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EL IOU PRESIDENT DE L'A. E. ATAlAIA ILS SOCIS
Volgut soci i amic:
EI 17 de desembre passat em vares .d ir
«Sl» a la meva sol·licitud per ocupar la Presldencla de l'Entitat. AiXQ rn'obllqa mes en ..
cara a afanyar-me a complir totes les obl!..
gacions proples per atendre tot el que necesslta I 'A. E. Talaia. Prometo, per tant, fer
el possible per no defraudar-vos. EI meu
lerna no es el d'<un per tots», puix que en
aquest cas es necessltaria un home superdotat. EI meu lerna es «tots per tots», perque tots sam la Talaia i hem de fer que
subslsteixi, i augmenti mes si cap el seu
prestiql.
Per portar a cap els afers administratius he aconseguit un equip que reuneix el .
maxim de condicions, joventut i experiencia,
al mateix temps que una voluntat posada a
prova ja en altres ocasions.
" A quest a junta directiva
pels sequents senyors:

es

composta

PRESIDENT: .. ....
Antoni Llurba Folch
VICEPRESIDENT
Antoni Ordovas
SECRETARI:
Manuel Montoliu
VICESECRETARI:
Xavier Salleras
TRESORER:
Josep Elias
EXCURSIONS EN AUTOCAR: David ' Vidal
Hamori Marti
DELEGAT LOCAL:
Jordi Gudin
DELEGAT REFUGI:
Joan Fuster
MUNTANYA:
Joan Ferrer
ESOUI:
Jesus Santacana
CULTURA I BUTLLETI:
Xavier Capdet
FO'LKLORICA:
Manuel Prats
FOTOGRAFICA:
~
Josep Candela

LES JUNrES DE LAS SECCIONS QUEDEN
FORMADES DE LA SEGOENT MANERA:

SECCION MUNTANYA
PRESIDENT . :
VICEPRESIDENT:
SECRETARI:

J. Ferrer

H. Marques

P. Molins

TRESO RER:

I. Poch
A. Cutillas
A. Archilla
A. Campillo
D. Vidal

MATERIAL:
ESCALADA:
CARTOGRAFIA:
ACTIVITATS:

SECCIO ESQUI
PRESIDENT:

J. Santacana

VICEPRESIDENT:
SECRETARI::
TRESORER:
MATERIAL:

M. Ferrer
X. Salleras
C. Massana
A. Penna

SECCIO CULTURA

X. Capdet

PRESIDENT:
VICEPRESIDENT:
SECRETARI:
TRESORER: "
BIBLIOTECA:
VOCAL:

J. Vlrella

N. Vila
A. Hlon
A. Campillo
J. Ferrer

SECCIO FOTOGRAFICA
J. Candela
J. Vidal
J. Carbonell

PRESIDENT:
SECRETARI:
TRESORER:
VOCAL:

ow • • • • • •

J. Carbonell Jr.

SECCIO FOLKLORICA
M . Prat
M. Soriano

PRESIDENT:
SECRETARI:
TRESORER:
VOCAL:

A. Granell
A.

Penna

OPERACIO
L'ultlma de les proves excursionistes
organitzades per I'Agrupaci6 i conegudes
amb oel nom generic «d'Operaclons», ha recobrat enguany les caracter istlques que Ii
donaren els promotors de les primeres ver· '
sions, i com aquelles s'ha desenrotllat en
el massis del Garraf. Indubtablement, . en
aquesta ocasi6 fou un exit l'inscripci6 de
participants, s'ha registrat un continge nt
superior ales altres edicions.
Ais equips de tres marxadors els toea
sortir -segons els corresponque en sorteig- de les estacions de Vallcarca, Garraf
i Castelldefels. Ais qui cornencaren la cursa
a Vallcarca, lnciarern el trajecte fent I'itinerari conequt per alguns excursionistes amb
el nom de «Cami de les Torres de Defensa»
ja que en el seu transcurs es vorejaven
quatre antigues masies amb la corresponent
torre defensiva. · I , dic vorejaven, perque en
data recent ha desaparegut la primera, la
Torre d'En Febrers, que ' estava ubicada dins
els terrenys de la fabrica de clment. Semienrunada i condemnada de [a feia temps ha
estat derrocada per donar pas a una carretera de, l'ernpresa.
Passem per Ca I'Ameli de la Muntanya,
amb la seva caracterfstica torre rodona, i
anem a parar a Campdases, que tarnbe te
la seva torre, pero aquesta es de planta
quadrada. Despres de tirar ~I corresponent
atzimut, ens dirigim atravessant el fons .del
Tr6, fins a Can Planes, ultima de les masies
amb torre de l'Itinerari esmentat. Passant pel
costat de la Casa Ve.lla, ascendim fins a la
Collada de Vallgrassa i d'aqul a la Creueta
dels Aragalls. Pia del Ouerol i Campqras .
Prop d'aquest -ultlm Iloe cornenca a caure
una plugeta que amb mes 0 menys intensitat ja no ens deixera en tot el trajecte.

