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ontrol de sortída. situat en el
Km. 6,200 de la carretera de St.
Sadurní a l'Ordal. Contro'ls: J. Bla,
nes i muller, T. Muela, M. Pamies,
A. Baig, D. Margalet i J. Ferrer.

Control eut alització A, situat
a un collet, Con trols: A . Penna, X.
SalIeres. Long. trajecte 1.460 m.
Horarí: 20 mínuts. Terme mítjá:
4,380 kmjhora.

'ontrol Ne tralitzaciO l\, situat
en el Castell de Subirats, Controls:
J. M.a Plana i muller ; J. Molins i
muller. Long, trajecte: 946 m. Ho
rarí : 15 minuts, terme mítja: 3,7'82
km/hora.

e ntrol egularitat 2, sítuat
prop de l'Avence Controls: J. Gu
din, L. Davíu, LOlng. traiecte : 2.072
m. Horarr: 38 minuts. Terme mit
ja: 3,270 km/hora,

Control eutralització ,situat
en el Maset d'en parellada.. oon
trols: A. Llurba i muller; R. Martí
i muller ; N. Qua.dra's, C. Borrego,
R. Muela. Lo'ng. trajecte: 1.778 m.
Horari: 25 minuts. Terme mítja:
4,267 km/hora,

Control egularítat 3, sítuat
en un collet prop de Montcau.
Controls: C. Massana i J. Planas,
Long. Tra.jecte: 1.094 m. Horarí :
14 min.uts. Terme mrtja : 4,686
knr/hora.

Contro1 en trali zació ,situat
en el cim del Mon tcau. Controls: l.
Po'ch, A. Rioin, C. Soler i J. Rafol~·l.

, Long. trajecte: .098 m. Horari: 22
minuts. 'I'erme mítja: 2,9'94 km/h.

ntrol egularitat 4, sítuat
proip d'una uroanítaacíó del T'ren-
call d'Amunt. Controls: A. Cam-
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pillo i muller. .Lon g. Trajecte:
·1.879 m. noran: 26 minuts, terme
mítja: 4,336 krnyhora,

Control Regularrtat 5, sítuat en el
rons de la, Riera, de Vallverdína.
Con t rols : J. R. Sabr'ia i N. Jorba..
Long. trajecte: 1.294 m. Horarí : 21
minuuts, terrne mítja: 3,697 krrr/h.

Control Neutralització D, situat
a la Fo!nt Freda. oontrols: J. Julia
i muller, M. Prats, D. Sanmiguel i
muller, i acompanyants, Long. tra
jecte: 1.278 m. Horarí.: 18 mínuts,
terme mítja: 4,260 krrr/hora.

Control Regularitat 6, sítuat a
la vora de la Riera de Vallverdina.
Controls: D. Vidal i muller. Long.
traíecte: 711 m. Horarí: 10 minuts,
terme mítja: 4,266 km/hora..

Control arribada: Si tuat a la
:Fon t de Canttllepa a Gelida.
Controla: J. Blanes i muller; T.

Muela, M. Pamíes, D. Margalet, B.
Forgas, T. Moya, i Deleg~lL FedE:
ratíu Sr. Cusó, Lo'ng. traíecte: 743
m. Horarí: 11 mínuts. Terme mít
ja: 4,052 km /hora.

Coordínacíó de controls: J. Vi
rolla V. Carbonell i J. Alegret.

Tanc'·ament de marxa: J. Ferrer
i A. Baig.

La prova es realítza en una dia
da de cel tapat i amb boíres que
ímpedíren contemplar- el panera
ma a certa dístancía, j a que fins
i tot la. propera serra de Montse
rrat quedava molt difusa. No res
produíren incidents ni embarran
cades catastroñques entre els
equíps participants. Tan sols hem
d'anotar la dificultat d'algun equíp
d'ínterpretar alguna paraula de
trpus comarcal, com "COrCÓ" (bas
síol excavat a la roca) o "mulas
sa" (cabana de pedra seca) tet
que haurem de tenir present en
fu tures edícíons,
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Clas. Dorsal Noms Entitat Punts

