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Enguany, el carnaval que organitza la nostre entitat tindra. una canvis

respecte dels anys anteriors a tenir molt en compte. El nom que podríam

donar aque sf any al nostre carnaval és el de "Cannaval del soci ll , degut al

fet que tots els diferents actes s'han analitzat par la junta, un per un,

i s' ha suprimit o s'oo afegit tot allo on l'experiencia dels anys anteriors

ens feia veura si ~a participació del soci de l'entitat era positiva o era

negativa. A continuació enumeraram tots els canvis hagut s respecte dels

altros anys ,

- De tots als balls que es fan per Carnaval, només col.laborarem a a que.Ll.s

on sI lla demostrat que el soci de la Talaia hi pren parte Aquests són el ball

de Líarrt ons i el ball del Vi dalot •

- Es tornara afer, per als socis, la típica Xatonada, organitzada por

la n ost r e entitat.

- El vestit dels comparsers es veura. enriquit per un moca dor - bandol er a

de color verd amb l'escut de la Tala i a , i mpres a tres colors, el qual ser a

d'ús obligat per a totes les parelles que es vinguin a apuntar i que s ' in

cloura. en el preu de la inscripció.

- Per a evitar que cada comparser vagi d'una manera diferent, t alment

com s' ha vist els darrers anys, a partir d' enguany , el ves tit del compar-e

ser seguira. unes normes rígides, i que exposarem a continuació:

- Pantalons negres

Camisa blanoa

Ll8.9 (no corbata ni corbatí) negra

Faixa i barretina vermelles

Mocad~-bandolera, el propi da l'entitat

Mooador caramels, de fer farcells

- La puja de preus de la inscripoió a les oomparses és degut a t r es rno-

tius:

La i nol usi ó del preu del mocador

L'augment dels oostos propis de l'organització

La limita01ó de· parelles per cada bandera, coaa que fa que

puguem garantir que h1 haura menys massif'icació que en

anys anteriors.



- Una major diferencia de preu entre els socis i els qui no ho s6n, de

gut que hem considerat que no és just que un sooi ·que pagui t ot l' any al' en

titat no tingui uns más grans avantatges economí.ca a l'hora de comparar amb

aquella persona que no aporta oap ingrés en tot l'any.

Es~erem, soci, que aquestes millores siguin del teu grat i que col.labo

ris amb nosaltres perque a partir d' ara puguem f er un carnaval en el qual el

punt principal sigui el teu gaudir. Aixo ás el que nosaltres volem. Esperen

que tu també.

La Junta

PUJA os OUOTES

En lapassada assemblea ordinaria de socis del dia 25 de gener, va ésser

aprovada una puja de quotes de l'ordre d'un 5010. Dit aixo, les quotes dels

socis, a partir del dia 1 d'abril, seran les segÜents:

Quota infantil : 75 ptes.

Quota normal : 150 ptes.

Aixi mateix es va aprovar que la derrama del cobrador no' la pagai l'en

titat, sin6 els socis beneficiaris d'aquest sintema de cobrament. O siGUi,

que tots aquells socis que paguin per cobrador, hauran de paear 150 + 20

ptas. i als infantils 75 + 20 ptes , quedant exernpts d'aquestes 20 pt es ,'

tota els socis que paguin per banc o caixa.

Finalment , cal dir que n omés podran pagar par secretaria aquells socis

que vulguin pagar la quota de tot l'any par endavarrt ,

-ro+s &15 Inte.et~~1s en el cvrsJ ele
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SECCIONS

VOCALIA DE lJARXES

Quan tot just acaba de comen.c;ar l'any 1981, la Vocalia de Marx es de la

Secció de 1bnt anya fa una arida a tots aquells socis i sacies de l'Entitat

que han assistit alguna. vegada a una marxa per muntanya, per tal que s ' ani

min a tornar a participar en aquest tipus de sortides.

Una marxa de muntanya és una sortida més, en la qual es posen en relleu

els coneixements deIs participants en la interpretació deIs mapes. AlgÚ,

desconeixedor d'aquest tipus de sortides, ens pot objectar que només hi anem

par l' afany de competir i guanyar copes i medalles. Pero res no hi ha más

lluny d'aixó. Anem a aquestes maxxes perque es fan generalment en uns llocs

on normalInent no es va. Aix:!~, d' aquesta manera, participant-hi, coneixem

les diferents contrades del n os t r e pais. Un altre mot~u pel qual anem a aques

tes sortides és que mitjangant les marxes ens posem en contacte amb els

excursionistes d'altres entitats germanes, i podem copsar llurs opinions

respecte deIs molts aspectes de l'axcursionisme i de la muntanya en general.