CAP ICOR

I

Junt amb la pluja fa la seva aparici6 una
epessa boira que no ens deixa veure res
(~~~-' ~ a quatre passe, arrivant ales palpentes
al corralot de Campqras, on els controls ens
obsequien amb un grapat de caramels per
consolar-nos del temps desfavorable.
Es el dia que hem vist mes gent a
Carnpqras, entre els qui han vingut a «fer
avencs» i d'altres excursionistes que marxen a arriben. Nosaltres sortim en direcci6
a .Coil Sostrell i al cap d'uns moments ja
no sabem si anem cap a aquest lIoc 0 cap
a la Vall de Joan. Ens hem ajuntat qrups de
marxadors procedents dels tres punts de
sortida i anem una bona tropa. De sobte,
entre bolcalls de boira sorgeix una mena de
fanstasma metallc ronronejant. Es la torre
de la linla d'alta tensi6 de Coil Sostrell.
Ens creiem haver superat la part rnes diffcil
del trajecte perc no tardarem a trobar-nos
en noves dificultats.
Un dels equips perd un dels seus C:Jmponents entre la boira i ja no el recobrara
fins al final de la cursa. Eis altres hem de
variar constanment la ruta per no fer cap
aLes Agulles 0 a la Clata, i per no que dar
enfangats en el pis de les arnples avinqudes d'una urbanitzaci6 incipient. Arribem
. finalment al Mas Traval, pero entre fa boira
no veiem al control ni ell no ens veu a nosaltres. Sequim cap a Coli Fe, on els cont rols estan passant tarnbe la seva odissea,
des d'acl efectuem I 'ultirn tram de camf fins
a Segues, on despres de marcar el control
f inal anern a ce real" l'acollidor refugi que
en s brinda un bar proper. Durant una bona
estona continuen arribant partic ipan ts de
la cursa, controls i organitzadors, els quais
son rebuts amb entusiasme un xic sor olos ,
com .a prerni a la seva constanc ia.

Son necessaris tres . cotxes de Unla per .
transportal"

la

gentada

que

a traves

de

' nl unt anyes ha fet cap a Segues. Durant el

tida no anem a ernpassar-nos quilornetres
caminant perque sf, sino a veure nous paisatges

a 'r ev eure'ls pe'r tal d'adqulrlr un

0

viatge tot son comentaris de les lncldencles

coneixement mes fntim del nostre pais, so-

passades, comparant-Ies amb altres de mi-

brevalorant sempre la cultura a I'esport. I

liars

pitjors. Hi ha bon humor i ja es pla-

a 'm es a mantenir amb aquesta practlca sa-

negen altres sartides. Quin contrast amb

nitosa, l'anlma desperta. Encara que la me-

els passatgers del tren que ' ~ n s porta de

tereoloqla s'ens mostri desfavorable.

0

Gava a Vilanova. La majoria estan serlosos,

J. V. B.

callats i abatuts, Han anat a la «capltal» a
veure alguna pellicula, revista
ara no tenen res per explicar-se

Desembre del 1967

exposlclo i

0

0

comentar.

