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MUNTANYISME I POLITICA

Com tots sabeu, un dels temes Diés actuals entre l' op1n1ó pÚblica

mundial. 6s l'Olimpíada de Mosoou~ H1 partioiparem, sí o no? Amb banderes i

himnes o sense? Aquestes són les preguntes que ~s vegadas s'han fet dm-ant

ela Última mesos par totes les naoiona, a al.ts nivells o simplement en pre

guntes al.s homes del oarrer.

Per a mi, la resposta más ooherent 6s molt o1ara, perl> no vu1l

entrar en més detalla sobre aquesta questió, sinó que nom6s ha estat una me

na d' introdueeió en el tema que en aquest cas vull exposar i que eomeDQa

amb una preguntas El muntanyi81118~ senae 6sser un espor1i de gran nombre de

personea~ ni un esport ol!mpie, al. menys fina ara, també ha estat i és me.

nipulat o eondioionat per la polltioa portada par un govern en un moment

danat?

Cree que tothom sap que 1& resposta és afirmativa. Hi ha ha8Ut

epoques en que el muntanyisme ha estat un esport manj,pulat per un poder p~

lÍtio que~ en un móment determ1nat, ha utUitzat i ha repr1m1t, segons les

o1roumst8noies~

D.1rant l'epooa franquista, l'Estat va arem-e oonven1ent donar a

l'aotivitat muntanyenoa un oaire militar, per tal. de crear lm8 milíoia ju~

venU addiota al. rltgim que tin8\u~s oom a tapadora la ~anya i l'aotivitat

excursionista. Va crear la O.Jo.B.

Molts sabem el material de primera qualitat que em:praven par

ana.r a la muntanya, PaBat par l'Eetat, -ntre que nosal.tres haV'Íem d' ana.r

8mb un material preoari que moltes BUorS ene haTia oostat aoonseguir-lo, i

tamb6 sabem les eJ:l8S.Jl%8.des que baTÍ.. tin8\1t 8mb aquesta mena de parsoneli;

perqUlt t 'havien sentit a1gun oomentari que no el.B ~a fet ~o1a o perqw.

oantaves algtma 08DQÓ que e118 oonaideraven subversiTfÍ~ etet;

L'exoursionilJlD8, perb, 'Ya ten1r un lligaa 8mb l'aotuaci6 oívica

d'una~ .s positiva qa l'_:ter1~

C_CZl"et~t", a Oatallq'a, els mm~~, .. general, exoepoiOl1ll

apart'; Bempre drem .ssar ela oapdavantera de l' opo.,1oi6 al rltgim franql18ta~

En els trens que sortien de Baroelcma oap al P1r1neu~ les C8D9 cm. que MS



s'esco1.taven eren 1.es famoses d'un Ll.uis Ll.ach, Raimon 1 tots e1.s cantants

de1.s dits de canc;6 protesta que h1 pocués. haver~ Era com s1 La 111bertat que

se sent des de '_'da1t d'un cim la voJ.guéssim tr8J'1smet~e a 1.a vida quot1d1ana.

Era una manera de fer un or1t de p~tria anant d'exours16.

Tant arrelament va tenir aquesta manera d'actuar que e1. ~vern es va veura

ob1.igat a orear una lle1 que ob1.igava .1.s excursionistes a seguir unes nor

mes si &s que vo1.1en anar d'excursi6 sense haver de passar ma1.s moments~

No cal. exp1.1oar e1. que de1a aquesta lle1; tots ho recordem.

81 a1.guna cosa pos1tiva va ten1r e1. franqu1sm8 de oara al.s

excurs10nistes, &s la un1tat que va aconseguir que tinguéssim per tal. d'acon'::'

seguir un.is 1.1.1bertats que no ten!~m. Tan era que foss1s d~un sector oom d'un

al.tre. 51 la fina1.1tat era aconseguir 1.es 111bertats demoorllt1ques en 1.' ex

ours1on1sme 1 en tots e1.s al.tres aspeotes, ja era suf1c1ent per unir-nos

tots e1.8 excursionistes que tingu.essin aquesta mateixa manera de pensar 1 po

der tirar endevant.

Oom podem veurí, &s m01t difíoil. seParar 1.'exoursionisme de

la po1.it1ca, i és que a ~s d'un esport, 1.'exoursionism8 &s una oonvivenc1a,

1 conviure és fer po1.itioa: Es a1Xo e1. que fa diferent aquest esport de1s .al.

tres~ Per aix\ no és 1.Og1c que es fa01 po1.1t1oa jU88Jlt a futbo1. o fent un

sa1.t d'al.Qada, pero sí, en canvi, fent un campament d'alta muntanya.

Manue1. D:tlma.u

lSdiNsló AL DmO

Bls dies 21, 22, 23 1 24 de Juny es farh una integral. 001..
. ..

1.ect1va al. Oim de 1.'Aneto, de 3.404 metres, primer oim de1. P1rineu, situa'\

a la oaP9al..era de1. mass!s de la Maladeta~

Aquest oim fou asso1.1t· par primera ve~ e1. dia 10 de Juny
,

de 1.'any 1~842 par un ~1noep rus, Pr1noep dé-la Moskowa, de nom, Platon Io1l1-
. ;

batcheff'.

