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FEDERADOS A:
federaci6n catalana de montana
fede raci6n catalano de esquf
cornire de exploraciones subterr6neas de ccto lufio
asociaci6n espanola de camping y caravana
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a nostra circular ha co plert dotze anys
. Dornlnqo, e presant-ll el rec onelxernent de I' Agrupaci6 Excur
srcnlsta Atalala com a primer
irec 0 que fou del nostre butlleti.
Fe ia escassarnent un parell d'anys que
s'havia fundat la nostra Aqrupaclo , quan
la Junta Dlrect.va ic ons lc era la necessitat d'editar un butlletl slrnilar als que publicaven la majoria d'entitats excursionistes cata lanes . S 'aco~da en principi que
el butlletf tlndr la quat re paqines i el periode de publ icaclo seria blmensual, Es
Idona el carrec de, director de la c·ircular
a' en Llorenc Domingo , el qua l exercl la
seva ml sio arnb un interes i dedlcacio
totals fins al moment de la seva substltuci6 .
·EI primer exemplar del butlletl porta la
data Setembre-Octubre de 1957. S'in ·cia
una numerac lo ordenativa que, s'interrompe sobta dament en el numero 45. Eis anys
1958 i 1959 s'editaren alternativament edicions de' quatre i vuit paqlnes, EI 1960, el
butlleti era de' publicaclo mensual i definitivarnent de vuit paqines, A meitat de
I'any sequent i degut ales quantioses
despeses ocasionades per l'Instal.lacio al

nou Local So c'ial, torna a lrnposar-se el
rit me bimensual , ritme que continua al
any seguent.
Arnb el n.? 42, que corresponla a s mesos de ge'ner-febrer-mar<; de 1963, flnla
la d irecc i6 de LI. Domingo. Eis tres ruimeros segue n s s'editaren arnb un cert
luxe. Fotografia a la portada y dotze pag ines . EI pr esupost queda alterat, ressent i·nt-se,ne l rit rne de' publicacio, i finalme nt .una ensopeqada amb questions de
e ire legal rel ac ionad es arnb la Llei de
Premsa , aleshores en via de reestructuraci a, la tallaren sobtadarnent. A I t lnatltzar
I' any es. publica un butlleti clclostll .Ia de
do tze paqines.
Encara al any sequent s'editaren dos
bu t lletins, sense nurneraclo ni data, amb
fotografies i setze i vint paqines respeicivament. Ais ultirns quatre mesos corresponqueren unes respectives circulars mes
rnodestes, de quatre paqines, retornant als
'p rimers temps del butlletl arnb I'agravant

de I'esmentada absencla de numeraci6 i
data. Aquesta ab senc ia s'intenta substitui r-la al 1965 arnb la lIetra inicial , ben
destacada, que encapcalava I'editorlal in-f ormat iu de' la Junta Directiva. S'editaren
9butlletins, ordenatsce la Iletra A a la I.
Arnb el butlletf commemoratiu del X Aniversari de l'Entitat, arnb 80 paqines , totografies i gravats, es donava per closa
.l 'ed ic io anual de I'Aqrupacio.
Eis dotze butlletins corresponents al
1966 estaven ordenats segons una problernatica previsi6 del temps al Pirineu en el
me'S corresponent. A I'any segUent el nom
del mes ja figura a la capcalera del butIleti, sense necessitat d'ut6piques previsions rnetereoloqiques. Eis dos ultims
anys de publlcacio del butlletl ja s'han
estabilitzat com de publicaclo mensual i
-c ont inqut de vult paqines. Total, amb e-I
present exemplar, durant aquests dotze
an ys han arrib at a mans dels socls 107
.b ut liet lns. Molts dels nostres consocis els
quarden curosament, fins i tot tent-los
enquadernar alguns d'ells. A mes de les
circulars, molts inclouen en la col.lecclo
alguns proqrarnes editats amb motiu
d'acontelxements memorables, com son
els. concursos de sardanes dels anys
1960 i 1961 , el Camparnent de la Mediterrania de ! 1962, el del Penedes del 1968
i la Cursa Social del 1966.
Tal com [a hem esmentat, el primer director fou LI. Domingo, des del primer
exemplar fins a desembre de 1962. EI
substituf Joan Nadal , el qual dirigf solament els exemplars 43, 44 i 45. Motius
particulars I'obligaren a renunciar al carree i fou substituit interinament per Pere
Carnaros, el qual a I'any sequent ascen'dia
a President de l'Entitat. A pesar de contar amb una: de les Juntes mes nodrides
del historial de l'Aqrupacio, ninqu es votgue fer carrec de la direccio de la circular, i l'interinitat de,l President-Director es
perllonqa fins al marc de 1967 en que
n'acepta la responsabilitat i'actua) director Xavier Capdet.
EJ fet de la publicacio de la nostra circular no obeiex a un caprici particular.
Es un deure que tenim envers la nostra
especialitat de
societat excursionista.
L'excursionlsme es una obra essencial-

rnent cultural, i corn -a tal obliqa a que
Ilurs actuacions, tan siguin en el camp
esportiu com en l'estudios, quedin ressenyades en lIoc adient. L'Aqrupacio la constitueixen mernbres actius i passius (0: semi-passius, que son una gran majoria).
Princlpalment als no totalment actius esta
dirlqida la nostra circular. En ella poden
veure que I'lnteres que els Impulsa a ingressar a I' Agrupaci6 no els ha de defraudar. Si ells, per motius paticulars, no han
poout seguir acornpanyant-nos, poden
comp rovar que la nostra missi6 sequeix.
L'abast de l'excursionisrne es molt extens:
Impressions d 'excursions a muntanya, noticies folkloriques, idiornatiques, 0 en fi diguem-ne cientffiques. Una gama lntinlta
dactivitats per l ot s aquells soc is que vulguin col.laborar-hi, Per limitada que: sigui
la nostra erudicio, el tet de consignar per
escrit aquells details curiosos que, ens
han sobtat , contribueix a enfortir la nostra
cultura.
No endebades r' nom de) nostre buttleti fjgura ja en oibhopraties especialitzades. Com es pot veure al Ilarg del relat
exposat no tot han estat flors i violes.
Actualrnent , i la cosa ve de temps, ens
remou la conclencia la dificultat d'establir un programa d'excursions arnb un
temps determinat. Superar aquesta crissi
ha d'esser un objectiu Inajornable.
Sec,cia de Cultural de I'A. E. Atalaia

