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Ca fere cia del Professo Mon

riol i Pous

El día 22 de febrer passat 1 la Sale d' cte de a Bibliot ca \ íetor Ba
lag ier, i patrocir ada conjuntament l)el C entre d'Estudis loca i la 1 ostra E
itat, se celebra la COI ferencia il.h: strada amb diaposítíves presentades pel Dr.
Joaquim Iontoríol i Pou s, Professor gregat le la U niversitat de Baree 011a
i titlllada " issió Tinduf. U 11a expedició al Sahara occidental algerí' .
La dísertació s'in icia amb 1111a breu lJero clara i precisa exposieió d 1 que
SÓl1. els deserts, distribuciá sobre d eterrninade
arces de la Terra i característiques particulars d' alguns d' ells. Seguidament l) (ISS~l a elescri ire l' exp edici ó
organitzada pel Departament ele Cristalografía i
i reólogia de a U i e si
tat de Barcelona,
Les clescripcior s ele la geologia dii ~ mica de les sorres del dcser ereI
alternades amb el relat d e les mú ltiples anecdotes i incide cies viscudes pels
expedicionaris, amb referencia als habitar ts d' a lllelle inhospites Z011es l'es
cassa Iaur a i vegetació i els mitjans i vies ele cornunicacíó. Sorprer ia ve ita
blement enterar-se que alguns mamífers com el lleó
l'elefant havien viscu
el aquells contorns, segons els dil uixos .lil e es re leL esculpits a es roques,
e contrast q lP suposaven la mil.lenaria immovilitat d e les pedres i có do l
del desert, com també del 1)ere1111e lím it q 1 mar tener les sorre entorr del
e asis.
Talm 1 t sembl: a que el s .elatessh a geologia d'un al tre p al eta a es
criure'r s la vi ió del "ergs" algeríns, depressions 01 la ci .culaci ó hídrica é
compl tamer t diferent a la qlIe estem habítuats, amb abser cía total de j . ra ·
( . ií tzació circulatoria el} els nuclis muntanyosos i l'existencia d' 11 es rieres q a
si sempr eque i que quar porten aig la 1 o COI dueix enlloc, desapa g l e 1
a] mig elel deserto Veierem les assecades Z011es d' antics es tanys o ma .s, COI er
tits actut lment e l diposits de sal i les curio e "ro es de de e t" Iormaci. 1
ele cri tall de gllix, ur dels prir cipa s objectí s de I' xpedici ' . Seg l ' ti bre
e l.loq · e: m el públic assistent · fir ali tzá 'act am
1 a C em r s
e e ·
ció e D .. 1 01 to ·io ocr 'agr, dost vetllada.
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ORGANITZACIO 1 DADES TECNIQUES

