A.E. Talaia BRC19700700_116

FEDERADOS
federación catalan
federación catalan
comité de explorac
asociación español

89312:.57
- VILANDVA I LA GELTRU
11

CARRER AN8E M CLAVE. 3 - TELEFD

e

CULAR PER A

s s

s

E

Hom diu que Arquímedes corneara les
muntanyes a unes pedres enormes líencades sobre ia terra pels déus lnfernals
arnb la finalitat que soís les oivinitaas
beniqnes puqu¡n estimar la plana. Així
pensaren la majoria deis hornes tins als
prlrners ternps d,ell segile' XVIII.
Com, d,ell terror dels antics he·m anat a
raure a l'adrniració dets moderns? Tal és
el terna de!1 nostre ternps, que estudia
I'evolució d'ell sentirnent de Ia natura, aturant-se especlatment en ell període iniclat
pels riostres primers rornantlcs ¡que
culmina en la sísternatlca conquesta d'alglun, enlaírats oirns i muntanyes de la terra , durant e\l se·gl,e XIX. Tenínt en cornpel que sobre tot 8 la iniciacló a un rnón de
rneravellosa bellesa lloat, pero comprés
en ell tons per pocs i a una manera especlal d'esttl de vida, que respon a la Insplració calda veqada rnés difosa d'aquetls
ul troben en les muntanyss una compensació 8 la inquietud sorqida davant la vida actuat que té molt de torcat i d'lnhu-

rná.

'Per o, deixern la lite'ra ura per als Jitera ,s ,¡, en rern en rnatérla sobre les nostres
mun ;anyes. Les nostres munta.nyes són
m,oltes, be·lles i ma.gestueses. Pero, les
en ixe,m Iles nos· re m,un,tanyes? Crec

que no. Per aixó vull resumir aJlguna cosa
sobre aquest terna.
Des de Cap de Creus fins a Fuenterrabla tenirn un recorrequt de Olms, Valls
i Crestas, que són diqnos d'éss'er coneg'u s per ta.1 que ,p ug,u1i ésser dlt que coneixem les nostres rnuntanyes.
Cornencern per un ordrs cronolóqíc,
Partint de Cap de Oreus e,ns trobern arnb
uin coniunt de pies: Sa·Ji.nes, Baseqoda,
Co'man,egre. TO,tS, arnb altures superlors
ats 000 metres.
Des del Cornaneqra podern arribar al
,P,u ig de I'Esteta (1798 m.). Se,gu'int per la
carena que separa el Rossetló d·ell Va,lIespir enirn e·1 Canigó (2785 m.), massís que
ha estat cantat per poetes, que ha donat
loe a rnolts poernes, la rnajorla d'eJls par
Mossén Olnto. Per Pla de, GuHlelm hom oot
avancar vers el Oostaoona (2464 m.).
Deixant aquesta reqió entrern ail Ri¡poIlés. Ens trobern arnb ell Basblrnents (2881
m.) , E'ina (2786 m.). I no podem passa.r
per al ell Pie de l'Infern (2861 m.). Sois
sin aquests llocs podríem lndlcar dotzenes de pies que són oblidats de molts
rnuntanyencs que ,p,ref ere1ixen de coneixe-r la telrra de ·m·ás e,n,lIa de les nostres
fronteres i de,ilXe,n ,c olm s i no existis.sin les
n/o tre mu 'nta·nyes.