Secre,taria
IN FO RMACION PARA TODOS LOS
SOC!OS DE LA ENTIDAD
En la ultima Asamblea Gene ral Ordinaria de Socios, celebrada el dia 12 de Julio del presente afio, uno de los acuerdos tornados tue contratar un empleado
el cual tendrfa como misi6n hacerse cargo del local, desempefiando los trabajos
que estaban a cargo de los respectivos
vocales de, turno y adernas del mantenimiento y alquiler del material de la secci6n de montana.
Notlticarnos que a partir del dla 10 de
6e,pti~mb,ne el menclonado trabajo 10
desernperia nuestro cornpafiero Sr. D. Isidro Llaverfas Mestres.
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. 'So n a u s es ' llet e el es m d 'una c;xc u r io . q e havem
lebrat una col la
e
co rr p I~Y de la no ' a
g rupa c i6 du an t
le s a .arices d ' nquany,
De mom nt , i p e r c rnen c ar, el dia 4,
a la tar d a, e ls orqan itz adors v an avis ar a
to 'ho m q i e en 1I0c d e s o rtir ales 3 de 'a
m ati 8 a, s ort ir fem a le s 9, ,p er ue e l xo,
fer d I' au to ca r, en Cr istot o r, no tenia enca ra el p as sap ort n i la carta verda de rutao TOrt p leg at , q u e so rt lern de B arcelona
c ap a F a nca a l vol an t de les 12 del mig- ·
d ia. Per s i un c a , a rri b an t a Fi eres , ~~ s
va resoldre d e, pro etr ell nostre fa cit re- .
b o t amb 'd ue qarrafes d e i negre . . Era
de l ot ne c es a rl p er rna ntenir la g res.c a
i fer 'o r9a xi r inola. ravessern la tr o ntera,
se nse ent reb anc . A I' hora , era , d e ca·npe r rra n s, I m ornar 9
v ia r
evse '8
;Pp .c c ar ' mb c ra ";'-' 1
m es agre s .
l\ el la a e c r la pri
"ni t de II ro"
i es v a pet . . . ar b i aqu ian a l lJe i ie la c a, c . Se g in 'e nder re tera , p ro'
: p r Greno . Ie,
i
lb r vi Ie,
fi ns que, en ' un a fort a pu j ~ a aba n d'arrib a r a Meg eve va e sse r c onvenie nt d onar
al cotx u na ho ra de re p6 . Comencava a
f u rn ej a. Nos alt re - gana,piesaprotitarem l 'e stona per fe r unes car reres de barq ues a l i I que baixava pe r aqu e Is ind r ts . A c ornencarn en t d e la ta rda arrib ern a C ham on ix .a rnb u n a fa m que e ns
arbol .a . n Marcel.Il i j o qu e ja ha vlern
est at a Xamo n ix , d on ant -n os-le d'experts,
fc:
c a,rr ega r a t oLlo m les motxilles, paquets i boss es , t ot as egu ra nt que el CaiTIping e ~ a molt a p ro·p. Qu an arr ibe,m -iO
trobem I'en trada. Per a si es t anc at !! IJn
o t it cartell ens d iu "Interdit qU Camping
Dan ger d'i·non,dations·". I, ara, que farem?
Despres d'unes Ilargues gestions, dec,idim anar all c am ,ping de "Les ' Pelerins",
uns qulametres mes aval~.
Ja inst a'l. lat s, creiiem convenient, abans
d~ pujar al Mont~Bla,nc, tenir un dia d'es-.
pla.i" alprofitant-Io per cOfnprar el que conving~es i escriure posta~s.La visita a aJ1
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gu ns es .ab l irnents come rc ial s feia que
q ua n ens t ro b ave 11, . poses .im cara d 'e 9 iats . lot ell p reu s e re n as tronom ie s,
x ern p les : n g e r 0 de cerv sa : 50 pte .
i na b utac a al cine p e r e u re "Les Eto iles du Mi di ": 72 pte . I Ja s o rn al
r
i ~S
di a . Una b o n a c o I ', c arre g at am
m tx illes p lenes d e t lb r i, piole , c
i c rarnp on , en ~ p res nle
c
I' s ta c io
de ls Pele ·ins pe a ar aLes t10U hes , ;
corn en c a r la pui ada a l J1on t- B 'lan ~. ~ ' I
Ie ci ne d el mati d e l dia 8 . .. i q uart s j e
si s ... i les is.. .. i qu a rts d e set. I
.re .r?
Que n o p assa a a lies c ine? P
s i om
di v ndres, i
Quia d e I'e ta ck) ~ iu qL ,e
pa ~a
a le
et. .. .. l! l Aqu e !a I I ...) es p " s
fa darre ra eston a q e p as sem esp e rant ,
p r .U 8, ar ri bant a Le H ou ch es, iavem de
er
es de mi t]
ora d e CUd r' j ' Ieter ic, i e ens portara a Ve levu e i es taro
al
e i nallera I e r m L nta ra -f i -. . . id
d. I' i I . A ' ' e o n , veri t ab le rne t.. c omen ca I' sc en s io .
ot a
e 'a e c ia' e n Ie
es"
d . . , la p rop era Ge,lera de Bion a a , i l 'asp .cte ja 18 d' a l a mum nya . .....·::r '8gat8
C rn ana em i la le ntitud que im p sa a n ar
en n qrup d 'on ze, fa qu e· aq ue lla llarg a
Qrin.1pada a pi e s o l ,n o ' acabi rna '. Mal de .
CR,p , S8 ', c a lo r, c ans am ent, pe LJS llaq ats ,
etc., 'fa ue a rribem a l Re·f ug,i d e G out e r~ ,
a 3.8 7
t. ,
a ir al 9 asq ot ats. Re <f ats
pe t un b n t i e ri a a. e d e m j·: s. .laun a
i s bres d e sopa , an e rn a dormi r a qu arts
de n o,u . Deie rn ,d o rm ir? En, el lI oc de sis
ens fa n col.lo e ar onZ8 , com si fos si m a ena d es, fen t . f e la te m,peratura ~ :J Q e ntE. S f in a fer-no s o rt ir · d els sa c·-- i dorm i e n ca I Q ote t~. Tot i aixQ no p o guerem
ac lu c a r I'u ll. A qu a r s d e t res ens '3ve m ,
i des.pres de fe r una
ueixela,da, c o l. loc ar -nos els cram,pons i enco r,dar-nos sort im del refugi il.lu·minats per la lI um de
ie s Ilinternes. Encara
fosc. Tres cordades de yilanov'i ns , a exce,pci6 d'e·n Cuellar
i la Ros.a Ricart que es. que'den al refugi,
c.omenc~m a r~muntar, fent cap. al Dome,
I
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du Gouter, a 4.304 mts. quan [a ha sortit
,a l sol. EI pendent as redreca i el vent
fred i els sfntomes inicials de mal de
rnuntanya fan que en Lluls Daviu i la se'v a esposa 'M .a Pilar es quedin a la cabana Vallot, a 4.362 mts., acompanyats del
qui suscriu.
Dues cordades continuen l'ascensi6 sa,g uint les Bosses du lD romadaire i per
·Ia darrera i espolada cresta que porta fins
al cim. Per fi, ales 12 del mati es assolit el Mont-Blanc, amb els seus 4.807 rnts,
d'altltud, pels companys Marcel.Il Ferrer
j la seva esposa Marqarida Paterna, As.surnpta Baig, Nurla Alba, Ricard Artigas i
lsidre Poch, La panorarnica es superba,
tenint a primer terme e,l Mont Maudlt i el
Mont Blan, de Tacul, a 'a dretala veasant
Jtallana, arnb la vall de Cormayeur, rnes
Jluny la Dent du Geant, les Grands Jorasses i I'Aiguille Verte, mes a sota la regi6 de Les Aiqulltes arnb e,1 Grepon i la
conequda silueta de l'Aiquille du Midi, al
fons Chamonix i al darrer terme les Aigu'ilies Rouges i Le Brevent. Una ullada final
als lIunyans elms suissos de la regi6 del
Valais i abans d'empendra el retom, les
consequens fotografies i pel.llcules del
gru'p. La devallada es forta per6 el goig
d'haver aconsequit el cim fa que' no es
noti tant el cansarnent, fins, que tots reunits altra veqada arrlbern al refugi de, Gouter, a ies 3 de la tarda, Ni temps hi ha
de fer un piscolabls. A quarts de sis surt
I'ultim crernallera i queda un bon tros de
baixada desqrlmpant, situaclo que, fa que
les noles poe avesades en aquest afer
prenquin moltes precaucions. Prop de, les
cinc de la tarda ni esma tenirn de mlrar
e'l rellotge. Arribem al Nid de l'Aigle esgotats i migcorcats, amb una fam que
elns fa regirar tots els racons de les motx'illes, i menjar-nos les escorrialles.
L'arribada aLes Pelerins es a1poteosica, car els qui han que'dat al Ca:m1pament
ens han vingut a re'brea, l'estaci6 am,b
tanta xirinola que fa que els fra,ncesos
ens mirin estranyats,. Tenim· un, dla de re,p 6s a, Xa,monix, qu'e alprofitem per visitar
la Me-r die Glace, i les seves Grutes de
Gla9. A I'endema em,prene'm el viatge a
Sui"ssa. Traspasse'm la fronte'ra a Vallorcine se,nse dificultats" continuant fins a

Visp on delxem l'autocar i muntern al cremallera que ens portara a Zermatt,
Ja damunt al tren, el jovent s'encarrega de comencar la gresca, una canco darrera I'altra, tent-se notar el nostre alegre caracter celtiberic arnb els enqomats
i silenciosos surssos i anglesos que tenlern al voltant. A Zermatt el temps [a no
es arnic nostre, i la seva bariaci6 fa que
'h ag im de dinar dins les tendes, La pluja
i la boira no ens delxen ni un moment,
Cal, doncs, no perdre el temps. Hom ha
decldit muntar una "tirnba" iper tot
arreu surten jocs de cartes, organitzant-se
Ilarques partides de "Pamiro". L'inseguretat del temps fa que no, hi hagi massa ganes de pujar al Oervino, [a que encara no
l'havern pogut veure, Sem1pre te enganxat
un nuvol, Aprotitern I'ocasio per visitar el
Ce·mentiri i el Museu Alol, asixl com anar
a prendre la cervesa al Calfe du Pont,
Ens decidim a fer I'enderna una excursi6
fins a la Hornlihutte, pero encara no havlern tombat e1 Llac Neg.ne' quan va co .,.
mencar a ploure, i hem de tornar rapldament a ixoploqar-nos a l'estaclo del Teleferis. Es decldelx fer la devallada i, pluja
un altre cop!' Mes avail, a la vila de Blatten, on ens quedern a dinar, tronlcarnent
Itueix un sol esolendld e·n un cet blavlssim, alxo si, l'esvelta i altlva silueta del
Cervino, cornpletarnent tapada,
Vist el temps, marxarem un dia abans
del que tenlern previst, i la sortida de Suissa i l'entrada a ltalla la fern en,mig d'una
forta ternpesta. A mtt]a tarda, sense haver dinat, tern parada a Baveno, una vila
al costat del lIac Mag /giore, encara que
aquest ens l'lrnaqlnern, puix que la boira
i la mitja toscor que hi ha, no permeten
veure'l s·i no es per les seves voreres,
Arri'be,m al ca·m;pJng d,e, Torino, a quarts
d"una de, la nit, i com a sa,lutaci6, quan
ja dormiem, va esclatar un,a tempesta de
-Ies mes fortes, que recordem. Fins i tot
a'lgu·nes te'n,des feien aigue-s. Sort del'aixo!pluc de, I'autocar. Torino, crec que a la
majoria de nosaltres e,ns va fer una pobre impressi6, potser accentuat per la
quasi total deserci6de'ls seus ha.bitants,
que ha,vien' 81profitat el dia de' festa de
Santa Maria per marxar de la ciUt1t. L'aspecte fosc i brut d,e,lse,d'ific·is, alguns "pa-

