hivern de la Regió III
Campament d’hivern del GEAM
Campament d’hivern del GEAM
Campament d’hivern del GEAM
Campament d’hivern del GEAM
Campament d’hivern del GEAM
Campament d’hivern del GEAM
Campament d’hivern del GEAM
Campament d’hivern del GEAM

Serra del Cadí
Serra del Cadí
Serra d’Ensija
Serra del Cadí
Pedraforca
Vall de Boí
Vall de Núria
Ull de Ter
Ull de Ter

13-14 de febrer de 1982
5-6 de març de 1988
3-4-5 de març de 1989
15-16-17 de març de 1991
16-17-18-19 de març de 1992
5-6 de març de 1994
11-12 de febrer de 1995
23-24-25 de febrer de 1996
21-21 de febrer de 1999

1996
Campament d’hivern
del GEAM, sota el coll
de la Marrana
(Ull de Ter)
Foto Joan Toledano
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EXPEDICIONS I SORTIDES FORA D’EUROPA

En aquest capítol s’ha fet un resum cronològic de les expedicions i sortides a l’estranger dels
membres de la secció del GEAM i de la Talaia, encara que hi ha cops que han anat acompanyats
de membres d’altres entitats. S’ha donat el nom d’expedició quan realment ha sortit un grup
cap a un massís o serralada extraeuropea amb la possibilitat d’assolir un cim o una via important
dins l’alta muntanya. S’hi inclouen també sortides cap a altres continents que son realitzades
per membres talaiencs com a sortides d’entrenament, o de vacances actives, quan s’ha aprofitat per conquerir cims de bona alçada, que sempre serveixen per estar en forma i per l’historial
del grup i de les persones.
• Alam-Kuh 75’, Iran
Components: Lluís Soler, Mingo Vedo, Ramon Capdet (Montxo), Toni Pérez,
Daniel Verges. Va ser la primera sortida fora d’Europa, sense gaire experiència expedicionària i amb total desconeixement del lloc, però amb l’il·lusió per l’aventura i per
conquerir fites mai aconseguides. El primer intent va ser la cara nord de l’Alam-Kuh
frustrat pels allaus i el persistent mal temps. Malgrat això, es va poder fer la primera
nacional pel Couloir Nord del Tacht-e-Soleiman (4.750 m) i el Couloir Est del SiyahSang (4.550 m).
• Ausangate 77’, Perú
Components: Antoni Pamplona, Antonio Albalate, Antonio Pérez, Lluís Soler i Àngel Vedo. 2a repetició el 17 d’agost, de la Punta Sud de l’Ausangate de 6.200 m.
Amb aquesta expedició, la Talaia i el GEAM, van assolir un important èxit i, alhora, la
màxima alçada aconseguida per vilanovins. Van continuar la sortida visitant les ruïnes
inques del Machu Picchu.
• Aconcagua 80’, Argentina
Components: Àngel Vedo del GEAM, Miguel Angel Vidal del Club Alpino Maliciosa
i Lluís Fraga del Club Peñalara de Madrid. Cim de l’Aconcagua (6.970 m) per la via
normal. Van intentar una nova via per la difícil cara sud, però la quantitat de neu i el
mal temps els van fer desistir, i ho van canviar per la via normal de la cara nord.
• Alaska 82’, EUA
Components: Àngel Vedo del GEAM, i Miguel Angel Vidal i Carlos Gallego del C.
A. Maliciosa de Madrid. Mont Hunter, una temptativa hivernal a la via John Kennedy.
Van haver de desistir pel mal temps, després d’esperar 15 dies en una cova de gel i
amb més de dos metres i mig de neu tova a l’exterior.
• Chogori 83’ – K2’, Karakorum
K2, Via Pilar Oest fins el Camp IV a 8.000 m, on va participar Àngel Vedo fent
equip amb l’expedició de TVE Al Filo de lo Imposible. Però tants dies a tanta alçada
van afectar seriosament la salut de bona part de l’equip, entre ells Vedo, i l’expedició
va abandonar al camp VI a 8.200 m.
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1980
Àngel Vedo (GEAM-Talaia)amb
Miguel Àngel Vidal (C.A.MaliciosaMadrid) dalt de l’Aconcagua a
6.962 m
Foto Angel Vedo
1983
Pilar oest del K2 . Operació Chogori
de TVE (Al ﬁlo de lo imposible) . Dels
dotze expedicionaris, un era Àngel
Vedo (GEAM)
Foto Àngel Vedo
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• Atlas 83’
Components: Salvador Ferrer, M. J. Ferrando, Lluís Moreno, Mercè Martinez, Salvador Pujades, Enriqueta Castanyer, Marçal Julià, Ramon Bertran i Josep Julià. Ascensió al cim del Toubkal de 4.167 m. Realitzada l’ascensió en nom de l’Operació Atlas 83 de la Secció de Muntanya
en data de 31 de març.
• Atlas 84’
Components: Toni Castelló del GEAM, Xavier Benito, Josep Cornellà i Josep Massana del
CEP. Diversos cims a l’entorn del Toubkal de 4.167m.
• Chacraraju 87’, Perú
Components: Toni Masana, Àngel Guillem, Gabriel Rovirosa, Àngel Vedo, amb el suport de
Josep Julià i Enriqueta Castanyer. Una altra expedició als Andes, aquesta vegada amb el propòsit
de fer la vertical paret del pic inferior del Chacraraju (6.113 m) però des del camp d’alçada, els
allaus, la gran quantitat de neu acumulada i la poca aclimatació van fer-los desistir d’aquesta ascensió. També un intent d’assolir el Chopicalqui va ser frustrat pel fort vent, ben a prop del cim.
1992
Yosemite-92. 1r pèndol a la via Nose,
a la paret d’El Capitán, on hi ha Àngel
Vedo
Foto Jaume Soler
1992
Yosemite-92. Via Nose a El Capitán.
Jaume Soler a les primeres fissures
Foto Àngel Vedo