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

31
11
61

8
58
62
13
22
39
21
34
75
10
77
51
79
86
19
8'8
29

7
15
71

J. Lerin - Carme Calaf
Florenci Vila - Josefina Planas
Francesc Cas t rocín - Josep Giberga
Ramon Górnez - Baldiri Burgés
'I'eresa Montfort - Antón Gómez
Laura. Marín - Pillar Calvo
Francesc Beltrán - Pilar Calvo
JOlrdi 8icart - Vícenc To·mas
Merce Borrego - Gabrtel Bohiga-s
Xavier Slc,art - J osep Tomás
Simeó Freíxenet - Joan Pedrola
Manuel To'rrents - Marta Calvo
F. Xavier Mestre - Fermí Roíg
Esther Bohé - Blanca Caj igós
,Jo'sep M.a Torrells - p 'ere Vacartsas
Jaume Caballé - Montserrat Lluch
Jardí Ferret - Manuel Martinez
Montserrat Va,carisas - Maria Canals
Merce Lacruz - J osep M.a Lloses
M.a Lluisa Domingo - Rafael Xancó
Joan Camarena - Enric Martínez
Jordí Viñas ~ Joaquím Nogués
Jordí Cuadrado - M.a Cinta Bohígas

c . E. 'I'arragona
,U . E. C.
.U . E. C.
U. E. C.
U. E. C.
A. E. Icaria
C. E. Ba,dalona
U. E. C.
A. E. Icaria
U. E . c.
U. E. C.
A. E. Icaria
·C. Lectura Reus
A. E,. Icaria
,C . Lectura R'eus
Foro.ent Martínenc
C. E. 'I'arragona
C. Lectura Reu:s
C. E. Gracia
U. E. C.
u. E. C.
·F orn.en t Marttnenc
Pl.. E. Icaria

23
24
26
26
29
29
30
31
32
32
33
33
33
34
34
38
38
38
41
43
43
45
45



Clas. Dorsal Noms Entitat Punts

24 50 Josep Llunell - Juli C··anu t
25 80 Angel Zamora - Margarída Plana
26 49 Montse. Ribas - Miquel Cuatrecases
27 54 M. a Lluísa Roig - Jaume Porta
28 74 Francesc Pascual .- Ferm.Í Elena
29 85 Josep A. Ramos - J. R. Serral
30 83 Josep Tuslet - Caty Mensa
31 87 Rosa Chillida - Manolíta López
32 18 Joan P era - Carme Miras
33 46 J. G. Martínez - Benet López
34 2 Josep Rojas - Jesús Amido
35 37 Ran10'n Cortell - Eduard Albás
36 45 Mónica Alvá - Angels Raventós
37 20 . J. Alerany - F. Llorach
38 70 Estel Queraltó - Antonia Ba.tlló
39 3 Victoria Sanchez - Concepcíó Gómez
40 25 Jaume Segura, - Frederic Lázaro
41 32 Anna Porta - JOia,n Pérez
42 4 Carme Checa - David Massana
43 42 J osep M. a Rovíra - LIúcía Martínez
'44 6 Angels Valero - Miquel Fernández
45 '53 Félix Masachs - Fina aarois
No classifica Equip n.v 23:

Eugeni Batalla - Encarina Sahúll

Per entttats :
.1. ~ Unió Excursionista Catalunya
2.o Agrupacíó E'xcursionista Icaria
.3.0 Secció Ex. Centre Lectura Reus
4.o Centre Excur:sionista, 'I'arragona
5.o Centre Excurstonísta Badalona
6.0 Secció Ex. Fo,men,t Martínenc
7.° Club Excur's'ionista Gracia

u. E. C.
C. E. Bardalona
·S .E .C.N. Igualada
A. E. Icaria
C. E. Badalo'na
C. E. 'I'arragona
C. E. 'I'arragona
Foment Marttnenc
C. E. Ba,dalo'na,
FOlmen t Martínenc
C. E. Ba,daloina
U. E. C.
A. E. Icaria
C. E. Tarragona
C. E. Gracia
C. E. Tarrago'na
A. E. Ica,ria
A. E. Icaria
C. E. Gracia
,A. E. Catalunya
C. E. Gracia
.A. E. Catalunya

C. Marxes F. C. M.

76 punts
94 punts

105 punts
109 punts
121 punts
132 punts
158 punts

45
46
47
4r¡
47
4 '--...... J

48
49
49
50
51
51
52
'04
54
56
58
60
63
65
65
79

30

No classíñcan :
Agrupacíó Exc. Catalunya (Delegació Vüarranca.)
Secció Excursionista Clu b Natacíó Igualada,
Equips ínscrtts: 55; Sortits: 46; Clasíñcats: 45.