IspereJD. la mIa1 ma. assi8t~o1a en aquesta 88oens1ó, que repre

lienta una ef'emJ.r1des en el rJ:.V 8D1versari de la fundao1ó de l.a nostra Entitat.

"Qu1n8 orit8 _8 horroroS08 deguAS ll8JJ9Br l.a terra infantant es ses jovens

eiza serral

"Un jon1~ amb terratrbol .'eabadellA 88 esoorva reso1.o~ d'hont al rompres

brom Ulb tota ea fGr9a un riu d'aigÜe8 buJ.lentes ·d'ea~es de gra.n1t, que

.1 b.. plat del aire s. tiza .en 1& tempesta• .



"I el mar' llenqa per ferIo más alt, d'amunt sa testa, sos pexos i son llit."

Aquests poemes són del llibre: "El Aneto i els seua homes",

escrits per mossen Cinto Verdaguer, gran coneixedor d'aquestes contrades i

d'altres.

Llibre esorit per Jean Escuduer, menbre del 8.A.F.- 1.957

EAST I MENT S-80

:-: . cor -dera altra vegada a t ot s els nostres socis que el lli

bre de registre i el t r epant estan a dal'[, de .. cim del Bastiments des del dia

7 d'abril, per-quh '~ (:-:; ,: els qui vulguin obt '"<n.:i.r la medalla commemor-e't í.va del
.r

XXV aniversari de J.a nDst r a entitat, pugí,n , 3- dalt del cam, perforar les tareol

ges fetes a tal fi.

De passada direm que el Bastigents, amb els seua 2.870

metres d'algada, esta situat a la capgalera del aire d'Ull de :::Ter; és un cf.m

molt facil d'assolir, i un aopdalt, el panorama que es divisa és espl~ndit.

De Vilanova a Ripoll, Camprodon i Setcases, tots sabem que és un trajecte no

massa llarg i amb bona carretera. Arribats a Setcasos s'agafa la pista que

porta a les pistes d ' osquí de Vall-Ter 2000~ pista amb bastants bones oondi

oions de transit, perb que al llarg d'uns 12 kms. salva un desnivell bast~~

considerable. A uns 1.500 mts. abans d'arrivar a les mentades pistes, es tro

ba a la nostra esquerra un pal de fusta amb la segÜent indicació: "Al refugi-:,

xalet uu de Ter".

Do1xarem el cotxe al aostat Jo l~ pinta i aoafarem el c~

rriol que ens uns 15 minuts de forta pujada ens portr-á al refugie Del ref~'>"i

al Coll de la f&arrana hi anirem per un eorriol molt f r esa t en una hora i mit

ja. Un eop dal dol eo11. veurem 81 Bastiments a la noat r a esquerra, i por un

carriol pujador amb ~::.o~Lt s retoros teneats arrF ,:,::rem a 'C1alt del eim en una ho

ra, aproximadamente

I~. 'levall a da es fa. en mE,;'::,;:-; 'le duea hores. Com POíl B'J, veu

re es facil i senae pl;: .' dues . Ens hem d' animar p-9r donar m~s ressó a 18. enrome

moraei6. Aviat veur-eu l e s medalles a la Seeí:i.ó de Munt anya. Valen l a pena ja

q;c h i hem posat tot ;.:. _~a nostra voluntat i euper' em que siguin del a f,l-at de -

-: :.t hom.

FRAIICESC liITmTANm



LA. VEO DE LA IaJNTANYA

Fa al3Ulls anys quo per primera vegada vaig sentir la veu de la
munt anya , o millor dit la veu de la Natura. Al momerrt vaig experi
nerrt ar- una sensació de timidesa i de malestar al.hor-a,

Talment l'infant que voldria comen9ar un joc de ficció, que ell
pr cf er ei x , malgrat de correr descal9 pels prats i de fer.hi tombare
lles, i no sap com dir-ho. Més ~ard, gensant a consciencia en aque~
ta epoca nostra en la qual la tecnica ha reportat el trimf sobre
tots els ciros, s ot a el polnord i sobre la lluna, ér~oies a l'exces
de comoditats, m'he ditl hi ha res m~s bonic, encara avui, que poder
correr desoal9 pels prats i fer-hi tombarelles?

Hi ha r es millor ~ue ret ornar a la natura simple i &ener osa , per
a nent i r nos novament essers humans. Crec fermament en les ensenyances
de la natura, i Der aixó estic conven9ut que la muntanya, amb les 
neves balleses, i les seves lleis severes, constitueix avui, més en
cara que ahir, un a de les escoles més eficaces per a la formació del
caracter: perque s'hi apren per damunt de tot, a sofrir. I ha estat
a quest pensament el que m'ha donat la confianya necessaria per posar
aquestes ratlles al nostre 9utllet! i perque la nostra joventut pu
gui treure algun apunt, si es que val la pena.

,1

Temps enrera, abans d'iniciar les meves incursions per les Mun
tanyes vaig tenir en compte al&unes premisses de caracter molt per~
sonal, per tal d ' or i ent ar- me i al ~teix temps d'orientar els futurs
zauntanyencs sobre el 'con cept e del muntanyisme, concepte que sempre
és la base de totes les meves empreses.

Si abans de tot demanaveu de sintetitzar rapidament que és el
muntanyisme, no faria sino arrenglerar, una costat de l'altra, aques
tes paraules que m'acuden espont9.niament al ~""Í: lluita, aventura 
romanticisme, evaeio, esport; perque estic segur que, más o menys In
tensament, tot muntanyeno digno de tal nom ha vis cut aquests aspec-
tes.