Els diferents tipus de marxes a les quals normalment assistim, i ho f'ein

per ordre eronologic ~e celebració, són:

¡JARXA PER COORDENADES, organitzada per la Unió Excursionista · de

Catalunya (Delegació de Sants) Barcelona.

MARU SISTEMA 1XJFOUR, organitzada par la Unió Excursionista de Ca

talunya (Delegació d'Horta) Barcelona.

MARXA pm DESCRIPCIO, organitzada par la nostra entitat amb caz-ao

ter nacional.

MARX! DE REGULARIT~ DE C~ALUNYA, organitzada cada any per una

entitat diferente

MARXA NOCTURNA D'ORIENTACIO, ' organitzada par la Unió Excursionista

de Catalunya (Delegao16 de Graoia) Barcelona.

11ARXA D' ORIENTACIO, orgBnitzada pel Club Excursionista Pirenenc

de Barcelona.

M.ARXA pm ~ZIMIJTS. organitzada pel Club Exaursionista de Gracia

de Barcelona.



A part d ' a quest e s t r adicionala marxes , hi ha tamb é a l tres act es i pr oves

coro poden ésser el Rally d'Alt a Eunt anya , organit zat per la Secció de I nm -

tanya del Centr e ExcUEsionist a de Cata lunya . Hi ha el Rally Soci a l de 3a i 

xa Ilurrtanya , que fa dos anys que n o s e celebra i aquerrt any i ntentarem que

e s faei . Teni m també altres marxe s de caire s oci al on esporadicm~ent e s V Q .

A tots aquel l s socis i socies que encara n o hi }mgin part i cipat ma i i h e

vulguin fer , els preguem que passin qua.l.sevol divendres, de 8 a 10 del ves

pre , per l a Se cci ó de I.:un t anya (Vocalia de i.ia.rxes ) i els e;~Iüi carem arab ta

ta mena de detalls les earacterínt iques de tot s els ti pus de marxes .

Jani I' errer

Vocal de LIarx es de la Secció de :-:v.nt any

SORTlDA ALA ALPS

La Secció de Bunt anya esta estudiant un projecte per l'es tiu d'enguany

aempr-e que les c.í.r cumatiancdee ho permet in.

L ' esmenta t pr oj e ct e consisteix a fer una sortida i poster i or estada a l a

Vallo de Chamonix (Alps france s os ) . La durada previst a de l'es t a da és de lo s

dues primeres setmanes del roes d'agost.

Aquesta sortida esta pensada tant per a per s one s que vuleuin fer lUla r.~

ca de turisme. Des del campament es poden f er maltes excursions turístiques :
..

Ider de Glace, Agulles de L:idi , etc. o be trasl.ladant-se en un radi relg.t i-

vament pet i t, es pot visitar: Llorrtr- eux, GL'1ebra, Zermat t, Errter-Laken , 'I' o

rino, L:il a , Grenoble, etc. Veieu el eraric. O bé per les persones que vul

guin pujar muntanyes. En a quests 15 dies s' intentara l' aacened ó al : ':ont- 31anc

es visitara Zarmatt per contemplar la magnifica silueta del Cervino ( o bó

pujar-lo qui ho desitgi) i mol t es més coses.

La nostra intenció és orc;anitzar una sortida assequible a tothom. I.!ir arem

de gastar el menys possible, ( fer el viatge amb els cotxes plens, excursions

col.lectives i portar el men j ar que cadascú vulgui des d'aqui). La Secció

de IIlunt anya ja ha obert una caixa on cada persona que vulgu1 venir podra

dipos1tar la quantitat de diners que desitgi per a disposar-ne 'luan es r ea-

11tzi la sort1da.

Tots els qui esteu interesaats, pa s s eu qualsevol dia i us donarem t ata





mena de detalls i respondrem a les preguntes que vulgueu f'er-nos, aix! com

s' estudiaran els possibles suggeriments que vulgueu fer. També farem reunions

informatives si veiem que el projecte surt endavarrt ,

Animeu-vos. Creiem que poden ser unes vacances inoblida"bles i que al ma

teix temps poden ser, en el possible, econbmiques ..