Entrant a I 'A lt Be queda e'ns trobem
amo un sequit de no rnenys preuats píes ,
dignes tarnbé d 'ésser .c onequt s i divulgats . Són: Els 'Rasos ' de Pequera, arnb el '
se,u punt rnés aít EII Pa,(j'ró (2067 m) , Serra d'Ensl]a (2307 m), o sig,u,¡ el Cap
Litzet . Als pocs minuts trobern la Roca
Gra'n de Ferrus o Paret de la Gallina pelada , Iloc per a escaladora experta i ben
preparats, Ta'm'b'é tenirn El Padró dels
Quatre Batlles o tarnbé Tossa d'·A'I¡p (2531
rn.). a 'l a' Cerdanya, i, com a plat fort, e'l
Pedraforca, tarnbé dlntre l'A'lt ' Berquedá,
..El Pedratorca L.és escola d'escalada i.. -.
d'alta muntanya, lIoc on rnolts escala-dors han paqat cara la selva gesta, pero
per aixó no hem de deixar de conéíxer les
nostres muntanyes. No hern de tenir pas
tots la mateixa mala sortl
Pero tornant a aquest Geqant de roca
calcarla amo canals i corredora de ge,1
que van rnés ent!á de' les possibultats de
I'home, podem parlar-na una mica.
E!ls hornes que s'h: toriaren per donar
a coneixer el ge,gant '·p er les diiferents
bandes i obrir vies d 'escalada, D'elles
podem cltar-ne allg,u1n'es: La Grallera, Estrerns Carnos (2 h. 30), vía Estasen (4 h.
800 m.), Drecera de: Ria,m,bau via Líopis Vi-Iare1 (4 h.), la via Pany, a'l Collet
de la Cova (3h. 500 m.). vía Pany Ferrer
(4 h.), Calnarl R.ia¡mlbau (5 h.), Gran Dieore (4 h.), diirecte An·gflada~G,u'illalmo'nt
(10 h.), via Cerda Pokoorski (7 h.), Via
Ho:m,edes (3 o 4 h. 350 m.), Vía Be'rbe
(3 h.) , Via Auque Muñoz cara NOrd de
Ca,birols (3 h.); i .a·ix í m01ltes més ob,ertes de fa poc pels esca1la,dors actu·a'ls.
. l es que he1m citat 'p o de:m dir i afirma.r
qu ,e fore'n o'bemes pels n,ostre,s ante1cesors o p.io'ners ·de la 'm ~u nta ny a . Ho:mes
q1ue divu,Iga.re:n i 'p ro,m oc io1nare:n a'quest
ge'gantcailc'ari de ~I' A l t ·Be rg1ued a.
Coneix,e'm ,les
'n ost res
Im1u,nt anyes ?
Contin'uo, ,c re,ient q'ue no. Perque cada vegada m;'adono més de'ls ex·curs'i,on'isies
a'ctuals que no s'e:nt'retene1n a coneixer
a,Jlo que e,ls ésp-ro,pi, silnó que primte'rame,nt vOile'n con,e·ixer el que Ip e rta'ny als
a11~res. I d'ic eJ dells 81ltre-s perque al me1u
mod,est ente'ndre trebo absu'rd d'anar a1s
Allps s,ense coneixer 'Ies n ost res munta,nyeso No és 'u n c'a s de v01ler i no pod1er? He

c re cu serno re . he ast ud iat profundament ' 81,1 cas i he arribat a la conclusió
q ue abans d 'apretar a . . c orrer val la pe,n·a
de mi.. rar si .sab em caminar.
Co nequern ¡·es riostres muntanyesl Cree
que' tam/b:é .tenen els seus atractius; i la
seva bellesa. I diñcuttats, si les , volern
busca r t Al Plrlneu, ¡per exernple es . .t robe n una colla de píes que .supe ren. els
30 00 m. , amo les selVes ascenslons de
perill i d 'e ,nca:n1,p'er dlsfrutar-hl el bon
muntanyenc i aquell qul esta a l'altura
d 'aq uestes clrcumstancies .
. _ Les vles norrnals q'ue es troben en el
nostre Pir jneu, es a dir al'AI!t Pirineu
aragonés són: Posets o Pico de Dardana
i Dardaneta, a la provlncla d'Osca, cap
del Valle de Estos .j, de: V at!e de Gistayn.,
Llambrión en Picos de Europa, Cilindro
de Marbore, Soum de Ramond, Monte
Perdido , Maladeta, Balaltus, Aneto. Tots
aqueste són superlors als 3000 m. d'altitud i tarnb é són sltuats a la provincla
d'Osca, a I'alt Plrtneu aragonés, També
tenim Hastasurn Beslbarrt Norte, Pitc
d'Anie, Vi,glnem'alle, aquest sltuat entre Espanya i el Valle Francés, vall que pren el
nom de Ossoue i Ga,u'b,e i, úilti!mame'nt,
Tabla Lechuqales, Torre Cerredo, Peña
Santa de Castilla 'il Naran]o de Buines,
aquest sltuat a Pies d'Europa,
La rnuntanya no és sois una tecnlca ni
és so ls la tecnlca alpína. Es agermanar
I'es,perit i la 1ec'ni
1a¡1 c01ml reclla.ma la
vida d',av-u'i per ava·n9ar e:n quallsevol coneixe:me,nt hU1ma.
Eil m·eu protposit e·n aq,ue-st a-rticle· ha
estalt de crear un a'ut.énti,c a1m1ic, que ens
aco:m'p'anyi a I',aventu 'ra de la munta,n'ya,
ESrpero q1ue tot el qu,e he dit no sig'U'í
en va. Per mí és un ho,nor d'escri,ure per
ajls 'n ost resi m'unta!nye'n1cs f.urturs. V'u,11 expressar e'l me'u més a'lt fe 'rvor mun¡ta'nye·n,c a tots aq,ue'lIs qU'i vulguln e;mprendre aq·uesta aventura q1ue e'ns proporcionen les nostres mu·n,ta'nyes ·i dedi,car tota
'la meva ex'p:eriencia a tots els qu:i des'itgi,n for,m:ar aque,Slta· g.ra·n fam'i¡lia i, en particu1lar, 811 grup d' iEs;catlada (G 'EA:M) de la
Secció de, M:u.nta'nya i Es,cala,d'a de la
nostra Ag 'ru!pa,ció.
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NOTICIA I
PIJNlTUREIS RUPESTRES