A l'entorn d'aquestes paraules han estat escrits miles de relats
i han sorgir centenara de llibres de tota mena i de totes opinions 
de plomes de la más refinada a la més senzilla, pero igualment efica·
ces i pr~cioses, perque parlaven de coses sentides i viscudes. Aixo
és el que impulsa la meva colaboració, no com escriptor, sinó com a
muntanyenc de tota la vida. I cree haver conegut prou la muntanya
por a poder-ne parlar.

Al contrari del que pensa molta gent, el muntanyisme no signifi~

ca pas arriscar la vida par pur esbargiment, bo i suspesos durant '
dies i dies fent una escalada, o fent una ascensió a un cim.

1~auradament el muntanyisme es sovint acusat d'insentasesa teme
raria, que Lgnor'a el valor de la vida, que no coneix la por de per-, ,
dre-la i no se quantes coses mes.

A la llum d' una llar~ i variada experiencia em sembla que és
j us t ament el contrari. I és que, d'entrada, els qui jutgen així el
muntunyisme viuen gairabé sempre massa luny del seu mon i de la seva
ment a l i t a t , incapaqos de copsar en un instant tot el llarg proces 
tecnico-psico~ogic que ha anat formantgrad~ent el muntanyisme no
en veuen sino l'aspecte exterior, que sempre es 01 menys expressiu.
La por, per exemple, és una de les moltes sensacions que el Muntan
yisme experimenta i que, junt amb les altres, li dona raó d'existir.
Ai1 si a la muntanya. no experimentavem la sensació de la por. equi
valdría a tornar-nos incopscients, a no poder-nos procurar mes la 
joia sublim de saber-la vencer. Es possible que el muntanyisme sigqi
en efecte, més perillós que d'altres activitats humanes, pero tamhé
és cert que, ens enfrontem a la muntanya amb una preparacio i obser
vem les regles de la prudencia.



L'aventura muntanyenoa esdevé una cooa tota12ent diforent d'una folla
temeritat. 1 si b& a la muntanya, com a tot arreu, existeix t~bé l'atzar,
qua pot menar a les consequencies més tragiques, aixb no vol dir que els
muntanyencs estiguin conaagr-at s a la mort. Al corrcr-ar-L, s6n uno entusias
tes de la vida, que gaudeixen acostant-se a la natura, coro más millor.

Atenye potser els l{mits extrema de la mateixa vida, aue volem assa
borir la voluntat de viure intensament, a+.crlB sem)re, perb, a no anar más
enlla de los nostras possibilitats.

Fetes aquestes consideracions, sembla logic manifestar que el ountan
yena és un expert de la lluita contra la natura i les aevea forces. També
ha saber afrontar, amb una certa facilitat, els problemes de la conviven
cia social. En realitat, no és aixi. Son duos menes de Iluites que no te
nen res de comu.

Aguesta sensaci6, l'he tinguda sempre, ja de petit e~ re3ultav~ molt
más f~cil de tractar amb la natura que no lXlS aLW elo homes.

A la natura trovaba una mena de lleialtat que pcr-me't í.a un li~eg si
lenci6s, fina i tot afectu6s; mentre que, davant els convencionalismes .
humans , sovint falaos i fal.laciosos, ea sentia comp'Let emorrt de:::;orien
tat i desvalgut.

Als meus u1.ls, aquest contrast entre el m6n matural i el mon oocial era
equivalent al que existia entre la felicitat i la malauraD9a, i per aix~
corria vers la muntanya amb un entusiasme febril. Independentoent d'aquea
ta referencia personal, trobo que el muntanyisme soIs pot apareixer nega=
tiu si el mesure. amb el patro amb que ho jutgem tots elo ho~es i coses
segons el profit material. 1 aqui poso punt final a aquestes ratlles es
perant que tinguin uno. mica d'acu1.liment por part de tota els que Denten
la veu de la muntanya.

Porque si volem démostrar l'amor que li sentim, el nostre comportar~nt s~
rl el testimoniatge más fidel d'aquest amor.

JT.JLIA

•
MUNTANYA

El proper dia 19 de Juny a les 8 del v9spre, a la sala d'actes del no~

tre estatge social, tindr~ lloc una parlada col.loqui amb diapositives de

l'Aneto 1 els seus homes.

Aquesta parlada tindrA com a motiu informar sobre l' asoensi6 que por

tarem a terme els dies 21, 22, 23, i 24 de Juny al mateix (3.404 metres), en

commemoraci6 del XXV aniversari de l'Entitat.

El comentari serh a carrec del senyor JuJ.ih.



Els panaa't s dies 1, 2, 3', i 4 de Maig es va realitzar una sortida que

tenia com a pr opos i t assolir el cim del Pic de PeL~era (Pallars Sobir~)~

de 2.982 metres.

El cim es va conquerir sense cap incidencia. Els components que varen

prendre part en la sortida van esser: Soriano, Paco, Jordi i "Chema"

Posem en coneixement de tots els nostres socis que disposem d'un

a ssortit de tendes de campanya (unes 15 en total) a punt per poguer uti

litzar-les per a l'acampada. Tenim des de la de 2/3 places (tota de nylon),

fins l a de 6 places, totes tipus "CANADENCA".