CONSOCI PREMIAT
E-I nostre company Xavier Garcia i Pujades ha estat prerniat en el concurs literari organitzat a Rilpoll arnb motiu de les
Festes populars de cultura Pompeu Fa-bra.
. EI seu treball "Un poole: La Torre den
S!panyo-I" ha obtingut un accessit del
premi "Juvenil Oriflama" ,i, seqons les
-b ases, sera publicat en aquesta revista
catalana. Felicitem novarnent al nostre
-c onsoc i per la seva notable la-bor Iiterarla.
NATALICI
1 a liar dels nostres consocis Ramon
Martf i M'aria Planas . s'han vist alegrada
amb la presencia del seu primer fill, una
mena. EI seu nom Marta.
BUTLLETI DE L'E. C. A.
Ha sortit a la lIum el n,.O 2 del butlletl
-d'Intorrnaclo i relaclo de l'Espele,o Club
Arrnanya, aqruparnent esoeleoloqlc vilanovf de caracter independent. Es detallen
diverses cavitats de la serra de Saint LIerene de·1 Munt, Castellolf i baumes del
Montsant, Felicitem a aquests actlus espeleoleqs.
~ECROLOGICA

CIRCULAR EXTRAORDINARIA
La circular corresponent al proper desernbre tindra caracter d'extraordtnarla, A
tots aquells socis que vulguin col.Iaborarhi arnb Ilurs escrits (relats d'excursions
articles de divulqacio, etc.) els prequern
entrequin els oriqinals (escrits a maquina
a doble espal i en una sola cara) abans
del dia 15 de novembre, data en que es
tancara l'adrnlssio.
RECTIFICACIO DEL TERME
(En la c.ircular del passat mes d'agost
esrnentavern certes particularltats urbanfstiques en uns terrenys que sem 'pre' havfem cregut eren vilanovins. Coincidint
amb aquella nota hem Ilegit en el perledie local que s'ha acordat etectuar una
permuta de terrenys entre, el nostre Ajuntarnent i el de Rlbes, Com a axcurslonlstes interessats eon la geo,gra'ffa local, ens
hauria aqradat que la inforrnaclo publica
·a l respects tos rnes extensa i .detallada.
Si mes no, hom pot suposar que tot pleg·~t no' es mes que I'arranjament i ace-ptaci6 d'un fet sonsumat,

,E'I nostre consoci Jaurne Bertran ha so·
fert la dolorosa prova de' perdre el seu
"fill Jaume, de cinc anys d'edat, vlctlma
d'un malaurat accident. Des d'aquestes
lfnies testlrnonlem a la familia Bertran
el nostre pesar Ip er la perdua del tendre
Infant, expresant-els-hi e,1 sentime-nt afec'tuos que ens merelxen,

CAPITOL DE CASAMENTS
-E s celebra l'enllac matrlmoniat dels
nostres consocis Xavier Salleres 'i Nurla
Vila. Llarques i venturoses felicitate.
Tarnbe ha contret rnatrlmonl el nostre
associat Casimir Massana amb Neus Cuadres, de la velna poblacio de Ribes. Igual.
ment, rnoltes felicitats.

De Vilanova als Alps

Sete i despres a Fig'ueres, per dinar. Havent passat la frontera quasi sense aturarnos. Ers civils arno orou Ieines van regirar res.

l ac ett i" mig enrunats i els cornercos tancats va fer que passessim un dia prou
avorrlt, sols eixuqat en part per un dinar
esplendld a base', de la classlca "pizza"
itallana. Poca historia te la resta del viat-

ge.
Ai dia sequent ens aturavern a Cuneo
per comprar regals i "souvenirs" i a la
1ar-da, ja dins de Franca, vlsitern Nice·,
corre-cuita, perque s'ha de fer cap a Marsella aquella mateixa nit, que, cal dir, la
vam passar en vetlla, tornbant pels voltants del port. L'enderna ens aturavern a

L'acte final d'aquesta memorable excurslo va tenir Iloc feint un tomb a la Ramola de Vilanova, cantant arnb tota la for9a que, ens quedava les cararnelles que
yam cornposar en, aquest viatge, . la darrera estrofa de' les quais diu:
"Som· un gru,p de l'Atalaia
que havern pulat al Mont-Blanc.
Havem fet e'l turlsta arnb poca vista
i tornern sense "cates".

medievals defensives

LA

r

(6)

RRE DE SEGUR

'EI muruc rp: de Calatell esta compost
,p el con junt que formen els nuc'is de 'CaJafell de Dalt (0 Poble), Galatell de Mar
,( 0 Platja), Mon pa6 (quasi deshabitat actualment ) i Segur, aquest uttlm 1I0e pobl adfssim en I'epcca estiuenc a. L'lncorpo.rac lo d 'aquest darrer ag regat al rnunicipi
de Ca'afelt es relativament recent. Durant
alg uns segles, junt amb C unit, pertanye a
Ia j u isdiccio del Castell de Cubelles , com
tarnbe n 'havia depes Vilanova.
'C rid a l'atenci6 -al ,m ig del caos urbanistic de xalets, motels i cornercos de cara al tur,isme- la pervi vencla al cim d 'un
turcnet si tuat al co stat de la ca rretera,
de I'anornenada Gasa Ve lla de Segur. La
terre de defensa i altres edificis adjunts
I'identltiquen com a I'antigua Quadra de
Segur. Hom ha arribat a suposar, sense
Igaire fon am ent, que Segur de Calafell corres:pon a I'antigua Subur romana. EI nom
de "S egur" 0 "Seg ura", segon s E. MoreuIRey, ind ica ind ret tortitic at, de seguretat.
H~
a
,-,u J
ob lats hornonim s que po.den oc asio nar c anfu i6. Aixl tenim: Segur,
aq re 'a de Vec lana (An o ia ) , La Pobla de
S e ur ( altars J us a) i Se g ura, agr eg at
de
a I
del C m pt at (C o nc a de, Barbe ra) .
(, Ig una ir ilin t de no ms fa supos ar s i
no ' i haur a q . . learn .n 9~ que ooincideni a am b les pe rtenenc ies ue les fami lies
d s C · ebai .e n i n en e l
n te rns de Is
p . les d e G a Ia f Co n i II i ·Se c» I r ( a Ia C0m arc d 'A noia ) mol t sernb la nt amb Caiare ll , Cun it i Seg u r, al Ba ix Penede s, La
p rim ra rel acio q ue te rim dels Cr ebal
d 'A noi a .m b e ls
e~ur i Cuni t del Baix
Pene des la veie m en u n doc ume n t del
Ca rto ral de Sant Cu gat d atat a I'any 1210"
e- n e l q ua l Poneet a, .I illa de " Raimundo
de C reba ssino" ve nd l concsde ix al seu
ge rma Guillern i a la seva muller " Errnesse n d i de Cun ies" (C un it }. . I'honor de la
Q:Jarl ra de, Vilano va del '·Cam ! (Anoia), en
61 ~ I O C dit .C asa l Dariol. Signe'n aquest docur::en t, entre al tres, A. de 'Segu r, Examens de l'A fbo rn ?-r (Santa Oliva) . ~ P. de