A V I S O
Se ruega a los socios y amigos de la Agrupación que quieran
colaborar con notas y artículos en la Circular, remitan los origi
nales a la Secretaría, o en su defecto, directamente a los siguien-

tes domicilios.

V. Carbonell, Dr. Fleming, 15, 1.°, 1.°
J. Virella, Rambla Sorné, 104

entes del día 20 de cada mes. Gracias.
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Els dies que seguiren a la festi
Vitat de Sant Josep 'es presenta
ren plujosos, El divendres día 22
descarrega una forta tamborína
da acompanyada amb pedra de
mida notable i prou abundosa CQ¡m
per emblanquínar els carrers de la
cíutat, ¡~~I: O:ll1 j a és tradícíonal en
caure gran quantítat d'aígua,
s'ínunda el Local socíaí, i a més,
s'ensorra el sostre de .la Secr'etaria,
qued.ant tot plegat en un estat
Ilast ímós. Sera qüestió de gestio
n ar com més avíat millor el tras
llat al nou estatge soctaí.

t .-,ATALE G ESPELEO,LOGIC
DEL GARRAF

Ha estat edítat el Volum 11 del
"Catálogo Espeleológteo del Mací-
eo de Garra.f", de J. Borras, Aquest
nou volum compren el Secto,r 03;
Pla de les Basses, Pleta del Cérvol,
Fondo de les Terra.delles, Vall de
Joan, Canal Negre, SOlt de l'Infern
i Riera seca, i el Secto1r 04; Fo:ndo
de Vallbona, Fondo' de les Coves,
Fondo de I'Intern Riera de la Gi-
nesta 'I'orrent de l'Aigua Puda,
Fondo del Salt, Pla Vínyals Pla de
la Pleta, Serra deIs Pin.s, Pla de la
Benyal, Puig Sa,bataire, Pic Mar
tell, oucona Sostr~ella~ Cala Gines
ta i encona Sibina,.

Com el volum anteríor, la pre
sentacto és acurada i precisa.
Acompanya el present volum un
breu estudi bíoespeleologíc del Ma
cís i l'ínrorme sobre I'abocador
d'escombrertes de Barcelona, ela
borat per l'Escola Catalana d'Es
peleologia, 'Recom a,n em aquest lli-

bre als areccíonats a I'espeleologia
i en general als nostres excursío
rustes que acostumen a rrequen
tar el Garrar, Podeu demanar-lo
al riostre Local Social, a en J~aní
Ferrer. El preu de I'exemplar és ele
165 Ptes.

ENTORN DEL MOTORISl\iE
DE MUNTANYA

El passat mes de mare el Reial
Moto Club de Catalunya organítzá
un sopar-debat en el qual es judí
cava el motorísme de muntanya,
rent-se ressó dels darrers inci
dents i polemíques sorgíts entre
excursíontstes i motorístes. Corn a
representant dels excursíonístes hi
assistí el presid.ent de la Federació
Catalana de Muntanyisme, Sr. F.
Martínez i Massó,

La díscusíó cs'en taula en tons
moderats i amb esperit de com
prensíó, Les tntervencíons més brí-
llants foren 18'81 del nostre presí
dent rederatíu i del Sr. Fra,ncesc
x. Bulto, arribant a uns punts de
coincidencia en añrmar el Sr. Bul
tó que en el termo de mig any les
motos de montanya portaran si
lenciadors que les faran menys
sorolloses. A obtenír aíxo empla
cá el Sr. Martinez als motorístes.
Al cap i a la fi, i aquesta qüestíó
ja fou debatuda en la última As
semblea de la Fed..eracíó, no, es
tracta que els excursíonístes tin
guín el monopoíí de les munta-
nyes, sínó que les' motos, amb el
seu soroll i¡ fent gíragonces pels
prats, no permetin una pacífica
coexistencia ni la degradació del
medi ambíent,

President: Josep Bienes Circular: V. Carbonell Secretaria: Montserrat Bartí
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Diuen que el víatjar ínstrueíx,
POlssible~n1.ent\, PeJro aquesta añr
macíó és molt relat.va í condícío-
nada al major o 111 8 tlOr grau d'ob 
servac íó o desinter és del viatger.
Un petit sondeíg realrtzat el pas
sat estiu em porta a la conviccíó
que una gr an part dels mrlers de
turistes qu e vísitaven la van d' A
ran no s 'adcn aven en passar el
POlrt de la. Bonaígua o el túnel do
Víella oue atravessaven la barrera
,p!irinen~c,a" aquella serralada q·ue
de menuts ja en.s han dtt que s'e
para Es.p8"n~fa ele Franca.