El grup de cons ocis J. Jassenada ,
.R. Dichós i A. Ferrer, realitzaren el
.passat mes d'abril una excursió d'es·t u di a les coves de la Vall d 'Olórdola.
Quan es trobaven en una de les
grans baumes d 'aquell Iloc, observaren en un punt de difícil accés algu'n a cosa que sembl aven pintures.
.A m b certes dificultats aconseguiren
pujar fins a aquell Iloc, comprovant
'q u e certament es tractava de pintu'r es, abundant-hi les molt esquematiques de cervols i cabres monteses, i
més dubtoses i escasses, figures humanoides.
Oportunament avisats els Delegats
Comarcals d'Arqueologia de Vila,
franca i Vilanova, el dia 17 de maig
visitaren el lloc, certificant l'autenticitat de les pintures, pertanyents a
la cultura llevantina i amb una anti,
guitat d'uns quatre mil anys. L'equip
descobridor esta actualment efec·t u an t la reproduccióen fotografíes i
.dib uix os de les esmentades pintures
·p er un ulterior estudi,
-L A V ALL URBANITZADA

El sector de la Vall d'Olerdola pels
contorns del Pouet esta molt transformada. La xarxa d 'avingudss ha
anat quedant vorejada de xaletons.
Un camp de fútbol i una pista de
basquet esperen UTIS equips que no
arriban mai. A I'entorn del Pouet hi
'h a U.n pare infantil amb tota la fe.r r am en t a caiguda i rovellada. El propi Pouet, al que inicialment se li
construí un brocal protector, esta
1l101t descurat a causa de la falta de
civisme d'alguns visitants ocasionals.
De tates maneres alguns habitants
dels propers x aletons ufilitzen les
seves. encara abundoses, aigües com
a complement de les que els arriben
nor ]es tuberies i que han
d'ésser
'~ t bministrades amb camions-tanc.

EN PRO DE LA LLENGUA
CATALANA
A la crida feta per set o vuit de
les nostres en titats capdavanteres en
relació a obtenir de la Llei d'Educació un punt positiu per a I'ensenyament de la Ilengua catalana a les escales, quasi totes les entitats de Vilanova s'han adherit en pes per a
manifestar d 'una forma tacita el
seu desacord davant l'abandó que fa
anys i anys se 'n s té.
En proporció amb d 'altres poblacions, Vilanova, pel seu nombre d'habitants, conté el més alt percentatge
d 'erit.it a ts adherides , les quals es xifren en una vintena.
L'exit assolit per la campanya protagonitzada per Omnium Cultural
ha estat gran. Més de 2500 entitats
de Catalunya s'han adherit.
Si I'escola encara no pot ser totalment nostra -parlada en catala->,
al menys hem aconseguit que, a
distints nivelIs, s'ensenyi el catala.
Es allo de «la peculiaridades rogiona,
les»» i de «los virus».
MINI-P'ARCS AL GARRAF
Una comissió provincial per a la
protecció dels animals i les plantes,
constituida en data recent, ha decidit
la creació d'uns mini-pares en forma
de plantes pilot per a protecció de la
fauna i flora del país en zones idonies i protegides , per a I'estudi i educa ció de I'rnfáncia. EIs Ilocs on seran
situats aquests mini-pares en principi son, L'Estartit, Olot i Garraf.
Molt ens agradaría cue aquesta
idea es portés a cap, per als menuts
i per als qui ja no ho són, pero - i
voldriem equivocar-nos- no podem
deixar de sentir oerit escepticisme
en recordar que la tardor del 1962
foren iniciats uns estudis per a una
total repoblació forestal del massís
de Gar'raf, i per ara les muntanyes
continuen pe' ades.