:BIs preus que regiran durant tot aquest a:ny seran els seguents:

PER PLACA

1 dia

2 "

3 11

4 en amunt

SOCIES SECIO.'

100

75

50

25

SOCIS TALAIA

150

125

100

75

NO SOCIS

200

150

125

100

Les tendes sortiran de la Secci6 en perfecte estat i la totalitat de

claus, i demes, etc••• En tornar-les es repassaran i per cada pe9a que

hi falti s'abonar~ segons el barem que tenim per 1 'utilitari de la tenda.

Esperan la vostra col.laboraci6, nomes volem recordar que el lloguer

es farh els dimarts i divcndres, de 7,30 a 9,30 a la Secci6.

---~------

Els dies 5 i 6 de juliol assitirem a la MARX.A NOCTURNA. Es far~ un

AUTOCAR SI ES QUE HI HA GEN'! SUFICIENT. Els equips seran de tres perso

nes, com tots ja sabeu.

Sortirem el disnabte dia 5 a les 6 de la tarda i tornarem el diumen

ge sobre les vuit del ~ti.

US IMAGINEU LO XULO QUE SmA TORNAR, DESPRES DE TANTS ANYS, TOTS Ar,m

AUTOCAR, D'm~A r.'íARXA NOCT~NA MIG ENDORMISC.ATS 1 MIG COMENTAN! LA JUGA

DA, DONCS NO S 'HO· ?ENSEU MES SOM-HI TOTS 'PLEGATS~



RSFUGI BALDRICH

En aquest moments es trova sense guarda, ja que el company Toni

1mssana ho ha deixat per motius personals. Dogut a tal situaci6, fem

una crida a tots el socis, per s'hi ha algÚ que pel seu treball, ocu

paci6, situaci6 familiar, etc•• pogués i tineués ganas de portar-Id'.

Podria passar per la Secci6 de wunt anya quealsevol dia al vcspre, i

parlarlem de l'assupmte. Li en quedariem molt agraits.

Mentrestant no hi hagi guarda, l'administració del Ref~~ estara

a cB.rree de la Secció de r'lunt anya , sota les normes segÜents:

Claus a Muntanya., a carree de la Junta~ "

Per ~-hi uns dies passar per Munt anya a recollir les claus

En recollir les claus s'abonara l'estada deIs dies que hi pensin
estar.

Es imprescindible que un membre del grup de persones que hi vagin.
sigui soci de l'entitat i en faci responsable del Refugi.

En tornar les claus demanem "que ens diQrln l'estat en que ha que
dat el Refugi i si hi ha alguna novetat digna de meri c f. ó,

Temb~ posem en coneixement de tots el socis que el Refugi, dcsprés

de les Últimes reformes, ha qucda~ en perfectes condicions d'habitatge,

amb unes 20 lliteres, aIDb els seus matalassos, estris de cuina, una es

tufa més gran que la que hi havia, una altra taula, aigua corrent, etc••

En fí, que esta a punt per anar-hi a passar uns dies de descans, i, si

tots el respectem tenim un Refugi molt acollidor, com mai ho hi havia

estat.

US RECORDEM QUE EL DIA 28 DE JUNY A LES 21 RORES 1 AL NOSTRA LOCAL

SOCIAL TINDRA LLOC

L' E NTR E '-A OELS

9REM IS t) e LA
MJ.\RXA
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•

DIA DE SORTIDA: J..J ,le JfJit/.
HO R A DE SO RTI DA: ~ J.el 111 ~/(·.

. .
llOC DE SORTIDA:A.f.TALAIA (e-f,f1. .

TRANSPORT: eoflCf.S f~,,4Icv/~rs .

INSCRIPCIONS: A.f. 1AlAIA (t~'or~AJfJ,J.e 1
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COMERCIAL MAR5E S. L .

AVINGun.\ FRANCESC MACIA, 59 Tel.1 893 43 49

VILANOVA I LA GELTRU

•

L LIBRERIA I PAPERERIA

,.

Carrer deis Capulxins, 2
VILANOVA i LA GELTRU

( Barcelona )



CLASSIFICACIO VII r:¡ARXA D' OnIEnTACIO pm DESCRIPCIO
XXII IiJ\RXA ZOClAL

¡

Dorsal Cl~D1f. ~ Punte Ent:!.tnt

•

6t1
60
63
6ó

1
73
'12
92
61
17
34
90
11
26
48
4-9
51
[.58
25
14
18
59a
46
22
1ft\
82
28
32
78 ..
45

7
23
77.
57
5n
27
70
55

G
30
13
91
74
36
37
71
72
75

9
79
07
10
53
67

2
54

4
65
69
84
81

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
:11

l3
14
15
16
17
10
19
20
31
22
23
24
25
26
27
28 .
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
4·4
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Xavier Peroz-Anton1 Diaz 7
V1con~ G1monoz-Joana 1.:air~9 114';'4-
LLuie Bernndcs-Jordi Diez 11-2-7
NeuEJ 13 atllo-Je~.:us D nldominos 12-5-3
foInrcl.1i Forrcr-Harcol.li Forrer12-3-4·
!.1. Cuntroca~co-l.Iontse R1bae... 13-5-3
Ramón Corbi-Jordi Sal1choz 13-3-5-2
F. Sanchoz-A. Cooano 13-3-5-2
Joan ll!a1lI0-Joa.n St1l1ye 13-3-5-1
J .X. Care.1t-lmno. Caralt 14-5-2-2
Jaune Guimera-Je.umo"Guimora 14-5-2-1
Josop DIC.llC3-l1uria Dlanco 14-3-4
Joan Vila-Nur1a Sruljamnc 14-2-6
Joan f,ID.lcampc-Franccoc Puig 14-2-5
Josep PlC\l1fl.~-Josep f,~~.Plana9 14-1-7
Josop Tomas-Angel Soldovila 15-o~8-2

