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<Als vilanovins que "any __ 26
pujaren per ri.,-,era vega a

l"Ane-to>
El .crít d·e "¡An'eto!, ¡An,etol!"

despierta estranys ressons díns les
paretsdel Refugi de la, Renclus'a..
XOiCS de botes, píolets, grampons i
altres estrís con t r a els empostíssats
de fusta, badalls estentorís, ímpre
cacíons i crits varíats, Uns gambí
rots engueguen un caset 0 1 transsís
tor a teta potencia, Són les cinc del
matí.

Els dos vílanovíns ens llevem
procurant molestar el m íním els
nostres companys d'habítacíó, en
cara que resulta dubtós que algú
dormi amb aquell aldarull. Sortim
del dormítorí procurant no tre...
p itj a.r els que han hagut de per-
noctar a jagut s pels passadíssos del
Refugi. Un noí enfundat díns el
sac tracta d.e dormir assegut a un
gra ó de I'escala, L'a capacítat del
Refugi ha quedat coberta al ma
xirn.

Fem un lleuger esmorzar i sor
tirn al derora, Es de nit encara,
pero la lluna brilla esplendorosa

i sense núvols per sobre la Mala
deta, A mítja muntanya brillen els
llumets dels que han sortít a pri
mera hora. Són quasí les sís i de
cídím emprendre la m arxa. Grups
d'excurs íon ístes examinen, dubt o
sos, el camí a seguir. El dia ante
ríor t íngu érem ocasió de veure re
tomar vei s expedíc íonarís de l'A~·

neto, i avuí ens adrecem resolt a 
ment cap 'a, l'arrencada del c·o,
rriol. Nombrosos "passarells" , com
nosaltres mateixos,ens prenen pe ~f

experts alpinistes i ens segueíxen
amatents, Pobrets de nosaltres :

El corrlol racíl i ben marcat s'a
caba r áp ídam ent i hem de seguir
per entre el caos de grossos blocs
despreses die la cresta dels Portí
llons. S'ha d'estar am atent a, se~

gu ír les tites de pedres posades so'"
bre els blocs, Al cap die mí tja h or a
ra s'ha fet de dia i desem les llan 
ternes. Ens aconscgu eíx un guia, de
Benasc que capitaneja un n odrít
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estol de quítxalla i alguns pares
dels infants. Aproñtem ~ 'ayinen~9

t esa iens agarem al grup, sens:e ja
n ecessítat die cercar punts de re
re rencía .

En passar pel costat del Porti-·
1 In rcríor s'ens ofereix una am

plia vísíó de la gelera de l'Aneto.
Anem remuntant entre el gran la
be r in t de grossos roes, 'I'ravessem
un parell de congestes relliscoses
per la seva ínclínacíó. Són un pe -
tit t ast de la gran gelera que ens
espera . F'ínalment abastem el ror-
.i.•ló ~uperior . Es un esboranc, no

,. r ; a .np le, en la llarga cresta
,2 .epara le,__ geler1es de la Male

'q. . " ' 11ct o. ~Óll les vuít del m a ....
br Ó~ grup de despístate

.._-/ .i .Lgu lcx grí .r pant per S·O'L'.

~) r'~ el crestall al qual han puj at
entre els dos Portillons.

Ara cal baixar arrambats a la
m.uralla fins a trepítjar l'extrem
NW de la gelera .En aqu est punt
hí ha un grup d'esgarrapa-mun
tanyes indignadíssims i qU'2 tro
bcn humílían t incorporar-se a, la
lla rga processó dels quí desfilen)
un darrera l'altre, pel tre.ssat e'J··
rrlol m.areat en la glacerae , Avuí a
I'Aneto hi pujaran unes 150 persa-o
n es, més o menys, ,en tre homes,
dones, ancrans i quítxalla mclo

r.SOS. Els heroís en potencia decí 
de ixen canviar de rumb i empren
dre una altra gesta més dtgria de
les seves tacultats.