Construccions medievals defensives (l5)

El Castell de Tomoví
Els vendrellencs es mostren orgullosos, i tanmateix poden estar-ho,
de Ia'inesgotable mina d 'aígua de Tomoví, que no tan soIs abasteix la capital del Baix Penedes a pesar del
creixement experimentat, sinó que
també assorteix els nuclis urbans esparcos pel litoral, creats o íncrementats a redós de l'expansió turística.
Tomoví és un lloe del terme d 'Albinyana situat al costat de la
Riera de La Bisbal o de Tomoví.
Antigament hi havia en aquest lloc
una abundosa font natural que deix á
de rjajar en adquirir I'Ajuntament
d'El Vendrell els terrenys i en excavar-ne les mines. L'aigua que rajava
per la riera, junt amb les que venien
de l'Albornar, eonvenientment eanalitzades, eren prou abundoses per a
moure quatre molins escalonats al
llarg del curs, i anomenats respectivament d'en Perot, del Blanquillo,
Molí Alt i Molí Baix, aquest últim
j a tocant al Vendrell.
En els documents més antics que
esmenten el lloc, el veiem anomenat
«villa Domabuis», despres «villa T'homabuiss i finalment «Tomabui» o
«Tomalbui», Aquest topónim sembla
derivar del mot llatí «domábilis», Hi
ha la possibilitat, si tenim en compte
que a La Bisbal li és atribuít l'antic
nom roma «d'Antistiana (que tanmat eix vol dir Bisbal), que la «villa Domabuis» fos potestat d'un «domer»
de La Bisbal, coro és designava el
beneficiat que tenia cura d'un temple. A més, el fet que es dones el
nom de «villa» a Tomoví en plena
reconquesta, sembla indicar uns an't eceden t s romans.
El primer esment que hem vist
d'aquest lloc és de l'any 938, que és
quan el rei de Franca, Lluís Ultra-

m arí con fir ma al monestir de San ,
Cugat les possesions de I'esglé sia de:
Santa Oliva, figurant-hi en les afron.,
tacions de ponent la «villam Doma-,·
buis». A l 'any 986, despré s de la in .
vasió d 'A lmancor, el rei Lotari eon-·
firma novament aquelles possessions,
tornant-se a esmentar la villa Domabuis», La mateixa confrontació és o
igualment citada en l es b ut lles con-o
cedides el 1002 i 1007 pels papes
vestre 11 i J oan XVIII, respeetivament, confirmant les possessions de
Sant Cugat. En el do cument de do ·
nació del eastell d'Albinyana a Sant
Cugat, datat al 1011 , . en un perga-·
m í del 1012, que enume a la gesta de'
la reconquesta, veiem que la grafia
de l'afrontació de referencia ha so ·
fert una transformaciá ,
gur an t en
les. dites escriptures el nom de «villa.
Thomabu ís». En alt res documents
posteriors (1013, 1023 i 1037) torna a.
figurar la grafia «Domabuis».
El 1045 " 1 abat de S . Cuga faculta
a «Miro»' 'p ei" elegir terr a del domini de l monestir, la qual ara té i que
el seu pare , ell i el se u germ a, ambo
els seus hornes subjectaren L'esm en -,
tada terra és en el comt a de Barcelona , «in Penitense, ad ips a Marcha,
que dicunt s. Oliva, in 1 cum que di -o
cunt TomabuÍ». El lloc afronta a
Orient amb el terme <de Baneres» ,
a Migdia amb el de «s. Oliva» , aOccident amb el «d'Albiniana» , i perla part de Cerc amb el e «Bagneres» i «Castro Vetulo» ,
tindra al
serveide Sant Cugat,
En el document de donaci ó del castell d Albinyana a Pone Guillem i
Berenguer Bernat, datat el 1088,
s'esmenta l a «fontem de Tomabuí».
En el [udici celeb r at al 1160 pel comte Ram ón Be enguer, sobre les dif e-

su.