També estem planejant el Campament d'estiu, en algun paratge pi r i nenc .

Rem pensat en tres llocs: El Circ de Colomars, a la Vall d'Aran, al ter

me d'Arties, o Llosas, a la vall de Benasc o al cira de Gavarnie, Fr anga .

Amb tots els qui estiguin interessats en alem~a d'aquestes sortides, fa

rem una reuni6 el dia 28 de marc , dissabte, a les 3 dal vespre, i en parl('-

reme T' esperem.

LA SECCIO DE 1TITh"'TANYA .I NFORI.JA

Benvolgut company i soci:

T' agradaria sortir una altra vegada a la muntanya i recordar aquells no

ments que vas passar anant d' exouraí.ó? T' agr-adar-La que aLs teus fills sor

tissin a coneixer la muntanya? O tu, jove, voldries coneixer les muntanyes

del nostre pais?

Si la teva resposta és afirmativa passa pel nostre estatee social el dis

sabte 21 de marc , a les 8 del vespre, per a parlar-ne.

Si t'interesa sortir a la mtmtanya hem confeccionat un calendari per l'any

en curs, en el qual alte~nem les sortides de baixa munt anya amb les d'alt~.

Per a más informació vine qualsevol dia, de .? a 9 del vespre, al nostre es-

tatge social. NO HI MANQUIS

c.JlL:I..U.R.A

C!O N E G U E M CATALUNYA

La Secc1ó de Cultura preten portar a oap un cicle de sortides que sota

el nom ganaric de "CONEGUEM ·CATALUNYAII ofere1Xi al soci l' oportunitat de

ooneixer millar el nostre país en l' aspeote excursionista i cultural.

La primera sortida que hem organitzat és al



COLLSACABRA

- Visita al Santuari del Far

- Rupit i els seus salts d'aigua

Opció turística: Amb l' autocar continuar pel Co11 de Condreu fins l a

Plana de Ba s , visitant l'església romanica do Sant

Esteve de Bas. Continuar fins a Sant Feliu do Pa l l e-

rols i Amer, visitant la vila. Despres sog~ir fins

la presa de Susqueda.

- Opció excursionista: De Rupit continuar fins el salt de 3a l l ent , i ue s -

pr e s de baixar la cinglera paaoar' per sot a de l 3an

t uari del Far f í.ne a Se.nt I.N t í Sa ca.Ln i pr-oao do 3u::;-

quoda.

- Ro~~it s els dos grup s , di~ar de GerGallor a AL:er .

A la tarda, visita conj unta a Ilos t alr i c .

Es repartira Ull dossier de la sortida.

Per més inforrnació, adregeu-vos a l a Secció de Clutura , tots els di 2e

cres, de 8 a 10 del ves pre. Tel . 393 . 12. 57

Data prevista el 5 d'AE{IL.

Espavileu-vos en la inscripció. Són places limit a des.

AMF#-HI
SERVEI DE BIBLICYrECA

1//• • •

S' loa tornat a posar en f'un c.íonamerrt el so r-ve í, d ~ oibl i ot e ca . De s pr ós de

di ver s os meso s de treball d ' or dennci ó de llibr es , butl let ins , :::~rq:x: e s i

arxiu en gene r al , a la f i podem anunci ar- v os aquc st fet o Ar a , ~oncs , GQ

lament manca que aquest servei si {~ui b en pa orf itat pel s oci en celle r al

i que el movi mm t de llibres es n ot i d ' una maner-a cont i nua da .

LLIBRES RECor.iAHATS DE LA IiCSTRA BI BLI CYrECA

En aquesta nota volom uonar a eoneixer als s ocis ols llibres qu e posseeix

l'entitat i que poden semblar-nos d ' i nt er es . Periódicament us ani r em do- o

nan aquesta relaci6.



l:DI.:ERO TI TOL AUTOR ANY:PUBLICACIO

145 I:Ii s cel - l 811i a Carles Card6 Autobiogr;afia 1963

161 El Aneto y sus Hombres Jean Escuder 1957

173 Siete 8.11.0S en el Tibet Heinrich Harrer 1 957

152 Avencs i Coves Francesc Viceng 1958

225 Uni t at Hi s t or i ca del Pirineu Josep r,~. Guilera 1964

JOS~::' :.:ARIA GAVIN' EIT3 VI SITA

El propa ssat dio. 21 de ¡ic s embr e , el senyor Josep M. Gavin visitl:!. la nostra

ci ut at ncompanyant d ' un red.uit grup de s oci s de l'entitat, continuant aix!