Qu asi la m eit a t de la gelera de
.l'An eto es troba Interrorr puda a
intervals per grossos roes de tar
teres despreses de la Cresta d. ~21

Míg, que díscorre des del Coll Ma-
lert al Pis de Corones, Com que la
n eu és apte per a carnínar-Iu sen·
I~e gaire rtsc a relliscar-·hi, no, ens
posem els grampo'ns. P,ortem "ba·
r re·t d·e gelera" , ulleres fosques i
botes de muntanya.. Mé.:¡ de la mei·
tat deIs expedicio'naris caleen xi~~

rU.qu,es i un parell de xicots unes
rs'enzilles "wambes". Els p'antalons
"texans" d.omin·en en gran majo-o
ria i són escar"SOIS el.~ "rocciatori",
igualment com els piolets i gram-·

pons .Alguns noís caminen a pít
descobert i sense ulleres, s,ens·e por
als raigs solars que apreten de va...
lente Alguns vesteixen "bermudes''
de camals esñlagarsats. .Hi ha un
rort contingen t de bascos, seguíts
d'aragonesos, fancesos i finalrnent
catalans,

P~l mig de la penúltima, tarte
ra discorre un reguerall d'aígua
gelada procedent de la fusió de la
glacera. Tenim la boca seca i j a
ens he mbegut tota l'aígua de la
.can t im plora . Renovem la provisió
i de bona gana ens beuríem un lí 
tre d'aigua fresca si no fos pru
dent regular na necessitat, dones
encara ,en s falta. un bon troe de
traíecte. Passem la, darrera tartc
ra, molt estreta, i emprenem la ra
dígosa travessía del darrer sector
ae geleravel més llarg i ftanquejat
per prorundes esquerdes, tot as
cendint ·en diagonal. Finalment
arríbem alCol1 de Corones, a 3.173
m. d'altura, i ens aturem en U I1

grup de roques a descansar. Ja
eón les deu.

Ara segueíx una torta pul ada
coberta de gel. Veíem els que van
calcats amb xíruques com pugen
(le quatre grape\s.. Decidim po,sar·..·
nos EIs tcrros als peus, que per aí 
xo els carretegem des de Vrlanova.
Altres grups fan ~l mateix. Donen
la cosa per llesta i reemprenem la
.rutao A ís dos passos, els quatre
den t regular la necessitat, dones
peus, Són ínconveníents de no ha
ver partícípat en eap curset d'alta
znuntanya. 'I'ornem a seure i assa
[em una nova i torta Iltg'ada, qu e
ara donara excel.lents resultat -.
Aconseguím, al poc, els quí pugen
amb xíruques i "wambes". Són
n ais jo,ves i animoislo~S als quals 110

lesp'an t en 'els d.esaventantges. El
pas deIs no,mbrosos ,ex·cu rsion tst es
ha tragat 'en la gelada pendent
una pr·ofunda i reIliseosa via. que.
anant 'am b grampons, evitem pas·
~sant p,el costat.

8'acaba el s:ecto:r gelat i segueix
u_na zona de roes. Quan pensen1
que encara ens f'alta una bona es·-



tona per arribar al cí rn, veiem en~

front nostre el llegendari i temut
Fas de Mahoma, No sé si és per
l'ayentatge de no patir die vértígen
fJ d'estar accstu.uats a gru..par
pels rasclers del Garrar, pero el
cert és que en breus instan ts
creuem aquell "papu" de les altu
res, que deu tenir p·o,c rr. é.s d'una
víntena de metres de reccrregut.
iJa sorn al cím de I'Aneto, a 3.404
m. d'altura: Són les onze del matí
del 6 d'agost de 1974. Estarnpern
aquesta data en el ll íbre reglstre i
r. ígnem. Int.entem tnutilment
adoptar una posicíó tríumraltsta
per a retratar-nos al peu de la
~_ ': reu metál.líca per tal d.·e conser
var un record grafíc per a la pos
teritat. La cosa rc.ulta díf.cíl d'a
conseguir amb l'ambient de sucur
sal de les Planes que im.pera a
dalt del cim.

Per arrodonir més el caire tu
ristíc de la díada \~·entim el brun...
zir d'un aeropla francés i que ve-o
iem a un miler d'e metres per
s·ota nostre volant per sobre Aí 
gualluts. L'expert aviador va re
muntant valls i collados, contorne-
.jant els címs i passant d'un costat
a l'altre de la trontera. S'elev'a
rápídament fins a la. nostra altu
ra i es dirigeix resoltament cap a
l'Aneto, bellugant les ales en se ~

nyal de salutacíó, La gran multi···
tud que hi ha, al cím correspon
amb una sorollosa exclamació ai·
xec'an t els bra.gos.