Jauco Veldramas~A. Palomnree 15-0~8-2 .
Asceneio Lobena-Anna 1'0110 . 15-2~4 ...
Iwrmcs Soler-Pilar Farre 15-3-3
F ancosc Viln-NUl·ia Peroz 15-3-4
Dornat Sanchez-Dnvid Garcia 16
Antohi Lopcz-IJarta !llart1noz 16
A. I,~UI1oz-A. Fontano.1s 18
Josep Sancho-Jo8J1 Pochamo 18
DieGO Btrnal-Jorge Ruzafa 18
Jord1 Lado-l. Perez 18
Franceec Montanor-t~.C. Ferret 19
Josop M. Paxio-Jordi Canal 19
tfurcel LLetja-A. LLetja 19
Jord1 Ribas-Concepcio Romeu 20
Patric1 Batalla-LLuis Berges 20
Josefa Planas-F. V1la 20
Rafael Baigos-Salvadora Guillen 21
Tina Moya-l1ontse Usiato 21
Enrio SalazB.:!'-O~car Gonzalez 22
Andreu Fornandez-M. Carme Espriu 22
Josep M. Sabate-Toresa Paoto 23
Josep Rizo-Isidro Costa 23
Jordi Sueraffes-Jordi Sicart 23
Jaume Ballus-Jordi Valentines 24
P. J. Urpi- Maralba Altareba 24
Olga-FRances O · 24
Anton Gomez-Teresa r.!onfort 25
R. Galvez...R. Nebot 25
M. Franch-Antonia Massó 26
R. M. Gual-Tcrcsa Portada 26
~hnue1 Aparicio-M.Pilar Nieves 27
Joan Pedrola-Rosa Fraix~net 27
Joaep Miro-Mar~a1 Ju1i~ 27
Is1dre Fabregat-Pilar Caetejón ' 28
Josn r~ro-Joan ttlró 28
Roser Ferree-Daid Blanco 31
Sergi Torner-Jani Forror 31
Alfredo Vireili-Josep S91er 32
Antoni Tejedor-Enric Batet 32
Joan Mioche-Joan Capllone 32
Nuria Alba- i l' altre 33
Rosa Carbo-Joan I~rec1e 33
Jordi Sellaree-i l'altre 35
Dolore Forrerao~. Capdevi1a 36
Eduard Hurtado~. Palau 37
Genie Rovira-Joan J. Gisbert 40

C.E.S[Ult Marti
U.E.C.
U.E.C.
U.E.C.
A. E. To.la1o.
C.N. leualncla.
U.E.C.
U.E.C.
U.E.C.
C.E. Snnt V1con9
A.E. Talc.ia
A.E. ~\o.laio.

U.E.C.
U.E.C.
A. E. l'alaia
U.E.C.
U.E.C.
U.E.C.
A. C.::!' •Darcelona
U.E.C.
U.E.C.
U.E.C.
C. E. Sant Vicon9
U.E.C.
C.,E. Sant ?,'lart~
C. E. So.nt f\1o.rtJ.
A.E. Tala1a
C.'E. Sant Vican'9
C.E. Uo11ns de Hei
C.E.B. Pencdos
U.E.C.
U.E.C.
U.E;C.
A.E. Talaia
U.E.C.
C.E. Sant Vicen9
U.E.C.
C.E. Sant Mortí
U.E.C.
A.E. Talaia
C.E.B. Pancdes
C. E. Sant 1'1!n.rt;Í
C.E. r.~olins Ro:!.
C.E. Sant l-tartí.
U.E.C.
C.E. Baix Penades
U.E.C.
C.E. Mo1ine Rei
A.E. Ta1aie.
U.E.C.
U.E.C.
U.E.C.
A.E. Talaia
C.E. DaL~ Penados
C.E. Aliga
C.E. Penedes
.A:.E. TO:laia
C.E. Baix Penados
C.E. Penodas
A.E. Talaia
C.E. Daix PanedoA
C.E. Da1x Poncdoo



~
86
40
21
85
15
33
16
~O

39
80
~ 1
3 1
24
42

20
3 5
[13
29

6] - - Anna M. Aviloa-f.k>.nuol Da .lrnau 40
6/~ r.Taria LJJui da Domi neo-F. Crlstrooin 4·2
65 Dnldiri Bureos-Humon Gomoz 44
66 Morrt ae Bl ndco-Pilor Blanco 45
G7 Sonti LLoonort-Amndou I nGles 46
68 M. Dolora r .~all orC1ui-J . f.li tjavi1o. 49
69 r,~tll1Ue1 Prats-ICikü Fr nir e · 52
70 Elona LLado-A..TU1a Toixidor 55
71 JODOp Nnvurr o-J . U. InGlada 57
72 Joaep Cruldoln-~olednd Paocual 58
73 Ramón Civit-Joscp Albolla 58
74 Itam on Also-Odriozola 60
75 r.!ont se Perez-CD.!.'leo Peroz 65
76 Mont e e Trias-Mma Tr i a s 74
77 JODep ~liraclc~F .J .Benit o 75
78 Jordi Munrao- Xnvier Nov e l 1 75
79 A. Aullmn-Dolors Carbo 75
80 Rafael Ba i e es-F.1litjavila 77
81 Jordi Jtmcedella-ToniLecha 85
82 Teresa Gnrcia-Huria Zurita · 90