• Ski-Tukuche 87’, Nepal
Expedició Garraf-Penedès a l’Himàlaia per assolir el cim del Tukuche de 6.920 m amb esquís. Juntament amb 10 alpinistes més d’ambdues comarques, hi van participar en nom de la
Talaia, Toni Castelló del GEAM i Josep Ma. Jorba com a metge de l’expedició.
• Patagònia 89’, Argentina
Una expedició lleugera amb la intenció inicial d’assolir el Fitz Roy, un
esvelt cim de roca granítica de 3.441 m, d’extrema dificultat pel terrible
vent, les allaus, les baixíssimes temperatures i el constant mal temps.
Després d’intentar-ho dotze vegades, al llarg de 42 dies al camp base,
van acabar renunciant. Mentrestant, van conquerir un altre cim entre
gel i roca, l’Agulla Guillaumet de 2.593 m per la via Francesa. La cordada estava formada per Àngel Vedo i Andrés Olivier.
• Yosemite 92’, EUA
Paret del Capitan, via Nose. La cordada estava formada per Àngel
Vedo del GEAM, i Antònia Galván i Marc Arbós, del Vendrell. Tot i que
la cordada inicial la composaven Vedo i Jaume Soler, aquest darrer va
lesionar-se en desprendre’s una assegurança i caure-li el seu company
al damunt. Va haver de ser evacuat de la paret en helicòpter i hospitalitzat.
• Himàlaia, Nepal 93’
Tsergo Ri (5.033 m), Yala Peak (5.500 m),Tsergo Peak (5.749 m),
esperó sud-est del Yausa Tsenji (6.225 m). Hi va participar Pere Guinovart.
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1987
Expedició Andes-87, al Nevado
Chacrarajú, 6.000 m
Foto Àngel Vedo
1989
Expedició Patagònia-89. Andrés Olivier i Àngel Vedo, a l’Agulla Guillamet
(2.595 m)
Foto Arxiu A.Olivier
1998
Josep Bertran aconsegueix el cim de
l’Aconcagua, de 6.962 m (Andes)
Foto Josep Bertran
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1999
Andes-99. Lurdes Montoliu i Andreu
Ferrer, al cim del nevado Pisco (5.752 m)
Foto Andreu Ferrer

