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Des de el comenc;ament del mes fins el dia 9 el temps sera molt DO i
calur6s. Lluna plena i nIts magnifiques. D~l dia 10 al 17, la lluna en quart minvant afavorira xafecs i de malta intensltat especialment a la part oriental de
la cadena i quan entrem en lluna nova que durara dell8 al 23 el temps estara revoltat i no pas segur i fins el dia 24 en que torn-ara a apretar ei caior i
e1 eel quedara completament blau tots els dies. Bona vetlla a la Marxa Nocturna de Catalunya.

a- XX M RXA NOCTURNA
TACIO, organitzad~ per l'Uni6 Excursiollista de Cat.alunya, delegaci6 3 Gracia, a la
regi6 de l'Ordal, la Inateixa de l'Operaci6 Ariallll3. EI prinler equip sortira 3 les nOll de la
nit i el 'istelll- d'orientar-se es atzill1ut stJbre cota topografica. Bona sort als nostres equips
i que recordir} que aquesta Marxa 11a i"'t la rictoria nostra durant dos an)7S seguits
Julio!, dissabt.e dia 9, ales deu de la nit- ASS~:M BI.J]~A E lERAL, en la que s'ha d'ajllstar 1a nostr ratlle de conducta ])e-r el futuro S'esper qll
ssociat fal a 3 te d p esencia.
Juliol. diumenge, dia 1f] i 18- I Refugi 13a idricll: VOC3 , juliol, dissabte i diumenge 24 i 25- Al Hefugi Baldric :
rar °tiner3ri...
Ju iol, dissabte i i menge, 3
de Tacance .
J·uliol. nit del dissabte dia 2 i matinad del diumenge dia
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En aquest Campament ens varem rennir 68 associats que plantarem 15 tendes. Per
primera vegada no es va fer «foc de camp» al menys oficialment, pero a la sala del poble
d'Olivella es varen passar pelicules comiques, tecniques i diapositives d'excursions a carree
dels OTganitzadors que aixis cubriren l'expedient del «foe de cnmp», sobresortint una
d'Abbot i Costello: «EIs a,·iadors falls» dues de Charlot poe eonegudes:«EI Canserie» i una
de mllntanya i esqui acuatic· Els assoeiats no voren quedar pas molt contents, puig un «foc
de canlp» es un «foe de camp» i com que les transparencies, si 010lt interessants eran ja
conegudes, la situaci6 va quedar freda. Pero a l'endema els jocs del canlp3ment ,'aren restituir l'alegria per arreu: La parella Ferrer- Margarida guanya la Cllrsa de I'ou a~lb 24 segons,
el tram de velocitat veie la victoria de A. GraDelI, distingi 3mb els ulls closos 31s acampadors Margarioa Patern~'a, el nin Rorneu trenca 1'011a i la parella Jordi-Gal'T(lz lligats de carnes
foren els primers en arribar i guanyar el prenli.
HI partit de pilota que tancaba els jocs eIltre els ca~ts i els «celib3taires» esdevingue
una lluita aferrissada i esgarrifosa. La primera part de quinze minnts, els joves malgrat tot
marcaren dos punts pero a la segona aprofit~nt els casats que el senyor del «pitu» es va
posar descaradament a pitar penaltis al sen favor s'engrandiren i degllt a 13 se'7 cl corpulencia i a.l terreny que e~s afavoria (01011 estret) bloquejaren tots els forats i enlJ)3t:lren el partit
Es decidi una pr6rroga de dell minuts per b::lnda. I{es. Altra de cincrninuts per }Janda. I-les,
pero quan maIlcaban quinze segons i quan la lligada de carnes, pens i bra<;os era mes infernal, un gol fantasma dOlla la victoria ais «celibetaires» i el jovellt feli~ guanya per 3-2 malgrat la bandada de gegants que guardaba el gol contr3ri. Helll de dir pero que mentrestant
es feien practiqlles d'escalada i es visitar(:\n les coves de. la pared que tanca el bose per la
part sud. I com a nota curiosa direm que merces a 1a bona voluntat dr tots els acampadors
que adquiriren el banderi del camqament a preu de «mercat europeu» ha sigut el primer
CanIpament en que l'Entitat ha lingut llles ingressos que ftispeses i aixo no deixa de ser un
problema. EI Consell de l'Enfitat agrae...x sinceremeIlt i 31 seu temps corresT)ondra a la gentilesa de tots els acampadors del Bose de Ca'n Muntaner. Tanlbe agra·im la presencia dels
companys de Vilafranca, Francese Benaiges i Alfons Udina, vencedors de Ja' Marxa Social
de l'any 1964 als que varem saludar en veritable plaer despres d.'arribar a locaJitzar-:Dos a
les tres de la matinada del dissabte.

ACUERDOS DE INTERES PARA LOS ASOCIADGlS
ABRIL Y MAYO DE 1966

Acu )raO D.o 63 - 6 AbrIl: Por el que se ac'uel da que lalJroxinla Asamblea General de Socios
se lleve la' cabo el sabado, dia 9 de Julio, a las diez de la noehe en prinlera COD\'ocatoria y a
las diez.y media en segunda.
AcuerClo D.o 55 - 6 Abril: Por el que se hace constar In satisfacci6n del Consejo al ingresar
en nuestra vitrina el 28. 6 TROFEO, Copa Exnla. Diputaei6n de Barcelona donada por U. E. C.
Y ganada por nuestros esquiadores ell la prueba «Nuria - Seteases». Tiempo del equipo
vencedor: 4 horas 27'. Nuestro equipo: 4 horas 41'.
Acuerdo n.o 56 6 fAbril: Por el que este Consejo consta en Aeta, que deplora y da el pesame
a D. Tomas Muela, por el fallecinliento de su padre (e. p. d.).
Acuerdo D.o 67 - 6 Abril: Por el que se hace constar 1a brillante actu3ci6n de nuestros esquiadores, Medalla de Plata del C. E. C. por su clasificaci6n en el Rallye de Ski de Alta
Montana, a solo 4 puntos del equipo vencedor (MedalJa de Oro) y ante veintidos equipos
aragoneses, franceses y catalanes en eerIer, Pirineos de Huesca.

