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FEDERATS A

federación catalana de montaña
federación catalana de esqur
comité de exploraciones subterráneas de cata luña
asociación españolá de camping y caravana
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x VII RALLY O' AL TA MUNTANYA
Engueny, el tradicional Rally d'alta muntanya, al qual any darrera any

participen equips d.e la nostra entitat, s'ha efectuat els dies 3, 4 i 5 d'agost
forca més endinsat I'estiu que en altres ocasions. La causa d' aquest retard ha
estat que el CEe, centre organitzador de la prova, celebra el seu Centenari ·
per aquest motiu ha organitzat el XXXV Campament Nacional d 'Alta Mun
tanya i l'ha fet coincidir am bel Rally, a fi de donar a coneixer als companys
muntanyencs de la resta de l'Estat Espanyol aquesta prova que tan profonda
ment ha arrelat a casa nostra,

Com que el Rally s'ha realitzat durant la primera quinzena d'agost (molta
gent esta de vacances) i en dies laborables, ha estat, al meu veure, la causa de
la poca assistencia, sobretot d' equips catalans. Aquests són també possible
ment els motius del perqué de la nostra entitat soIs hi p articipessin tres equips

El campament-base del qual sortírem i tornarem als tres dies del Rally
estava situat a la vall de Ruda, a la capcalera de la Vall d' Aran. Hi deixávcm
els nostres pocs pero bons acompanyants: en Jofre, en Jordi, M." Neus i Mont
se, els quals van preparant durant la nostra absencia el brou amb pastanaga,
porro, etc., per quan nosaltres, els p articipants, arribem morts i fatigats, pero
la vegada animats per sortir l'endema.

Com ja he dit abans, de Vilanova corríem tres equips, pocs pero ens sen
t íem forts , i per aixó tots tres sortírem el primer dia cap a la conquesta de la
medalla d'or ; pero aviat les coses no anaren com nosaltres volíem i un deIs
equips, degut al fet que un deIs membres va agafar febre, va haver de reti
rar-se.

EIs altres dos, amb malta moral, assolírem els tres cims puntuables d'a
quelI dia: Los Puis del Gerber (2.749 m.), el Basseiro (2.903) i el Gran Tuc de
Saboredo (2830 m.), tornant cap al campament per una infernal pista que en
cara que sabíem que ens faria malbé els genolls i els peus la féiem depressa
amb la il.lusió d'arribar al campament a descansar.

Aquest dia els equips participants vam demostrar que ens oríentavem mi
Ilor que els controls. Aquests es despistaren de vall, en arribar a I'Estany Ma
jor de Saboredo i ens esperaven als cims del segon dia. Logicament es van es-
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perar 24 hores per tal que nosaltres hi féssim cap. També entre els equips hi
va haver confusions entre el Bassiero occidental i l'oriental, i, aproximadament
a les onze del matí, hi havia equips en els dos cims discutint quin d'ells era el
puntuahle, per sort 110 esclatá una batalla de cim a cim perqué des de mig
pedriscall el control, que llavors justament pujava, va dir que tots dos servien.

El segon dia ens desperta de 110U els clams d' en Nasas "Bon día, Rally",
"Buenos días, Rally", i .depressa, perqué el .nostre equip era deIs primers de
sortir, ens vestírem i escalfarem Ul1 xic de llet a fi de posar quelcom calent a
l'estómac i ja ens teniu pista amunt (la mateixa del día abans), pero aquell dia,
arribant a l'estany Majar de Sabaredo decantarem per la dreta, 'b ord ejant l'es
tany de Saboredo de Dalt i cap al Port de Ratera, ja que el Tuc (le Ratera
(2.858 m.) era el nostre primer objectiu. Després d'una fortíssima pujada i
abans que obrissin el control ja érem dalt, adrnirant els cercles de Colomers
(que compra amb 48 llacs) i el de Saboredo (amb 27 llacs). També véiem la
! egió d'Amitges i allargant encara més la vista, .les comarques de Pallars i
Aran. Per nosaltres, ens h auríem estat allá més estona, pero ens quedaven en
cara dos cims i per aixó quan arriba l'altre eqllip de la T alaia, d.ecidírem con
tinuar junts cap al Cran 1'l1C de Colomers (2.932 m.). També 11i arríbarem pocs
rninuts abans d'obrir control. Allá hi descansarem una bona estona .tot vigilant
la Maledeta, amb les seves geleres, ·que tant trobarem a faltar en aquest Rally.
Amb els dits de la ma es poden comprar les palos de neu que travessarem.
Després, i una mica més Ients, perque comencavem a .notar el cansament, ens
encaminárem cap al darrer cim a pujar: el Bergús o Desengany (2.843 m.).
Sense pressa perqué ens sobraba Iorca temps, emprengué rem la tornada cap
al campamento

