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FEDERATS

A:

federación catalana de montaña
federación catalana de esqui
comité de explotaciones subterráneas de c t luña .
asoci ción espafiola de campjng y e rav na
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Així com cal. Se celebra I'assembl ea de so cis el diumenge 27 de
G·en er. Com de costum, p ocs so cis,
i a més a m és eren qua si bé els
mateixos d-e sempre. Aquell jovent
t a n t cridaner i que t a n t enr enou
porten al nostre local, a l'Asse rn blea, amb prou feines eren representats. El mal se ra quan a les
tertúlies del vespre ens acusin a ls
d e Junta que "ens h o m a neguem a
la nostra manera", "que no els tenim 'en compte a c lls " , etc. Esta
vist que aquestes a ssem blees no
són prou popular s entre els socis.
Haurem d 'inventar algun al.licient
del tipus vermut a m b tapes per als
assistents, o bé fer u n repartíment.
de premis o proj ect a r alguna pellícula. En fí , no sé pas o'n anirem
a parar. Relatem el que vam parlar aquell dia.
La protocolaria Lectura i aproyació de l'acta anterior, fou qüestió d'uns minuts. A continuació,
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vaig exposar una concentrada relació d'actrvítats. En I'especíalitat 'escalada, podem destacar, en
p rimer lloc, l'ascensió com a i.: integral, a la Paret de ls Di a bl es, a
Montserrat, per l'an omen ada Via
Vilanova, després un veritable reguítzer d 'escalades a Montse rrat,
Pírmeu, Er a mprunya , P enyes de
can Mareé, tet es elles d'in n ega ble
mérito No ens oblidem d 'una l. a es
ca lada in t egral GEArvI a la Via Vila n ova a la célebr e P a r et de Ter rad.ets del Montsec d'Ares, i una
l .a ascensió peninsular al Vent
d 'Orlou al Piríneu francés. Al capítol d'espeleologia, el G.E.T. taITIbé ha destacat en exploracions
subterraníes, centrant l'activita
més important en la Grallera
Gran del Corralot al Montsec d '
Ares i la Bou de Bor a la Cerdanya. Com és normal, la gran ma
joria d'avencs del nostre macis d
Garraf ha estat yisitat dominical-

pels nostres e,:.p 212Jl·2gS.
Ta~~bé es va exposar Ies a ct ivit a t s
que "Amics de la Sal'clana" COIn a
'S ecció independent ha realitzat:
Un total de 12 audicions, celebració del Dia d e la Sard.ana i elecc ió d.e 18.1 Pubilla de la Sardana.
Una altra activitat, pero que no
ment

es t a círcunscrtta a cap seccíó, és
el Ciclo d'Excursíons per inrants
que en gu an y porta 15 sor t ides, inclosa la del Carnpament Infantil
que fou celebrat a 8ant Roma de

Miralles. Es pot considerar que el
promig de quítxalla per cad.. a sor.t ída es d'uns cinquant a. La Secció
. d.e Mun tanya es pot d.·j.r que é.s quí
,f a i organitza l'activitat mes classíca: les marxes. Tan.t l'organització de la riostra Social, que aquest
any 74 se celebrara com a Inter's ocial, com la participació a tates
les altres curses ya canalitzada per
aquesta Secció. També destaquem
I'asstetencta al Rally d'Alta Mun.t a n ya , i l'organització del Rally
'S aetal de Baixa Muntanya. El
Carnpamen t Social de Prim avera
.tarnbé s'inclou en els actes. De la
Secci.ó d'Esquí no es va poder ex,p lica r res perqué l'únie que es podia f'er, que són els Campianats
d'Esquí, no es van poder celebrar
a Llessuí per ésser taneat el teleead.ira pel vent. Imagineu- vos tot
un autocar y uns quants cotxes
plens d'esquíadors mossegant-se
les ungles, de rabia" a l'aparcament de lestacíó d'esquí,
La Secc~,ó Musical organi tza un
Curset de Cancons de Muntanya i
un Concert per la Coral Boíxeríca
de Tarragona. De la Secció Fotograñca, re :'. Aíxí, tal corn pinta. Fa
temps qtl.~ estan en crisi. Dues
conrerenc.cs van ésser organitzades per la Seceió de Cultura, ultra
la reapertura de la Biblioteca que
no va tenir massa exí t. Com a co-

