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Socio de fa ABA:
Cuando leas estas lineas estara ya terminando mi mandato reglamentario como Presidente de la Entidad. Parece que [ue ayer
pero el tie m p o ha pasado y muy a pesar 111io, os -lo aseguro, dejo fa Presidencia: prim ero, porque es norma legal y segundo, porque hay que
dejar paso a otros hombres y a otras ideas para resolver los problemas.
Deseo a mi sucesor tanta suerte como , yo he tenido al
ser ayudado por hombres die valia, hombres que estoy seguro que ta111ben cooperaran, si son llamados, con el nuevo Presidente. Fuimos veinte
y terminamos quince. H emos batallado y hemos discutido, y por que
negarlo, a v ece s acaloradamente pero siempre al final hemos actuado
como un solo hombre y de acu erdo con los principios [undamentales
d e la Agru.pacion y d el interes de la Bntidad.
Son los cuatro aiios que recordare con mas placer de
mi vida: cuatrc aiios en que las alegrias han sid o superiores a las penas,
cuatro aiio s de linea recta, co n tin ua y firme yaqui si que puedo decir
que ha sido verdad aquello de «uno para todos y todos para uno».
Permitidme, pues, compaiieros delConsejo que estreche vuestra mano, por vuestra estima y ayuda en todo momento, a vosotros asociadas por el animo que recibi de vosotros y tambien estrecho
la mano a aquellos que me han combatido ana tras aiio, porque hay que
d ecirlo, estaban en su derech o hacerlo asi. A todos un sincero abrazo
de todo corazo n.
V isca 10 A.T ALAYA !!
En davan t el nou Co nsell d e .l'E1J t~ ta t !! .

GlOP ESP&:LEOLOGaC -OTAlAgA 8>
CURSIT ES'IHll 01 OGle DE l ~ArtY ~"iI
EI dia 5 d'Octubre es va inaugurar el Curset amb una lllco comentada arnb diapositiyes sobre «Geo-espeleologia, Morfologia
carstlca» que va esser explicada per els
companys de I'ERE del CEe: Oleguer Escola i J. A. Raventos. A la conferencia hi
assistiren trenta dues persones i fou veritablement interessant.
La primera sortida de practiques, com es
natural, va esser al macis del Garraf i el
tema: dolines, uvales i avencs. Es baixa a
I'avenc del Mall, de vuitanta metres de fons ,
explorant-se tota la cavitat senyal ant caracterfstiques.
La segona Illco teorica va esser donada
per Antoni Ferrer i tracta de « Topografia
de cavitats» amb comentaris i explicacions
del material i aparells necessaris per les
mesuracions.
La segona sortida de practlques es feu
als avencs-coves de La Febr6, entre el Baix
Camp i la Conca de Barbera, amb treballs
de fotografia, topografia i exploraci6 co-

Altra sortida de practiques es feu
cova-avenc d'En Merla, en que en els
balls anteriors s'hl afegiren l 'estudl de
queologia amb la seva branca de
d'oferiment antics.

a la
treI'argots

La quarta sortida, el 19 d'Octubre tinque
prirnerament una conferencia d'En A. Ferrer
que versa «COM S'ORGANITZA UNA EXPLORACIO» i al diumenge vinent es posa
a la practica a I'avenc dels Esquirols, de
205 metres de fondarla en una operaclo
d'equip on la davallada necesslta sis esca- .
les electrons mes daltre material , usa nt
linea telefonica per mantenir contacte am b
l'equip punta dav anter i els atres equips
d'afiancament, que mantenien contacts amb
I'exterior.
EI Cutset acaba arnb una IIic;6 de teorica
d'En Joan Bellmunt, Delegat d'Excavacions
del ' Museu Balaquer que t ract a de «L'Arque olog ia de les Coves». Tanca el Curs et
el nost re President de la Seccio de Muntanya i Escalada, En Josep Julia.

mentada.