1987
Expedició Penedès-Garraf Ski-Tukuche-87. El Tukuche (6.920 m) des
del camp base
Foto Toni Castelló
2000
Marga Carbonell, Angel Galisteo
i Andreu Ferrer davant el cim del
Chimborazo (Equador) de 6.310 m,
després d’haver assolit el cim.
Foto Andreu Ferrer
2001
Ascensions als Andes del Perú.
Robert Massana al Camp I del
Huascaran
Foto Robert Massana
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• Marroc 93’
Pilar Couchard, via Clàssica, per Ag és Olivier del GEAM i Miguel Angel Vidal de Madrid.
• Marroc 97’
Pilar Couchard, via Clàssica, per Roger Archilla, Jordi Vidal Mago, Eva Gimeno, David Alba
Sake i Oscar Jordà.
• Aconcagua 98’, Argentina
Aconcagua (6.982 m) realitzat per la via normal de la cara nord, per Josep Bertran i amics
del CEA de les Roquetes
• Himàlaia, Nepal 98’
Tent Piak (5.600 m). Cordada: Andrés Olivier del GEAM i Jordi Díaz de Terrassa.
• Patagònia 98’, Argentina
Torre Nord del Paine, via Moncino, per Quico Magrinyà de Valls, Pep Forès de la Riera de
Gaià, i per Diego López, Jaume Soler, Jordi Vidal Mago i Joan Toledano del GEAM.
• Marroc 98’
1992
Ressenya de la via Nose de la paret
d’El Capitan (Yosemite)
Foto Àngel Vedo
1998
Expedició Patagònia-98. Cim de
la Torre Nord del Paine amb Jaume
Soler, Jordi Vidal i Diego López
Foto Jordi Vidal

Mgoun (4.068 m), per Margarida Carbonell i amics.
• Yosemite 99’, EUA
Paret del Capitan, via Iron-Hawk; Washington Column, via The Prow. Cordada: Roger Archilla del GEAM i Pere Dot de Sant Feliu / Royal Arches, via Serenity Crack. Cordada: Roger Archilla,
Oscar Jordà i Eva Gimeno / Manure Pilar Buttress, via Nutcracker. Cordada: Roger Archilla,
Oscar Jordà i Eva Gimeno.
• Andes 99’
Nevado Pisco (5.752 m) i Nevado Urus (5.420 m), per Lurdes Montoliu i Andreu Ferrer.
• Marroc 00’
Toubkal (4.167 m) per Lurdes Montoliu, Francesc Brull, Robert Masana, Anna de la Rosa i
Jordi Vidal Mago.
• Perú 00’
Volcà Mistí (5.835 m) i Volcà Chachani (6.079 m), per Núria Santacana i Ramon Camacho.
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• Equador 00’
Chimborazo (6.310 m), per Margarida Carbonell, Àngel Galisteo i Andreu Ferrer.
• Yosemite 01’, EUA
Paret del Capitan, via Mescalito. Cordades: Àngel Vedo del GEAM i Julián Mármol de les
Borges; Laura Garcia i Pere Dot de Sant Feliu.
• Andes, Cordillera Blanca 01’, Bolívia
Nevado Urus (5.420 m), Ishinca (5.585 m), Tocllaraju (6.032 m) i Chopicalqui (6.354 m),
per Robert Masana.
• Himàlaia, Nepal 01’
Gokyo Ri (4.790 m) i Kala Patthar (5.550 m), per Margarida Carbonell i amics.
• Marroc 02’
Toubkal (4.167 m), per Xavier Perelló, Neus Giménez, Israel
Prieto, Olga Sans, Manel Montoliu i Andreu Ferrer.
• Kenia 02’
Punta Lenana, Mount Kenia (4.985 m), per Xavier Galisteo
i Àngel Martínez.
• Tanzània 02’
Kilimanjaro (5.895 m), via Machame, per Pere Guinovart i
Belém Sánchez.
• Marroc 03’
Siroua (3.305 m), per Margarida Carbonell i amics.
• Andes 03’
Cordillera Blanca, Bolívia Nevado Urus (5.420 m), Ishinca
(5.585 m), per Xavier Perelló i Neus Giménez.
• Tanzània 04’
Kilimanjaro–Uhuru Peak (5.895 m) per Evelia Casado i amics
del C.M. de Sant Cugat
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2004
Evelia Casado havent assolit el cim
del Kilimanjaro o Uhuru Peak, de
5.895 m
Foto Evelia Casado
2005
Expedició Vilanova 8000. Marcel·lí
Ferrer, Robert Massana, junt l’Andreu
Ferrer,al cim del Cho-Oyu,
de 8.201 m.
Foto Andreu Ferrer
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• Aconcagua 04’, Argentina
Aconcagua (6.982 m) i Cerro Catedral (5.200 m), per Andreu Ferrer.
• Mèxic 04’, Operació Sótanos
Aprofitant l’expedició espeleològica, Xavi Rosell, Xavi Atencia i Santi Serrano, del GET, amb
Rafael Fraguas del SECE de Sitges, també fan alpinisme, i assoleixen els volcans Iztaccíuhualt
de 5.200 m i l’Orizaba de 5.611 m.
• Iran 05’, Elburz
Dizin (4.000 m) i Damaband (5.671 m) aconseguits per Evelia Casado i amics del C.M. de
Sant Cugat.
• Cho-Oyu 05’, Vilanova 8000, Nepal, Himàlaia
L’acte que ha coronat el Cinquantenari de la Talaia: l’expedició al cim del Cho-Oyu de
8.201 m l’Himàlaia. És aconseguit pels germans Andreu i Marcel·lí Ferrer, i Robert Masana, el 2
d’octubre de 2005, i el dia 3 per Pere Guinovart en solitari. Ha representat la primera expedició
talaienca i vilanovina que corona un cim de més de 8.000 metres.

