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11a Xl) di ció
l' rient Mitja i que té co m a fi ur dob l el tit: esportiu i cultural.
E portiu, lJe p ortar el Cé1lJ 111 e de les má im
e pir acioi s el tot 1 Gr 1
re ultat de les contíu les superacíons fetes e11 el terreuy alp iní stic.
iltural, lJer f r 1111 e t idí d e tata la Z011c d' operacions aixec, 1. t 1)]al101s
f ut dib iixo , t al t de vies d' escala da com de la ZOI e m 11 t al VOSe1, així co
e mprovar l s aleados d els cim d la regió. Fer n estudi etnográfic sobr el,
.adi IS q le poblen le regian i portar 11 comp1 t reporta t ge Io togri fíe a co lo
r pocler mostrar amb irn atges vives tot el transe rrs de l' expcd ic ió.
E típ is d' eXIJ dició q 1 hem escollit és la lleu ger a, pel red uít lJressul)os
1 111Josa' lJer Ía graI movilitat. Aquest s xpedicior s SÓ11 les qlle es tar im
o al t-s
n el lJé1110ramc alpí il t er r acíor al per Ilurs bor r u ltats,
, . E. Talaia, repre el t ad a p r I' q rip q e form 11 els COIl1l)OI.e11ts d le
~ cci é d' escalada . al ta mUI t al ya, maxim
.esp on abl
d' e q este
p edici ó,
ai : í com d'altres actívitats port. des a cal), com lps 71, lp 72, 11) 73
lo ite 74, etc. , i p r al tres e11 t ot 1 t rritori penins llar, SÓl. els qui poden paila ova e primer pli alpi ístic a
I
cio e 1, el l' e ctr alitat 1 om
COI Iiat a UI s pOC c1u s.
..,
r lp d 'E calada i Ita 111 tal ya namé pr ter ur bon tr ball amb 'o
_ ·U 75,
e o és mé q e 11 e glaó
comer ca
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11 11) , t c. 1. s .ior tar á 11 dia l . o 1111. ya als ndc: o
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Cr e recordar que I' al y pass at lIS deia que la pr Ol)er a ssem b le a, fo s C0111
fa s, se ce lebraria al ou Local. Val a dir que, encara que una mica just, es va
corn p lir el que llavors vaig manifestar. El jorn inauguratiu, celebrat el día
abans va éss er to el Iluit que ca lia, pero 11 0
l111 dir q ue la f ir a 'h s oj
ac. bat, 1 i molt 111e11YS. S'!1.a completat 111 ct
t apa i
1 cara
]1
q 1 él
lila ultra : .1' .con om ica, pix qlle s'har d' ixu gar les d eud s j r efi TI q 1 tot
.11 S · aju deu ,
D sprés d f r- "l OS aqu .sta p etit a introduccir r Ier ent al nostr Iocr 1, P ' s:\111 él I' ssernb] a que es Vé1 celel rar el di um 1 ge, 26 d e C en er , si b é S g i1 em el que vá éss r l'Ordr
d el die, S l aré ti breu J r s im it co m er t ari d 1
q ue arem p arl ar . Ca 1 S cos tum, I'acta ant ri r s ' ' l)r v ar 'el S cal) comentari, A C0 11t i l uací Ó aig oferir 11 r sum de 1 s e etivitats por ta d s a t rme
durant la t emporada <:1 1 ter ior . Sernpr , i cr íer t qlle era di ícil q llé 1ificar quir a
er a I'activitat d e Inés r elleu, lJer ai xo ca l 110111e1 ar nomé s le s nés sobr esor t ir ts
de cada Secció, tot i essent d ifícil que ern Iliur SSi11 u n r ecu ll el' e et S O sorti d es,
perqué el fet d e 110 t er ir el local en C011dicio11S i el trasbals d e l)apers q11 1 i
haví a erel1 motiu d'alguns ntreb . Iles. .
La Secció de Muntanya va organitzar, conjuntament amb altres m embres
de I'Entitat, la 1 Marxa Intersocial 1Jer Descripci ó, inclosa en guany ell el Celendari de Marxes de la F.C.M. Tantmateix l'organitzaci ó d el Rally! Social d e
Baixa Muntanya , i l'assistencia a quasi bé totes les curses d e Hegularitat ,i
.Orient aci ó. DeIs espeleólegs del G.E.T. ressaltarem, a part de 1 s classiques exploracions al Garraf, les prospeccions fetes a la FOlI de Bar (Cerdauy a), Cova
de les Rondes (Penedes), Avene Montserrat Ubach, i el IV C ampament Subterrani a la Grallera Cran del Corralot. Potser que l'activitat més extensa h a es..
tat 1<1 d'escalada, porque els membres del G.E.A.M. , d esprés d'asolír les Inés difícils agulles i parets de Montserrat o de Terradets, han orientat l' aetivitat als
Dolomites (Italia) 011 s'assoliren la Punta du Frida, per la via Comicci-FabianPompei, i la Cima Picolissima per dues vies, la Preuss-Rel1y i 1c1 Cassín. Cal
anunciar que aquest Crup té en preparació tIna expedició a l'Iran, sota el nom
de ALAM-KUH 75.
DeIs actes organitzats lJer Amics de la Sardana es poden ressaltar I'Homenatge a Pau Casals, la constitució ¿'U)} colla sardanísta, que porta per 110m VoIerany, i també l'organització del Concurs de Colles Sardanistes el dia de la
ínauguració de la Placa de Catalunya a la nostra vila.
Segueix endavant el Cicle d'Excursions per a Infants, que, com a cloenda
de I'etapa d'estiu se celebra una excursió al nostre Refugi Baldrich, a Neva,
amb tilla ascensió inclosa al cim del Roe deIs Llamps.
L'activitat principal de la Secció de Cultura és centrada en el Crup d'Investigacions Arqueológiques, que ha prosseguit les freqüents excursions per les
comarques penedesenques i els seus entorns, localitzant i portant a cap l'estudi d'una colla de jaciments completament desconeguts, A la Secció d'Esquí, si
I