- sa general, s'ha organítzat el repartíment de premis, el Campament-Aplec a l'ermita de Lurdes,
la participació a les festes de "les
Comparses" i una novetat cam vá
ésser el muntatge d 'un stand a la
Fíra de Vilanova, amb motius
Muntanyencs, Naturalment, aquí
no esta relatat tot, pero he procurat destacar els actes de més relleu. La part económica, que eren
els punts 3er. i 4art de l'Ordre del
Día, van ésser explicats pel nostre
Comptador, a més d'entregar a
tots els socis un detallat Balanc de
Comptes, Resultat del Pressupost i
Estats de Comptes de les Seccions.
- A I'hora dels proj ectes, poca cosa tenim en cartera, que no sigui
seguir l'activitat al maxím possible. Sense dubte el tema central és
el nou local. Després d'explicar les
diverses vicissituds d'obres i mós
obres que s'han hagut de fer sota
!d 'e l riostre futur estatge, es van
poder aconseguir les claus el dia
abans de I'Assemblea. Ara ens toca a nosaltres. 1 que, si tot va bé,
quan Ilegíu aquestes ratlles, ja
estará signat el eompromís de 110guer, condícíó prevía per comencar les obres. Al seu degut temps
convocarem Assemblea Extraordináría tant per un canvi de quotes
com per exposar-vos tot el que hi
hagí del N ou Local.
La resta de l' Assemblea j a no té
historia. Prees i preguntes va ésser molt curto 1 finalmen t, la conñrmacíó en el carrec del nou vocal del G.E.T., en J. Martorell, així
com la tornada a la Junta, aquesta vegada com a Caixer, del dínamic Tomas Muela.
Una Assemblea, podríem dir-ne,
normal, gairebé intrascendente
Fins a la próxima.
JOSEP BLANES
President

ESC A LADA

PARET DELS DABLES
r Montserratj
VIA SAN CHEZ-MA_RTINEZ

R ese ñ a Técnica :
Altura de la pared: 300 m .
R e corr ido d e la vía. 370 m.

La rgos de cu er d a: 11
D ific ult a d máxima . A2 y Va.

H ora r io: de 8 a 10 h oras para
d os es cala dores.
Ma t er ia l :
2 cu erdas de cuarenta metros,
35 - aosquet on es , 5 pitones, 2 aCO°,
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Somoss eis a in ten tar la a seensió n. Aunque los probl em a s de una
p ared larga se multiplican con
t ~111tOS escala n do a la vez, dec ídímO'3 el m edo de hacerlo m ás pr ác t reo, y , de spu és de rep a r tir el l11at cria l en t re las cardadas, nos dis tribuimos del siguiente modo :
Delante Leemos Pepe Sánchez y
yo, prep a rando la vía y de j ando
m ater ia l a as ca d adas que no
p re ceue ; víagda r t iz y Antonio
san ch ez . ' ~., n enm dio y G 'o o con

o~

ánc, ez -Martinez.
ji;n
a
UY1'1as d e Patrtarcas,
f r e t e a la aret de Sant Jer n i,
d espu és íe cenar y comentar la
vía que pensa m os hacer mañana,
viva qu ea m os.
A las seis de la mañana, de spu és
d e "salir de los sacos", prep a ramos el m a t erial, escondemos las
mochüla s y almorza m os algu nas
galletas. Media hora más tarde tomamos el camino de la Pared.
Dejada atrás la "Canal de Patriarcas'', ante nosotros, Diablos.
A las siete de la mañana, amaneciendo, descansamos a pie de vía.