Una mitja hora hem pasat dalt
(jel cim sense ado'nara-nois~ en. Al···
tres grups van arribant i és qües·
tió de fer~"los llac. Torn·em a
creuar el "terrorífic" p'a·'s· d.e Maa~

ho·ma, amb els seus cantelluts
,blo'cs on hom pot ag'afar-se bé. A
l'altra part hi ha el grup de v~ti ~~

.lets ,que no es,peren el f·et que el
guia ·els post un'a corda d'ajudah
Pass'em la zona d.e rocs' i ens tro··
belll novamen t a la pend·ent gla ·~

cada,. Tornem a posar-,nos els
grampons i iniciem la devallada.
E'ncara .segu eixen ascendint b·as·~

tants grups d'excursi!o·ni-s:tes. Un
noi ha quedat alllat 'en un sector

eornple tament glaeat 1 és precís
rescatar-Jo amb aj u da d'una COl~ ·· ~

da. Encara Que les condicíons d'as
cens síguín immillorables I1'O és re 
co. -e-.. eu a ble a I'excursronísta poc
~ ;q ~lip'at allunyar-se del camí tres 
»at,

S'orrl n ovamen t al Coll de Coro· ·,
nes, A crits advertrm a un grup
que es desvía de la ruta, ja que s'
adrecen directament cap a una es, ·
querda que fa pocs díes s'ha obert
al bell mig d'un antíc corrrol, ha
vent-se de ter ara, una lleugera
.r.arrada , Ens díuen que j a ha, ha
víen advertrt pero que volien xa
f'arde] ar la prorunditat de l'es
querría. Ens aturern a canvíar ím
pressíons, Ens avisen que ja que és
el riostre primer t res ·m il ens to
ca pagar el xampany per BoJ cele
brar-Iio, Aquests companys oca
síonals retornaríen a les nou del
vespre i aleshores havía succert
un tragíc accident prop de la Ren···
clusa que apaga les ganes de cele
brar am.b xerínola una petíta vic· ·
torta alpínista.

Seguim amb els grampons tot
el recorregut de la gran gelera.
Quan arríbem a la primera tarte
ca advertlm que hem estat una ho
ra des del cim, la meitat del temps
invertit en I'anada, Ens' aturem 9,;
retrescar en el reguerall gelatia,
proveír novament d'aigua, que [a
nem esgotat, FeIll 'el recorregut de
cop ñns al Portilló Superio,r i una
vegada traspassada la bretxa baí 
x,em un pa,rell d..e co·ngestes fil1.S a
deturar-Anos a repo'sar entre une
1:0C,S ab'atlmats en l'ombra d_els
¡qu als felTI un n1'OS. Després d 'un
tn1eres'Cut desc~l:ns seguilTI ca~11j

avalle Con1 a la ma.j ,o,r ia d'e "passa '~

,r·ells" , p;erdem la gllia d,e les fites
entre el caos de bIoes ele la tarte~

ra, inv,ertint mitj "a hora més en el
deseens. Tot i aixó a.rribem a la
Renclusa al volt de les qU'atre de
la tarda. Més Q' menys, l'horari in-
dicat a la guia. LtAn,eto·, el Gega,nt
d·els Pirin'eus, en.s ha lnostr'at la
~eva cara ama,ble· i li en restem
m'olt agralts.



Com a clausura del IV Cicle
d'Excurstons per a Infants, en···
guany es decidí fer una sortída
cap al Píríneu, al Refugi Social de
l'A. E. Tataia que té ínst al.la t a
Can Balric de Neva. Se sortí de
Vílanova a les 6'30 del matí del dia
29 de juny. Es feu una breu para....
da per a 'esmorzar a Tona i se se 
guí la ruta cap a Planoles on tam
bé ens aturarem uns instants. Des
d'aquesta poblacíó, l"autocar ens
baíxa ñns a l'estacíó i d'aquí fin s
al pont sobre el Rigart, on la n o
podia continuar. Un t rac tor amb
remole recollí les motxilles i a peu
tata la quitxalla seguí al darrera
cap al poble de Neva, i des d"aquí
fins a Can Baldric, antíga m asía
situada a un collet sobre el poble.

Després de dinar i descansar s'
ef.e ctuaren un seguít de [ocs i pro
ves de mun tanya. Més tard, ides-
pr és de sopar, se celebra un aní -
mat toe de camp amb una nodri
da partícípacíó dels menuts ex..·
cursíonístes. 8'ana a dormir aviat

Ia que a I'endema hi hayi.a pre
vista una excursió a oosra Pubí
lla.