DE

LA JI MARXA

I NTERSOCIAL PER D E SCRIPCIO
Control d e sortida, situat al km, 1 de la carr etera d e C apellades a Martorell. Controls: J. Blanes, P. P el éndez, T. Muela, A. C ampillo, M. P am ies i F.
Sa miguel.
Contr ol de reglllaritat 1, situat al C ollet de Llangories, Controls: X. Capd et i M. Vídal, L011g. trajecte: 2.974 m. Horari: 44 m inuts, T erme m it ja : 4,056
km /h.
Co ntrol de neutralització A, situat a la Creu del Fitó. Controls: F. Sans,
R. dorata, J. M.a Plana, 1. /lier, P. ' Molins i esp osa. Long. trajecte: 549 m.
Horari: 10 minuts. T erme mitja: 3,296 km/h.
C ontrol d e Regularitat 2, situat al Coll de Miram ar . Controls: J. Cudín, R.
Lazada i R. Lazada. L0 11g. trajecte: 1.354 m. Horari: 24 mi nuts, T erme mitja :
3,384 kmyh ,
Control de N eutralització B, situat a la capcalera del Barranc de Querol.
Controls: A. Baig, P. Corornines, S. Baig i T. Pujol. Long. trajecte: 1.434 m.
Horari: 27 minuts. Terme mitjá: 3,186 km/h.
Control de Regularitat 3, situat al Bose d'en Guarro. Controls: J. Toledano i l. Romeu. Long trajecte: 1.100 m. Horari: 17 minuts. Terme mitja: 3,882
km/h.
Control de Neutralització C, situat al Coll de Serra Tardana. ControIs:
J. Romeu, l. Bertran, M. Ferrer, M. Paterna, J. Planas i R. Muela, Long. tra..
jecte: 810 m. Horari: 10 minuts. Terme mitjá: 4,860 kmyh,
Control de Regularitat 4, situat a la Serra del Barraneot. ControIs: R.
Martí, D. Vidal i J. Candela. Long. trajecte: 1.497 m. Horari: 21 minuts, Terme mitja: 4,278 km/h.
Control de Neutralització D, situat a la Font deIs Masets. Controls: A.
Llurba, F. Sanchez, A. Usieto, M. Aragonés, M. Planas i C. Borrego. L011g.
trajecte: 1.523 m. Horari: 22 minuts. Terme mitja 4,152 km/h.
Control de ReguIaritat 5, situat a I'aixopluc deIs MolIons. Controls: J.
Ferrer i T. Moya. Long. trajecte: 2.621 m. Horari: 42 minuts. Terme mítjá:
"3,744 km/h.
Control d'Arribada, situat a la masia de Can Galan, de la Pobla de Claramunt. Controls: J. Blanes, P. Meléndez, M. Pamies, F. Sanmiguel. A. Campillo, M. Bartí, i E. Castanyer. Long. trajecte: 1.548 m. Horari: 20 minuts. Terme mítjá: 4,752 km/h.
Equip de distribució i coordinació de controls: J. Virella, V. CarbonelI i
M.a B. Forgas.
Tancament de marxa: P. Sanjaume, LI. Daviu i J. Julia..
La cursa totalitzava una longitud de 15.445 m. i el temps de marxa era
de 3'57 hores. Ajuntant-hi les pauses de descans deIs controls de neutralització, resulten un total de 5'07 hores. La nit anterior caigué un intens ruixat,
pero cap a la matinada es gira una forta ventada que escombra els núvoIs i
asseca el terreny, evitant així relliscades aIs marxadors. El vent continua bu-

C ONFERE CIA .D E L'OPERACIO K.I ,El ¡YA 74
'U n a altra vegada hem tingut el goig d'or ganitzar conju ntam ent, la nostra
Talaia i el Centre d'Estudis de la Biblioteca-M useu Balaguer, U11a conferencia
il.lustrada amb diapositives i p el.l ícul es. El1 aquesta ocasió h a estat l'Operacíó
KIRENYA 74, portada a cap a l'Africa C e .itre-Oriental, p els din amics me~~
bres de la Unió Excursionista de Catalunya. .
. '
.
El relat de l'expedició fou presentat per en . JO~11 Massons , qu i amb parau.la fácil i encertats comentaris ens explica com van conquerir el "sostre
d'Africa", El relat, que va ésser ce ntrat quasi bé tot e11 la part alpinística, ens
dÜ11a a con eixer I'ascensió al Kilimanjaro (5.960 m.) o més concretament conegut com a Mont Kibo. Si bé aqu esta mU11ta11)'a no ofereix c~p d ificultat, al-o
menys per la seva via normal, els companys de l'U.E.C. volgueren solear vies
noves i es realitza l'escalada del cim, p er les geleres Ratzel i Rebm'a1111, como
a p rimeres nacion als. D avant mateix del Kibo i 'p artil}t p racticament de la mateixa bas e, s'assolí el Mawenzi (5.148 m.) cim més difícil per les seves crestes,
to rres i ge11darm es, af eg int ad emés la tétrica visi ó que donaven les roques 11e..
gr es embolcallades per la boira, que gairebé no els ab and ona e11 tata l'ase en. sió. Els expedicionaris pogueren fruir d'un paisatge que canviava constantment, fe11t qu e a l'alcada que es trobaven -als voltants deIs cinc mil metres- els efectes de la boira donessin la sensació d'un mon irre al..
Aquesta va ésser la primera part de l'expedició, i cal ass enyalar l' extraord in aria d iferencia de classes que existeix entre els camalics negres i els visitants blancs, fins aquells que han de dormir en refugis especials, que són de
llauna, gairebé amuntegats i sense les més mínimes condicions necess arics a
l'alta muntanya. 1/aItra part de l'expedició va transcorre cap al M011t Kenya,
cims de 5.199 m. Enclavat dins d el famós Park National de Kenya on, com a
requisit previ, per visitar-ho s'ha de pagar entrada. Els portejadors negres, poc
honrats pero espavilats per la fam i per la gran quantitat de turistes que freqüenta el Pare, es van dedicar a pispar el que va estar al seu abast, deixant
sense alguns queviures molt importants als expedicianaris. Pero l'obj ectiu, qlle
era l'escalad a, s'aconseguí plenament, Previament per aclim atar-se es realitzaren les primeres ascensions absolutes a la Punta Dutton i la N.O. del Petit
Gendarme, per realitzar més tard la primera nacional a la Punta Peter i l' aresto o. del Batain, un deIs dos cims culminants del macís. El mateix cim d el Batian, s'aconseguií de nou per la via Firmin-Hicks.
El repartatge resulta molt complert, d011CS ultra les incidencies 1)ropies '
de l'escalada, així com les visions de la boira, les impensades nevados o les espectaculars sortides de sol, se'ns feu mostra de l' ex ótica vegetació que envolta
el macís i que es qualifica d'una bellesa singular. La vetllada fou interessant
i eIs aplaudiments foren la millar cloenda d'aquest acte.