CLASSIFICACIO PER EIITITATS

A. E. ~'alnia

C.E. Holj.no Hoi
C. E. I.I olin o Hoi
U. E.C.
U. E.C • .
U. E.C.
A.E. Tal a i a
U. E.C.
C.E. Dai x Penados
A. E. Tala i a
C.E. AliGU
A. E. Ta l a i a
U. E.C.
C. E. llai x Penadas
C.E. llaix Pano dc a
U. E.C.
C. E. Da ix Penodos
U. E.C.
U. E.C.
U.E.C.

1
2
3
4
5

U.E.C.
C.E. SANT MARTI
C.E. SAlIT VICEH9 DELS HORTS
C.E. BAIX PENEDES
C.E. r.rOLI NS DE REI

34
43
51
70
71

Les demes Entitats no tenen nombre d'equips suficiente
per aquesta olassificaci6.

Cal fes eSm8D8 de la participaci6 a la Marxa deIs companye de

l'Aoord, que per motius de no estar federats no poden constar

a la ckassifioaci6, ni individual ni .per equips. Tot 1 així la

seva classiflcaci6 tebrl08~ dintre 48la equips local foua •

18
62
38
68

5 Xavier Elanas-Joan Masip
6 Jaume Lenas-Paco Escribano

11 . LOln"des' Pascual~Eduard Montane
13 Esther Camp~EncarnaRozada

16
17
30
32

L'Acord
"
"..

•

Naturalment, .1 sl pel lloc asso11t .els h1 correspon prem1., no h1

ha cap dubte de que el tindraD.

Tampoc oaJ. d1r que els esperam El tota, 1 mes que en v1n&U1n, par

llany que ve•



·G . E. T.
CURsm D'IUICIACIO A L'EXPLORACIO SUBT:Er.RAHIA

Tal i com ja s'informA en el darrer but11et!, durant tot el mes de

Maig s'ha portat a terme Ufl curset d 'iniciaci6 a l'exp10raci6 sUbterrhnia.

Aquest curset ha estat programat amb l'intencib que els pOBsibles

interessats que hi participessin, agafessin uns conceptes clars i unes t~c

niquesprou segures que els permetessin con~ixer el m6n subterrani, gaudint

de les seves .meravelles tot i protegint-se de1s seus perills. Per aconseguir

aqueste objectius, s'escolliren, per efectuar les prhctiques, cavitats molt

conegudes, perb que en conjunt reunien quasi totes les dificultats que habi

tua1ment troba l'espeleb1eg.

El seu desenvolupament ha estat un ~xit, perqu~ si b~ el nombre de

participants ha estat eschs, .?-'activitat s'oo fet 8mb forc;a inter~s.

Com a resum, direm que la primera sortida va ~sser projectada 8mb

la intenci6 que el contacte 8mb la foscor i l~s irregularitats del terra, . pa

rets i sostre, no representessin un gran problema per. als cursetistee. La Co

va de la Merla, com en altres ocasione, ene resulth la cavitat adient, ja que

a más permet fer-hi prhctiques de baixada i pujada de rampes amb corda i sen-

se.

Seguint el programa previst, la segona sortida es realitzh a la .

Cova d' en Manel. La dificultat a superar. era .en 'un principi ' el progrés per

zones estretea, perb el fet de tro"oar unes galeriee inundades, es va apro

fitar per practicar el pas d'aquestes.

El segÜent cap de aetmana, s'efectuava el primer descens a 'una

vertical, la dificultat ~s impressionant de l'espeleologia. S'escoll! ~

l'avenc Emili Sabater, ja que presenta d'entrada un pou de 20 metres i con

tinua per tot un aegu1t de pous on tant la baixada com la pujada es fan 8mb

ramonaige (empotrant el cos per les pareta), t~cnica mo1t emprada en l' explo

raoi6 subterrhnia.

L'Última sortida del curset va éaser ajornada degut a l'impossi

bi1itat d'acudir-hi la majoria dels participants.

Després del debat que tancava el ourset, , en vista que el nivell

pÑatio aoonseguit era bo, i que l' opini6 general era la de oontinuar fent

sortides, es creie convenient realitzar la aegÜent devallada a l'avenc de1s

Esquirols, que si bé té una profunditat respectable, tan sols s'explorarien



els dos primera pous, i aix! es va fer.

El pou d'entrada té dues boques de grana dimensions. Per elles, i

baixant amb rappel 20 metres, s'hi arriba al fons, des d'aoí, una estreta

esoletxa fa cap al sostre d'una sala en la que ens és necessari efectuar un ]

rappel d'uns 13 metres per tocar el terra. A partir d'aquesta sala, l'avenc

continua per un complex de nombrosos pous fins la seva profunditat maxima que

és de 180 metres. Aquest recorregut no es va seguir per fugir del programa

previst. Cal dir que es varen portar a cap unes improviaiades pr~ctiques de

fotografia subterr~ia que donaren a la sortida un aspecte molt interessant.