Amb una, mica de retard, al ma
tí del dia 30 una bon a tropa em..·
prenra corríol amunt contorne ..
j ant la falda del Cogulló i puí aven
després pel costat del llit del To
rrent d'Arnó fins al Pla deIs Ta
llats, on s'esmorza. Des d'alla es
contemplava una bona panoramí
ca del massís del Puigmal i els
seus eontra.forts. Feina hi hagué
a salvar els 300 m. de desnivell que
hi h a entre els Tallats i el Roe
dels Llamps, i un cop dalt-d'aquest
cim entre que tots deien estar
cansats i no anavem massa gras
sos d'horari es desistí de seguir
més enlla. Unicament quatre de
mé s valen ts í un monitor arriba--
ren al eim immediat, i signaren en
el llibre registre. Els rrrapes se
nyalen una altura. al Roe dels
Llamps die 2.046 m. i al oosta Pu
billa 2.045 m . cosa que [utgern

(Els articles norn és reflexen les oprruons de lIurs autors)



erronía, j a que el segon cim esta
a més 'altu ra que el primer.

Aíxó sí, tots els que manifesta-
ven que no podien seguir més, un
cop arribats al Roc deIs Llamps
tot era córrer i entrar, i sortir de
la casamata que hi ha del temps
deIs "maquis", disparant ímagína
ris trets c·ontra imaginaris ene
míes, Després de contemplar el
Pedrarorca, la Tossa d'Alp í altres
muntanyes nostres i la vema na
ció, es feu camí de retorn pel Co
gulló on un seguít de píns tren
cats per la neu o el vent díñcul
taren la marxa. Prop j a de Can
Baldríc dos dels menuts s'estra
viaren en ter una, marrada de ca
mí, donant-rios a tots un bon en
surte Després de dinar es baíxa
cap a Neva i al rtu Rígart on espe
raya l'autocar, tent-se el trajecte
de retorn a Vilanoya arribant-hi
al voltant de les nou del vespre.
Partícíparen ·en la sortída 48 in-
fants i 6 monitors.

CClpi-t~1

d~irlC:~rldis

Igualment CQ-m l'any anteri-or,
el roe ha fet presa dels riostres

boscos.. Limitant-nos al Penedes i
;els seus contorns hem anotat els
següents: els primers dies del mes
d'agost cremaren unes 500 hecta
r·e·es de bosc en un sector entre Bo
nastre, Albinyana, la Bisbal del
Penedes i Masarbones, Les feres
del zoo-sararí d'Albinyana pas¡sa..·
ren una mala estona en flairar
l'incendi des de les tanques de la
reserva, Quasi als mateixos dies
hi hagué incendis a Vallbona prop
del Vendrell, i a Corbera Alta, lloc
aquest darrer molt castígat la el
passat any,

El més gran incendi de tots els
que ha sorert enguany Catalunya
ha estat el dels boscos de Queral
i que abracaren una zona d'unes
2.500 hectárees entre els termes
de Queral i Miralles, amb greu pe 
rill dels nuclís d'Esblada, Vallde
cerbes i nombroses masies aíllades
d'aquell sector. El foc es declara
el dia 16 d'agost, i es diu que tou
causat per uns costellaires. ~
Imprudencía d'uns irresponsables
h!-. causat una perdua irreparable
a molts humils camperols i a la
comunítat en general, en la qual
estem inclosos els excursionistes.

President: Josep Bienes Circular: V. Carbonell Secretaria: Montserrat Bartí



SECCCIO DE MUNTANYA

XXIV CAMPAMENT GENERAL

DE CATALUN-YA 1 XXXVIII

JtlARXA EXCURSIONISTA DE

~EGULARITAT DE CATALUNYA

fitat per més d'un dels rnembrcs
de la, nostra Agrupació. .

La classíñcacíó de la Marxa pels
equíps de l'A. E. Talaia fou el se-
güent :

XXVIII MARXA NOCTURNA
D'ORIENTACIO

14 154 J. M.a Peixó...Jani F. 34 ..··65
1'7 86 J. Gudín--M. Pamíes 3'5-62
32 416, Isabel R ...··J . T·oledano· 40- 4
34 111 J. Blanes-·Pili M. 40- 4

173 212 Tina M.-J. Virella 77 ..~ 20
Un equip queda desqualíñcat,

en 4art. lloc amb 104 punts.

o. D. Equip P.