rencies hagudes entre l'a b at de S.
Cuga t i Ramon Pere de Banyeres ref erents a la possessió del eastell de
Calders. Un dels lloes en Iitigi era
1'h on or anomenat «Tomabui». El
1193,. Guilia, senyora de Banyeres,
d óna i restitueix a Pere de Banyeres
i al seu ge rrn á B,ernat , el lloc d'Alb or n a r, que ell retenia in justament,
se gon s ins t r u m en t sobre el . vostre
«ca st r o de 'I'ornalbui». Es el p r imer
esment de I'ex íst en cia d u n cast ell
en aquell Il oc .
E l 1202, Pere d e Banyeres i el seu
fil l Guerau Pere, defineixen a favor
de S. Cugat el «k astrum sc ilicet de
'I'orria lbui» amb les seves pertenencie s i t er m es, el quat «cast r um» t é
afront acions , termes i fites en la
m a r ca i planura que en diuen «T om albui», així com la «quad r a cu m
t urre» que en d iuen d'Alborn a r i el
mas que tenen a «Alastro» (Bona t re ) . El 1208, Guillem de S'. Ol iva 1 la
sev a muller Guillelm a concedeix en,
d onen i v en en a perpet u ít a a I'abat
de SI. Cu ga t I'a igu a que ten en a S .
Oliva , del m ol í «de Salard » ~ {les
a ig ües nostres d e Tomalbui pugueu
p or tar -les per terme nostre de S . Ol í,
va ... sin e u lla con trar ietat s .. })
E l bisbe de 'I'ortos a a ] 'a n y 120,9 ,
efectua arbit ratgo en les d.iferencies
hagudes ent re L'abat de S. Cugat i
Bernat de S . Oliva i el seu fill Gu i
llem, en presencia de Per e i Ramon
de Banyeres , so b r e els termes del
«k ast r orum d.e Tomalbui et de s, Olí -v a». El 1234, el r eí J aume 1 confirma
tots els castells i possession del m o-

nes tir de ¡S . Cu gat , entr e ells, «Cas-·
t ru m vero de Caldario s. Vicenti i ,
castr u m de Albinian a cum quadris,
cast r u m de s. Oliva , castrum de Thom al b u y cum q u a dr a de Albornar
cum terminis et afrontaeionibus...»
Es l 'ultim document en que hem vist o
sm en t at el castell de Tomoví.
El lloc on estava situat aquest cast ell és completamcnt Igriorat avui
dia. Hom ens ha ín dicat la confluencia.
de les rieres de La Bisbal i de l 'Alb or n ar. En aquest indret hi ha algun es rases artifícials, una excavaeió
sem bla n t a una sit ja seccionada i, ja
m és allunyades, algunes parets de
t ap ia i pedra seca. Per aquells contor ns s 'h a fe t alguna troballa de
1 epoca romana. Com a vestigis mediev als, unic am en t h i ha la propera
i antíga masia de Can Mata, amb bal u a rt i profus i ó d 'arcades a l 'interior,
i de la qual es t en ien. referencies do cu m ent als de l 'a n y 1547 com a pert en encia de S'. Cugat. Al Sud d 'a-·
questa masia ens han indicat el turon et di t del Consell. Es conta que en
aqu ell lloc es reunien els abats i
sen yor s que t enien drets sobre els
p obles i m olins de la centrada, com
eren Albinyana , 1 Albornar, Saifores,
Sa'nta\ Ol'iva , Bellveí , Calders, e·oma-ruga, etc. Alla h i havia un banc
sem i-cir cu la r ( desap a r escu t fa algun s a n y s el q u al sem bla que en ten ia U11 altre de parió , on se celebraven e]s con cil is. Aquesta és la versió
popular que ha a r r ibat als nostres
d iese
T.