Ninqu no pot negar I'esperit esportiu
dels excursionistes, pero quan fem una

801"-

NOT CIARI
50CI HONORIFIC

GRUP "ESPELEO LC>GIC

Ha estat anomenat Soci Honorific el Sr.
Llorenc Domingo Verdier per rao dels seus
m erits excursionistes, que han estat suficientment dernostrats per ell des de la fundaci6 de la nostra Aqrupaclo.

EI dia 16 de Desernbre, els joves membres que integren aquest qrup van col-local"
un Pe~sebre al fons de la Cava - Avenc de
la Merla. La dita Cavitat esta en el terme
de Roda de BarEL Aquest Pessebre consisteix en un case obert per ' la seva part devantera i dintre d'ell hi va collocat el

FESTA DE FI I CAP D'ANY

Pess eb re .

Amb qran exit fau celebrada, com anys
anteriors aquesta festa tan agradable. No
ens cal mes que felicitar calurosament els
seus orqanltzadors, els senyo rs Jordi Gudin,
Josep Candela, Antoni Llurba i Oscar Forgas.

Estant a l'Irnprerntc 10 present circular
ens c ssobentern de que un o ltre columbari
ha e stof localit~at en" les inmediacions de
10 Torre del Teleqrof, prop del poble
Sant Vicenc de Cclders, en terrne municlpcl
del Vendrell. En a proxima circulor ampliarem els details sobre aquest monument
funerari rome.

de

Ouedara lnstallat en el fons de la Cova
fins el 25 de Febrer.

COMPARSES
Ens piau d'onucior a tots els socis i sirnpatitzants

10 partisipacio de la n,astra Agru-

paci6 ales COMPARSES, el proper diumen-

ge dia 25 deFebrer.
Inscripcions en el local social.

ESPELEOLOGIA (II)
Una mica d'historia. Hi ha hagut nombrosos precursors. La practica de I 'espeleologia s 'lnlcla en la prehlstoria. Si be la
forma d'exploraclo era diferent de I'actual
no era menys interessant. Les coves, Ilavors, servien d'habitacle, per a practiques
reliqloses i de cementirls dels grans homes
que guiaven aquells conjunts de gent poruga· que no comprenia moltes cases que
avui semblen de joguina.

En les

exploracions raonades destaquen els alemanys Naqel (en el karst, 1748)
i Esper (a les coves de Franconia -regi6
htstorlca d'Alemanya-, 1771). L'espeleologia moderna sembi a que s'inicia en les exploracions de l'austrtac Schmidt en la seva
navegaci6 dels rius .subt erranis Reka i Pinka, de Trieste, per alia l'any 1880, i en les
del frances Eduard-August Martel ("18591938), les activitats del qual a partir del
1883 i durant 50 anys, a tota Europa i a
America, posen I'espeleologia a la categoria de disciplina clentiflca. Martel explora
i estudia mes de 1500 coves i avencs, escriu
lnnornbrables . articles i una vintena de lIibres, i forma nombrosos deixebles que
continuaren la seva obra . EI 1908 ve a Barcelona i explora algunas cavitats a Catalunya i ales Balears . .M ereixen esser destacats Walter Von Gzoerning - Gzernhausen
(1883-1945), a Austria, Mossen Font i Sague
(1873 - 1910), a Gatalunya, i E. Roberts, a .
Anglaterra. A tota la peninsula, ultra les
exploracions oeasionals, hem de citar el dit
Mossen Font i Saque com a promotor i capdavanter de les activitats espeleolbgies .en
el Club Muntanyenc de Barcelona, amb
act iv it at s al Garraf.

EI gran desenvolupament actual de
I'espeleologia ales terres iberiques arrenca
de la prirnera meitat d'aquest segle amb
mu ititud d 'adeptes, fins arribar al moment

en que destaca el GES del Club Muntanyenc
de Barcelona (1948).
Del Grup de Vilanova en parlen alguns
Ilibres. Entre ells el titulat «Los Misterios
del mundo subterraneo», d'A. Lubke (1961).
En l'apartat «La espeleologia en Espana»
(plana 315), diu: «... otras varias entidades
entre los cuales record amos al C.E. de Badalona , al de Vilanova i la Geltru, al de
Gracia, etc... con exploraciones diversas
de las cuales se di6 cuenta en la prensa y
revistas propias ... ; las activitats del GES
se han extendido a otras localidades en la
«Cava de les Guixes» y la «d el M undo», en
el termino municipal de Vilanova y la sima
«dels Esquirols», cuyo fonda se alcanzo en
1950 ... ».