Esperem que l'animositat d'aquests nou membres no decaigui i do

nin al grupuna nova vitalitat que el f'aof, evolucionar en les tasques que

li són propies.

CULTURA
CONCURS LITERARI

¡-
I

I I

I
I
1

•

La Secció de Cultura organitza, de oara a les vacances d'estiu,

un conours literari el quaJ. com a entitat excursionista que som, tindr~ la

tematioa de les excursions i tot el que hi faci re1'er~ncia.

Les bases del concurs són les seglients:

TEMA: Descripció d'una exoursió realitzada.

PARTICIPANTS: Es obert a tothom que no sigui pro1'esaional de la ploma.

EXTENSIO: Un mAxim de 5 1'olia, escrits a maquina i doble espai.

IDID~IFICACIO: Cada obra porter~ un titol. La resta d'instruccions per a la

presentació de les obres, seran donades al moment de la se

va entrega.

WETS D' I NSCRIPCIO: Gratuits.

LLIURAr.tENT DE PREMIS:Serh. anunciat oportunament en el butllet! de l'Entitat ·,

PREMIS: Hi haura. dos tipus de premi, un per al valor literari de les obres

i un altre per al seu inter~s excursionista.

JURAT: Ser~ 1'ormat per persones de reconeguda solvhncia literaria i mun,*~ · ~ ·

tanyenca. El veredicte ser~ inapel.lable. El jurat es reserva el dret

de concedir algun acchssit aix! oom a declarar desert el primer premie

ADNISSIO~ Fins l'onze de setembre de 1980.



G.E.A.M.

CUP.Sh~ D'ESCALADA

Organitzat pel G.E.A.I.I. do l'A.E. Talaia i el CEnTRE ExcunSI OIUSTA

PID·illDES de Vilafranca del Penedés es celebra a ques t Curset amb el

sOgÚent prograoa de sortidas i conferencies:

28 de r~ig (Vilafranca), 30 do ñ~ig (Vilanova)

lnauguració del Curset i confcr cnci~ s obr e D~t crial i
equipe

1 ele Juny

Sortida do practiquen a les Penyes do Can 1~cet .

4 de Juny

Conferencie sobre tecniqueo do l'esculada en lliure

5 de Juny

Sortida de pr-a ct Lque s a Castoll DaLmau (La. Rí.ba )

12 de Juny

Conf orencio sobre Socorrisme .en !.Iuntanya

15 de J1UlY

Sor t i da ele pr a ct i ques a I.:ont cer l' at (AeuJ.les)

19 de Juny

Conferencia sobre tecniques d'escalada artificial

21 i 22 de Juny

Sortida de practiques al Pedraforca.

Clausura del Curset i projecció de la "Expedición
CRA CRARR~TU - 78" •



•

ACTIVITATS REALITZADES

Gener de 1.980

Tot a l de sortides 9.

Expedició Aconcagua 80: Ascensió a la cara Nord - 7.010 m.

Pen~es del Pic d'Ali~: Via Rosar, Via Cesca i Via Rosa directa
Cor ada: Albert Tarr1da en solitari

- La Riba: AGUulle del Pardal, vía normal, f a, local

Penyes del Pic d'ACUila: Via Lola i Via 1~it e , 2a. ascenció

Circo de Gredos: Refugi Elola-Olaso, travesia.
Sant 1~guel d'Olerdola: Via Formiguera

Febrer de 1.980

Tot a l ae sortides 5.

- Port del Compte: Travesia Cadí - Cerdanya

Mont ser r at : Gorro ~iner, vía normal
Magdalena inferior, via cerdanyola, 1a, local
lD.lal de la r,laQialena, via normal
Gorro frigid, vía normal
Cordada: 1~uel Muñoz en solitari.

- Andorra: Pas de la Casa i Grau Roig, Sortida d'esqui

Mar §' de 1.980

Total de sortides 11

Penyes de can Mercet: Via LLuis - Salva

Nuria: Ascenció al Puigmal amb esquis
Cordada: Ricard i J osep Ma. Franco.

- La Riba: Via sense nom

- Andorra: Grau Roig. Sortida d ! esqui

- Navacerrada: Valcotos. Sortida d'esqui

Penyes del Pic d'Aliga: Via Juana i Via Lola

- Mont s er r at : La. momieta, vía normal

Penyes de Can tmrcet: Via Navarro - Ramos

Pirineu d'Osca: Ascensió a la cara nord del Món Perdut.



Abril de 1.980

Total de sortidea 7

Montsec d'Area: Pared de Tarradets, Vio. cspo16 vidal-farreni
Via arosta de la carretera.

- Montserrat: L'elefant, via Boi - Roca.

- Penyes J e Can ~IDrcet: Via DitUllenge - sorres
Via del diedre y tavesia de la mort
Vio. LLuis - Salva

Penyes del Pic d'Alib~: Via Lola i Via Juana

Dia 17 d'Abril de 1".980, es va celebrar l'Anseublea de la secci6.

Dia 24 d'Abril de 1.980, projecci6 de diapositives:

Expedicio Ausangate 77
.1

aques ta exposicio es va celebrar a Cubellas.