fant tota la jornada, amb la greu amenaca de fer volar papers i deí xar al gun
equip "indocumentat" per seguir la ruta.
S'inscribíren 95 equips de 15 entitats diferents, deIs quols iniciaren la sortida 91, classíficant-se'n 81.
En la propera circular sera publicada la classificació general 1)er equip s
i entitats.

L'AERODRO~f

DEL PENEDES
El setmanari "Tothom" de Vilafranca del Penedes publica en l'edició del
passat 15 de febrer un interessant reportatge entorn de la problemática del Iutur -ieroport ele Bt1rCeIo11a, i que sera necessari ,1 la década deIs vuitanta,
Acornpauyaven I'article tres mapes que mostraven respectívament sis aeroports
projectats al Penedes, el projecte d'aeródrom Sant Marcal -Muntanyans- El
Papiol, i I'area af ectada pel soroll de les aeronaus en entrar i sortir de l'aeroport.
Arnb aire pessímista s'assegura que el Pencdes és condemnat a sofrir el
vassallatge d'aquest servei, ja que l'aeroport del Prat quedara petit i ofegat a
la década clels vuitanta, i que el projecte escollit sera el de Sant Marcal, Les
pistes d'aterratge SÓ11 Ileugerament paral.leles a l'Autopista de Vilafranca-El
Vendrell, la qual passaria entre elles. Desapareixeran les masies de Cal AD.dreuet, Mas Andreva, EIs Pous, Puig loltó i el turó de Muntanys, tot el conjU11t dins del terrne ele Castellet i la Cornal. La població més afectada l)el soroIl i sense la compensació de possibles beneficis seria l' Arboc.
LA MALADETA PER AL TURISME
Fa pocs mesos s'ironitzava des d'aquestes pagines sobre el fet que l'ascensió a l'A.neto , gracies a la gran massíficació de }'e xcursionisme en els mesos estiuencs, s'ha convertir ell tilla passejada turística. Dones sembla que la cosa esta erl camí ele transformar-se en realitat i a no tardar s'hi podrá pujar amb teIeferic. 1\ p esa" ele l'oposicíó deIs centres excursionistes, especialment els ara.g011CSOS i navarrcsos, els projectes es tiren endavant, En la recent reunió de la
comíssió de la 'U nió Turística del Pirineu, celebrada el passat mes de Iebrer a
Saragossa, s'exposa un informe 011 es planíficava una estació model d'esquí a la
zona deIs glaciars de la .laladeta, 011 podria practicar-se I'esport de la neu e11
pIe estiu . Podem estar 1 ell segurs lllle els esquiadors 110 hi pujarien a peu lJer
entre les tarteres deIs Portillons o Crcgüenya. L'estiu passat la carretera en
construccíó arribava als contorns d' Aigüespasses, entre els Banys i I'Hospital
de Benasc,
XXVIII MARXA PER ATZIMUTS
El 17 de novembre del passat a11Y se celebra aquesta cursa organitzada
pel Club Excursionista de Gracia i en la que es disputa el Trofeu E. Ribas i
Virgili.
,
L'itinerari transcorria per les terres del Moianes, per uns paratges que
resultaren familiars a moIts deIs marxadors que a l'any 1960 participaren en
una memorable Marxa d'Orientació, i en la qual els equips de la Talaia Ioren
nombrosos, partícipant bastants deIs nostres associats per primera vegada en
una prava de muntar ya, i ue, a pesar deIs a11YS transcorreguts, continúen el)
aqu sta activitat.
L a cursa si .iiciava a la Fabrega, seguint després per la Iiranda, el Giro .
nés . . /1" s Claroi, Can Pad . ó, Can Pujalt, Marfa, la Tosca, Molí Brotons, POli
de Clac de la 'I'o ca i Po 1 de Clac de a Fabrega, on finalitzava la marxa. El1