III CROSS AMATEUR DE L'ATALAIA
SEf\J~ORS

EI dia del Campament de Tardor a !'E,rmita
de Lourdes, que per cert fou batut el record

1965: Rafel

en tendes i en acampadors: Oficialment 50

1966: Xavier Call a o
1967: Xavier Callao

tendes dicional

150 acampadors, com [a es
es

corregue

aquesta

prova,

traUna

prova de velocitat i de resistencia que recorden les primeres Marxes Excurslonistes
de Catalunya. EI recorrequt Son ex actament

1965:
1966:
1967 :

TEIV1PS

6 qullometres i 700 metres. E!s partlclpants

1965:

estan partite

1966:
1967:

l'eda t i

en dues categories

segons

om en diu seniors i [unl rs . A I'any

1965 hi particlparen 37

atletes, en 1966
quatre menys 0 sigui 33 i enguany solament
acabaren 20 la prova,
Becordem els temps del vencedors:

Dichos

34'12
33'33
33'37

JUNIORS
Xavier Callao
35'00
Jaume Sivill
36'25
Llu is Soler...
38'38
PER PUJAR elM TALAlA
Rafel Dlchos
6'15
Xavier Ca llao
6'20
Xavie~4 CaLao
6'44

A la vista dels temps esmentats creiem
que seria convenient juntar un altra premi
als molts que te aquesta prova i que deurla
ser per aquell que rebalxes els temps considerats records durant tots els anys,

,SECCIOFOLKLORICA DE L'AGRUPACIO EXCURSIOIISTA ATALAIA
ANY 1967
EI Consell ha
sentats per els
sota els Estatuts
I'Entltat, que son

aprovat els .cornpt es pre«Amics de les Sardanes»,
de la Secci6 Folklorlca de
els que segueixen:

ENTRADES
DINERS anterior Novembre 1966

2.233

Ouotes de 288 socis Desembre

3.130

Gener

3.400

n

de 282

»

»

de 288

»

Febrer

3.150

»

de 304

»

Marc;

3.560

»

de 327

»

Abril

3.495

»

de 345

»

Maig

3.675

»

de 355

»

Juny

3.820

»

de 397

»

Juliol

4.265

»

de 394

»

Agost

4.200

»

de 396

»

Setembre

4.220

»

de 394

»

Octubre ...

4.180

Donatlu de A. E. Atalala

4.446

»

del Sr. C.

200

»

del Sr. B. C....

800

»

del Sr. G.

»

de la C. del P.

230

Roses asociats

1.500

)

SORTIDES
2. a Audici6 1-1-67 ...
3. a Audici6 19-2-67...
4. a Audici6 19-3-67...
s.a Audici6 30-4-67 ...
6. a Audici6 21-5-67 ...
t : Audici6 1-7-67 ...
8.a Audici6 3-9-67 ...
g.a Audici6 10-10-67 (mati) ...
1G.a Audlclo 10-10-67 (tarda) ...

Despeses del cobra Desembre
»
»
Gener
del
»
»
del
Febrer
»
»
del
Marc; ...
»
»
del
Abril. ..
»
»
del
Maig ...
»
»
Juny ...
del
»
»
del
Juliol
»
»
Agost
del
»
Setembre ...
del
»
»
del
Octubre ...
Permisos, pol. aut. Govern Civil
Cartellera Ajuntament
Drets d'Autor (10 audicions) ...
Circular nous sects, propaganda
Dlt'JERS A COMPTE NOU ...
})

50.554

50

50.554

3.000
3.000
3.000
3.680
3.680
3.682
3.500
4.222
4.221
469
510
468
519
524
552
573
640
630
628
627
821
125
517
340
10.626

Manual Prats i Bayo
Presldent Seeei6 Folklorlca
Argimir Granell i Guasch
Secretari {(Amics de la Bardana»