la c lp,-,rar do el

:~

:la -

t er ial.
/1. las
tE..
1, a;.. arl ~~t , e...:.1 neza .1.:.0 3 la pared.
La p rime ra
, a pit nes y
buriles, ct 50 de .cla vs da, le ga a un
pe ..ue ño JOS ue . O ~ O' uu e~ en el
qu e ene -nt r amos una pequ eña dí
ñcu lt ad que , ar nque riada .enga
qu e .er on la es calada en sí, es
anecd ótí COa Ya íns talad s en la l .a
Reuníón , dado que la siguiente tirada es bastante just a p a ra las
cuerdas, subim os unos m etros m á s
h ast a el arbolito e n el que habí a
ata d a u na cuerda ve rde ; cuál sería
nuestr a sorpresa al ver que lo
verd.e no era sínó una serpiente de
70 o 80 ems. enroscada al árbol,
que no tardó en desaparecer entre
las raíces del vegetal.
1.

w

Después del susto, continuamos
la escalada. La segunda tlrada s'e
su.pera por técnica de ernp otr miento, debiendo pasar por entre
dos grandes Bloques, caídos y
aprisionados, en medio de la can al,
Con t in ú a la vía entre bloques,
hasta la 3.(1 Reunión, en una repisa
grande. En la siguiente tirada encontramos dificultad en un trozo,
de unos cinco metros, a doble
cuerd.a que hubo que clavar. Superado, ya fuera de "la Llastra", la
pared se agranda, dej ando ver los
grandes techos que fianquearemos.
La quinta, a libre y doble cuerda 8.1 buril, nos lleva al pie del primer t-echo. Al empezar, nosotros
la 6.a tirada, las cardadas que nos
siguen se encuentran: Magda y
Toño en la cuarta reunión y Gago
y Pepe P. eIl la tercera.
En el flanqueo' del primer techo,
a buriles y pitones, encontramos,
(ya nos lo habían advertido) una
placa a buril despitonada por una
caída; después de poner tres burilazos, continuamos. La salida de
este techo resultó delicada por el
estado de los pitones y, en una
pequeña repisa, ayudados por los
estribos, montamos la 6.a Reunión.
El largo más impresionante y
bonito es el 7.9 , flanqueando el segundo techo a pitones invertidos,
sali-endo del extraplomo con la
ayuda de tacos hasta un nicho, en
donde se instala la siguiente Reunión. En la salida del techo, los
compañeros de la segunda cordada, desde la 6.a Reunión, nos dan

una perspectiva, pocas veces igualada, en cuanto a verticalidad y
vacío.
L~:tS a -, 9. a y 10. tiradas, a doble
cuerda, ya fuera de los extraplomas, son de menos díñcultad que
las an teriores y se pasan con rapidez. La 11.a y última, completamente a libre, muy fácil, nos deja
en la parte más alta de Diablos.
A las cinco de la tarde, Pepe y
yo, salimos de la vía. Dos horas
después nos reunimos todos.
Al reencontranos de nuevo, con
el objetivo cumplido y una alegría difícil de expresar, nos abrazarnos gritando.
Ordenado ~l material, con las
cuerdas plegadas y una felicidad
que llena sobradamente 1'1 uestros
estómagos vacíos, empezamos el
d.escenso por la "Canal de Patriarcas", en busca de las mochilas.
Pasará el tiempo y sé que, aunque perdamos el contacto físico
que ahora tenemos, nunca olvidaremos las horas vívidas juntos, llenas de juventud, amistad y vida,
en las que cualquiera de nosotros
hubiésemos dado todo por cualquier cosa.
Esta ascensión rué hecha por:
Magda Ortiz, del G.E.S.A.M., de
Tarrasa.
Taño y Pepe Sánchez, del G.E.
D.E., de Barcelona.
Pepe P. del Fomento Martinense de Barcelona.
Rafael Jariod del G.E.A.M. de
Vilanova.
Lt

(Els articles nornés reflexen les opiruons de Ilurs autors)