Aquest dia, en caure la tarda, ens vam anim ar afer ll11S quants castells.
Volíem fer la competencia als Bordegassos, pero e11S mancava gente I-Ji va ha
ver un canari, fill de catalans, que, tot emocionat per entrar a formar part d'un
castell, ens ajuda a fer el tres de tres, pero com sempre, 11i falta un enxaneta
que el coronés, També vam aixecar per sota un pilar de tres. Després d'aquest
dur esforc i sopar una miqueta ens quedarem dorrnits com a trenes.

El tercer dia ens van cridar una hora més tard del previsto Els organit
zadors deien que . ja hi havia temps de fer el recorregut. Certament així era,
encara que 110 et podies entretenir massa. Va ésser el día en que el temps era
tallat Inés justo Tot sortint del campament ja 8 11S feren salvar un desnivell for
ca dret, com 8. mínirn 500 metres, i arribar a un control que havia d' estar a
Locamno Nord, nero encara a hores d'ara 110 sabem a quina cota' estava. D'allá
vam b~ixar 600 rnetres fins al port de la Bonaigua on- férem una petita quei
xalada als ga11yips mentre en Pere treia el seu entrepa discutint-se amb en Sa
bria que volia anar depressa. D'alla, fent de nou el "cor fort i amunt", puja
rem fins al Tuc de la Llanca (2.656 m.) i de nou al campamente ' Aquest cap sí
que la baixada va ésser rápida. E11S era igual ja cansar-nos. Tots cantavem
"Lai-Iá, Lai-Iá, a casa a descansar...", contents com els nans de la Blancaneus.
Havíem acanseguit el que ens proposarem.

EIs components de l'equip que van fer medalla d'or són:
N." 9 Joan Ramon Sabriá, Pere Carominas i Assumpta Baig.
N." 25 LluÍs Gil i Daviu, Anton Llurba i Antoni Campillo.
El tercer equip que hi participa:
N." 24 Salvador Baig, Xavier Cruells i Miquel Angel Ibañez.

ASSUMPTA



XXVI Campament General de Catalunya

Al bonic indret de Sadernes, a quatre passes de Franca, i com a portal de
I'Alta Carrotxa, tinguérem el goig d'assístír a una nova edició del Campament
C enerul d e Catalunya. L' emplacament, presidit per la carena del Bassegoda, a
lEst, i prop de 1;1 aiguabarreig deIs rius Llierca i Oix, al peu de l'església 1"0

manica de Santa Cecília de Sadernes, Iou I'acollidor recinte que va encabir els
centenars dacampadors que, en comunitari aplec, ens trobarem els dies 5, 6
) 7 de Juny.

Cinc tendes foren les representants de la nostra Talaia davant d'aquella
munió d'acarnpadors d'arreu del p aís. Pero la nostra representaci ó es 'va Ier
notar. El diumenge, en Joan Toledano guanyava el Cross que se celebrava al
matí. La baIlada de sardanes també fou Iluída. Hi participarem tots. A la tar
da, mentres érem a l'Assemblea del Comité de Campaments de la F.C.M., la
quitxall:a era al Concurs de figures de fango El dia finalitzava amb un Foc de
Camp, curull d'aplaudiments.

L'endemá hi havia programada una excursió al Pie de Bassegoda. De tot
el Campament només s'hi presenta el matrimoni Rameu-Toledano. Pero el cim
s'assoli junt amb el company del C.E.C. que feia de guia. EIs que quedavem
de la nostra entitat no volguérem ser menys i ens arribarem per l'engorjada
vall de Sant Aniol fins a l'ermita del mateix nom, 011 al seu costat s'aixeea una
vella edificació que fa de refugi muntanyenc al C. E. de Banyoles.