01 recull f ot oCcrafi c de totes les esglesies dels Paisos Catalans que d'una

l.:2110r a adcrí.r-ab.Le i comp.l.ot a estl:!. portant a terme.

~ixi , don cs , t ingué ocasi6 de fotografiar per di n s i per defora la petita

ca r alla que té l'entitat com una mes de les s ev es dependencies. Actualment

ccr'veí.x .I e 1100 d ' a :;:..;a ig i reunio de la Coral In.2·antil l'Estrop.

La pub l i caci ó d 'aquest t r ebul l de catalogació i alhora fotografic s'estl:!.

pcr t arrt u ter me sota el nom Goner i c d' "Inventari d' Esglesies". Fa poc acaba

de publ i car - s e 01 sete vol um, i h om e spera que per ITa da l d' aquest any surt i

u 1& l l um el volu~ que faci referencia a les nostres comarques: Alt Penedes

3ni x Penedes i Garraf .

EXPOSICIONS

La s et ena ex~osició d ' s queat a nova etapa ha estat presentada sota la aireo

ci6 del Grup d ' Esperant o QU~ fa pocs mesos va ésser admés com a grup auto

n om di n s l a oateixa s ecci 6 de cQ1tura, Aquesta mostra document a l fou pres~

t uda amb el n om de II Pr obl emat i ca de la ~enguall, en la quaJ. es volia fer r!,

f 8ren ci a a la pr obl ernat i va llinguistica en qU~ el mán es inmersa

El ,tere.. ZI .le J6L.n .. J' Uft ~• l ~~I"r~(,'•

e~ fO"c"'o J.' AVIJtJf5 .

"'Slfat.I.lNo ti,.f." Ae ' J ,•••



ESPERANTO

LA RESISTENCIA PSICOLOGICA A LA LLEHGUA INTERNACIONAL (.)

Imagineu-vos una conferencia interministerial comissionada per tractar els

problemes de comunicació interurbana. Es parla ~olt sobre el cost deIs ~

ssatgers, sobre l'estalvi obtenible de l'agrupament deIs oissatges, sobre

si hom UB~s preferenoent el tren, els automobils . o enviés els comunicats

on helicopter. I al Dig d ' aquel l a seriosa disCUGsió heus ac! que se sant

una veu que diu: "Per?> per que no considereu el tolefon? LL:::.vors tots els

presents escla~en a riure, sense comprendre Que l'interventor llavia parl at

seriosament. Aviat e11. tSs bombardeja-ti amb diversos comentaris, !,ron'-mc~8.'1:is

igual que vers una insensata criatura: "Si alguna veGada n'hem sentit a 

parlar d'aquest invent, per'tothom sap que ha fracassat". "El telefon es

quelcom artificial; com podrieu demanar ajuda per mitja d'ell en cas d ' una

urgentisima necess!tat?". "El telefon no s 'ha dosenvolupat humanamerrt i n.:;:

tural; nosaltres parlem sobre una autent·ica comunicació, una comunicació,

una comunicació tamb~ de sentimerlB, a'amor, de poesia i de complexes qües

tions t~cniques_" etc••• Quan el primer que haví.a parlat replica: "PerO jo

UB juru que el telefon es adequaf per a tot aixó. Jo mateix el faig servir",

tots responen: "Nosaltres no ens hem reunit per debat r e criaturades, sinó

per . tractar seriosament prob1emes. ti

NOTES: Tenim p~evísta la nostra assistencia:

Del 5 al 8 de Juny (Pasqua c;ranada), a PerpinyA, al Congres
Franc~s .d'Esperanto.

- Entre 1'1 i el 15 d'agost, 10 dies a l'Aplcc esperantista de
LARZAC (Occit1mia).

Amb motiu d'aixó organitzarem dos cursos d'introducció a l'esp~
ranto:

1er) Duració: Abril i Maig
Dies: di11uns! dimecres i divendres
Horari: de 2/ de 8 a les 9 del vespre

2on) Im-acióaJuliol
Dies: Cada dio. de di11uns a divendres
Horari:de 2/4 de 8 a les 9 del vespre.