bé [10 se li lJot atorgar Cé1l) activitat de r elleu, el1 canvi sí qlle pCJt dir-se qlle 11a
augmentat notablement la quantitat clels seus socis i lJer tant practicants de
1 esquí, així com la COffil)rél de 11011 material, Cal clir també qlle estem e11 corrent
amb la Federació Catalana d'Esquí i (llle disposem de Ta.rges de federar d'aquesta temporada.
Després d'un canvi de junta el la Secció Fotográfica, esperem que aquesta
agaf nova empenta, De moment l'única activitat ha estat el Conours Fotograhe del Campament de Lurdes.
El capítol d'actes Iinalitza aquí, sense oblidar-nos de la participació de la
nostra Entitat a les vilanovines festes de Les Comparses i la celebració del
Campament-Aplec a l'Ermita de Lurcles.
La liquidació del pressupost, el Balanc de Compres i el Pressupost pel 75
no portaren P¡lS C(11) discussió, si bé foren necessaris alguns aclariments de detall que demanaren alguns socis. Posteriorrnent seran enviats él tots els socis
els corresponents estats de comptes que 110 es pogueren p~lSSe1r lJer la multicopista, El punt qlle parla dels projectes de la Junta, podem dir (-!lle vá ésser
el q1le va permetre discutir 1111e1 mica sobre dos punts 1111ics: el Hefugi Baldrich
i el futur augment de quotes, Es va plantejar la possibilitat de trobar 1111 altre
refugi, si reunia millors qualitats, per sustituir I'actual, Després d 'una polemica a Iavor i en contra es va quedar q1le s'estudiaría i qlle ell una ultra Assemblea es demostressin les possibIes aventatges. El planteig C1'1111 augment de quotes, si bé tothom esta convencut q1le és necessari s'ha de resoldre molt bé, 50bretot quan es tracta de tocar la butxaca deIs socis. Cal 1111e1 reuniíicacíó de
socis antics i actuals, masculins i femenins, i potser la creació d'una quota familiar. Es va decidir qlle celebrarem una Assemblea Extraordinaria per parlar
el'aixó.

.

1 6]15 aquí l' Assemblea. Precs i preguntes Ioren molt breus i com a final
la confirmació deIs 11011S vocals de la Jl1l1ta Directiva.
JOSEP BI..ANES
President

AMICS ESQUIADORS!!
GUARDEU AQUESTA DATA: 16 DE MAR<;

CAMPIONAT D'ESQUr DE LA TALAIA
en el

PORT DEL COMTE
Provo d'habilitat gegant a dues móneques,
Importants trofeus als
primers clossificots,
Desplac;ament amb autocar previa inscripció.
Inscripcions al campionat a la Talaia, de 8 a 10 del vespre.
President: Josep Blones