2005
Tota l’expedició Vilanova 8000:
Guinovart, Cabutí, Orriols,
Massana, i els germans Andreu i
Marcel·lí Ferrer, amb el Cho-Oyu
al fons.
Foto Expedició Vilanova 8000
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L’ESCALADA ESPORTIVA

Fa uns 20 anys que els escaladors de la Talaia progressen en l’escalada de dificultat, igual
que va succeint a tot el país. Es forcen vies d’artificial en lliure i s’equipen noves línies amb fortes
dificultats, per posar a prova la força i la tècnica dels escaladors esportius. Així, es comencen a
forçar vies clàssiques de les escoles locals i comarcals en lliure, com les vies Curset, Encarna,
Rasputín, etc. a les Penyes de Can Marcer, o Dafnis, Vecha, Sostres, etc. a la paret de la Talaia.
L’evolució repercuteix directament en el nivell d’aquests escaladors, que ben aviat passen la
frontera del 6è grau, començant a fer vies de 7è a la dècada dels vuitanta, i de 8è a principis dels
noranta. Així, els primers que encadenen el 7è grau, el 1984, són Lluís Carrasco i Isaac Martínez,
i després també Òscar Jordà i Jordi Chércoles. Aquests dos, juntament amb David Alba Saque,
Diego López, Lluís Carrasco i Jaume Soler són els escaladors que han fet vies de 8è.
Aquesta evolució també es veu en les vies en lliure de les grans parets, de les que destaquen,
entre moltes d’altres, Colores, Color de Rosa, Strep Legal o Destellos, a Terradets; El Señor de
los Bordillos, Fase Terminal o Papisuca, a Vilanova de Meià; Lotus, Olesa, Llibertat Provisional o
Cidtamar, a Montserrat.
Les escoles properes a Vilanova o comarcals també obtenen nous fruits, com ara Espéleo
Disidentes, Gringo, Rasbo, a les Penyes de Can Marcer; Oeste, Tenlo en Cuenca, Kakao Maravillao, a la paret Oest de la Talaia; Cavernícola, Alien, Ochoa, Sagitario, a les Roques de la Bovera;
Cocodril, a Olivella.
D’altra banda, el boulder, que en un principi semblava una manera d’entrenar, els últims anys
s’ha convertit en una faceta més de l’escalada, i entre els socis del GEAM s’han trobat autèntics
fanàtics d’aquesta modalitat.
Fora de la comarca del Garraf, s’ha visitat zones d’escalada esportiva i boulder com: Cuenca,
Rodellar, Alquezar, Boux, Targasonne, Fointenebleau, Chateauvert, Siurana, Montserrat, Paret
de les Bruixes, Sant Llorenç de Montgai, Sant Llorenç de Munt, El Chorro, Valdegobia, Atauri,
Apellaniz, Oñate, Teverga, Castell d’Alaró, Fraggel Rock, Les Perxes, Sa Gubia, Son Chanquete,
la Mussara, La Riba, Arboli, Els Cogullons, etc.
Finalment, entre les rutes més difícils que han encadenat els membres d’aquesta secció cal
assenyalar: Argo 8a (Rodellar), Entre las cejas 8a (Monserrat), Amb la boca plena de sika 8a
(Gelida), Llima del 4 8a (La cúpula), Durruti Column 8a (La Riba) -una via feta el setembre de
1991 per Lluís Carrasco i que va ser la primera que passava de 8è grau-, mentre Maldita Codicia 7c+/8a (Rodellar) és una via de referència, encara que no sigui exactament de 8è grau, La