a
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Crebassino. Aquest nom IIat: nitzat de
"Crebassino " i llur procedencia de la .
coma rca d'Anoia paden fer sospitar algu- ,
.na relaci6 amb el poble de Carbasf, agregat del terme d 'Arqencola, molt proper
als pobles de l'Anoia abans esmentats
.q ue g uarden Iligam s de posse si o amb la
familia Crebai,
En el reial privilegi co nced it pel rei
.Iaurne I a l'a ny 1232 a C ub lies i al seu
terrne hi consta l 'e xisten c ia de les q ua- ·
.d res de V ilanova, Bocac res p a, Segur, ·i els .
lIoes d"Enveja ( Sant Joan ) i A de rr 6 (Sant
.Ge rva i). EI 1238, .G u illem de C re bai c o n..
c ede ix al monesti r de an C ug at el .ho· ·
nors i possessions . q ue te a la casa de
.S eg u r, s it uad a en el terme de l 'c aste ll de
.C ube lles, Aquest Guillem de Crebai es
I 'esrnentat en el doc ument anterior, casat .
.am b Errnessenda de Cun it. En el matelx
any 1238, Guillem de Lletge r de ineix al
m onesti r de Sant Cu gat la d onac i6 feta
pe r G i l em d e Cr eb al, i q ue Sibil.la de :
S ur ( mu ller el Ll etqe r ) li d on a e,n tes- ·
tam ent en la .,\ orno ( ca sa) d e Segu r" i
que. eren seus. Es molt po ssi b le q ue Ermessenda de C unit i Slb il .Ia de ' . S e g u r~
t oss in parentes.
Tarnbe el 1238 "Guillelmus de C rebey
no " dona a Sant Cugat tot el seu patronat qu e t e i deu a "l 'ecc tes la. s . vlaria de
Seg ur" , am b les seves pe rtenencies. Ac-'
tU 211. en t
lmmediata a la Casa Vella
de Se g u r, ex iste ix la capella rornanic de
Sant M iq i e t. No deixa d'extranyar-nos el
q ue un a c ap e ll a ded ic ada a la Verge fos..
p osad a po steri o rment so ta e l pa .ronatqe
iun arc anqel , Cap t mbe , la possiblll tat
de
18 l'esqles!a de Santa Maria fos una:
a lt re c ape lla avui dia cornpletarnent desa-·
pa req ud a.
EI 1244 I'abat Pere de Sant Cugat esta-·
b! e ix la preposi t ura de~ " Pen : .ens l" i hon O l~ s de , " ·Securo,"" que Guillem de C rebar
havia don at al Cenobi. EI 1260 el rei Jau-:·)
fDe r c ornp .~ el casi:eli de Cube H 8 ~ a',;- o.nQ..:
de l- ravaria, e l' qual ho tenia del seu on ~-/
cle Gui !lem <teoClar2m unt. EI Ifmi.t :dt ·! cas --:'

-t e ll pel cant6 occide nta l jurisdiccionalment confrontaba arnb el de Calafell, que-d ant Segur dins dels limi ts de Cubetles.
.A. l'Arxiu de la Corona d 'Arag6 l1i ha un
document datat al 1278 on s 'espec ifica,
entre altres details, que Dalmau de Cunit
i el cavalier de Segur queden obl igats a
servir al rei amb homes i a r rnes, igualment com altres cavaliers feudataris que
habitaven en el te rms jurisdiccional del
castel l de Cub elles. E! 1356 era cmyor
de la torre de Segur, Jaume de Ml ralpelx.
En el fogatge etectuat al 1359. Cu nit i Segur tenlen conjuntament 25 foes.
EI 1380 es feu arnb el sen yoriu del castell de Cube·lle,s, i per tantde la terre de
Segur, Bernat de Fortia, perdentne la propietat a I'any 1387. EI 1591 era propietari
·d e la quadra de Segur, Galceran d 'icart.
EI 1667 s 'esmenta en un document de

ALTA MUNTANYA
L'enorme increment que, ha pres e'n els
-darrers anys les sortides d'alta muntanya,
ha canviat sensiblement la fisonomia
d'aquest tipus d'excurslons.
~i abans, per fer una sortida al Pirineu
·es qualificava de proesa, i anava precedida d'una gran preparacio i d 'uns tratees realment extraordinaris fins al punt
que quasi superava amb animaci6 la fase
preparatorla a la fase ejecutiva , avui aixo
ja no existeix. Les excursions lIunyanes
amb ascensions als elms de 2.000 0 3.000
mts, es rea.litzen arnb relativa trequencla,
Un axernple ens e'l dona no fa pas gaire
Ia participaci6 dels representants de I'A.
E. Atalaia en e,l Rallye d'Alta Muntanya
que cada any organitza el C. E. C. ion,
"a m bo una partlcipacio de cine equips de
"tres persones cada un, tan sols erem superats en nornbre .p e r una Entitat que en
. .presents sis. Mentre l'any passat orern
tres Entitats les que presentavern una maxima participaci6 arnb quatre equips ca·d a una.
Pero, no obstant, I'experlencla ens ha
demostrat que el nombre no ho es tot ni
molt menys, ja que cada any s'ha donat
a coneixer una manca de preparacio, en
un nombre molt conslderable d'aquests
partlclpants. L 'evident enverqadura que

l' arx iu del Mas Trader a Carles de Llup ia
co rn a sen yor alouer .,d e la quadra de
Se gur.
Ac t ualrnent la torre de .S eg ur, quelcom
" refor mad a, segueix aguantant les envestides del temps. La part superior fou escap cada, areqint-hl una teulada ados
ven ts. Conserva restes d'un mataca, arran[a t posteriorment, La part inferior es Ileuger ament t alussada, apreclant-se algunes
fil aces " d :OiPUS spicatum". Es veunen algunes esp itlleres, probablernent obertes
e'n ep oc a tardana .. L 'ermita rornanlca de
Sa nt Miqu el es al da rrera de la masia, a
pocs met res. Consta d'una nau arnb dos
absis semicirculars. En trada de punt rodo
encarada a migdia, i un petit campanaret
d 'espadanya, escapcat, sobre Ia teulada
sost inquda per una volta apuntalada,
.
v. c. v. · J~ V. B.
rep resenta optar a un bon lIoc en la cllassificaci6 final d'un RaJlye d 'Alta Muntanya,
requereix un antrenament cornoletlssirn
tan ffsicament com tecnlcarnent, i entre
els nostres joves eren poquissims els que
anaven ben preparats, i que poguessin
aguantar fins al final l'esqotadora cursa
de dotze hores diaries pujant i baixant a
vegades desnlvells superiors als mil metres , sabent-se guiar per si sols amb el
mapa i la bruixola, i quan 0 co'm s"ha
d'utllltzar e,1 piolet i· els grampo'ns·, etc.
Per aquest motiu, doncs hem estudiat
un cicle de sortides de preparacio, S'en
fan carrec en prlnclpi, com a vocals,
en Marcel.lf Ferrer, .Josep Blanes, Antoni
Penna i Antoni Llurba. En el cas d'absencia de tots quatre nomenarien un substitut de, reconeguda experiencia. Aquestes
sortides tindran una puntuaci6 apart del
prernl a la constancia, i, al tlnat seran
premlats els primers 1I0cs. Les bases 0
norrnes per aquesta .classificaci6 les podeu prequntar a qualsevol dels vocals
anornenats abans,
La Inauquraclo d'aquest cicle tindra
lIoc el proper 1 i 2 de Novernbre amb la
particlpacio al 1 Rallye de Muntanya de
Tarraqona que, organitzat pel C. E. Gi ..
nesta, de Tarraqona, recorrera els bells
paratges de la serra del Montsant.

Grupo
'EI dla 24 de agosto se terrnino despues
de la segunda tentativa, una "Primer-a"
en el Petit Pedratorca, el cual esta situado en el Macizo de Garraf.
Esta ascension fue real izada por los
j6venes escaladores del qrupo Angel Vedo, y Juan Chaparro los cuales reallzaron dicha escalada en el tiernpo de 3
horas y media.
FICHA T·E,C,NICA
ombre: Petit Pedraforca
Emplazamiento: Vall de Joan (Garraf)
Altura: 289 m.
Desnivel 0 , vertical 40 m.
Pared: Cara Oeste
Dlficultad: D (Dificil) IV.o L. Y A 1
Via Chaparro -Vedo: Via C,have,.
MATERIAL
Un Cordlno de 40 m.
15 Pitones

"

U

18 Mosquetones
4 Estribos.
Se deja abandonado un taco de madera y do'S escarpas, una al terminar el die d ro y otra por encima de la higuera, para
que el descenso se pueda efectuar en
"Raip:pel"

c..
CU RSIL LO DE ESCALADA
Para los meses de Octubre y oviernbre tendra lugar, en nuestro local social ,
un Cursillo de Escalada en Roea y tecnl .
ca de Alta Montana.
EI Cursillo conslstlra de Clases teori .
cas y salidas de practicas .
Organizaci6n seccton de Montana y Escalada. Para intorrnes: los Sres. AlvaroArchilla y Jose Julia.
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Qu an l'any passat, en mo iu del II Campamen

del Penedes, us parlavem d'un

j rn d'esplai i d'amistat i d'encaixades de

mans, ho feiem tambe amb el desig que
lainvitaci6 fos per enguan,y i per tots els
anys vlnents, a: fi que aquelles amistats

que arnb prou feines tlnquerem temps de
saludar, ens trobem una allra vegada sota
l'ombra

d'aquest

accllldor

bosquet

de

l 'Ermita de Lurdes.
La maqnltut d'aques tradicional fesiei ,
que anyalment celebra la nostra Entita ,
ha fugit dels termes que haviem previst,
fins al punt que enguan,y, degut a l'auqment d'asslstencla i al calre que prenla,
hom ha decidit anomenar-lo Campame tAplec de lardor.
Que aquest jorn de cara a la

atura,

sigui curull de lola per ~ tothom, i to
poguem dir:
iiL'any vinent hi lornarem!!