JARIOD

N O "T le lAR I
COMPARSES 1974
U 11 any 111és que la riostra Entitat ha participat a "Les Comparses" . Aquesta fe sta tan vílanovína
es t a fen t que el nom de la Talaia
a.nb la senyera verda i vermella es
p a sse gí pels carrers i places de la
riost ra vila. Pctser que als excursíon ísticamen t ortodoxes els semblí qu e el tct de participar en una
test a ciutad.ana és gairebé un
atemptat contra els ídea ls munt anyencs. P ero, el fet es ín qü est íon able, i la rios t r a Enti.tat es llanca cada any al carrer, perqué sap
qu e és . .o opular en tre u 'n gran sector d e ví la n ovín s, i que el quí part tcípa ell la nostra Comparsa 11.0
fa d e bon grat, amb simpatra, perqu e 11.0 sen t en el seu interior.
I a n em en augmen t. Enguany
t c rnem a batre el récord. Duescentes sis parelles comparseres
gr a n s i cen t trenta de petits. Tot a l t r es - cen t es quaranta-una par ell es.
éu n'hi dó!! Als compasSO'S d.e la in efa ble Banda Martíriez,
en aquest a ocasíó p ar-tida en dues
t crmaclons de dotze músícs, i amb
el insubstítuiblcs sons del "Turuta", la Com p arsa d.e la Talaia volt al un bon tras de la nostra víla,
sa lt a n t Ile nc an t caramels per tot
arreu. Cal r ecordar que potser el
mom en t m és emotíu no és ni a le s
batalles de caramels de la Plaga
d.e la Vila o d~e la Plaga de les cors,
sín ó al pati de la Casa d'Empar, on
cada a I1Y la comparsa de la Talaia fa u n a "passad.a", portant l'alegria, el bullící i la música, i per
que no, també un bon grapat de
ca r a rnels, a ls vells r ccollits en
aque ll establímerit benefíc.
Parlar de I'organttzacíó potser
portaría malta estona d'escriure i
seria motíu de polemíca, Només
í

cal dir que l'ed.ició d' enguany ha
es t a t diferent en el que es refereix a la forma cl'en t r ar a la Plaga. de la Vila, separant els inrantils dels grans, dOIla11~, per tan t,
mes cabuda a aquella pla ca, fet
que s ~ b é beneficia a tots, partícularm ent als petíts, també 'va fe r
qu e la cerimonia de nomenam ent
de la Comparsera infantil s'allargu és el suñ cí en t perqué els cOrJ"1.p arsers grans s'acumulessín a I'ent rada d.e la Placa i s'h a gu ess ín
d.'esperar prop de tres quarts d'hora. Com a clo enda, a la tarda va
t ení r lloc
"Ball ele Comparsers"
'. al popular recinte de "La Sala" ,
des d'on una bona part d.e la Comparsa va rer una vi sita de cortesía a les altres Societats. 1 fins a
l'any vinent, que hi tornarem.

un

IV CICLE D'EXCURSIONS
PER A INFANTS
El dia 13 de gener s' erectua una
excursió cultural 8.J Pare de '; B a r celona per a visitar el Zool ógic.
C Ol11 que va fer un d ía boníc, coincídiren amb molts altres grups de
mamada barcelonína, Constituí
una bona experí encí eL peroals moní tors mantenir agrupats als del
conjunt vilanoví, pr curant no
perdre'n ca p. Després de visitar
els clerants, girafes i t a n t es altres
habitants d.el zoo, a mb especial
con ternplaci ó d.e les cabrioles dels
mices, es d ína al mat eix recinte
d.el Pare. Retornaren a la tarda
cap a Vilanoya. Hi participaren 41
i.nfants i 7 acompanyants.
El passat 17 de febrer es feu una
excursió al Castell de Subir a t s.
L' autocar porta la quítxalla fins al
caseríu del Casots i d/es d'alla