Aquest mateix dilluns de Pentecosta, a Sant Aniol d'Aguja se celebra un
aplec on, des de fa molts anys, es troben amb els catalans de la vessant fran
cesa. Cal dir que a aquest aplec -eminentment popular- tothom hi arriba a
peu, cal" per ambdós costats del Pirineu sols hi menen camins de ferradura,
estrets i acinglerats, utilitzats antigarnent tant pels hornes de remenca, els fran
cesas que fugien de la Revolució, COlTI pels carlins i els trabucaires.

Nosaltres no ens hi quedarem massa estona, perqué volíern visitar el sal
tant d'aigua que tanea la vall i tornar de seguida al Campamento En elogi d'a
questa comarca podern dir sense dubte que és un deIs més bonics indrets que
havem visto Ouedárem agradablement sorpresos, sobretot per aquesta mera
vellosa fondalada de Sant Aniol.

.Ta tornats als Campament, soIs restava dinar i desparar tendes. Sota un sol
que estavellaba les pedres, es desmunta el Campament, fugint amb el vehicle
a .fer cua cap a l'autopista, naturalment no sense abans acomiadar-nos i feli
citar els amics del Centre Excursionista de Catalunya que tant d' encert han
tingut a escollir aquest lloe i que tan bé han organitzat.

J. B.

President: Lluis Daviu - Dirc. Circular: David Vidal - Secretari: Josep Candela



Campament Local Infantil d'lniciació a la Muntanya

Com a cloenda del Cicle d'Excursions per a Infants teníem pensat fer un
Carnpament, puix feia ja dos anys que no l'havíem realitzat. 1 pensat i fet.
Pero era problematíc tant per les tendes com pel lloc d'acampada, Encara que
ja hi havíem acampat una altre vegada, s'escollí els Graus, més amunt ,d e Vi
loví del Penedes. Les tendes no tinguérem més remei que llogar-les a Barce-
lona, amb I'ajuda de les de la Talaia i d'altres particulars. . ;

Apretats corn a sardines de Ilauna, amb un autocar només previst per ".a
vint-i-vuit s'encabiren quaranta-vuit petits i dos monitors. Els altres hi arri
baren amb cotxe. Ja arribats al lloe, la font no raja, i la de més avall tampoc,
Almenys, per rentar-nos la cara i remullar-nos, el rierol que travessa els Craus
ens abastirá. P~ro, i lJet beure? DÜ11CS, amb UI1 viatge, amb garrafes I al poble,
quedava solucionat. ' ~ " ' , . '. . : ,

. Ja ens vam escarrassar, pero tothom volía parar .Ia tenda al lloc preferit
i sense comptar amb 'cls altres. Es 'va'distribuir ,el lloc, peF, a continuació, ariar
irnprovisant a cada. tenda el remei corresponent. . 011 110 faltav en claus, falta
\len els vents o sinó no tancava la cremallera. Tots, amb la Il.lusió d'ésser els
més rapids a montar-la i poder anar a empipar els del costat que ]}O la te
nien muntada. Sense dubte, aquella estana era l'anecdotari del campament.
El Foc de Camp també podem qualificarlo com a Iorca interessant, ·amb es
pontaneitat í bastants actuacions. 'Com és natural, una parodia televisiva del
"Ull, dos, tres ..." s'emporta la p alma. La .falta. d' experiencia ell el joc de nit,
que se celebrava a continuació, fe ia que molts deIs p articipan s 110 es trobes
sin, pero, Iinalment, els va agradar molt. La nit va ésser un veritable -batibllll.
Anaves a una tenda, Calleu! I... Pero si 110 tenim sonl, a l'altr a... Jo tine p ix!
Aquesta nena em dÓ11a patades!! Els de la tenda del costat no callen!' Així mi
rem el rellotge i ~reD. les tres del matí. La son els recluí, encara qlJe no pas
gaire estana. L'aldarull e11S va despertar a tres quarts de set. Més de la mei
tat.. eren ja tombant pel Campamento Que desparem les tendes? No horne, 110,

Iins a la tarda! Esmorzar i rentar-se la cara va anar a gust del consumidor.
Amb la participacio, gairebé total; s'organitza una G imkama de disfresses.

