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PREVISIO DEL TEMPS ALS PIRINEUS PEL SETEMBRE 1q66 - - - - - -

Bon temps els primers dos 0 tres dies que es tornara despres molt variable perc el die
9 tornare a posar-se bo i quasi caluros fins el dia 13. Del dia 14 al dia 20, I'atmosfera restare quieta i el cel sense nuvols. Despres del dia 20 comen~ara a ploure i adhuc hi haura petites tempestes. Bon dia per la Cursa Social de la "A. E. C." de Vilafranca, el dia 18.
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SORTIDES I ACTES PLA EJATS PER AQUEST MES VINE T - -

Dia 18 de Setenlbre:
III CURSA SOCIAL DE L"AGRUPACIO EXCURSIONISTA
CATALUNYA" DE VILAFRANCA DEL PENEDES
Des de el nles de Juny que estern convidats per els companys de Vilafranca a participar en aquesta Marx3, cursa que es d~l mateix tipus que 1a nostra, es a dir, per descripcia com si los un itinerari per muntanya. Nosaltres ja hem portern Vuit, ells ia fan la
Tercera. Aixis dones els excursionistes de \'ilanova i els de VilafrBllca som els unics arreu
de Catalunya que usem aquest sisten13, imposat pel nostre terreny, per l'econonlia i per I s
caracteristiques de la ITlajoria dels nostres associelt~. Sera una satisfacci6 per nosaltres
anar-lli i mes qU3n un equip vilafranqui es proclama vencedor de la nostra cursa a l'any
1964 EI Consell ha disposat que aquesta prova puntui pel "Trofeu Millor Marxador". Esperem presentar molts equips i convidem als millors dels nostres a prendre-hi part. Pot ser
sera la primera prova deportiva que vilanovins i vi13franquins ens trobarem colze a colze.
Es desenrotllara a l'Ordal i esta disposat un 3utocar, Aixis donc~:

I SCRIBIU-VOS PER LA «III CURSA SOCIAL DE LA A. E. C. DE

VILAF}~A

CA II

L'ERMITA DE E:RUGUES I EL CASTELL D'ARAMPRUIYA
Ales rodalies de les m'lntanyes de Begues i; prop de Gava tenilll l'ermita santuari de
Nostra Dona de Brugues, lloc molt escaient pels excursionistes i nom que recorda al de la
familia Brugues, feudataria (leis senyors del Castell d'Aramprunya durant els segles del
origen de la primitiva dotaci,). Tingue una predilecci6 especial per aquesta cap~lla la baro-'
nessa d'Aramprnnya. Na Isabel March i de Palau, muller del Marques de G.ualbes,· noble
dama, qui mana edificar la C:lsa al c<;lstat de l'ermita, l'any 1540.
La riera ·de Sant Llore 19 es el cami natural de l'ermita i del Castell, eneilnbellat dalt.
Aquest canli fent toms i reto liS ens porta a la font del Ferro, Iloe delicioi, rublert d'exuberant vegetacio, entre atzavar irs i terres de conreu.
l~lue"'x tie l'errpita, el (alvari, de gust bizanti, el retaule de l'altar major i l'imatge
g6tica de la Verge, que la tra iici6 assegura haver estat trobada per casualitat al segle XV.
Ell10c d'assentament es mar:ty.ellos i joia per·la vista quan s'-esplaia a1 voltant. L'absis del
temple es d'estil romanic i pc)rtada ogival substitui en el segle 'XV a la Ilrimera de migpunt.::·!
Tambe es pot dir que Na Isal)el March, costeJa la borlic~ Creu que existeix 3. la pla~a de
davant del Santuari, pu~x les seves car:acteristiqlte~3.f.qlieo.l6gique··s.·'p-er-Ol-eten fix3r' .e~. ~segle . . .
XV l'antiguetat de ]a mateix~. I per fin,ir, sabre la porta de l'ermita campeja l'escuf dels
March, presidint la bellesa d ~llioc.
Del C~)stell d' Arampru lya, dalt d'un turo. sobre l'ermita, en queden pocs elenlents
per fer-se idea de la seva disJJ~siqi6 general. Trossos de· mur diuen que hi ha,ria' una mllral1a de metre de gr'uix que vo: tava) el castell, fortificant-Io. Esta penjat 'd'att de'
cinglera i
mes d'un excursionista s'hi ha arriat en «rappel» fins el fons. Un antic pont de pedra que
esta format per un arc de mi~punt dona acces a 1ft fortalesa i, donlinant el pont,'" hi ha el
"
baluard. A jutjar per la seva estructura es de les darrerie~ del segle XIV, quan goberna'7_a. ".
la baronia, Jaume March, 10 (:avaller, 0 el seu fill. Les eSllitlleres tenen una visualitat que
demo.stran l'us de les armes ,je foe en el temps que for('n reconstruides, i com tots els castells de l'Edat Mitja, la capella estaba situada dintre.l'edifici del oastell i la forma senlicircular de l'absis permetia que l'exterior tinglles aspecte d'una torre, refol'~~nt 3ixis la
fortificaci6 i restant un tot IIi.gat amb les nluralles Aquest es el ('as que ofereix el Castell
. d'Aramprunya.
La capella dedieada a Sant Miquel es senzillisima, Ii manca tot l'al)sis i 10 que es pot
veure data d'una reconstrucei6 del segle XII feta en el mclteix lloc on hi devia heber una
capella anterior de la que es parla en document~ del segle X. Pero tHnlpoc fOll aquesta Ia
'" primitiva puig aquesta fou batuda a comen9anlents d!:.~l prinler 111ilelli de la nostra era,
aixecada per els recoIlqueric ors del pais a1 foragitar el sarra·ins.,
Es palesa la seva antiglletat admirant eis sepulcres oberts 8 la roca prop de la capella.
Son vuit: sis al costat dret de la Illateixa, un a l'esquerra i l'altra quasi davant mateix, col·locats tots de cara a ponent, 1'3dre va i rep6s dels deus antics al finir el jorn. Aquestes tombes
obertes a la roca Vi\?3 son selnblants ales existentes en altres lloc de Catalunya: Cervell6,
Olerdola, Sant Pere de Caserra, i prop dels Sl'l)ulcres una cisterna t3mbe oberte a la roca
viva on es recollia l'aigua de les plujes d'us pels 11abitarlts del castell.
SaIlt Miquel d' Aralnprlillya va tenir ,re"'nat propi fins que fou agregat a la parroquia
de Gava. A la visit6:l IJ3storai del 7 d'octubre de 1552, es feu ja constar que dita esglesia
entraba en ruines. Si be es \;a reedificar despres, ja va quedar com a captlla particular
anomenant-se un erll1ita per cura de l'esglesia i del castell. Encara a,rui, esglesia i castell
mereixen una visita pel jove excur~ionista (que no 110 coneix, tan prop de casa nastra i malgrat 1a carreterC1 de Gava a Begues que tOCcl les pareds cle tan antic lIoc.
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RESULTAT DE LA XX MARXA NOCTURNA DE CATALUNYA--