anaren pel camí-písta que porta al

NOTICIARI
castell. 8'esmorza al peu de la reconstruida rectoria, i seguidamen t
el grup de més grandets reren una
incursió al cim del Pujol d'en Figueres, turó si tuat a la part oposada del Barranc de Subirats que
transcorre al peu del Castell,
Aquest turó és conegu t popularment a Sant Sadurní amb el nonl
,d e muntanya del Cocodril, per la
semblanca que, des d'aquella po~lació, es perfila al lluny com si
ros un saurí gegantí adormite Dalt
del cim es conserven restes d'un
pobíat íberic, amb construccions
de base circular i nombrosos
f'ragments de terrtssa, de la. qual
.la mainada feu provisió.
Retornats al Castell, es visitaren
les restes d'aquella fortalesa i seguidament es dína. A mitj a tarda
es baíxa cap al proper caseriu de
Torre- ramona, on es conserva un
antic "Columbari" romá, conegut
per la Torre d'en Pasters, l'esglésía románica de San t J oan i el casal-palau de Torre-ramona. Allá
rnateíx es retroba l'autocar que
retorna la mainada a Vilanova.
Assístdren a l'excursió 38 infants i
'8 acompanyants.
EL NOM DEL VENDRELL

L'Ajuntament de la capital del
Baix Penedes, amb data de 1'11 de
desembre, redacta un edicte pro' h ibin t la denomínacíó "El Vendrell" o qualsevol altre modificació del nom oficial "Vendrell" que
és el que consta en el Nomenclator, en el volum corresponent a la
Provincia de Tarragona. Els in,f r a ct o:r ,s seran sancionats gover-

natívament,

Sorpren aquesta rígida actitud,
contrastant amb la de l'Administracíó central que no considera

pas ínfal.Iíble el Nomenclátor oficial' fins al punt d'aceptar fer-hi
les esmenes corresponents quan és
presentada la pertinent documentació reívíndícatíva amb aportació de dades hístorrques, tradícíorials i populars que fonamentin la
substítucíó del nom. Un exemple
ben recen t el tenim arnb el nom
de Vilafranca del Penedes.
La qüestió no té altre catre que
el de mantenir-se fidels a l'exacta
toponímía del país, deure al qual
els excursioni.stes hem de ser-ne
els principals complidors.
MES BROSSA CAP EL GARRAF

L'Ajuntament de Sitges ha establert una contracta per deu anys
amb el propíetarí d'uns terrenys
de prop de Can Marcer de Jafra,
per tal de abocar-hí les escombreríes. Ja és el tercer abocador dins
del Massís de Garraf. 1 del cremador que es proj ecta anys enrera,
ni mítja paraula.
LA CENTRAL TERMICA
DE CUBELLES

Tal com a ven turá vem mesos enrera, la Central terrníca j a la po.dem donar per feta. Amb la pro,'m esa que no tara fum, l'Ajuntarnent de Cubelles ha fet mutis. Des
del Vendrell a Cunit no hi estan
d'acord, pero no tindran altre remei que acceptar el fet consumat,
La Termíca pagara anyalment a
l'Ajuntament de Cubelles uns
tretze milions de pessetes. Al port
vílanoví hi sera instal.lad.a una.
estacíó receptora de fuel-oil, i un
oleoducte de set quílometres de
llarg, que transcorrera pel lítoral,
1 portara el combustible ñns a la
Central.

·,RESSONS DE,L NOSTRE

PORTANTVEU
En el n. :' 37 de la revista Vertex,
corresponent als mesas gener-febrer passats, es fa un elogíós comentari de la nostra circular, re8saltant-rie l'esperit excursioni.sta
que procurem reflexar €11 les pagines del nostre
portantveu,
Agraím I'encoratjador va r t tcte de
la revista de la Federacíó, lletres
que ens animen a continuar 'en la
nostra tasca d'enaltir la practica
'd e l'excursionisme, una activitat
amb la qual l'esport, la cultura i
el cívísme han d'ésser.-hi fortarnerit lligats.
AIGUA DE L'EBRE
CAP A BARCELON t\