I, finalment, en el lIibre «Enc icl opedia
« . ', exp ioren la

de I'Excurs ionisme» es diu:

Cava

de

Vallrnajor

i

la

Cava

Fonda

de

Vilabella»,

Tarnbe han sortit alguns articles al S8tmanari local «Villanueva y Geltru».

La Paleontologia i la Prehistorla deuen
molt al treball dels espeleolegs. Gada vegada van sortint naves ciencles degudes a
aquestes activitats.
Tecnlques d'exploraci6: L'espeleoleq ha
de reunir les mateixes qualitats i aptituds
d'un escalador. Per alxo s'ha dit que l'espeleologia es una escalada al reves, EI material antic era molt pesat; per aixo es consideradauna valentia l'esforc dels primers
espeleoleqs per veneer tals dificultats, Actualment els nous aparells d'escala «elektron», resultat dels estudis de Robert Joly,
a partir del 1931 (escales de duralumini
amb cables d'acerl , els tarns a rna i motor
per grans. descensos verticals, cases Ile.ugers de rilsan, pals metallics desmontables
i darrerarnent els ja famosos «jumers», etc.,
fan la cosa mes facil .

<)

Queden per
fets, pero I'espai
rnonoton, Si n'hl
en alters escrits.
fets i cursets de
anys .de la seva

citar mes personatges i
es curt i resultaria un xic
ha ocaslo n'anlrern parlant
De moment parlarem dels
Vilanova al Ilarg dels pocs
activitat.

A partir del 1956 es fan diversos Cur-

sets dels quais no n'ha quedat constancia.
Recordem, pero, que els dos primers tingueren caracter predominant de muntanyism-e. EI 1957 es fan una colla de sortides a
Vallmajor i a Albinyana el resu ltat de les
quais Iou l'obtenci6 de llur topoqrafla pel
nostre company Blanes. EI 195H, altre Curset, com a resultat del qual els curset lst es
van a les Coves de Sitges. EI juliol del 1959
es baixa per primera vegada a Els esquirols.
EI 1960 hom participa per primera vegada
amb la secci6 d'Excavacions del Museu Balaguer en l'excavacio de la cova-avenc de
C an Suriol. EI gener del 1961 es d6na practlcarnent el primer curset espeleoloqlc Una de
les seves sortides - punta es al sector del
Carnpqras, al Garraf. L'abrll del 1962 es fa
un reagrupament del Grup. Arriben a acudir
en una sola sortida 19 companys a l'Avenc

de la Gelassa i 17 a I'Avenc del Cofi i 14 a
la Falconera. Aquesta ultima, durant marcjullol.
. EI Mary del 1965 es troba el contacte
entre les Coves Gegant i Llarga, de Sitges.
EI novembre de 1965 tarnbe es baixa al Mall.
Surten al setmanari vilanovf diversos
articles dedicats a I'espeleologia de la comarca, deguts 'al company Virella: «EI rio
subterraneo de la Falconera» (19 i 24 Setembre 1964); «Algunos aspectos qeoloqlcos .del Garraf» (24 Octubre 1964); «Las
cuevas y simas del Garraf» (31 Octubre ·
1964); « Las cuevas de Sltqes» (21 i 28 Febrer 1965), aquest a carrec del signant.
En el dese aniversari de l'Aqrupaclo
Excurstonlsta Atalaia es fa la primera exposici6 espeleoloqlca de la comarca i de
les activitats del Grup,
L'ultirn Curset, durant aquest any actual, ha estat el millor de tots i sembla que
ha repercutit profundament en l'anirn dels
cursetistes. D'alxo es tractava.
Antoni FERRER