1 100 l. Romeu-J. Planas-
J. Toledano 23

3 55 J. Ferrer..·M. Ferrer...
M. Paterna 28

33 119 S. Baig _. A. Baig-
T. Pujol 104

Per Entitats, l'A. E. Talaia que
d.á~ classíñcada en 2on. lloe, amb
155 punts.

La nit del 6 al 7 del proppassat
Juliol s;e celebra aquesta. cursa or
ganítzada per la Delegacíó de Gra--
cia de la Unió Excursionista de
Catalunya, i que es desenrotlla
per la comarca del Maresme, La
sortída es dona al poblé de Tiana,
seguínt cap a Can Andreu, La Bro
lla, Font del Sunyer, Castell aur,
Font Merce, Font Gurri, T.o del
Andreu i tornant altra volta a Tia
na.

L'A. E. TALArA hi part.ícípa amb
tres equíps,

C~la.ssificació dels nostres equíps:

P.Nomsc. D.
E'ls díes 1, 2 i 3 del passat mes

de juny se celebra l'anyal Campa
ment General de' Catalunya, en el
curs del qual s'erectua la Marxa
18xcursio:nista de Regularitat, or
Lan ·tzat tot el conjunt pel Club
~xcursio'nista Pirinenc. L'escena..·
r í del Campament foren la Cape
Ila de St.a. María de la, Mata i els
seus contorns, en el Municipi de
Llinars d' Aigua d'Ora, en la co;
marca del Bergueda, Hi assístí un
bon grup de representants de la
íral'ata, amb un total de set ten...
des i 18 acampadors, entre els
quals hi havia tres ínrants. En la
Marxa del dia 2 hi partícíparen sís
equips de l'Entitat.

La cursa s'ínícíava al costat de
la capell'a, dins el Campament, se ..·
guínt cap a, Can Monteny, Can
Valentí, Can Garrtga, Serra de Can
J'ardí, Costa, Gínebreda, Xalet deIs
Rasos:, Font de Calders, Creu del
Ca b r er , Coll de S,a.lo,mó, CoII de
F'errús, L,a Bruixa, La, Pla.na, Fa·nt
del Pi, 8,erra,t del Camp del Vidre,
C·ollet del Pla" Fo·nt de la T·orre
(Dinar), l'Erola i La Mata, El re-
corregut era, d'uns 22 km. i s'hí
ínvertíren poc més de cinc hores,

L'itinerari era un dels més ben
escollíts dels que hem participat.
En ocasíons érem apartats del ca
m í rnés dret per tal que, fent una
petita marrada, l'excursíonísta
pogués gaudir una excel.lent vísíó
del Campament com de la Marxa,
fou modelíca. Als assistents els era
lliura.t un butlletí-programa en el
qua1 hi havía consígnats itinera....
rís afer amb base al Camparnent
i que fou molt ben acollits i apro-



FINA CIAMOS TODA CLASE
DE VEHICUlOS

No solamente comprando obtiene beneficio,

sino que después no le dejamos desamparado

Nuestros serVICIOS garantizan su tranquilidad

- Asesoría Jurídica

- Organización de Empresas

- Departamento Gestoría

- Seguros

Oficina Colaboradora: Asesoría Jurídica Contable
Jardín, 11 - Tel. 893 26 74



Secció Náutica TI y
Creuer Canaries, 34 - Telefon 893 29 98 - Vilanova i la Geltrú

ESCOlA SKI
COMPRA VENDA D'EMBARCACIONS

DISTRIBUIDOR D U C A T I

Secció Agrfcola I
Sant Josep, 10 - Telefon 893 30 89 - Vilanova i la Geltrú

TAllER REPARACIÓ DE MOTOS,
VENDA DE MAQUINARIA AGRíCOLA,

REPARACIÓ DE MAQUINARIA AGRíCOLA

Espor S y
Material esportiu per:

Tenis - Fútbol - Hockei - Basquetbol
Atletisme - Alpinisme - Esquf - Gimnasia

Tenim tot el que necesiteu

vIsITEU- NoS A: Rambla Vidal, 17 - Vilanova i la Geltrú
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