H a es t a t pr esen tat 'avant- pro ~ ecte de I'a qüe ducte Ebre-Pir in eu
Oríen tal, el qu a l a fectara en gran
m a nera el P enedes. Des de la pre sa del 'O-aifl , que actuar a d ' v ffi b a ssament ín terrníg, sor t ír a u r a
conducció d e 35 k m, d e llarg (23

presa de gran altura de paret. No
cal dir, pero que les obres trasbalsaran fortamen t uns paratges bcn.
familiars als excursíontstes.
R,IERES

A Canyelles es respira cert optim ísme a causa deIs tramíts míciats
en la construccíó de la depuradora d'aígues residuals de Vilafran-'
ca. A Ribes no hi deuen tenir tan-o
ta conñanca i creuen que segutran respiran t males _olors, j a que'
han projectat una conducció tancada a tot el llarg de la RIera, en.
el sector Oil aquesta creua el ter111.e. També resulta altament optímista I'I n ten t de repoblació pis-o
cícola del Foíx, A darrertes del
pass a t gener ror en dipositats en
aquest riu gran quant it a t de xariguet d e truítes d e r tu, Els peíxets
teníen una llar gada m i tj a d'uns '8',
CIn. J a s ón una mica crescudets,
,si resisteixen o a ssím ílen els det e 'gen t s és po .síb le que els pescadors, d'aquí a a gun temps, pugu ín.
omplir el cistell.
í .

en t únel) i que desembocara a la
'p r esa del Foix, prop de Castelle t.
D'a qu í sor tiran dues conduccíons.
Una d'elles, d e 32 km. d e llar gada,

atr a vessara pe r un túnel tot el
massis de Gar- af ñ ns a les ím medíacion de Gava,
n hi aura
I' estació de t r actam en t i distri uc í cap a Ba r eel na. L' alt re a q üe
ducte aníra de Castellet fins a u n
embassament de l'Anoia situat
entre la Fortesa i Sa11t Jaume Se solíveres, Aquesta segona branca
tíndrá una longitud de 27 km., 9
p'ells de túnel.
Amb referencia amb aquest
.projecte han circulat rumors alarmants i sense fonament, sobre el
iet que el poble de Castellet quedaría anegat per les aigües d'una
r
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·C O N T~L\.MINAD E S

SE G "' RS

Com cada a ny i per a quests
dies h ívernencs, els porcs seglars 1 a. baíxat cap a l Penedes .
-- n a d'aq e t es bestíes de pr op
d'un entenar de quí l s fati ab atu .a n e s bas cas de la Riera d e
Ma mellar, i el p assat febrer alt res due: roren abatudes en el
con gost de sota el castell de San t ,
Martí Sarro'ca, el lloe on precisamen t ana enguany la mamada a.
fer-hi molsa i galera. Afortunadament aquestes be'stíes rugen en
sentir la proxímítat de l'home, iaíxo ho saben bé els cacadors pero
la feinada que tenen a envoltarlos amb l'aluda dels gossos.
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o solamente comprando obtiene

beneficio

sino que después no le dej arnos desamparado

Nuestros servicios garantizan su tranquilidad
Asesoría Jurídica
Organización de Empresas
Departamento Gestoría
Seguros
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ESCOlA SKI
COMPRA VENDA D'EMBARCACIONS
DISTRIBUIDOR D U C A T I

Secció Agrícola T I P L A Y
Sant Josep, 10
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Telefon 893 30 89
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Vilanova i la Geltrú

Taller reparació de motos,
ve da de ma ui aria agrícola,
re aració de maquinaria agrícola

a (al e portiu per'
Te is
Fútbol - Hockei - Basquetbol
At etisme Alpinisme - Esqu' - Gimnasia

Tenim tot el que necessiteu
VISITEU-NOS A: Rbla. Vidal, 17 - Vilanova i la Geltrú
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