SECCIO O-ESQUI
Es cornunica a tots els socis d'aquesta

secci6, que tenim disponible a Secretaria
los targes de federat a la Federac lo Espanyoia d'Esqui al mod ic preu d e 150 ' - pesse tes. En aquest preu va inclutt l'assequranca de la Mutualitat General Esport iva.
' D e m a n e u ~ l e s a En Xavier Salleras.
La Secc i6 d'Esqui disposa de material
per lIagar a tots els qui en neccss ltln, als
preu s lndicats a continuaci6:
Socis

Soc is

Esqui

A.E.A. Scc is

No

Esqufs Automatics

Primer dia

25

45

80

Sequents dies

20

30

50

Esqufs no automatics

Primer dia
SegUents dies
Botes d'esqui
Primer dia
Sequents dies

10

25

50

10

15

35

20

30

60

15

25

50

CAMPIONATS D'ESQUI
A tots els aficionats a aquet esport,
comuniquem que el dia 18 de febrer i ales
pistes de la Tossa d'Alp de la Molina, es
celebraran, si la neu i el temps ho permet,
els Campionats locals d'Esqui de la temporada 1967-68 organitzats per aquesta Seccia. Reserveu aquesta data! Hi haura servei d'autocars. Maxima organitzaci6 i facilitats.

SECRETARIA
Los senores d 'e Junta que obrirdn el

Notiflcamos a los senores asociados

local social de 8 a 10 heres de lo neche
son los siguientes :

que estdn a su disposicion los cornets de
lo Federccion Espanola de Montanismo, tra s

Lunes
Mertes
Miercoles
Jueves
Viernes

Lluis Davfu
Joan Fuste
Xavier Salleras
Joan Ferrer
Jordi Gudfn

previo pago de la cuoto correspo ndiente.
Para su e ncargo dirigirse al Vicese-

cretorio Sr. X. Salleras.

AlTAS DE MAIG A OESEMBRE DEL

.Y 1967

1076

Lluis . Gutierrez Muela

1088
1089
1090
1091

1078

Josep M.a Roig Rubiell a

1092

Antoni Campi llo Ruiz

1079

Jordi Lozada .Espi
Teresa Andres Bosquets

1093

A nt oni Cutil las Carras co

1095

Fsc . Xavier V inya ls Ga rcia

1070

Enric Fernandez Pezzi

1071 JoanMartinez Ruiz
1073 Jordi Llurba Sanchez

1080
108 1

1082

1083
1084108 5
1087

Francese Puig Pasta
M.a Ca rrne Segarra Bou

Llu ls A ndres M ont ane
Pere Ballonga Rubio
M .' Carme Barcelo Marti '
Joaqui rn .Jarque L6pez

Joan Martinez Cruz
Josep Jasanada

Mont eslnos

Joa n Ramon Galvez Marig ot
Pere Ferre Belloch

1096 M .' Tere sa Al ba Rorna q os a
1097 Jua n Mart in Sanc hez Garc ia
109 8

Sal vador Pascua l Ve ntos a

1099

Joan Bayarri Farras

1100

Ma rina .M asso GOel1

VEREOICTE DEL "II CONCURS INTERSOCIAl DE FOTOGRAFIA DE MUN·
TANYA" EFECTU T PER L' GRUP CIO FOTOGRAFICA DE CATALUMYA
Prem i d 'hono r a l'obra: Neu als A lps, de F. Cas te lls

1 Premi a l'obra: Restallera, de J . Mu noz .
2
»
»
Neu ilium , de J. Davlu ,
3
})
-, » -. Coli Dental , de J . V ire ll a.
4
»
»
Pedraforc a, de J . Deve rt .
5
»
»Bellesa, de A . Rodrigu ez.
6
»
»Un t res m il, de A. Ord: 'EiS.
7
)}
})
Clm de l Mont Perdu t , J . Rovira .
})
»
Un s pass es mes ... , F. Al varez.
8
9
»
»
Gegant caigut , de M. Prats .
10
»
»
Cordada , de A . Andreu .
11 .
}}
»'pessebre, de J. Car bonell.
'~ 2
»
}}
Lourdes , de A. Ferre r .
13
n
»
So l itari a, de J . Can de la.