EI Santuari de Nost ra Senyora de Lurde s-Loreto esta situat a la riba dreta del
Foix dalt d'un petit promontori que, obliqa
al riu a descrlure un accentuat meandre.
L'ermita queda dins la finca anomenada
Moll d'en Galtes, que com indica aquest
nom esta centrada en I'antiga masla que
anteriorment fou moll tariner. Aquests
veils molins fluvials que escalonen les riberes del Foix utilitzaven el sistema dit
de "bassa", dloosit en el que emmagatzemaven el poc caudal que circulava pel
Ilit del riu mitjancant rescloses i recs,
i un cop 1a bassa curulla, es descarregava
un doll abund6s sobre la rcda de pales
que movia les moles. Restes d'aquest d!p6sit i de I'arcada per on sortla I'aigua,
pot veure'ls encara tota persona que
assisteixi a l'Aplec.
Durant molti sims anys aquells paratges que avui dia trobem bucollcs i talaguers, eren conslderats terestecs i· de -nal
averany. Contribuien a formar aquest estat d'opinlo les deficients vies de comunicaci6 que hi conduien i el fet de que algunes partldes de bandolers n'havien fet
lIoc d'operaci6 en mes d'una ocasi6. Rocacrespa i Can Cucurella foren assaltades
i torturats els seus habitants. A l'any 1844
el sornaten de Cubelles sorprenque i captura al Moll d'en Galtes el bandoler anamenat el Ferr ot de Vilanova, unlc supervivent de la celebre partida qu e comanava
Josep Gasol de Montm ell (a) Cr astoner,
Cap a I'any 1880 els propletarls del MoIi d'en Galtes , Ceferi de Fer ret i de Ma rt i
i la seva muller Antonia Galte s, decld iren
c onstruir a les se:ves expenses i sota la
d irecci6 i p lanets rea litzats pe l propl senyor Ferret, un santuari dedlcat a la verge
de Lurdes. L'errnlta dependrla de l'esgl6-

sia de Sant Pere de Castellet, terme en el
qual esta situ ada. A l'any 1886 quedava
adscrit aquest santuari a la Santa Casa
Ide Loreto, i es construia dessota seu, una
mena de gruta que venia a esser la reproducclo en pe.ita escala de la de Lurdes
de Franca, Pel mes de maig de I'any se,g uent es cerebra una solernne festa religiosa al santuari de Lurdes. Hi acudiren
tan ts vllanovins que el dia anterior al rOmiatge no quedava a la vila ni un sol carruatqe per lIogar. S'estava construrnt
l'actual carretera de Castellet, i si be en
un principi as dique que els vehicles passarien per la nova via, I'estat de les obres
obliqa a utilitzar el malrnes carnl veil. Per
I'agost del mateix any s'anunclava un nou
rornlatqe i el "Diarlo" loca! dela que pis
romeus carlins portarien un estandart on
es lIegiria "EI liberalismo es pecado".
A I'any 1891 es prornoque una subscrip..
ci6 per a l'acabarnent de les obr es de
I'lnconclus santuarl. Pel juliol d 'aquell any
el peri6dic "La Defensa" publi cava la pri"mera relaci6 de donants fig ura nt-hi 'es
persones rnes re,p'resentati'ves de Vllanova. L'lrnport asce nd la a la quantitat -Ie
267 pessetes. EI 1901 es ru morejava que,
els P.P. Carm elites s'interessaven en l'ad,
quisicio de la finca j el Santuar i, amb
l'ldea d e fu nd ar-hl un qrandlos convent
Es deia que ja estaven fet s els planets
·i que el s rnasovers hav ien rebut la noticia
de lIur corniat. La notfcia no es confirrna.
A principis de segle es ce lebraven nombrosos rorniatqes extraordin arls per part
de la parroquia de Sant Antoni de Vilan ava, assistint-hi representac lons de totes
les associacions parroqulals i dels pobl es
de la cornarca. Es celebrave n al mes de
maig, sortlnt en process6 des de Vllan o-

va, portant-se els estandarts de cad a confraria i presidint I'imatge del Sant Crist.
Es sortia ales cinc del mati, AI retornar
de Lurdes, a I'entradade la vila s'ajuntaven un gran contingent de persones que
els esperaven amb una nodrida banda de
musics fins a entrar a l'esqlesla arxipres.
tal. EI dia 11 de febrer de 1902 (i preclsarnent en la testivltat de, Ntra. Sra. de
Lurdes ) rnorl en Oeterl de Ferret, l'iniciador del Santuari. '
Eren moltes les families de Vilanova i
dels pobles veins que el dllluns de Pasqua es t rasl.ladaven ai Santua d de Lurdes,
La bondadosa propietaria, a peticio de
molts devots, decidi celebrar anualment
en aquella diada la testa patronal del
~antuari. L'any 1909, Josep Escofet, tender de teixits dornlcillat a la placa de 'a
Verdura, era depositari d'una subscrlpclo
per a recollir cabals per a la construcci6
d'un pont davant del Santuarl. Ni aquest
projects, ni d'altreaque el sequlren, van
tlrar endavant. EI plntor Joaquim Mir f·eu
d'aquells paratges una rnaqnlfica tela tltolada "So ledad " . EI quadre fou r6,prodult a la revista madrllenya HILa Es,fera",
pel luliol del 1924.
Esdevlnque popularissim en tota la comaroa la figura de l'errnita Joaquim ,£\ribau, rnes conegutccm el "senyor Ouimet", arnb la seva peculiar barbassa i ra
no rnenys notable bata de botiguer. Amb
remarcable predilecci6 adrnlnlstra el SanJua,ri no tan sols tinguent cura de Ilur
conservaci6 sin6 millorant-Io, lnstal.lant-hl
trapecls per a ,g ronxar-se la mainada, men[adors on s'entrellacaven la rustlcitat amb
l'utltltat ,i diverses fontetes d'aigua cana'rtzada que tractaven d'apaivaqar la seque.dat propla d'aquells eixuts contorns. A
l'any 1936, a I'esclatar la guerra clvll, tou
assasslnat l'errnlta i protanada l'errnlta.

tenari de les miraculoses aparicions de 'a
Verge a Santa Bernadeta. Les testes jubilars tingueren gran solemnitat. Ouasi .al
mateix temps moria el P. Pacific de Vilanova, el qual havia promogut amb singular lnteres la resurreccio del Santuari.
Poc rnes du-ra la presencia dels frares f. n
aquells lndrets,
Es dificil precisar avui dia en quina data 'els membres de I'A. E. Atalaia acamparen per prirnera veqada a t.urdes. Segurament una de les prirneres estades
corporatlves es deque etectuar quan s'intpnt~\/~
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paret Oest de I,a Talaia. L'untca data certa que hem trobat alButlletf de I'·A. E.
Atalala es I~ de Pasqua de 1960 en 'a
que es celebra un Pre-Aplec al Santuari..
La missa fou oficiada pell Reverend Pare
Provincial dels Caputxlns de Catalunya i
Bale,ars, Rvd. Lle6 de Villalba, Eren prooletarls de la finca els S'rs. Gibert. EI
1964 al profunditzar un pou existent as
constata la presencia d'aiques sulfuroses,
EI propietari projectaconstruir un balnear! termal i 'm e,d ic·ina.I. S'E¥ect u·arel1
obres, construint un grandi6s bar prop
de I'ermita i que no ha funclonat maio
Tambe s'havla de construir un pont. 'Tot
queda en prolectes,
Actualrnent es propletari de la tinea el
senyor F. IEst a,d e,lIa i Urgell. Eis membres
de I'A. E. Atalaia a partir de I'any 1963
han vingut celebrant regularment un Campament Social al Santuari de Lurdes, procurant superar-se contlnuament, fins a
culminar el passat any arnb l'erecclo d'un
rnonollt dedlcat a la memoria del mestre
Pompeu Fabra. Enguany ha estat prop6sit dels orqanltzadors que mes que un
Camoament Social, la reunio sigui un
ft.1ple·c de les comarques penedesenques,
Es de desltlar que aquesta crlda de germanor tinqui una bona acolllda.
I

Durant llarques anyades estigue tancat

J. V. B.

i quasl abandonat el Santuarl, Ei 1954,
l'ordre dels P.P. Oaputxlns adquirien la
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finca per a establlr-hl una casa de rep6s.
S'afectuaren diverses obres de consolida.
ci6 al Santuari, que bona falta I'hi feien,
restabllnt-hl al culte. L'estada dels Caputxlns no dura qaire temps. Pel fe;brer
de 1958" es celebra en el Santuari · el cen-

