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SECCIO DE MUNTANYA I ESCALADA
Aquesta Secci6 va esser 10 primera que es va fundar en la nostra Entitct, es el resort
mes vinculat de 10 A. E. A . [c que les seves activitats son purament de muntanya.
Els homes d'ovui, abans [oves, forem i son els que amfT1~Hte1:f-E~~~~).US~ao......J ~---.....-~_
de lo nostra Entitat a 10 mes olt de les esferes del excursioni
es conegut mes enlla de les nostres fronteres .
La Seccio de Muntanya i Escalada vo esser f,undada I'

I mes de [uliol.

NOTICIARI
Nou president de la Secci6 de muntanya:

EI dia 12 de Gener, els associatsd'a9uesta
secci6 aprovaren I'anomenament d'en Josep
Julia i Llobet, com a president. Esperern i
desitjem que la seva tasca ·/Sigui brillant al
front de la secci6 basica ,de I 'entltat. Agra"im
a! senyor Antoni Penna el treball portat
durant el passat any. davant la mateixa.

Curset d'Esqui: .:lEI .d ia- 13 de Gener cornenca
un curset per.' els novells esquladors. Hom
diu que n'hi ,ha un prell que despunten [a
com a prorneses de campions. iAixf sigui!
Exposici6 fotoqrafica del concurs lntersocia
I: EI dia 15 de gener cornenca l'exposici6
a Galerias Hamblas, quln propietari, Sr.
Angrill, . aqraim sincerament les atencions
rebudes, del (~I Concurs Intersocial de Foto
grafia de Muntanya». Eis nostres fotoqrafs
obtingueren resultats passadors davant la
cal itat extra dels participants de Sabadeil
Barcelona.
RESULTAT

Preml d'honor: CoHecci6: CIMS
Acceslt al premi d'honor: CoHecci6: PLUS
Copa limo. Ayuntamiento a la Colecci6n
, . de Honor, al Sr. Vicens Daviu, de Sabadell.
Primer premi: Copa Federaci6n Catalana
de Montafilsmo, a ' Ia ' f ot ograf fa RURAL, del
.Sr. Ramon Masas, de Barcelona.

Segon preml: Copa .Delegaci6n Provincia
de E. y D. de Barcelona, a la fotograffa
((ESTANY ;GELA T», .de la Sra. Marfa Trepat,
de Barcelona.
Tercer premi: Copa A. E. Atalaya, a la
fotograffa ((LA CASETA BLANCA», del Sr.
Francisco Castells, de Barcelona. . '
Quart prerni: Copa Semanario Villanueva, a
" . ': la fotoqrafia <eENTREMASAIGUESn, del Sr~ '
Manuel' Segura, de Sabadell.

Cinque ·premi : ...Copa Sec. ,Fca. ,A . E. Atalaya ,
a fa fotoqrafia «RIERA», del Sr. Jose ~ar
tfnez, de Barcelona.
Sise ' prenli : Copa Federaci6n Catalana de
Montafiisrno,
la fotograffa '«HI TORNARI.A~,
del Sr. Manuel, Prats, de la A. E. Atalaya.

a

Sete premi: Copa O. J. E. de esta Ciudad,
a la fotograffa «( BOSQUE DE MALI BERN » .1
del Sr. Jose Carbonell (junior), de la A. E.
Atalaya.
Vuite premi: Gopa Pepsi-Cola, (Delegaci6n
de Sitges), a. la fotograffa «FANTASIA»,
de la Srta. Aurelia Ri6n, de la A. E. Atalaya.
Nove . premi: Copa Lab. Fotoqraflco Carbone
II, a la fotograffa (cl-lACIA EL VALLE BlANM
CO», de'l Sr. Jaime Devert, de Barcelona.
Decim premi: Copa Sec. Fotoqraflca A. E.
.Atalava.: a la fotograffa ((El CAIENT DE LA
TARDA», del Sr. Seraff Marques, de Sabadell
Copa Informa~i6n Y' Turismo al primer
clasificado local. Sr ...· Manuel Prats.
Copa quanyada: EI ' dia 1g. de gener entra
a la nostra vitrina la Copa n.' 31 del Capita
General : de Catalunya, guanyada pels nostres
equips : a la marxa d'atzirnuts d'enquany.
(1.966) .';

Necroloqica: t;ns ,' unim a! dolor dels nostres
~ assoclats, en Joari Fuste Carali i el de la
seva muller, per laperdua de Ilur pare, en
Joan F~ste, mort als.. 72 anys d'edat, Deu

al tingui a la Gloria.