C. V. - J. V. B.

Asamblea General Ordinaria de Socios
Para e l día, 11 de Julio, a"la 16 h oras en primera, convocatoria, y' a las
1~-'\30l en segunda, se celebrará la
asamblea General Ordinaria, de Socios, bajo el siguiente orden del día.
1.- Lectura iY aprobación del" acta
anterior.
2.- Lectura de las actividade realizadas.
I

3: ~-

Lectura de] estado de cuentas
de la Entídad.
~- Situación. de Ias negocíacíones
pro Local..
S.- Ruegos y preguntas,

Rogamos a todos los socios que tengan la amabíltdad de asístír a la reuíón
e

,A c t iv it at s realitzades en el mes de Mar e
Día 1
Prospecci ó a Viladellops
Vocal: A. Castelló, 2 assístents,
Día 1
'íra v essia Vilanova-Talaia-Casa Alta-Mas Artís-Vilanova
Día 7
Conferencia de 1'E x p e dició M an r esana als Andes Bolivians.
Vocal: X. Capdet,
Dies 7 - 8
Espeleologia al Garraf, practiques
de Jummars.
Vocal: V. Vedo. 6 assistents.
Dies 7 - 8
Escalada a Ol ivella via M. Angels.
Vocal: A. Archilla, 4 assistents.
Dies 7 - 8
Espeleología a Viladellops, avenc
dels Bous.
Vocal: A. Castelló. 4 assistents.
Dia 8
Matinal a l'Ermita de Lourdes.
Vo,cal: J. Blanes. 8 assistents.
Dia 19
Escalada a les Penyes de Can Mar,
cero
Vocal: J. Chaparro. 5 assistents.
Dies 19 - 20
Escalada a la paret de la Talaia.
Vocal: J. Chaparro. 2 assistents.«
Dies 20 - 21
Espeleología a la Cova de la Merla.
Vocal: B. Blanco. 1 assistent.

Dies 21- 22
Escalada el les Penyes de Can Marcero
Vocal: J. Chaparro. ·9 assistents.
Dies 23 - 24
Eapeleologia a Sant Llorenc del
Munt.
Vocal: R. Falcó. 11 assistents.
Dies 26": 30
Espeleologia i escalada a Sant Lloren~ del Munt- Cova Mane] i Cava
Simanya i ascensi¿ al Cavall Bernat.
Vocal: A. Castelló. 6 assistents.
Dies 25 - 30
Participació al 1 Campament Subterrani a la Grallera Gran de Corraloto
Vocal: A. Vedo. 6 assistents.
Dies 26 - 3U
Excursió i practiques d'escalada a
Caldes de Bohi.
Vocal: C. Estrada. 3 assistents.
Dies 26 - 29
Excursió el Andorra.
Vocal: C. Batuecas. 2 assistents.
Dies 26 - 30
Travessia Camprodón - Setcases Balmeta - Costabona - Canigó - Setcases.
Vocal: M. Ferrer. 7 assistents.
Dies 29 - 30
Excursió de camping a S. Feliu.
Vocal: S .Marrugat, 5 assistents.

XXXI Marxa Excursionista de Regularitat
de Catalunya
El dijous i dissabte anteriors havien caigut uns copiosos aiguats. El
diumenge, dia 10 de maig, de bon
matí sortíem dotze equips de Vilanova en un mini-autocar que ens portava a Balsareny. Els temors d'un tercer aiguat setmanal anaven desapareixent en clareiar el dia. Com que
hem matinat no trobem cap carava-

na automobilíst.ca .q ue ens destorbi
i arribem a Balsareny a I'hora justa.
'I'ot és baixar i ja veiem marxadors
el dorsal dels quals supera la xifra
500. Caram, ara sí que anirem en caravana!
Ens donen un mapa de cursa bellament confeccionat i que la ma joria
de marxadors, desconfiant de l a me-