PETITA HISTORIA D'UN CAMPIONAT D'ESQUI
... Cinc, quatre, tres, dos, un ... jall] D'aquesta forma es donava la sortida
al primer corredor del riostre Campionat Social d'Esqui de 1975. Per fi, les
portes del slalom gegant eren recorregudes pels riostres esquiadors.
Del dia abans que ja estávem a Port del Comte per intentar organitzar la
prova social. A migdia localitzem els monitors de l'E.E.E., els quals a la tarda
ens marcarien el recorregut i eI1S col.locarien les portes del slalom, naturalment mítjancant una "módica" quota (pagant fins i tot Sant Pere canta), El mal
temps ens va fer trontrollar els áníms, pero vam refiar que l'endema faria bó.
Deixem passar la nit i ens en anem a "clapar" a Sant Llorenc de Morunys,
L'endemá, diumenge, temps esplendid, encara que amb alguns retalls de
boira. Comencen a arribar els cotxes, ... On es fa el Campíonat? A dalt de tot
del Telesquí del Sucre.... Pero cal) a quilla banda? No sabem exactament si a
la Pista Pelada o a la Pista del Llop. Carai!l QlliI1a organitzacióll Tfn ens troharem? Uns diuen dalt, altres a baix, i l'autocar encara ha d'arribar. Mentrestant la gent es va a entrenar. Cerquem els monitors que Ian de controls. Sort
que podem utilitzar els radioteléfons d'una prova que s'havia celebrat anter iorment i comunicar la sortida amb l'arribada. EIs corredors van reunint-se a
dalt de la Sortida, després de molts íntervals, puix que la cua del telesquí és
de més d'un quart d'hora. Ja hi som tots? Sembla que falta algú, pero comencem encara que amb una hora de retarde
Qui més, qui menys, esta una mica 11egllitós. · U 11 a un, el monitor va cridant els corredors per donar la sortida ... tres, dos, un, ... jan Tothom baixa decidit per fer UIl bon paper, alguns amb més precaucíons, d'altres molt embalats, fi11S i tot cauen, pero continuen avall. Les dones i alguns corredors novells, potser una mica més porucs, baixen a poe a poc per 110 deixar-se cap
porta. EIs qui queden dalt 110 saben el temps que 11al1 fet els que ja han baixat. De mica en mica ens aIlem reunint a l'arribada.
.. .Ja t'ho deia jo, si hagués encerat més, podria haver guanyat! ... aquella
-s isena porta era molt tancada i ... , 110i, he frenat massa als giravolts ... , vaja, que
ja ens fem vells
carai, jo perqué m'he fotut de cap, sinó , etc., etc. Així
transcorria el temps a l'arribada, entre excuses i justiíicacions. Per fi, el darrer
corredor. Llegim el temps i resulta guunyador Isidre Carrasco, amb 36 segons,
Visea!!!
Nois i noies, el Campionat d'esquí s'ha acabat. Fins a l'any vinent!! Al cap
.d'un moment una vintena d'esquiadors es llencava pista avall donant crits d'alegria, cercant de nou el telesquí per continuar frumt d'aquell paradís blanc
que constitueixen les pistes de Port del Comte.
J. B.
data recent hem rebut la classiíicació definitiva, 1 que per als equíps de l'Entitat és la següent:
Noms
PU11ts
Clas.
Equip
D. Vidal - M. Vidal
13
12
90
LI. Daviu - R. Martí
18
16
95
l. Romeu - J. Toledano
25
20
85
J. Gudín - J. Planas
54
43
15
L'Agrupació Excursionista Talaia queda classiíicada en Ser. lloc amb 56
punts.
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CICLE JUVENIVOL
La Secció de MU11tél11ya, ambo la fi de revitalitzar el cicle jovenívol d'introducció a la muntanya, el posaraa I'abast de tots els l1e11S i llenes · deIs col.legis vilanovins i de la seva comarca.
Amb aquesta intenció, ha programat diversos actes, els quals tindran comencament el dia 17 d'Abril ell el Local Social de l'Agrupació, amb unes ex- '
plicacions teoriques sobre el desenvolupament del Cicle, a carrec de diversos
membres de la Secció de .Muntanya ..
Podr án prendre part en aquest cicle tots els joves d'ambdos sexes les
edats deIs quals estiguin compresos .e 11tre els 13 i 17 anys inclusiu.
.
En .aquest cicle poclreu adquirir coneixements de les diverses facetes que
l'excursíonisme ofercix-.
Per inscripcions adreceu-vos al Local social de l'Agrupació Excursionista
TALAIA, c/. Comerc 11. 0 4, de 8 a 9 del vespre, del l · al 15 d'ABRIL.