En la nit del 2 al 3 de Juliol, amb sortida i arribada "al poble de Palleja (Bajx l~lobre
gat) set equips de la nostra Entitat (21 marxadors) participaren en aquesta prova. Hi prengueren part 120 equips de la regi6 dels que 75 foren descalificats, entre ells, quatre de la
nostra Agrupaci6. Els altres tres classificaren 8 I' At3lai~ en el segon lloe de la provo, per
Entitats:
Primera:

Voi6 Excursionista de Catalunya, B3fcelona

Segona : Agrupaci6 Excursionista ATA l~AIA, Vilano"3 .
Tercera: Centre Excursionista Isard, de Barcelona
Cnarts : Centre Excursionista Eis Blaus, de Barcelona

55 punts
132
»
187

»

360

»

Per equips, els llostres classiflcaren :

5.° de la Marxa: Alltoni Llurba - Fina Sanchez - TC'resa Alba.
7.° »»
»
Antoni Penna - Isidre POCll
- Jordi Galvez
12.'\ »»
»
Lluis Daviu - Josep Canovas - Pere Call

30 llunts

34
68

»
»

Descalificats :
Jani Ferrer
- Alvar Archilla
David V-idal
- Xavier Salleras
Pere Camaros - .Margot Canlaros

- M. a Angels Albet
- Pilar Gillvez
- Eduard Cemaros

Marcel-Ii Ferrer - Margarida Paterna - Ramon l\larti
Eis equips descalificats fiant-se massa del planell que estaba ell error en el pen ultim
tram (despres ha sigut anul·lat aquelt control) es donaren cura quaD ja era t:'lrd de que
patian desviaci6 en l'itinerari pero estaban Yolt.t~ pels qUiltre cantons d'argelagues de mes
de dos metres ft'al~ada lparaulaI) i en un~l velsant de 90 graus i de cent metres de desnivell.
Despres de dues hores de lluit~l, des de les tIe~ a les cine de 18 matin.dB, aconseguiren
arribar dalt I. carena quan ja era de dia. No s'explica: qUiln tot sovint es cremen boscos
de pins, com aquells veritable selva d'argelagues vora Palleja (ten sols a 8 Kms. 8 vol
d'ocell de Barcelona) continui intacte despres de, al Dlenys, dos mil anys d'existencis de
l'horne sobre la Terra, pero ara ja helD fet el pensament de que a l'any vineot, a la nlarxa
de nit, ens equiparem anlb ... destral ... i que vinguin argelaguesI

- Acuerdo n. o 7 b del 17 de Mayo del Consejo: FOTOGRAFIA---Por el que se acuerda que en el CONCURSO ANUAL FOTOGRAFICO DE MON1~ANA.
de la Entidad se debera afiadir a sus bases los siguientes tres puntos :
a)

EI titulo del lema y de la obra fotografica debera ser el dell ugar geografico-excursionista en .donde se haya tornado 0 represente la fotografia.

b)

Las obras premiadas pasaran a ser propiedad de la Entidad.

c)

Las obras deberan ser juzgadas forzosamenle par tribunal perteneciente a Entidad
ltxcursionista de Ca taluna.

La Seccion Fotografica de la A. E. A. debera incluir estos tres puntos en las bases que
hasta ahara regulaban y regulan este Concurso de la Entidad.

G. DOMINGO • Rbla. [audilkJ, 34 • Villaoueva J Gellrn 1966