Arxiu d'en P. Roig i Estrada.
"Dlario de Villanueva y Geltru",
"Vilanova i la Geltru, imatges de la ~IU·
tat -i la comarca" A. V. B.
. Perio'dic "La De·fensa".
Periodic "Villanueva y Geltru".
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per Josep Blanes
Quan arribi ales vostres mans aquest
butlletf, oosslbternent estareu tornbant pel
Campament-Aolec de Tardor, enmig dels
pins que envolten I'ermita de Lurdes. Si
aixequeu el cap, rnlrant envers la part de
Llevant, hi trobareu una de les muntanyes rnes conegudes de tots aquells indrets: la Talaia.
Es aquest cim, la darreraelevacio d'una
serralada que divtdelx dues cornarques
naturals corn son el Penedes i el Garraf.
Aquesta serralada, que practicament cornenca a I'extrem S. O. amb la Talaia, segueix .p el Cusco, el Pia de les Pal meres i
la serra d'e Romagosa. Mes endavant s'hi
troba el Coli 'd e Cal Deus, rnes conegut
com a Coli de l'Aliga i que remuntant ta
.c arena ens porta al Puig ,d e I'Aliga, cim
mes alt de tota la serralada arnb els seus
540 mts. d'altitud, De la serra de l'Aliga
parteix una bifurcaci6 cap a la serra de
la Cogu ·lIada i una altra a Sant Mlquel
d'Olerdola.
. Si be la carena encara s'allarqa mes,
el .motiu d'aquest escrit, es e,1 descriureus la muntanya que dona el nom a la nostra Aqrupacio Excursionista. Cal fer doncs
UA' petit resum geografic-historic de la
mateixa.
La ' Talala te una alcada de 279 mts, sobre el nivell del mar. L'unlc corrlol practicable, fins al seu elm, esta situat al
vessant Est, i partelx del cami que porta
d,e· Mas Rlcart a Mas Roig. Venint del
Pia de les Palmeres i el Mas de l'Artls,
tot carenelant, tarnbe hl ha un altre corriol que ens porta al cim. EI vessant
Oest, ·d e pendent molt forta, es solcada
per pedreqalls 0 tarteres de pedra fina,
dequts prlncipatment, a l'erosi6 de la plu[a. Aquests s6n aprofttats pels excursionlstes per baixar eleqrernent donant bots
i tarnbe alguna tombarella. Un caml gairabe nou, es l'utllitzat pels atletes del
"Cross" i que des -de'l cirn, discorre per

la catena fins la carretera, davant de
Can Cucurella. Cal dir tarnbe, que els
cingles que s'aixequen sobre la carretera,
s6n la petita escola d'escalada dels afeccionats vilanovins d'aquesta activitat, havent fet l'ascenslo de la paret per dues
vies diferents.
Hlstorlcarnent, si consultem lIibres i documents antics, hi trovarem que el 26
d'abrilde 1363 es delirnlta It, dlvlsorla parroquial entre la parroquia de Santa Maria de Cubelles ·i la de Sant Antoni de Vilanova, que amb aquest decretprenia
carta d'exlstencia, EI limit s'iniciava
" ... ahon la muntanya esta constituida per
Latalaya que antigament deient Nernbres
i baixa per el Podiu-m Torrat (Puig Torrat) fins a les ones del mar al 1I0c dit
Cesdons (Turo de la Seu").
Pel cim de la Talaia hi passa la partlo
de terme entre Vilanova i Castellet. En un
collet molt proxirn al cim hi ha el vertex
divisori dels termes de Vilanova, Cubelles
.i Castellet. Hi ha una fita arnb una taplda
a cada costat amb uns escuts esculplts
i la data de 1850. En un hi diu "T'ER·MY.NO Y JURYS,DYC·CYON DE CUBELLAS",
i en I'altre "TERrMINO Y JUR,ISDIC·CION
DE VILANOVA Y GELTRU". Aquesta ins'crlpc io sembla dernostrar que fa poc mes
d'un centenar d'anys el nom de la nostra poblacio, oficialment, encara no estava totalrnent castellanitzat.
L'excursionisme vilanovf i la Talaia, estan lIigats per tres dates importants. Va
esser la primera, per la col.locaclo de la
creu de ferro al mirador que d6na a I'er~
mita de Lurdes, i que va tenlr 1I0c el 2 de
maig del 1954.
'
L'11 . de desembre de 1960, s'lnauqurava el cuc6 al elm de la muntanya, construcc.i6 que s'utilitza per provetr d'alqua
a excursionlstes i cacadors, EI 22 de novembre del 1964, en el curs del Oarnpa-

hisroria del Cross
Com tots sabem, el primer diumenge
d'Octubre dia 5, tlndra Iloc entre altres
actes, el V C,ROSS COUNT,RY, arnb ~
pujada al cim de l'Atalaia i arribada a
I'Ermita de Lurdes. Per aquest motiu refrescarem una mica la memoria, i passarem revista als anteriors, sota el punt de
vista esportiu.
I Cross 1.965.- Ha estat un de's anvs
que ha tingut mes participants. D'acl "a
cornencar a sortir un VIU interes pe) cross.
Prova d'aix6 es que alguns dels participants varen fitxar per l'equlp C. N. Reus
a falta d'una entitat d'aquest tipus a Vilanova.
Es varen fer dues classificacions:
Absoluts 1 er., 20n., 3er. Junior 1 er.,
20n., 3er. i premi a la Muntanya.
II 1.966.- Eisparti,ci,pants, en general, estan mes ben preoaratsvdemostraclo d'alxo es que el temps realitzat per
la majoria fou molt inferior a la del any
anterior.
Absoluts 1 er., 2on., 3er. Junior 1 er.,
20n., 3e,r. i prerni a la Muntanya.
III 1.967.- Com recordareu, aquella nit
i aquell dia, va czure una "mica" d'aigua.
Dic una "mica", comparat arnb el Diluvi
Universal. No va representar cap problerna oer I'esperlt esportiu que demostraren tenir tots els vp art lclo ants, doncs a
J'hora convinguda fou donada la sortida
al mateix 1I0c de sernpre, (Placa de, res
Neus) .
Mateixes classltlcaclons que les e'dicions anteriors.
IV 1.968.- Cada any es va superant
la qualitat, i els partictpants fan gala

LA TALAlA
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ment d,e Tardor va esser col.locada una
capella de' fusta arnb I'imatge de La Moreneta, enm+g del bose i molt a prop d'on
es troba el cuc6.
Eneara podriern estendre rnes aquest
escrit, sols cal dir que, com diu e! 'seu

d'una rnes bona preparacio fisiea. La prova la tenim e'n el fet de que van esser
superades totes les marques dels altres
anys.
Una vegada acabada la eursa i treta la
suor, es de destaear el sentit de germanor i esportlu que va dominar entre els
participants.

*

*

*

Aquest V Cross que aquest any tlndra
Iloe, amb motiu del ja tradlclonal Camparnent-Aplec de Tardor que I'Atalaia organitza a I'Ermita de Lurdes pot arrlbar
a marcar un punt ·de partida per una nova
era a l'hlstoria de I'atletisme vilanovl,
doncs s'incorpora al prcqrarna, el I
C,ROSS FEiMIEN:1 i cornenca d'acl una veritable afiei6 com va succerr amb el cross
rnasculi. Tot alxo ho devem a la nostra
entranyable A. E. ATA·LAI,A. En nom de
tots els atlclonats a I'atletisme: GRACIES.
.Potser hi haura algu que dira "quin
desplste", s"han descuidat de pos ar els
noms ,dels guanya,dors. Doncs no. EI mo"':'1
lIU

,.,J

UV

IIU
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vVII\:> LC41
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classificats, es premeditat perque considero que quasi tanta lmportancla te l'ultim com ct prtrner. Rendeixo aixl, lndlrectament, un homenatge a tots elparticipants, sense distincicdel Iloc de la classif;raci6 final. Teniu la meva autentica
admiraci6, vosaltres, que, despres de 8 0
12 hares de treball, aneu a entrenament
amb la quasi seguretat de no guanyar.
Em tree el barret, i us die: vosaltres
sou els VERITABLES ESPO,RTISTES.

nom, la Talala es Lii-I tiae Lie guaita i que
les panorarniques al Panta de Foix, Plana
del Penedes i lIunyanes serres del Montmell i· Montagut i a I'altre costat el macls
de Garraf, Sitges, Vilanova y Cubelles,
s6n magnffiques ivai ·ra pena esmercar
un xie -del nostre estero per pujar al seu
cim.