Informació i inscripció: dilluns, dimecres i divcndres, de 2/4
de 8 a les 9 del vespre.



G. E.T.

ASSmJBLEA DEL G.E.T.

El passat 21 de gen er es va celebrar l'assemblea ordinaria del Grup Es

peleoloeic Talai a , el qual va constar d'un Úllic punta l'ordre del dia:

l' elecció d 'una nova j unta ja que l' escollida tres mesos abans amb caracter

provisional, havia dimitit.

L'assistencia de socis, com era d'esperar, va ésser mínima, cosa que con

f'Lr-raa la impressió que la maj oria d' inscrits en el grup, no volen saber res

de la seva organització, del seu funcionament i dels seua problemes, i que

l'Únic que els interessa és que hi hagi uns senyors que els solucionin els

pr obLemee del material, per després ells cremar-lo, fent-lo servir me.1ament

i no t enir-ne cura.

HODe s hf, va haver una candidatura. Evidentment va ésser elegida sense

cap pr obLeraa, Aquesta nova junta és en s:! un aquf.p , preparat expressament

i format per per s on es que abana ja havien ocupat óarrecs de responsabilitat

a la j unta. Es fornat per: Fr ance s c Gut.arrez, Josep Aiguadé, Ricard Belas

coain, Apolinar Villanueva i Aurelia Felix.

Després d 'hav er - n os reunit previaoent, d'haver consultat a altres meobres

de l'entitat, i d' haver estudiat la situació del G.E.T~, que si bé fa bas

tant de t emps que s t anava esfonsant, en aquests moments creiem que havia

arrivat a una situació zero que posava el grup en perill de desapareixer.

Donada la i ncapacitat deIs seus meobr es actius, hem cregut necessari i opor

tú presentar-nos i ocupar aquests carrecs.

Logicament, al[,ú es pre[;Ul1.tara que si el G.EeT. havia arribat a tal si

t uació i nosaltres 111 erem dins, coo és que no ho var8m intentar arreglar

abans , La pregunta és logica i mer edx una explicació. Si nosaltres avui

creiem que SOD capar; os de fer el que abana no varem poder és degut a un

canvi de plante j ament que passa per:

- En primer lloc avui no 1}.i ha res per arregla. Ho hem de fer tot de nou,

Ha "estat necessari mantenir-se al marge de l.s arranjaments momentanis, es

perant que "el malalt es mor í s per a intentar alguna cosa nova que no tingués

les mateixes falles.



- En segon 1100, una unificao1ó de tets aquells esforgos que abans es

feren individualment, realitzant una planificac1ó previa, i sobretot n o es

perant l'ajuda de les "vaques sagrades" del G.E.T.

- ~ tercer lloc, fer servir el cap per a pensar, pero pensant amo i!:lE.-
. . ,

g:Lnacl.o.

- En quart lloc, i ntentar per tots els mitjants de dotar el grnp d ' una

capacitat de treball, practicar l'espeleologia com una ciencia, o s igui fcr

un treball cient!fio.

- I, per 1Í.ltim, col. laborar, treballar, o com a mfndm, mantenir les mi

llors relac10ns amb altres grups espeleologios, sobre tot de Vilanova, i

superar unes baralles amb les quals nosaltres no tenim res a veure i de

les quals no volem ásser hereus.

Com a conclusió, nomes volem demanaz- una cosa: QUE SE' NS DZL1:1 j!REBALLAR .

L'eguip de junta del G~E.T•

..
NOTA DEL G.E.T. A TOTS ELS SOCIS

Des de ja fa un grapat d'a.nys, el G.E.T., desprás d'ésser un dels grups

punters en l' espeleolotia catalana, ha passat per una fase d' estancament,

per moltes raons que no vá al cae enumerar ara i de la qual tots els socis

de l'ent1tat som una mica responsables.

Actualment uns quants espeleolegs que ja fa anys que som al grup : ens

hem proposat t~ a a1xecar-lo 1 posar-lo al nivell on hauria d'ásser.

Ten1m noves 1 bones idees 1 sobre tot gane~ de posar-les en practica. Pero

al G.E.T. ens manquen moltes coses. Ens manquen diners per a obtenir a ::.I.ues

tes ooses (que van des de mapes 1 111bres a estris de treball más espeoia

11tzats aix1 com a material adequat).