Circular: V. Ccirbonell

Secretaria: Montserrat Barti.
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EL MAPA DE CATALUNYA
El1 la circular del passat mes de julíol férem esment del 11011 lllc1l)cl de Catalunya ed.itat sota el patrocini de les quatre Diputacions Provincials. E11
aquella ocasió es tractava d'una edició recluida. Ara es traba ja aquest lnapa a
la disposieió del l)úblic al preu de 500 pessetes. Com ja diguérem aleshores,
el malJa és dividit ell quatre fulles i és veritablement una meravella cartográfica.
Malauradament, i és Ilastima, si hom vol trobar-hi errors és segur que n'hi
ha. Les poblacions i llogarets forca coneguts estan correctament situats i escrits, i així hiveiem la Pl<111a Rodona i les Cabories ell comptes ele Sant Miquel
d'Olerdola i Avinyonet del Pcnedes, noms incorrectes aquests darrers i que
corresponen a altres llocs. En canvi és facil trabar algun error ell algun easeriu o Ilocs poc coneguts, Per aixo, de la primera edició s'entregaren exemplars
' als batlles deIs Ajuntarnents de tot Catalunya i a persones que poguessin Ier-hi
esrnenes. Unicament hi hem vist corregir a la zona p cn odesenca el 110m de
l'Arbocar de Dalt, que anteriorrnent se situava en el lloc 011 hi corresponía
Can Trabal d'Olerdolcl.
Han persistit els errors de situar un desconegut Far de la Desenrocada
prop de Vilanova, resulta! d'una juxtaposició de dos tOl)011ilTIS qlle haurien
d'ésser separats. Al terme de Sa11t Martí Sarroca 11i ha dues HIedes (com e rl
una família amb filIes totxes), una de correcte al Pla de la Bleda i una d'apocrifa al lloc 11011 hi hauria de dir Can Lleó. En la divisoria d e terrne arnb Castellví s'hi consigna un caseriu de la Roca, ell comptes de la Hatera de Castellví,
ja que el 110m erroni correspon al nucli arredossat al penyot 011 s'aixequen el
castell i l'església de Sa11t Martí. Anotem Iinalment la inexacta situació e ll el
terme de Sant Joan de Mediona, de la Quadra d' Agulladols entre les Cases
Noves de Can Pardo i Can Jomba, quan realment aquest llogaret esta entre
Sant Pere Sacarrera i Canaletes,
AIgú podrá ,trob ar~hi a faltar algun agrupament, pero és evident que en
un lnapa a escala 1:200.000 és Iorcosa l'omissió d'alguns topóníms per a 110 ellfarfagar-Io amb excés.

L'AUTOPISTA DEL GARRAF
El mes passat informarem sobre una projectada autopista de peatge de
Castelldefels a Sitges i Vilanova, Sembla que hi ha interessos privats per entremig i es tracta de fer prevaldre el projecte de guallyar terreny al mar tot
fent una llarga escollera al llarg de la costa (res de cornisa sobre pilastres ni
túnels per l'interíor del massís) i destrocant o Ient desapareixer cinc platges
o cales i les pintoresques puntes roqueres del litoral.

El COll ell E co nomic Sind ic, 1 d e la comarc. d e ílanova ja 11a pr enta
a eva oposició a aq 1 st p rojecte i ls habitar ts del p oblet de Garraf est an e ver ats. Per ar a els
juntaments af ectats 110 11e111 dit paraula, ta com fer
qlI a11 es projecta el malaurat abocador d'escombreries. E11 un periodic barceIoni hi hem llegit tI11 comer tari farcit de 1)la11Ys i dient que aquestes oposícíor s
110 faran altra cosa que r etardar una construcci ó de vital necessitat per al progres comarcal, t alment com si l'explotacíó de la futura autopista 110 estigué
'd estin ad a a produir sucosos beneficis als promotors i la destruccí ó del paisa ge i els justos ínteressos de la gellt modesta 1 o comptessin per .cs.
Possiblement els excursionistes som 11S ers romantics, comp le t amer t
-allunyats del rn ón de les altes finances , lJero, Irancarncnt, ens sembla q e e
proje. .te d'escollera é 11 11yap més com ls le d esafo . t 11 adam 11t h a.i roperat.