.L\DVERTENCIA
El encarregat de material de la Secció de Muntanya és fins al mes de Ju'Iiol, el Sr. Josep Candela (jr.).
. .
EIs horaris de recollida i tornada seran els divendres i dimarts de 8 a lO,
del vespre.

ACTIVITATS REALITZADES
15 i 16 de Febrer: Excursió al Taga. Vocal: S. Baig i 8 assistents.

23 de Febrer: Sortida Cicle Juvenivol al Castell d'Escolnarbou. Vocal: J
Ferrer i 9 assistents.
23 de Febrer: Práctiques xl' escalada a Olerdola. Vocal S. Baig i 6 assístents.
1 de Marc: Conferencia sobre I'Operació Kirenya-Zd en el local del Centre d'Estudis de la Biblioteca Museu Balaguer.
1 i 2 de Marg: Sortida al Noufonts i Eina. Vocal: S. Baig i 9 assistents.
9 de Mar~: 11 Marxa Intersocial per Descripció. 15 Entitats partícipants
amb UIl total de 102 equips. Vocal: Lluis Daviu i A. E. Talaia.
16 de Marc: Preparació del Rally de Baixa Muntanya. Vocal: J. Ferrer.
16 de Marc: Practiques d'escalada a la Riba. Vocal: S. Baig i 6 assistents..

ACTIVI1'ATS A REALITZAR
20 d'Abril: Excursió amb Autocar al Hipolles, Vocal: Josep Candela,
20 d'Abril: Sortida Cicle Jovenívol a la Talaia, Casa Alta i Mas de l'Artís...
Vocal: J. Ferrer i M. Dalmau.
27 d'Abril: Participació a la Marxa de Coordenades. Vocal: Lluís Daviu
11 de Maig: Sortida Cicle Jovenívol: Vocal: J. Ferrer i M. Dalmau.
18 i 19 de Maig: Campament de Primavera.
18 i 19 de Maig: Participació al Rally de Tarragona. Vocals: Secció de
Muntanya.
25 de Maig: Participació a la Marxa de Regularitat de Catalunya. Vocal:"
Lluís Daviu.
Per eots aquests actes i excursions es poden consultar les cartel.leres de'
la Secció, en el Local Social.
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