, A cada control s'havíen d' afegir una part de la disfressa feta de papel" de dia
ri, celo i cordills. El resultat fou sorprenent. Un jurat, ~ompost pels més ga
nápies, anava donant la seva puntuació, amb un veredicte totalment impar
cial, 1, C0111 estava previst, va arribar l'hora del bany. En un rierol que no ar
r ibava a UI1 metre de fans , pero d'una llargada considerable, s'hí anaren remu-
lant, primerament amb precaució pero després sense gaires miraments, en 'una

aigua, primer no gaire clara, després térbola i definitivament d'un decidit
color xocolata.

1 finit el bany només quedava dinar, desparar tendes i els jocs de la far
da. El desparar les tendes va ésser un veritable "tour de force". El1S haguérem

e multiplicar lJer tal que tothom plegués correctament la seva tenda, sense
abandonar en el terreny claus, pals, vents i altres endimaris, Pero cree que,
definitivament, la quitxalla s'adonaren que les tendes havien de quedar ben

legades. 1 aíxí ha 'Tan fer.
L a are.e ~ / .ava cornpler ta amb les carreres de sacs, estirar corda i la

classica . / .. ~ a d'olla, amb repartíment de caram els i galetes. TornarÍem a



El meu petit homenatge a l'autor del primer llibre
de muntanya vilanoví ··

Mala cosa és recordar-nos de. la gent-senyera "quan aquesta abandona a
quest món, pero voldria que no caígués en l'oblit. Ens ha deixat un vilanoví
que era autor -que jo sapiga-c- del "prim er llibre inuntanyenc-excursionista,
editat a Vilanova. Si bé en Magí Mestres Estradé no tenia el gust de coneixer
.lo personalment, sí que sabia qui era. Sabia que havia estat President del Fo
ment Vílanoví, que havia estat el decidit impulsor de les Comparses de Vilano
va, i que el seu vilanovisme :és deIs qU'e fan epoca, pero a mi el que em feia
més gracia era que havia escrit el llibre "De Vilanova al Pie d'Aneto".

Jo, que el cim de ' l'Aneto \'¡'11e .assolit diverses vegades, m'agrada repassa~

les seves pagines i recordar el que ens passava a nosaltres, des deIs viatges, de
vegades asseguts als estreps deIs vagons de tren, Iins a l'arribada amb el cotxe
:d e línia a Benasc, cercant, a aquella hora, tilla pallera per poder dormir. Com
aquel] escamot excursionista, que e11S relata el llibre anomenat SERRATS
:AlvIUNT~ nosaltres .h av ícm passat ..semblants vícissituds per I'Hospital de Be
nasc, pel Pla de Campainents o e11 aquella uta acollidora del refllgi de la Ren
clusa, on la , llegendaria figura del seu regidor ,1'Abadias "El I-Jeó11 del Aneto",
i que amb el vigorós crit d'Aneto...ll, i d011aJ1t cops de garrot al sastre del pis
.del refugi ens havia fet llevar a les cinc del matí per iniciar l'ascensió. No eal
descriure aquí els coneguts Portillons o el Coll de Corones o el Pas de Maho
ma. L'autor ha fa al llibre, amb cronológica precisió, amb una prosa literaria

..agradable i senzilla.
També hem de Ier-nos carrec i situar-nos en el temps. La na.rració, que si

bé és editada el 1951, transcorre durant I'any 1926. Aixo ens dóna peu a creu
re que llavors sí que era V11.a veritable aventura, desplacar-se :11 Pirineu. Aquell
.P írineu , aleshores verge de qualsevol tipus de progres, on les comunicacíons
es feien amb dificultats i la gent t'acollia amb la natural hospitalitat deIs na
.d íus de la muntanya,

Cal, dones, als qui em llegiu, recomanar-vos l'interessant lectura d'aquest
Ilibrc, encara que possiblement ja 110 el trobareu, puix es van imprimir un to
't al de 150 exemplars, estampats a ma per e11 Ricard Vives i Sabaté, i editats
per en Joan Rius i Vila. .M. Bu1tó va fer el prolcg del llibre i en Pau Roig
I'il.Iustrá amb UDS estilitzats dibuixos,

Vull retre des d'aquí el meu petit homenatge, no solament a l'escriptor
rnuntanyenc, sinó a U11 deIs pioners de l'excursionisme vilanoví, el qual, inte
grat al grup SERRATS AMUNT tenien com a fita coneíxer e país, tot assolint
1es seves muntanves i trescant pels seus corriols. Del relat del llibre fa ja cin
-quanta anvs. Siguem dignes successors deIs qui ens precediren en aquesta nis-
saga muntanyenea.