El fet que la Vall d 'Aran sigui
emplacada en la vessant Nord del
Píríneu escapa 11 0 tan 80'18 a I'ob
ser-vació de bastants turtstes s ín o
ñns i tot a, més d'un esgarrapa
muntanyes d'aquests qu e parlen
amb la boca plena dels tres m il
que "han fet". Pels telecadires de
Ia Vaqueira pujaven dtarrament
fms 'al cim d'aquella rnuntanya,
centenars, o potser m íler s, de vi
sítants a contemplar el panera
ma, Si des d'alla míravem cap a la.
serralada pirinenca que s'estén
des del Circ de Saburedo al .de Co
Iomers, massís del lvlo'n,tardo·, Be
stlberrís, i ja més Iluny, la Male
deta i el sempre nevat Aneto, e'n.s
haurem posat de cara a Mígdía,
seguint cap a Ponent. Des de qual
sevol altre punt d'Espanya per a
mirar al Píríneu h ern de posar-
nos d'esquena al sol,

To,t i estar l'Aran enclavat en
:te:r r it or i geograñcament trances,
els seuls ha,bitants en el ;segle XII
s'aeolliren a la p1rotecció de la, Co 
rona Ca,talano,-Aragonesa i des
d'ales,hores ha,n preferit sempre
pertanyer a l'Elst.a,t espanyo,l. Es
l'úniea e,olmairea. eatala,na on l'idio-

111a dels naturals del país no é : el
catara. Naturalmen t , si els feu
preguntes en catala u: con testa
tan amb la mateixa parla, per o
igualment ha taran amb in terlo
eu tors castellans o' rr an cesos j ~1.

que els a ,ra,Y1 8,SCOS acostumen a se:..""
políglotes. Pero quan s'a iun ten dos
o m és, parlen sempre entre ells
l'aranes una varíant del gaseó,
una de les antígues llengues occ i
tanes ernprades a les terres del
Migdia trances i que actualrnent
es t an desapareíxent com el eatala
del I-tosselló. En certa ocasí ó, en
fer una pregun.ta a un vellet
d 'Art í és em contesta en arané s, í

la ver rt a t es que no vaíg pescar n i
una paraula de la seva resposta,

Una de les príncípals causes de
la pervívencía d'aquest ídíoma és
que I'Aran ñns a ternps ben re
cents, era un reducto de .gen t de
dícats als pasturatge i el eles del
qual quedava gran part de I'any
aülat de la resta de la nació, amb
acces únícarnen t fac t ible cap a
Franca. La. carretera de la Bonaí
gua s'obrí el 1929, seguint Inés o
menys l'antic itinerari d 'un cam í
ramader i de tragíners, í encara
avui dia quan cau la primera nc
vada forta (te l'hivern ja queda
taneada ñns a la propera prima
vera. Fíns i tot a I'estíu fa certa
feresa circular per a quella ruta i '
superar els ín acababales revolts
de les Ares i el Ticolet. A la nit la
eirculaeió és practícament nul.la.

El túnel de Viella es comencá
el 1924 pero no entra en serveí ñns
al 1948 i en l'in,tent d~'al1ibera,r del
secular a,lllalnent als ara,ne~os; s'hi
sumaren ra,ons d'o!rdre estra.tegic
i mo!tius eeo\nomies COim els d 'ex
treure'n le¡s riqueses natllr2.Js en



forma de rusta i kilova.ts. Fins que
fou obert el túnel, .els "quíntos"
araneses que havíen d' íncorporar
se a files en temps hívernencs, ha
víen de dírígír-se a Franca i en-
trar a Espanya. per Puígcerda o' al
tre pas de frontera. No és gens
d'estranyar, dones, que la pobla
ció aranesa hagués sotert des del
1900 una reducció de ben bé el 30
%, minva que sembla ha quedat
actualment estancada per díver
SO:8 motius, entre els quals hi pesa
'en bona part el turísme,

L'Aran es subdívídeíx en tres
sectors : Alt Aran, amb capital a
Salardú; Mig Aran, que presideix
Viella; i el Baíx Aran, la capital
del qual és Bossost. El terme de
Sa.lardú, a l'Alt Aran compren la
zon a de Montgarri, situada a Ies
rlbes del Noguera Pallaresa, en la
capcalera inicial, i, per tant, en
terrttorí geograñcament compres
en el Pallars Sobira. El terme n1U
nícípal de Víella traspassa igual-
ment la barrera pirinenca i s'es
t en fin s a la capcalera del Nogue
ra Ríbagorcana, quedant dins o.. 'a
questa zona I'Hospí tal de Viella i
la boca Sud del túnel. Pot fer ba
llar el cap al turista poc coneíxe
dor el que h01TI assegurí que tan el
Noguera Pallaresa com el Ríba-
gorcana neíxen a la. Vall d'Aran,
añrmació ral en quant a, cücstíons
admmístratíves pero íncerta len
~es raons geograñques.