NOTES D'INTERES

ORGANITZACIO

La venda de tickets per als cotxes :
per al Sopar de Germanor sera a carrec
dels vocals de torn al nostre estatge soclal, carrer Anselm Claver, n.v 3, Teleton
2931257, de 8 a 9'30 del vespre. AI mateix temps, tarnbe podran fer-se les inscrtpclons per les tendes, i per partlcipar
'a l Cross-Country. L'ultirn dia de insc: ~p
ci6 de tendes sera 1'1 d'Octubre.

L'Organitzaci6 d'aquest Ca·mpament-Aplec
sera a carrec ce's seouents senyors:

Queda totalment orohtott dins el Campament fer FOC DE LLENYA.
No sera permesa la penetraci6 de cap
men a de vehicles dins el Carnpament,
Sera habilitat un aparcarnent, degudament
senyal itzat.
Es tacilitara palla als acarnpadors provelts de rnarteques, aixi com tarnbe es
donaran bosses per les deixalles.
No es
I'e-rnlta.

permetra

de

pernoctar

dins

Hi haura servet de· vi i ref.rescos.
Aigua potable a la font, a 50 mts. del
Campament.
Durant el diurnenqe tunclonara un servei de venda de lIibres.
EI servei sanitari del Campament sera
a carrec de la Creu Raja.
EI servei d'lntorrnaclo sera a carrec de
tots els membres de l'orqanitzacio, que
s'identifi·caran per un distintiu que
e's
acreditin eom a tals,
RECOMANACIONS
Cal res,pectar el lIoe on es troba el
Camparnent, no trencan arbres 0 plantes,
ni llencant lIaunes, papers 0 qualsevol
altre objecte.
Col.laboreu en els actes que es reaIitzin, especialment en el Foc de Camp,
oer al qual es tara la lnscriocio previa.
Un cop tlnalitzat el Foc de Camp, hom
haura de fer un SILENC·I RIGUROS.
L'Orqanitzaoio es reserva el dret de
plegar la tenda dels qui facin xirlnola i
foragitar-Ios.
tndumentaria minima: pantal6 curt i camisa.

CAP DEL CAMPAMENT·APLEC:
Davi ,d Vidal
SECRETARI:
Antoni Garcia
TRESORER
Ricart Artigas
MATERIAL:
Albert Bayo
PROPAGANDA:
Xavier Capdet
SOPAR DE GERMANOR:
Lluls Daviu
FOC DE CAMP:
Ramon Marti
Ricard Artigas
CROSS-COUNTRY
Joan Ramon Galvez
i Secei6 d'Atletisme del Patronat
d'Esports
SARDANES:
Manuel Prats
CONCURS FOTOGRAFIC:
Josep Candela
VENDA DE LLIBRES:
Xavier Garcia
GINKAMA:
Lluls Daviu
Ramon Marti
VENDA DE VI:
Jordi Judin
JOCS INFANTILS:
Joseo Blanes
AUTOCARS:
Isidre Uaverlas
FESTIVAL DE FOLK:
Xavier Oapdet
APARCAMENT:
Joan Fuster

PROGRAMA D'ACTES
DISSABTE, DIA 4
Ales 16'30.- Autoca:rs" anada. A paetlr d'e la citada hora,
sortida de la Rambla Sama, davant el Grup Esco-Ia,r.
Ales 19.- Obertura oficial del Cam,pa,ment. Hlssada de
banderes i gallardets.
Ales 21.- So,pa;r d:e Germanor (monqetes amb botifarra).
Ales 22'30.- Grain Foe deCamp.
A la 1.- Sile'nci absolut,

DIUMENGE, DIA 5
Ales 7.- Autocars anada. Sortlda de la Ra,mbla Sama
davant e-I Grup Escolar.
A les 8.- Joi6s despertar, No s'admeten protestes.
Ales 8.- V ,C ross Country, Vilano,va • Clm Talala .. Lurdes.
Ales 9.- Cross Femeni.
Ales 9'30.- Santa Missa a t'ermlta,
Ales 10.- Ginkama femenlna I masculma.
A Ies 11.- Gran audlcle de Sarda,ne,s, Cobia Sitgetana. Patroclnada per la Caixa d'Estarlvis del Pe-nedes.
Ales 13.- Repartiment de premls del Cross I veredlcte del
Concurs de Fotografia de Muntanya, per votacl6 popular, Durant
tot el dla s'admetran fotografies, mlda; Maxima 13 x 18; minima
8 x 10.
Ales 15'30.- Jocs Infan,tils. Xocolatada. Trenear l'ella, Ca.
rreres de sacs.
Ales 16'30.- Gran festival de Folk amb l'actuaele de
CATAIFA·2.
A Ie,s 18.- Clausura del Campament I Cant dels Adeus.
Ales 18'30 Autoca!rs de tornada, Prese,ntacl6 de bille'ts.

EL NOM I LA COSA
Ho venim dient aixl: "EI no-m no fa la
cosa" .. Estern tan acostumats que ens
vulguin fer empassar gat -p er lIebra, que
I'etiqueta no corresponpui a alia que realment hi ha dins el -p aquet de la mercaceria, que quan anem a iniciar, una vegada mes, la nostra festa pobletana anyal
a l"Ermita de Lurdes sentim la necessitat de parlar del nom 'l de la cosa.
Es la cinquena vega·da que celebrem
aquesta trobada. Fins ara havia estat denominada "Carnpament Social de tardor".
Aquest any el nom es "Carnparnent-Aplec
de Tardor". EI qui escriu opina que el titol - que Il escauria seria el d"'Alplec del
Penedes" .
"Carnpament" es un mot quepertany,
en eXGJus~'-'R ) a I'excursionisme.
"Aolec", tal com ell mateix diu, expressa
la idea d'una conqreqaclo de gent, reunlo
amical d'uns que senten uns mateixos
anhels,

gaira~e

EI fet que l'Aqrupaclo Excursionlsta
ATALAIA hagi volgut ajuntar arnbdos mots,
fent-ne una sola realitat, c.reiem que prove
precis ment d·el fet de trepitlar terreny
ferm: I, per aixo, l'Aqrupacio ha d'esser
tellcltada. I per que? Si restava "Camparnent", co·m els anys anteriors, no hi
hauria hagut res a objectar. Era una acampada rnes, de primavera 0 , de tardor, a .a
qual ' eis excurslonlstes tenen perfects
dret. Perc, al nostre entendre, l'Aqrupaclo, titulant-Ia "Campament-Aplec" demostra que ha sabut copsar uns fets.
L'excursionisme, corn tota rnanltestaclo
vital - c ~ : t u iu l del ncctrs poble, es deu a
una rnanera d'esser, a unes essencies,
L'excursionisme pelat, cru, no pot esser
en tes, Seria un abort. Un rnonstre, L'excursionisme per I'excursionisme es lnadmissible. Com I'artper I'art. EI. rnon de la
bellesa - i I'excursionista es un artista
<rue sap copsar amb I'enteniment, amb les -

mans, amb els ulls tanta bellesa corn I'envolta- exi:geix unes irnpllcaclons humanes, socials, comunitarles, sense les quais
es un absurd. Corn aquells esplals i refinaments dels "senyors" Ieudals i renaixentistes que els gaudien malgrat el
poole, en contra del poble, esclavitzant el
poble.
L'Aqrupacio, fent el canvi de denominacio, vol que la gent vilanovina vi rqul
un dia d'esbargiment, aprengui a trobarse, s'APLEGUI. Perque les persones, les
families, sols es cornprenen, s'uneixen,
noten que lIurs vides tenen un ale cornu,
una procedencia, un desti, una teconditat, una pe:rennitat quan es troben, quan
s'A,PIL,EGU'EN. Sols s'aplequen els consciens. Eis qui "son portats" pertanyen al
rarnat.
La nostra gent, sobre tot la joventut,
no hi esta acostumada d'uns anys enca
al trobarnent, a la confrontaci6. Cadascu,
fruit d'un temps que ens exigeix molt de
treball, que el passem amb presses, que
no ens perrnet el dialeg apacible dels qui
tenen atanys comuns, ens ha fetperdre
el costum de, mirar-nos a la cara -sols
ens han ensenyat a fer-ho d'esquitllente5-, de sentir-nos: "uns" arnb "uns altres". Aquest es el fruit del "Campament,Ap lec'" i 'el merit de I'Aqrupacio, lnstaurant-Io.
De fet, aquests anys ja ho ha anat
essent una cosa i I'altra. EI Campament
'es una esoeclalitzaclo, es un restar -ben
noble-. dins- el rnon excursionista, pero
A'plec vol dir convit i obriment a tothom.
Quan diem Carnparnent diem rnuntanyencs
que procedeixen del poble: quan diem
. A!plec vei:empoble que estima la natura.
I en tots els Aplecs que coneixem l'excursioniste hi es un membre important, barrejat arnb aquells qui en s6n de cor. Alxl,
els excurslonlstes, sense ni adonar-se'n,
eduquen el poble, del qual tormen part,