les 7 d el matí tot i que estay m despert , sentim la veu rl 1 Josep u e
ens donava pressa a llevar-l os p erque segons ell ja m ar xava,
Després de sortir e 1<:1 tenda i veure 1 e 1 Josep encara stava alla ro ndinant, varem p endre un té cal ent i vam com encar e fer ruta ver el cim d el
Taga a les 8 menys 10 minuts.
Tot pujant la C osta d' Ardenes v iem que u d eIs camp al y es comenca
a quedar a l'últim, i pregar t-li que Ji passa, diu que té 'e stom ag marejat · finalment d ecideix tornar e rer a cal) al camp am ent ,
Quedal1t el grup red nt a 7 p erson es COI ti n rem 'exc Ir ió , arribant el dalt
de Costa d'Arden s a dos q iarts de 9. D esprés d e descansar 111 br eu moment
per tal e p endre ale, s zu ím la riostra vía fi 1S als plans d e la
agalla, 01 arri"b em a les 9 menys 5 minuts i ens parem a esm orzar .
Ens posem altr e cop en carní a les 9 ., la minuts , tot se gu ínt e contrafort
del Taga qlle e11S p ortar a :6.]1S al Coll d el Puig, on arribem a les 10. Des d'aquí
veiem p er prim er a vegad a el cim d el Taga; també podem veure 1 Pedraforca
i
ontserrat; l'única p ega que te im és q u e la b anda d e
úria esta co mp letament tapada.
Sortim d el C oll d el P lig a les 10 i 12 m in ItS i a 1 10 i 45 m in rts érem
tots dalt d el Taga. Sobre les 011ze i d esp rés de h av er f t tate 1 s fotos de "rigor" , comencem a d esfer 1 carní arrí b ant a Ribes de r e ser , lloc d e sortida
·B dos quarts d'una.
Vall aJ1 Ur a l'excur
Josel) i Jordi C a. d ela, eu s, 1 an el, T ere a i Jordi
ujol, Isaac i Salvador.
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XXVIII MARXA EXCURSIONISTA D'ORIENTACIO PER MUNTANYA

El día 27 d'Octubre es va celebrar aquesta prova tradicional i ínteressant
per muntanya, com és la marxa d'orientació, i que, com cada any, organitza,
arnb grélll encert, el Club Excursionista Pirinaic de Barcelona,
Aquesta vegada la prova es va celebrar per les terres de la comarca del
Berguedá , amh I'itinerari següent: Castell de l' Areny, Canal Curta, Clot del
Mort, les Mosquetes, Sto Julia de Cosp, Can Cosp, Font de COSl), Coll de Faig
i Branca, Puig Llunet, Serrat del Clarent, Caseta del Diable, Coll Jovell i tornada al Castel1 de I'Areny.
La Marxa va ésser molt bonica, degut potser al fet que el dia Vil acompanyar molt, puix q-ue durant tata la prava va Iluir UIl sol esplendit, i també degut
al Iloc 011 es Ieia. Des d' alguns llocs es podien contemplar panoramiques meravelloses del nostre Pirineu, Prepirineu, i també altres serralades interiors catalanes.
Degut al fet qlIe el lloc 011 es feia la Marxa era bastant lluny de la 110Stra poblaci ó, la participaci ó d' equips de la T ALAIA va ésser tan sols de dos
equips:
Marcel.Ií Ferrer - Margarida Paterna
Jani Ferrer - Tina ~/IOYel
els quals van quedar classiíicats en 9.° i 15. 0 Iloc respectivamente Per entitats
no es Vél11 classificar.
Esperem qlIe un altre any la participació dels equips sigui més nombrosa,
tota vegada que participar ell marxes fa que la gel1t conegui Ilocs que d'altra
manera 110 coneixeria.

ACTIVITATS PROPERES A REALITZAR:
SETMANA SANTA:
Excursíó-travessia als Encantats i Regió de Bisiberris,
Vocal de l' excursi ó: Salvador Baig.
Excursi ó-travessia el 1,1 comarca de
Carrotxa
Vocal (le l' excursió: Jani F errer
13 ABRIL:
Participació a la M i\RXA DUFOUR (Bergued á)
Vocal: Lluís Daviu

la

ALTRES ACTIVITATS:
S'aniran realitzant mensualment les sortides del cicle Jovenívol.
També 11i ha previstes altres sortides i actes que es podr án consultar a la
cartel.lera.
Es recorda a tots els socis que per assistir a les marxes regularles és obligatori ésser e11 possessió de la tarja de la Federació.

o solamente comprando se obtiene beneficio,
sino que des pués no le deja mo s desam parado
uestros servicios garantizan su tranquilidad

- Asesoría Jurídica
- Org anización de Emp resa s
- Departamento Gestorfo
- Seguros
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Creuer Canaries, 34 - Telefon 893 29 98 - Vilanova i la Geltrú

ESCalA SKI
COMPRA VE DA D'EMBARCACIONS
DISTRIBUIDOR D U C A T I

Secció Agrrcola
So

Josep, 10

-

Telefon 893 30 89 -

Vilanova i la Geltrú

TALLER REPARAC IÓ DE MOTOS
VENDA DE MAQU INARIA AGRíCOLA
REPARACIÓ DE MAQUINARIA AGRíCOLA
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