A RT ICLE S D E PELL I S K A I
BOS SES - C IN T U R O N S
C ART ERES - BIT L LET ERS
M ,6,L ETE S - EST O I G S
G U A NTS - M ONE D ER S
A R T ICL ES DE R.EG AL



•

X :\NI VERSARI DEL CICLE D'EXCURSr ONS INFANTIL-JUVENIL

xvr r re , CAHP..\HENT GENE RAL I NF ANTIL DE CATAL UNYA

Els dies 26 i 27 de l proppassat mes d'abril, un grup de soci s de l s més
j ov es de l a nos tra Enti t at, e s donaren ci ta, juntament amb centenar s de
noi s i noies d' arreu de l paí s , a l'Ermita del Remei, boni c para tge del Ma
res me, s i tua t entre mar i mun t anya , al t erme muni ci pal d'Arenys de Mun t ,
on es celebrava el XVIII~. Campament General Infanti l de Catalunya, or ga
nit za t · enguany pel Centre Excursionis ta Sant Francesc d' Arenys de Mar .

ts l a s e gona vegada que la nostra Entitat pre~ part en un acte com a quest,
hav ent tingut lloc l 'an t er ior Camp ament a l ' Ermita del Grau, comarca de l Ba
ges. Una bona mos t r a de l ' a ccep t aci 6 i bon r ecord que aque l l va deixar en- 
tre els nos tres j ov es excursionistes és l a participaci6 i entusias me de mos
t rats en aquest que avui comentem. Hi prengv.er en part 33 nois i noies de la
Talaia , d' eda t s entre 5 a 15 ·anys , i 8 a companyan t s . Es plantaren 9 t endes .
Com a dades genera l s podem dir que hi parti ciparen un to tal de 23 Enti tats
de t ot Ca t a l unya, sumant una xi fra aproximada de 1. 100 a campa do r-s i es re
gistrar en 280 tendes de campanya . Unes dades op t imi s t es i enccr 0t jador es ,
no és cer t ?

El programa d' a c tivi t a t s pels dos di es va ésser compl ert i diver s, amb
dis t r e t s jocs per l a qui t xa l l a , la qual anava c l as s i fi cada, segons les e
dats , en par dals , perdius , t udons , falcons i Ali gues. Hi va haver concur 
sos de fang i de di buix, guer ra de bombar des ( amb la co ns egüent "enf arinada"
de da l t a baix ) , Foc de Camp, Cr os s, una divertida i alhora formativa Gin
kama , xocolatada , etc .

També hi hagué una reuni6 de moni tors on es va posar de mani f est l 'empen
ta que va prenent ca da any e l Campament Inf anti l, per a sati s facci6 de tot
hom , peró t ambé l a manca d 'ajut personal per t irar endavant l a t asca del Co
mi t é de j ovent , ma l cróni c ,pensem , i . pz-eocupan t . Es concr-e t á una data del 
mes de se tembre vi nen t per organitzar una acampada de moni t or s per tal de
poder parlar tranquilament dels problemes que afecten al dit Comi té i a
l ' excur s ionisme juveni l en genera l .

En resum ; dos di es esp l endi t s d' a campada, en grata conviv~ncia amb joves
de to t ar r eu , unit s per un s en t i ment i un goig comuns : l 'amor a la muntanya .
Esperem que aquest no defalleixi mai i que ens poguem trobar t o t s de nou
l 'any que ve en un altre C~npament i W1 altre i ndre t.

Vagi des d ' aquest Butllet! la nos t ra fel icitaci 6 a ls companys del Centre
Excursion i sta d 'Arenys de Mar per la seva organitzaci6 .

XERRADA SOBRE MINERALOGIA

El di a 17 de mai g t i ngué l loc al l ocal social tilla xerrada sobre "Mi:.1.er a l s
de Ca talunya" , a carrec de j . Viñals Xia , amb pro j ecci6 de di aposi tives i
mos t r es de mi nerals . La xerrada va ésser mol t inte~essant, pos ant-se de ma
nifest el gran coneixemen t de la mat~ri a per part del jov e conferenciant i
l ' en t us iasme amb qu e en parlava . Ma l gra t aix~ l 'as sis t~ncia no va éss er, la
mentablement , massa nombros a. Es v a parlar d'organitzar una sortida .prActi~
ca per a l a r ecol lida de miner a ls i coneixement d' aquest s obre el terreny,
la qual es po r taria a t erme , en to t cas, dintra l a propera t emporada . En do
narem i nfor maci6.

CLOENDA.DEL CICLE D'EXCURSIONS

Per finals de juny , data encara no concretada, es preveu una p~tita fes
ta de cloenda del Cicle al l oca l , amb Xocolatada i Projecci6 de diapositi
ves de les sortides reali t zades durant el present Cicle i 1 'anterior. In
formaci6 al local .
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Servei t~cnic professional

Assessorament gratuit

Venda d'articles

Pintura
Moqueta
Sintasol
Frisso
Paper pintat
Teixits murals
Complements de decoraci6

Pressupost sense comprom!s

--:----- --- - ~-- -_._-

Carrer Comerc. 4 Tel~fon 893 84 12
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Cnixa' diEsfalVis del Fenedes
orlelNES A VILANOVA:

Avd. Francesc Maci á, 8
Carrer Aigua,121
Carrer de la llibertat, 134