.tereologia, op ten per gua rdar dins l a
.m otx iu a per que no es mu u i . heil eJ.l
que I 'O r g anitzac í ó ja 11d Ltl'a marcar
-el cami, Quan ens d onen l a sorti ua
travessem la ca r r et er a i enruen el turonet situat 3.1 I'JO'. del poble, passant
.p el costat del Ior tí enrunat que hi
ha al cim . Seg uim p er un cam i de ca.r en a que per la lon git ud resulta un
xic mon otcm .
Fem cap el U Tl enci e rament de p istes forestals i t en im canvi de p a isa t .ge i mitja h or eta de descans A l
lluny es veu. ·U 11 bon tro ~ de l a serra.Ia da pirinen ca com p let.arn ent nevada. Seguint l a c ur sa anem a raure a
.S an t Cugat de l Racó on con templen
una bella m ostra del romanic. CasteIladral es veu relativament a prop,
:p er ó primerament travess em la r iera
deS;ant Cugat per medi d 'u n a pa.Ian ca i després emprenem una forta
'p u ja da . Els prornigs sem blen engan·y ad or s i en general tots pequem per
-ex cés de velocitat.
El control de Castelladral és dalt
'e l cimell del poble, al costat d'un
.moli de vent o Donem un tomb pel
-petit agrupament i apagem la set
-qu e ens ha ocasionat la pu jada a la
t auIa de begudes que han instal.lat

els ve rns. Davallem uel p ob lé i tot
JUSI al peu ael turó ja trobern un
control rera les runes d 'una casa f or tao Qui shagi entretingut Ja ha car regat p unts. El control de dinar és
situat a la ront de Puig Gros, prop
del casal que li dóna nomo
Els prorn igs continuen enganyant
els marxadors a pesar de les advert óncies que algú més sensat els fa
d'anar massa de pressa. El Puig de
Sant Salvador, prop de Suria, alguns
el pugen a pas de marató. Un breu
descans al peu de l'ermita nova, i a
refrescar a la font. Davallem pel costa t c e la vella capella i seguim el camí de ' penitents. Les cases de Suria
ja es veuen a prop pero agafem una
drecera que ens obliga a efectuar
1 lt im desnivell. Quan ja ens dirigim al final de la cursa, la població
de Suria se'ns ofereix en una panoramica general, centrada en l'encimbelJat castell, cúbic com un dau gegantí. Pels contorns de la població es
veuen, amuntegament de detritus
procedents de les mines de potassa,
I'altura dels quals sobrepasa la dels
turons circundants. La marxa ha finalitzat. La nostra felicitació al C. E .
Els Blaus, organitzadors de la cursa.
'ú

Classificació dels nostres equips:
lIoc

Dorsal

13
51
111
135
'151
162
-182
19:4
195
'288
309
334

437
2181
43
380
128
240
184
320
324
125
343
49

1

Equip

Josep Planas - Roser Mu.ela
Isabel Romeu - F'rancesc Montané
Tomas Mu el a - M. Carme Almendrol
Cris t ófor Fabré - Mlagí Ramon
Ant oni Llurba - Antoni Guardia
~J oan Vi r ella - Isidre Poch
Josep Elias - Núria Alba
Joan Ferrer - Manuel Prats
.Iosep Blanes - Pilar Meléndez
Flor:entina Moya - Albert Bayo
Antoni Batanero - Montserrat Bartí
A.ntoni Garcia - Jordi Gudín

Punts

33
42
47
51
52
53
54
56
56
65
68
72

L 'A. E . Talaia q ued a classificada en 13 lloc, amb 140 punts, en la relació
dent it a ts.

(Els articles reflexen nornés les e plntons 'd e llurs autors)

Próximas excursiones
de más interés
DIA 12 DE JULIO

Excursión en autocar a las (Fonts del L
bregat».

0 --

DIAS 2 AL 8 DE AGOSTO

Campamento de Alta Montar a en Velliberna . .

oA

13 DE SEPTIEMBRE

Marcha Orientación del Mares

e.

lAS 3 Y 4 DE OCTUBRE

«Campament - Aplec de Tardar en

ourdes».

Restau rante
Snack - Bar
Cafetería
Rbla. Ventosa, 1 - Tel. 8931032
VIL LANUEVA y GELTRU

;lresfdent: Antoni · Llurba

Secreta,rl: Xavler Salieras

Direccl6 Circular: Xavler Capdel
T. G . Vilaseca - Villanueva y Geltrú