ALTES

FINS' EL MES DE

~ENER

1.029 , Pere Carbonell Mas
1.030 Carles Carbonell Mas
1.031 Sadurnf Mfnguez Valien
1.032 Llideric Jimenez Lopez
1.033 Artur Lope Martos
1'.034 Josep Cuellar Ciolero
1.035 Albert Mestres Ten
1.036 Rosa Papiol Sale
1.037 Yolanda Valverde ' Moline ~
1.p38 Francese Maspons Feliu
.1.039 M.' Carrne G'.r as Figueras
1.040 Lluis Soler Llambrich
1.041 Miquel Ortiz Vtllon
1.042 , Francese-Xavier .Carr asco Font
1.043 Ricart .A rt iques .Ortlz ' u '
1.044 . Jaume Codina Pl
1.0.45 Joan Safont lFer,r: er;,i: { :.:.'
1.046 Joan Rosello Munoz
1.047 .Albert Moritse'trat :' ''BI~t''
1.048 Niirla Grau Fornos
1.049 JosepJ. )'[ Io'r ens :' Domingo
1.050 Pere Fernandez Llambrich

,·N o u President a fa Secci6 de Cultura
Aquest mes dediearem el nostre Butlleti
a la Seeci6 de Cultura de la nostra Agrupaclo, i el eomentari i 'el colloqul el tindrem
amb el nou President d'aquesta Seeei6 Sr.
Xavier Capdet, que va esser anomenat
President de la Seeei6 de Cultura en una
reuni6 extraordinaria el passat dia 26 de
qener, presldlda per el Sr. Pere Camar6s '
President de: la nostra Agrupaei6.
En Xavier Capdetes Vilanopf, te 25 anys,
es dones un home jove amb .ganes de llultar
i de portar endavant la tasea que : Ii ha sigut
confiada pero mlllor sera que sigui ell qui
ens digui el que pense fer.
-Arnie , Capdet, com ha siqut que has
estat anornenat 'per fer-te carrec de la
Secci6 de Cultura?
-Fins ara aquest carrec el duia el Sr.
Pere Camar6s, d'una forma accidental, I JO
aI:11b vaig oferir per ajudar-lo, Ilavors es va
pensar en que m'en fes carrec [o personalment.
-Amb 'qui
tasca?

cornptes

per

dur

aquesta

-Quant~ socls

hi ha en la S~Gei6,
pense~ fer ' per augmentar aquests?

que

. ~Ara exactament no ho recordo, ~ perc
podem cornptar aproximadament uns 60.
Per esser rnes socis he pensat fer una
campanya de ' propaganda i de treball que
interessi
a tots els . soeis del Centre i que
.
integren les diferentes Secc lons de I'Entitat.
:

.

,

.

,

~OLle es necessita per esser membre de
r:

;la' Sec 'ci'6 de Cultura?
-Simpleme,'nt esaer Soci de l'Agrupaci6 ,
Excursronista Atalaya i tenir ganes de

collaborar: :'
I

" ~

: •

paga a la Secei6 de

-La cuota de la Secci6 es de 2 pessetes
encara que considero que es poe, degut
a I'increment l al cost dels llibres que
tenim i que comprarem, i altres gestions,
conferencies, etc.
.
-Que ,feies abans de fer-te carrec de la
Secci6 de Cultura?
-Estava dins del rnovlment Escolta, i
" " p ert any ia a la Secci6 de muntanya i sobre
tot mantenia contacte entre les diferents
entitats l associaeions de [eves (ex-alumnes
de les Escoles Pies, JOC, AC'ci6 Catoltca,
Escoltes, etc.).
;-Tens 'el carrec 'd es del dia '26' de gener,

que 'has fet fins , ara . per . la Secci6 de
Cultura?
-Hem preparat un curset de catala, hem
orqanizat un sorteig - de un lot de lllbres
per als socis per valor de t.OOO'- pessetes,
i fer que ' tots els .socls de La Secci6 de
Cultura trobin en -rnl un amic.
-Quins projectes tens per 'al futur?

-Tine molts colaboradors, entre ells puc .
anomenar a la Srta. Aurelia Ri6n, Jani Few , :
rrer .etc'. ; t amb tu tambe, naturalment, l
voldria que tots els socis formesim un
equip ferm de treball.

" , '

-Quina cuota es
cultura?

-A primers de marc, comencarern les
classes de catala, a les quaIs pot assistir-hi
tot-hon1-. que, ho desitgi, pagant no mes una
rnodica matrfcula que ja anunciarem opor- ~ tunament, ames pensem reqalar per sorteig
unIlibre cada mes entre els. socls de la
Secci6 de ' Cultura. ampliar la Biblioteca que
tenim etc. ",, ·
-V'als dir alguna 'casa mes per a tots els
socis de la nostra Eqtitat?
:-,Oue espero cornptar amb la col·laboraci6
de tots els socis, a la ff d'introduir en
l'Aqrupacio una nova corrent, mes inquietuts
de caracter cultural, social i vllanovi, 1 per
ultim, aqralr 'al Consell les facilitats que
m'han donat en fer-me carrec de la Secci6
de Cultura, i espero no defraudar-Ios.