JOSEP BLANES

Vilanova, tot cantant, dins d'aquell autocar petitó, pero carregat d'alegría i
d'íl.lusíó.

JOSEP BLANES
Cal donar des d'aquí les més expressives r ' cíes al Sr. Maymó, propietari

-d el terreny d'acampada, i també a la ine tin b e ca . a t · . C ~ I de la Caixa
-d'E stalvis del Penedes, patrocínant els 1
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Cicle d'Excursions per Infants

EXCURSIO A LA JONCOSA DEL MONTMELL

Es pot dir que aquesta era ja la darrera excursió del Cicle d' enguany realit
zada el 16 de maig. Pero, per les círcumstancies que sigui, hi va venir poca
quitxalla. L:Jexcursió era composta per 21 infants i 7 monitors. Amb I'autocar
férem cap a la Joncosa, capital del municipi del Montmell. Aquesta contrada,
amb abundancia de fonts, fa que doni lloc al nom del poble, per la quantitat
de jonqueres que es produeixen al costat deIs minsos rierols. Per una ampla
pista es va ascendir cap a la serra del Montmell, arribant a l'església del ma
teix 110m, avui enrunada, pero que havia estat la parroquial del terme.

Prop de l'església es' traba la Font del ' Montmell, on s'ompliren les can
timplores per l'esmorzar. Des d'allí, deixant els més petits, ens vam dirigir,
primer cal) a la capella románica de Sant Pere, situada a 700 rnts. d' altitud ,
en una petita plat aforma enganxada a la muntanya.

Vam agafar un costerut corriol que portara fins a una enforcadura, on es
decidí pujar al Puig de la Creu, de 828 mts. frumt tota la qui txalIa d'una mag
nífica panorámica, Calmats els esbufecs de la pujada, un reduít grup continua
fins gairebé al cim de la Talaia del Montmell, pero es retorna tot seguit, reu
nint-se de nou a la creu de ciment que presideix el primer cim, La manca d'ai
,gua -només portavem dues cantimplores- feu tornar avall, .pero esta clar,
encara es podia pujar al cim de la Dent del MontmeII a 781 m. on queden
les runes de I'antic CasteIl del Montmell. Amb un no res fou pujat, i després
de jugar-hi una mica i descansar, ens ar ri árem, d'una tirada, fi11S a l'Església,
-on ens esperaven els petits i on havíem deixat les motxilles.

El dinar tingue lloc a -Ia Font del Montmell on, tot jugant, es féu hora de
tirar avalI fins al poble, per pujar a l'autocar que ens havia de retornar a Vi..
lanova.

PORTADA: LINOLIUM DE AMADEU 5ATORRA

Campament-Aplec de Tardor

DIES 2 - 3 D'OCTUBRE

Ermita de Lurdes
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ESPEJOS, VIDRIOS f CRISTALES
PLANOS DE TODAS CLASES

VENTANA S V E T I K LAR

SAN GERVASIO, lO-TEL. 8932393
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Es or s
Rambla Vidal, 1 7 - Tel. 893 43 42

us oferim teta mena d' equips per a practicar

qualsevol esport

Hocl(ey · Basquetbol · Tennis · Fútbol · Gimnastica

Alpinisme · Esquí · Camping · Atletisme, etc.



Financiamos toda clase de vehículos
o solamente comprando se obtiene beneficio si no que después no le

dejamos desamparado.

ASESORIA JURIDICA - GESTORIA - ORCA IZACIO DE EMPRESAS
SEGUROS

Oficina Colaboradora: Asesoría Jurídica y Contable

Calle Jardín, 37-39 - Tel. 893 41 95

CA

loan Morata

Mercat Públic, 29-30 TeL 893 22 94

Marqués del Duero, 7 - Tel. 8 9 3 02 71
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Oficine a Vilanova.
CI Genera ague, 8

CI Aígua, 2

Rbla. Calvo Sotelo, 134

T. G. Vilaseca - Rbla. Caudillo. 41 - Vilanova i la Geltrú 1976
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