Acuerdo n. O 61 • 19 Abril: POf el que se recomienda 81 Sr. Bresidente presente a. este GODsejo relaci6n (Ie personas asociadas que proponga, para ser tlistinguidas eon la Medalla "de la
Entidad, en sus distintivos de Oro, I?lata 0 Bronee con relaci6n a susfmeritos. sus'desvelos y
sus sacrifieios para la Agr~paei6n y en egradeci~i.entoa los servicios. prestados. Podra in~
cluir tambien a todas aquellas personas no asociadas que .se hayan dis~inguidQ por. s~
ayuda, eolaboraei6n y amor a las virtudes y anhelos del Excursionismo.

EI dia 22 de Maig sota un extraordinari an.imament es realitzil la V OPERACIO DE
l.,'ENTITAT, l'anolnenada DRAGO.
.

Per prinleta vegada 113 sigut de forma i tip'us' «rallye». L'equip vencedor sota' un sol
esgotador ha fet l'itinerari de ,rilanova, Puigmontgros, Pujol de Les Forques, Sant Mlqu'el"~
d'Olerdola, Font de Sant Lloren<;, Casa Alta, Puig de l'Aliga i Mas de l'Artis d'una manera
brillantement plallejada i portada a terme sense errors. Iia classificaci6 ha sigut aquest&-: .

Argimir GraDel1
Xavier ("'allao
J ase p Hertra 11

·"·l

5 hores - 45 minuts=175 punt~ .
Penalitzaci6: 0
Total= 175

Xavier Salleras
David Vidal
Jani Ferrer

SEGONS

A nton Ferrer
Arlt.On Marti

TERCERS

Santos

~"lorenciano

~1anuel

_ _ -=.;

~~,-_~;;;;~.c:,~

6 hores-Il minuts=170 punts
. Penalitzaci6: 11
:fotal= 159

Prats
Jesus Santacana
Casimir Massana

6 hores - 1 minut == 125 punts
Penalitzaci6: 1
Total== 124

Salvador Malras
Isidre Poch
Manuel Garcia

5 hores - 51 minuts=120 pIlots
Penalitzaci6: 0
Total= 120

~~~~

L'equip numero 3 no arriba al M~.s de l' Artis i l'equip 0.° 7 no va prendre la
per no presentar-se un dels tres compOIlents.
EI teRlps maxiln que es va donar va ser de sis hores i les puntuacions de les muntanyes eran aquestes:
de 13 "falaia .
Puig de les Agulles
Tocar la Casa l\lta
EI cim del ~fontgros
(:illl

»
»
»

Arribar a la FOllt S. Lloren~
Sant Miquel d'Olerdola
.
EI Pic de I' A.liga .
.
EI Pic de les Forques .
.

50 punts
50
»
20
10

HOlll diu que si 1a vineot O!1eraci6 es d'3qllest tip.ll~, sf~ra obligat qlle un dels membres al menys sigui feilleni, ja qlle les senyoretes es ,Taren veure obligades a anar als controls
Sabelll d'una nluller que despres dt quinze 3n~ls de matrinlcni es '-3 sep3raT a la mun13nya
per prinlera vegada per qlle el 1113rlt pogues particJpar. Aixc no est,1 gens be. I si fos veritat?
QUill remordimenll

. "HI aia 15 de Maig, pe~ manca de transport adequat, que ja venim patint de fa ja molts
mesos dEignl als associats que esperan a °darrera hora per fer l'inscripci6, sols tres equips
es varen presentar
nom de I'Atalaia per a . participar a la Marxa de.. Regularitat de Catalunya 1a XXX Marx2, per la comarca d'Osona comen<;ant i flnint a Balenya. La classificacio
ha sigutaquesta: de 352 equips que varen acabar la cursa:

en

EI numero 16 de la geli~ral: Alvar Archilla i Nuria ''''ila 20 punts
El numero 142 de Ia general: Lluis Davin i Josep Martinez 34
»
HI numero 213 de Ia general: Aurelia Rion i Anton Marti 40

.. - EI Mapa que la A. E. Icaria va donar als marxadors es una mera,rel!a i cal
per a.quesla .obra d'art.-

felicitar-lo~

TROFEU

MILlaOR

MARX~I)OR

MASCULI
ler Xavier Salleras'
20n J oan Fuste
3er Anton Marti

139 punts COPA

138
138

»
»

Medalla
Medalla

FEMENI

1era

Do{o~s

Tribaldo,. 138 punts COPA
Dolors Espi
96»
Medalla
3era Montserrat Miquel 57
» Medalla
20na

JOVENIVOI:.
1er lsidre Poch
20n Joan Redan
3ar Duard Camaro.s

Joan Ferrer
3er Anton Marti
4art ~lal1ljel l)rats

44,5
47,,0
48,3

20n

Per 13 vinent tell1porada s'han
.re~tificat

de la reglamentaci6
d'aquest trofeu, segons 3cord del
Consell n.o 83 del 7 de juny.
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PUlltS.

.

A LOS ASOCIADOS QUE USEN EL .REFUGIO BAlDRIGH
A)

B)

C)

6. DOMINGO - Rbla. Caudillo, 34 - ViliaRoeva y 6eltru 1966