'!

... confiem que tot no quedi a ·Ia pluma.
. n:

PEDRA FORCA

Despues de 10 Asamblea de 10 Seccion
de Montana Y' Escolodc del 9 - 1 - 1967, la
Junto de dichcSecclon quede formada de
10 slquiente manera:
Presidente: Josep Julia
Vice-Presldentei Helleni Marques
Tesorero: Antoni Marti
Secretario octal: Joan Ferrer
Vocales de material:
Josep Rofols i Monel Garcia
Vocal Asesor: Joan Fuste
Vocal Espeleologfa: Joan Ferrer
Vocal del Premio Constancia: David Vidal

SECCIO DE CULTURA
Amb motlu de la festa de Sant Jordi
-Festa del lIibre-, i a la fi ' de recaudar
«fondns» per la nostra Secci6, es tara un
sorteig d'un lot de lllbres en Catala per
valor de 1.000'· pessetes.
EI sortelq sera el dia 22 d' Abril', en
combinaci6 amb la «O.N. de Ciegos de Barcelona», el donatiu es de 2 pessetes.
A partir d'aquest mes, tots els socls
de la Secci6 de Cultura distrutaran del
sortelq d'un lIibre.
EI sorteig es tara el tercer dlumenqe
de cada mes en la reuni6 de la Junta. EI
soci premiat sera anunciat en la cartelera
del Centre i en aquest espai del Butlleti.

Carta oberta a en

Argimir Granell

Guasch

Apreciat Argimir:
Fa temps em parlaves
d'Orqanltzar una Secci6 que aqrupes aquells
[oves de (15 a 17 anys) que tinguessin
aficions comuns, que practiquessin deports
de muntanya, que formessin un bon equip.
Em parlaves amb una
lllusio estupenda l semblava que arribaria
a bon terme la teva idea. Sembla esser que
la «Secclo Jovenll- va funcionar durant un
any aproximadament, ereu 15 joves, sembi a
va que rotllava, crec que rotllava, per6 despres no hem sentit parlar, els seus compon
ents no els hem vist mes pel Centre.
Voldria saber com as que
tot ha quedat en un somni bonic, i com as
que tu, home entes en Muntanya, esqui, etc.,
no vas lligar aquests alicients que podles
oferir als nois de la' Secci6 Jovenll.
Com es que no has tornat
a formar aquesta Secclo, sapiguent que tens
molts joves que collaborarien amb aquesta
feina, que donarfa un nou calre :al nostre
Centre.
Et saluda amb afecte.
J. R. MUNOZ

COMPARSES 1q67

Despres de 3 anys ha reaparagutla nostra Agrupaci6 en la festa
de Les Cornparses, amb un total de 40 parelles, acornpanyades de les dues banderes.
Dues de les parelles participants (els matrimonis Artigues-Elies i Cases-Huguet) foren
premiades amb medalles de plata.
Confiem que I'any vinent, les nostres Banderes siguin acornpanyade s per mes socis i .a m ics
del nostre Centre.
Cal destacar que 13 participaci6 a aquestes Festes ha estat possible gracies a la colola---·
boracic del Patronat de Turisme i de les Entitats FOIDent Vilanovi i Posit de Pescadors,
Des d'aquestes planes agraun la col laboracio dels socis i amics que hi hall pres part.

SECCIO DE MUNTANYA I ESCALADA
Curset d'espeleologia a realitzar durant els mesos de Febrer i marc

22 de Febrer: Llico Teorica-Historia de
15 de Marc: Llico Teorlca-Bioespeleologta i
l'Espeleologia ~ Cata lunya. ,
Geologia.
26 de Febrer: Sortida. de practicas-Campa19 de Marc: Sortida de practicas
ment Invernal 31 Ca mpgras.
23 al 27 de Marc: Practicas- Carnpament
8 de Marc: Llico Teorica- Topografia
d'Espeleologia Setmana Santa.
12 de Ma rc: Sortida de practiques-Cova de
29 de Marc: Llico .T e o r ica-Ar q u eologia
Merla.
2 d·'A bril: Sortida de practicas,
Les Ilicons de Teorica ccmencaran ales 8 del vespre, al nostre estatge Social
Presidente: Pere Comoros i Robert
Secretorio: Xavier Salleras i Asensio

~.

DOMIKGO - Rbla. Caudillo. 14 - Villanueva y 6eltrli 1961