enmig de lIurs tendes, ensenyant-ll els
camins de la sanitat, de la fortalesa, sense ficci6. L'excursionista, mas que mai,
saoerit-se contemplat, sera rnes CO~lS
cient del seu gest, del seu parlar, I, per
altra banda el poble d6na a l'excursionista una consclencla, perque aquest
s'adona que no esta sol, que tarnbe en
forma part, s6n els seus. Veu que si ell ha
escollit la millor part as perque as fill
d'una g,ent amb ansles de mlllorarnent,
d'una gent que no vol passar com un ramat mogut sols per f'instint. EI poble as
el creador de I'excursionisme. L'excursionista, quan marxa, escala, esquia i penetra els abismes, quan averigua hlstorla,
quan indaga en planets i coneix plans i
serres i museus i ermites i castells i
avencs, ho fa com formant part del poble .
Ell es poble rnes conscient. EI poble rests
en ell. Ell as mestre de les brostades te,ndres del poble. EI poble Ii recorda que Ii
ha d'esser fidel. Perque, sin6, en nom ce
que prendria possessi6 de la bellesa?
Excursionisme i poble; Carnparnent i
Aplec: s6n dos en un. S6n indesassociables. Quan vegessim que l'excurslonista
s'allunya del poble es senyal de malura.
Hi ha malaltia g'reu. Hi ha, com delern, el
monstre.
Arreu, pero a casa nostra rnes que enlIoc, per una colla de fets que endoqalen
la vida del pals, I'excursionlsrne neix
d'una vibracio popular, fruit de la senslbilitzaci6 d'una gent que ha pres consciencla, Es la necessitat que empeny -je
no perdre allo sense el qual delxern
d'esser pensables. Es el terror de pensar
que podern quedar sense anima, sols amb
la pell i 1'65: uns estaquirots. I, com I'excursionisme, totes les manifestacions de
I'art popular: el canconer, arrepleqat de
lIavis populars; el costumari, traspassant
epoques; la dansa, arnb tots els seus
slrnbols: el refranyer, pie de la vida que
es palpa.
Aquells iniciadors de I'excurslontsme
a casa nostra, a finals del segle passat,
que es reunelxerien unes golfes brutes 0
a la rebotiga d'un cornerc d'e robes,
aquells treballadors que tunden 1'''Asso.c iac i6 catalana d'Excursions cientffiques"

o aquells nolets que, tuden la "Soc·ietat
X", ambdues dintre la clandestinitat, perque f'.excursionisme era mal vist pels qui
detentaven el poder, aquells restauradors
dels monestirs enderrocats de Sant Pau
del Camo, de Poblet, de Santes Creus, de
Sant Cugat del Valles i de Rlpoll, arrebassant-los Ilur trist destl, els qui engeguen
els .Jocs Florala i els museus arqueologics i: de ciencies naturals, aquella poesia
nova que neix, prlncipatment a CUJa de
Mossen Cinto, on es cantat el Montseny,
els Pirineus, el Caniqo (el sacerdot-poeta, abans d'esser-ho, fou poeta-excursionista, i tresca pel Piugmal, Carenca, Maladeta, Oapdella i la Pica d'Estats), aquelies catedres que es tan al Cen~re Excursionista de Catalunya a carrec de Pompeu
Fabra, de Carreras Candi, de Rubio i
Lluch, de Puig i Cadatalch, I'entrada dels
excurslonlstes a I'lnstitut d'Estudls Catalans, els rnartirs que ha comportat de
sernpre I'excursionisme, que era tot, tot,
sino products unlcament del binornl
d'arnor d'uns homes del poole que estimaven terra i natura? Veritablemant, quan
l'excursionisrne as conscient es converteix en una autentlca Universitat pe-r al
poble.
L'excursionisme as un aprenentatqa juvenil per tal de cornpenetrar-se, en el
derna adult, arnb les necesltats i asplracions del poble. t.'excurslonlsta as un
esser privilegiat, al qual ha estat donat
de gaudir la b,e'lIesa, de trobar-se situat
en Ja cornprenslo de la natu-ra i, per tant,
de l'horne. L'excurslonlsta, que es home,
te en Ja naturalesa, eJ lIibre de text, la
catedra, Pero Ii rnanca, preclsarnent perque as home, completer els estudis amb
la gran asslqnatura, que as la humanitat,
que li ensenyaran els altres homes. I
aquesta assignatura nornes s'apren estant
prop ' d'ells.
'
Aquesta mixtura excurslontsme-oobte ja
I'hem anat tenlnt en els Oarnoarnents que
h·em· anat fent a Lurdes, pero cal que
s'acrelxl, que es vigoritzi. D'acf es derive!
el canvi de nom. Arnb les tendes, al foe
de camp, el concurs totoqratlc, la mlssa,
la travessia a peu, les sardanes, la venda
de . Illbres, les ·rlvalltats cullnartes, els

jocs d'infants, la canco, hem anat tent
possible que uns i· altres se sentin units,
com a mernbres tots d'una mateixa familia, fusionats per uris rnatelxos anhels, E=.I
rnonolit que I'any passat erigirem .en homenatge a Pornpeu Fabra n'es una rnostra, una consigna i una e·nse·nya.
Hem de fer que el Oarnpament-Aptec
tothom se'l senti seu. Es un "sacrifici"
que, renunciant a un dia dedicat sols a
ell, fa I'excurslonlsta. Pero nornes e'n te
l'apariencia de sacrifici. Perque, de fet,
es una escola, una obertura als altres. Es
una ocaslo que te I'excursionista de demostrar que vol el be de l'excurslonisrne,
tent-Io trobadls a la gent del poble, ancomanant-Io ales prornoclons [uvenlls.
I hem dit que e'l denominarfem "del Penedes" perque cal que sernpre mirem mes
anlla, que ens obrim mes encara, que ra

gent de la comarca es conegui, que ens
aglutini a tots.
.
Tot e,1 que hem anat dlent, la trobada
a Lurdes [a ho tee 'EI que cal es que siguem conscients que ho ha de tenlr, que
sapiquem esser actius en fer possible que
esdevlnquem nosaltres lIavor que germina
en el cor dels altres, de molts altres.
Llavors sera possible que "la cosa" sigui una realitat, arnb "el nom" que sigui,
com la ge'nt ho ha anat tent, Una vegada
mes s'ha confirmat: les coses no depe.. ·
nen del nom que els es posat. Encara
que hi ajuda molt. Ara tenim el deure que
assoleixi l'obiectiu popular pretes. Tant
de bo que, cada dla mes, nom i cosa
s'adiguin i s'avlnquln, Tots hi sortirem
guanya'nt.

RECOR lJEU:

Gran Festival de CaneD Folk
a CafreC de CATAIFA - 2
Dia 5, ales 4'30 de la tarda, a l'esnlanada de davant l'ermita

x.

G.

AGRAIMENT

COHcurs

A tots aquells que col.laborant amb
nosaltres han fet possible aquest Campa,
rnent-Aplec.

~ott1g,.afic

Sr. Francesc Estadella Urgell, propletari del terreny.
Delegac'i6 de Vilanova i la Ge,ltru de fa
Creu Roja.
TINTORERIA ALBA
Geltru,

de Vilanova

BASES

la

COBEGA, S. A. de Vilanova i la Geltru.
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES de
Vilanova i la Geltru,

* * •
La realltzaclo d'aquest Butlletl-proqrarna ha estat possible gracies a la col.laboraci6 de JOSEP BLANES, JOAN VIRELLA,
XAVIER GARCIA, JOAN RA,MON GALVEZ
i XAVIER CAPDET.

PARTICIPANTS

Podran partlclpar en aquest Concurs
tots els assistents al Cam,pame'nt-Aplec.

lEMA
Fotografies de muntanya, en tots els
seus aspectes.

OBRES
5 fotografies en blanc i negre.

FORMAT
Maxi1m 13 x 18; minim 8 x 10.

Foto,grafia portada: Anto,ni Ferrer
ADMISIO
AI matelx campament, flns ales dotze
del mlqdia.

JURAT
De rec:oneguda solvencta fotografica
i excursionista.

Participeu
a la -Ginkarnafemenina

PREMIS
Trofeu de la Secci6 Fotoqraflca i premis d'establiments comercials.
Cap participant no podra obtenir mes
d'un premi.

rnascullna
Dia 5, ales 10 del mati

Si hi ha algun dubte respecte al Concurs, sera resolt per la Comissi6 de 'a
Secci6 Fotoqratlca.
EI sol fet de participar-hi vol dir que
s'accepten aquestes BASES.

Situarin del Campa ent-Aplec de Tardo
(a 8 Km . d
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