»

l lus t r f slmo Ayu nt ami ento »
Federaci6 Cat. Muntanya
Secci6 Fotog . A. E. Talaia

»

A. E. Tal ala

Copa
»

«

Set m anari «VillanuevaFerrete rfa Al ba
»
Restaurant Peixc rot
»
C oca - Col a
»
Nautica Morato
»
Foto Carbone I
»
Op ti c Lle6
»
Bajes , pintor
Medalla A. Ros et
Trofeu Cinzano
»

»

SECCIO DE 'C U L TURA
Ens piau informar als nostres associats
que -el grup de socis que de forma vol untariosa i continuada realitzen l'exploraclo
sistematica de les comarques del Penedes
i del Garraf efectuant una catalogaci6 de
tot alia que pot interessar a l'excursionlsme, l'any passat denunciaren l'existencla de
les restes d'un columbari rorna prop de Torrelletes (Castellet i Gornall , cosa de la '
qual oportunament es feu resso la premsa
local i la de Barcelona. En el transcurs de
la passada primavera es localitzaren dos
columbaris mes, un a Montpa6 i l'altre a
I'edifici conegut per «Casalot d'en Viola»,
ambd6s en terrne de Calafell, els quais, sumats als dos que denuncia ultimament el
senyor Serra Cire, de Sitges, situats a Sant
Joan de Sublrats, i al que ja estava catalogat de l'Arbocar de Baix (Avinyonet), totaJitzen la quantitat de sis columbaris radicats
al Penedes, la meltat dels quais han estat
localitzats per membres de l'Entitat.

Oueda plenament demostrat que per a
real itzar un tasca cultural positiva solament
es necessaria la voluntat en acomplir-Ia,
sense que s'hagi de promoure la creaci6
d'lnoperants seccions de denominaci6 rebuscada.
En el sorteig corresponent al mes
de Gener ha estat premiat el soci Nuria
Vila i Mestres, amb et llibre La Plac;a del
Diamant; autora Merce Rodoreda.
Elsoci premiat pot passar a recollir
el lIibre qualsevol dimarts a dijous de 8 a
10 del vespre, caduca als 60·dies del sorteig.
, En cas de no esser recollit, passaro a
formar part de la /no st ra biblioteca.

LUC;ONS DE CAlALA
A partir del pr6xim butlleti, sortiran
en aquesta secci6 unes elementcls lllcons
de llenquo catalana. Esperem que puguin
ser d'utilitot per als socis.

BUTLLETINS REBUTS L'ANY 1967
Uni6 Excursionista Catalunya
Club Excursionista de Gracia
Foment Excursionista Barcelona
Grup Muntanya Gelera
Secci6 Excursionista Butala

Club Excursionista Pirenenc
Centre Excursionista Terrassa
Din amic Club
Centre Excursionista lsa rd
Centre Excursionista Rubf
Agrupaci6 Excursionista ICARIA
Associaci6 Excurslonlsta Reus
Associaci6 Ex - Alurnnes Valls

TOT L'ANY.
TOT L'ANY.
Gener, Febrer, Marc, Abril i Novembre.
Juliol, Agost, Setembre .i Novembre.
Abril, .Maig, Juny, Octubre, Novembre i Desembre.
Gener, Febrer, Maig, Juny, Juliol, Agost,
Novembre i Desembre.
Gener, Marc, Abril, Juny, Juliol, i Setembre .
Gener, Febrer, Mary, Abril i Maig.
Gener, Febrer, Marc, Abril, Maiq Juny i Juliol.
Marc; i Setembre.
Gener, Febrer, Mary, Abril, Maig, Juliol, Novembre i Desembre.
Marc, Abril, Maig, Juny i Novembre.
Jul iol , Agost, Setembre, Octubre i Novernbre.

ART.

REGALS

PORCELLANA

CERAMICA
LLISTA DE NOCES

C)oaquim ear66 i C)ane
Rambla Caudillo, 33 bis

Telefon . 293 07 76

V I LAN 0 V A I LAG E L T R U.

CASA
DISCOS

ANDREU
_ . TOCADISCOS

GUIT ARRES

SANT SEBASTIA, 24

TELErON 293 07 70
,

VILANOVA I LA GELTRU
. 67 DOMINO - RblalJ CaudillG, 34 - ViMuuRVa y 6elttii 19tia