Punyetera 7c+ (Siurana), Puja la febre 7c+ (Garraf), Penitenciàgita 7c+ (Cogullons), Ya os vale
7c (Siurana), Sense nom 7c (totxo Montsant), Cañilla ris pal sobre 7c (Siurana), Egocentrismo 7c
(Rodellar), Jocs de Llit 7c (La Riba), Maldito Orgullo 7c (Rodellar), Vendetta 7c (La Riba), Tu si que
triumf 7c (Pilons), Invertits divertits 7c (La Mussara), Session Continua 7c (Montserrat), Top Gun
7c (Sant Llorenç de Montgai), Roella la Blanca 7c (Cogollons), Marta 7c (La Mussara), Esencia vital 7b+/7c (Font-Rubí), Session digital 7b+ (Montserrat), Pequeño bravo 7b+/7c (Rodellar), Paso
de cangrejo 7c (Siurana), Entrada directa Sikaudur 7c (Montserrat), Paella mixta 7c (Cogollons).
Si els anys noranta van ser els del 7è grau, fins el 2001 i 2002 no es van començar a encadenar
vies de 8è. David Albà Saque en porta fetes dues de graduació 8a i es considera el membre del
GEAM que més vies de dificultat ha encadenat.
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Fins aquí una resumida història de l’activitat que entenem com a escalada,
en totes les seves variants o especialitats, que s’han anat desenvolupant al llarg
d’aquests cinquanta anys d’anar per les muntanyes. El GEAM, durant la seva
existència, s’ha convertit en el màxim exponent d’aquesta activitat esportiva
d’alt nivell.

EL ROCÒDROM

1995
Roger Archilla superant el sostre del
rocòdrom (MAE) municipal
Foto Rosa Farriol

El Mur Artificial d’Escalada (MAE), conegut també com rocòdrom, que es va
construir al Pavelló d’Esports de la Plaça de les Casernes, es va inaugurar l’1
de febrer de 1995. Propietat municipal, és gestionat per la Talaia a través d’un
conveni de renovació anual. La gestió esportiva i tècnica recau en la secció del
GEAM. Actualment, hi ha 60 abonats fixos tot l’any, que fan unes 90 utilitzacions de mitjana per
usuari, i es venen anualment 780 entrades d’utilització diària. Aquestes xifres representen, sens
dubte, un sostre d’usuaris per a la instal·lació.
El mur original tenia 6 metres d’amplada per 11 metres d’alçària, amb unes plaques laterals
i un desplom central, seguit d’un sostre que aconseguia rutes de fins a 15 metres. Aquest mur
ha sofert diferents ampliacions al seu voltant per millorar-ne el rendiment. El 1998 es va fer la
primera ampliació, amb un mur abatible de 0º a 25º per entrenar, de 6 metres d’amplada per 3,5
metres d’alçària, dissenyat pels serveis tècnics de l’ajuntament. L’any 2001 es va construir un
mur desplomat fix de 7 metres d’amplada per 3,5 metres d’alçària, de fusta, construït i dissenyat
per una empresa homologada del sector. L’any 2004 va ampliar-se l’últim mur amb un sostre d’1
metre de llargada, es va construir un Campus-Board per entrenar i un mur vertical de 5 metres
d’amplada per 2,5 d’alçària, per a iniciació. Actualment, doncs, hi ha instal·lats més de 150
metres quadrats per escalar i un miler de preses intercanviables, amb la seva tornilleria inclosa.
Aquesta instal·lació plenament activa acull diverses activitats:

CURSETS
Va començar-se tímidament, però gràcies a la qualitat de la instal·lació i al nivell dels monitors,
s’ha aconseguit que els cursets esdevinguin una activitat programada cíclicament amb instituts
i escoles durant el curs, i a l’estiu amb campus, casals o clubs que fan activitats durant el juliol.
Només durant el mes de juliol, passen pel mur un miler de nens i nenes de Vilanova i la Geltrú, i
un nombre semblant amb la resta de cursets de l’any.

JORNADES DE PORTES OBERTES
Durant tres anys van acollir-se les jornades de portes obertes de la Diputació de Barcelona
per promocionar l’esport de l’escalada. En aquests actes, hi va col·laborar la FEEC, l’ajuntament
i la Talaia, aportant el personal tècnic.
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COMPETICIONS
En el MAE van continuar-se les Cutrecompes que es feien a la torre del pati del local social,
s’hi han realitzat 3 competicions de dificultat en via, i, seguint l’evolució d’aquest esport, també
s’hi han realitzat unes altres 3 competicions de boulder, cada cop amb més participants i un
nivell més alt. L’any 2005, per celebrar el 10è aniversari del mur, va celebrar-se una d’aquestes
competicions de boulder, que es va anomenar Block Master: el nivell de participació i de públic
va ser impressionant. Cal recordar, també, que amb la col·laboració del GEAM, l’ajuntament va
organitzar una de les proves de la Copa d’Espanya d’Escalada de Dificultat, a
la Platja de Ribes Roges.

ENTRENAMENTS
Entre d’altres, el Mur Artificial d’Escalada ha estat utilitzat per la Selecció
Catalana en diverses de les seves estades de preparació.

ELS CICLES DE PROJECCIONS DE MUNTANYA
ORGANITZATS PEL GEAM
L’octubre de 1999, el GEAM va presentar una arriscada proposta: els cicles
de Projeccions de Muntanya. Amb dificultats inicials de finançament i d’organització, han resultat ser uns excel·lents exponents de l’actualitat específica de
l’alta muntanya i de l’aventura, la qual cosa ha permès durant sis edicions, fruir
d’unes magnífiques projeccions, de gran nivell i protagonitzades per especialistes de primera fila. Aquests cicles van venir a complementar els actes que ja
es realitzaven al local de la Talaia: les conferències, projeccions i audiovisuals
de cada divendres, que havia vingut organitzant i programant habitualment la
Secció de Cultura.
A la primera edició de 1999 hi va haver tres projeccions. La primera es va fer a la sala d’actes
de la Zona XXI i va ser presentada pel gran alpinista Jordi Tosas, que va introduir un reportatge dels principals cims del mon amb el genèric títol de Muntanyes, inclosos alguns descens
d’snowboard des d’aquests cims. • La segona projecció va tenir lloc a la sala d’actes de la
Talaia, plena de gom a gom per poder veure i escoltar Xavi Metal, que, amb Sensacions de
Muntanya, va presentar diverses ascensions, cada vegada amb un grau més alt de dificultat. •
La tercera va ser una sessió amb el conegut alpinista Ramon Portilla, del programa de TVE Al filo
de lo imposible, que va oferir un relat anomenat Las 7 Cumbres sobre els cims més alts del mon.
Després de l’èxit que havia representat el primer cicle, la segona edició, al novembre del
2000, va continuar amb la mateixa línia. La primera sessió, a la Zona XXI va ser a càrrec de
Ferran Latorre, que va presentar Entre el 8b i els 8000, un recorregut que anava des de l’escalada esportiva fins a les ascensions a l’Himàlaia. • La jornada següent, va ser Toni Arbones qui
va introduir un recull de vies d’escalada de gran dificultat, sota el títol Escalada a Veneçuela i Xile.
• El darrer d’aquesta edició, va correspondre a Máximo Murcia que, amb Història i actualitat de
l’escalada en glaç, va introduir els espectadors en la difícil tècnica de l’escalada glaciar.
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