DE LES MARXES I DE LES C'OPES
El dia 22 d'Octubre del mes passat es
participa a la XXII Marxa d'Orlentaclo, per
terres de la Comarca de Bages. Aquesta
prova l'havla guanyada l'Entitat dues ve qades, en els anys 1957 i 1958 al Garraf i al
Brull, Enguany s'ha tornat a conquerir merces als nostres equips formats per Antoni
Llurba (tercer lIoe) Marcelli Ferrer i Margarida Paterna (quart Hoc), Casimir Massana (nove lIoe) i Lluis Daviu i Blanca FOI"gas.
A tots ells la nostra enhorabona,
Set dies despres, a la IV Marxa de la
A. E" de Vilafranca, en que l'ltlnerari fou
des de Fonts Les DOlls de Torrelles de Foix

fins Fonts Les Deus de Sant Quinti de Medlona, es dir uns vintisis qullometres (la
Marxa oficialment fini a la Font de Medlona) , sabern, encara que no oficialment, que
els cine primers lIoes han sigut copats per
equips de la nostra Entitat.
Dels resultats d'aquestes i d'altres proves
oficials d'aquest any, la nostra vitrina de
Irofeiq esta [a curulla de copes i premls,
Darrerament ha entrat la n.O "29 guany.ada
a la Marxa de Regularitat; la 30 i 31 al IX
Baylll de Muntanya i la n.O 32 ' guanyada a
la Marxa Nocturne, Hom demana altre vitrina. La del material geologic? Bufa!!

CJ3i6lioteca
EI passat mes d'Octubre, Biblioteques
Populars, S. A., de Barcelona, feu un obsequi a la nostra Biblioteca d'un lot de Ilibres
d'estudi, consulta i excursionisme valorat .
en mes de sis mil pessetes, quins titols i
autors son:
DICCIONARI BIOGRAFIC A - C de Catalans
11·lustres, de S. Alberdi.
LA MASIA CATALANA~ de Camps

Arboix.

UNA HISTORIA
Guilera.

J.

D'ANDORRA,

de

M.a

EL MEU PALLARS (volums I i II) de Joan
Lluis.
VIATJE AL PIRINEU DE LLEIDA, de J. M.a
Esplnas,
ELS PIRINEUS MAGICS, de Gay Montella.
ESPERIT I

TECNICA

DE

LA

MlJNTANYA,

d'Aqustl Jolfs.
ELS COMTES REIS CATALANS, de Manuel
Bassa.
LES ARRELS

DE CATALUNYA, de

Miquel

Tarradell.
L'ART CATALA, de Marcel Durliat.
HISTORIA DE CATALUNYA, de Ferran Soldevila.
L'EXCURSIONISME, de Josep Girona.
ELS CASTELLS CATALANS (1.

0

volum)

de-

gut a varis autors.
Agra"im sincerament a Biblioteques Populars, S. A., el seu esperit d'ajuda incondicional a Ia cultura de la nostra Entitat que
no es res mes que la del poble. EI Consell ,

I

•

eultura

donat el poe espai per ordenar la bibliotec~
actual ha decidit adquirir material nou
adhuc per ampliar la mateixa.
Ultra aquets Ilibres la nostra Secei6 de
Cultura engrossa tarnbe la biblioteea amb
els Ilibres que segueixen:

VIATJE

PER

LA

COSTA

CATALANA,

de

Jordi Elias.
ELS MOVIMENTS SOCIALS A CATALUNYA,
VALENCIA I LES ILLES, de Giralt, Baleells
i Termes.
CATALANS TERRES ENLLA,
bregues.

de Xavier Fa-

Tarnbe comuniquem que en el .sorteig
reservat als soeis de Cultura en el Mes de
Novembre, el Ilibre «LLENGUA I CULTURA
ALS PAISOS CATALANS» de Badia i Margarit, ha tocat a En JO,AN VIDAL i VIVES, que
el pot recolllr de 8 a 10 del vespre, dimarts
i dijous, abans de seixanta dies, i si no,
forrnara a passar part de la Blblioteca de
l'Entitat,

I per finlr, agra'im sineerament a Mossen
Francese Tort, Pvre. de Vilanova i la Geltru,
el donatiu del seu velum historic «BIOGRAFIA DE FRANCISCO ARMANYA» i la dedicatorla que ens adreca, que ens honora, i
enalteix a un excursionlsta i muntanyene
com ell es? un dels molts sacerdots, a la
vegada excursionista i eseriptor que hi ha
a easa nostra. Merces,

Presidente: Pere Cameros i Robert
Secretario: Xavier Salleras i Asensio
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