En quedar reduída la poblacíó
autóctona a pOiCS milers rí'habt
tants és molt natural que quasí
tots es coneixin entre ells., per
allunyats que síguín els pobles
d'un extrem a l'altre de la Vall. Si
díeu que coneíxeu , l'Antón de
Montgarri o a en Josep de Bager
gue, to,thom sab de qui pa,rleu, j a
que és corrent usar el llo:e d'o:rigen
en sub,stituci6 del co·gn,oln. L,a. ge·nt
del país salen ser afables en tra,c-

tar el vísítant i quan veuen que
aquest s'ínteressa per les coses del
~r2U terrer se li otereíxen sense re
serves. Solen ser dínamícs i d'in
tel.Iígencía desperta, En visitar
I'esglésía de Santa María d'Artiés
hom queda sorpres de veure que li
fan de guia uns vaílets de POICS
anys que donen les explícacíons en
l'idioma del vísítant i saben con
testar precís i sens'e atabalar-se a
les preguntes que se'ls adreca,

Com a punts negatíus anotats,
la responsabílttat dels quals recau
en gen t rorana, esmentem els es
tralls arquítectonícs que atempten
el paísatge típic de la, muntanya
aranesa, A Viel1a les edíñcacíons
han estat aíxecades amb l'avidesa
d'en cabir -h i un m ax ím d'estadants
:sen ce cap norma ni respecte a
l'arquitectura tradícíonal, Si aíxe
queu la vista en direcció a Gausa,c
us colpeíx l'espectacle d'uns enor
mes i terrtbles blocs qU'8 s'edifi
quen a mítja muntanya destre
cant completament el paísatge. El
complexe de la Vaqueíra no ore
reíx tampoc gaire han efecte, en
cara que hom ho justifiqui amb el
pretexte qu e els edtñcis-eíxarn són
const ru íts amb tíns utilítarís i que
en aquell punt no hi havía cases
an tigues que hi contrastessín. No
pas m a...esa 111111Y d'aquell lloc i
quasí tocant l'esglésía de Sa,nta
María de Ca p d.'Aran, s'estaven ex
cavant grans ronamcnts q.110
molt em temo seran per a, bastir
hi a sobre un altre dels dísbarats
arquítectónics que aní ra sorrtnt
l 'Aran.

L'excursíonísta haura de C01ns.o·
lar-se pensant en el fet que aques
ta allau tardara molt encara a pu
jar cap al Montardo, al Circ de
Cclomers o als Besíberrts, O pot
ser no'?

JOAN VIREI.JLi\

(Els articles només reflexen les oplnlons de Ilurs autors)



FINANCIAMOS TODA CLASE
DE VEHICULO

No sola mente com pro ndo obtiene beneficio
sino que después no le dejamos desamparado

Nuestros serVICIOS garantizan su tranquilidad

- Asesoría Jurídica

- Organización de Empresas

- Departamento Gestoría

Seguros

Oficina Colaboradora: sesoría Jurí ica y Contable

Jardín, 11 - el. 893 26 74



Secció Nautica T I P L A Y
Creuer Canaries, 34 · Telefon 893 29 98 - Yilanova i la Geltrú

ESCOlA SKI

COMPRA - VENDA D'EMRARCACIONS

DISTRIBUIDOR D U CA T I

Secció Agrícola T I P L A Y
Sant Josep, 10 - Telefon 893 3 o8 9 - Vilcnovo i la Geltrú

Taller reparació de motos,

venda de maquinaria agrícola,

reparació de maquinaria agrícola

Esports TIPLAY
Material esportiu per:

Tenis - Fútbol - Hockei - Basquetbol - Atletisme

Alpinisme - Esquí - Gimnasia

Tenim tot el que necessiteu

VISITEU-NOS A: Rbla. Vidal, 17 - Vilanova la Geltrú

T. G. VllASECA . Villanueva y Geltrú - 1974