Per tot a1xo adr8Q8m aquesta nota als soo1s de l'ent1tat per tal de 00

mtm1oar-los que com a primera mostra de les nostres gahes de treballar hem

tarnat a editar la "SoterrSnia" revista del G.E.T., que feia nou anys que

no ve1a la llum, amb un número monogrS:r10 dedioat . a la destruoc1ó del Garraf

1 en hom.enatge al nostre desa1'ortunat oompany Xavier CJ.aramunt tan tr1ste

ment deeaparegut.



Amb aquesta revista, que es de publicació anyaJ. 1 que reoull els treballs

realitzats pel grup en aquest temps, tractem d'aoonaeguir part d'aquestes

coses que ens manquen per a tirar endavant. Ens adre9 em, dons, al soc1 per

tal de demanar la seva ajuda mitjw19ant l'adquisic1ó de la revista, que té

el preu de 200 ptes. i que si individualment, aquest esfor9 anyal al soci no

li auposa gran ~acrif1ci, al G.E.T. li pot suposar la solució a molts pro

blemes.

Esperant la vostra col.laboració us restem agralts.

Grup Espeleologic Talaia

RESUM ACTIVITAT ANY 1980

S'han fet en total 117 sortides.

ESCALADES: 140 ; ASCENSIONS: 9 ; TEMPTATlVES: 23

PRIl.'iEtES LOCALS: 30 ; PRH::mES DEL G.E.A.M.t 6

L~CISOS ¡dES 11~ORTANTS

ANDES

SKI: 6 sort1des

. - Exped1c1ó "ACONCAGUA 80". Ascens1ó a la Cara Nord de l'Aooncagua. Temp

tativa d' obrir una via a la cara sud, mal.ogeada per greus congelac1ons.

PJJUNEU FRANCES

- VIGNEMALE. V1a "are s t a pet1t al gran V1gnemale.

- !I10NT PEtDUT. Ascens1ó per la pendent Nord.

- PUIGMAL. Ascens1ó amb esquís de muntanya..

- BISEBmRI NORD. Ascens16 via normal

SmRA DEL CADI

- ROCA D' ORDIGUllR. V1a Pokorsld-CerdA.

PElRAFORCA

- POLLEGO mFmICR. V1a Pany-Haue.

EL GAT. V1a Homedes.

VALL D'ORDESA

- 'fOZAL DEL MALLO. Via de les BrU8es. (Rabada-Navarro).

- TOZAL DEL MALLO. V1a dels Franoesos. (Hartar).

MONTSBC D'ARES



- ROCA REGINA. Via Gali-Molero.

- TD1RADErS. Via Oade , Via Reina-Pons. Via Vidal-Fareny. Via Marcheli.

Via Espoló Vidal-Fareny.

cm CO DE GREOOS

- ALMANZOR. Via Hermanos L6pez. Via Normal.

MALLOS DE RI GLOS

- 11!A.LLO FmE. Via Rabada-navarro.

- l IALLO PISON. Via Ximenea Pany-Haus.

MOIlTSFlffiAT
..

- PARm DELS DIABLES. Via G.A.M•

. - LA PRENYADA. Via Pokorski-Cerda.

S'han fet escalades:

PENYES CAN Mm Cm .

PEtTYES DEL PIC D' ALIGA

LA RIBA

CAN XIt:El'

SAN MIQUEL D' OLffiOOLA

LA ROCA DEL FRARE

PAREr TALArA.

- Primer Curset d'iniciaci6 a l'escalada en roca amb la col.laboraci6 del

Centre Excursionista del Penedes.

- Cicle de projecciona de muntanya en conmamoraci6 del 25 aniversari.

- Primera Trobada d' escaladors de la tercera Bacueria, a les Penyes de

Can 1;!er qet •

•
t de

ACAN PAD IV

A
.,

LA A



LIQUImCIO ffiESSUPOST EXERCICI 1980

ENTRAllES

Quotes entitat ••••••••
Loter1a •• 0 ••••••••••••

Anuncis Butllet1 ••••••
Ingresos diversos ••• 0.
Lloguer de material • o.

SORTIDES
local

Lloguer de mat.r' a' •••
Telefon ••••••••••• 0.0.•
Electricitat ••••••••••
Conserge 0 ••••••••••• 0.

Secretaria ••• 0 ••••••••

Manteniment local •••••
Neteja local ••••••••••
Ll1bres i revistes ••••
Butllet1 ••••• -•••••••••
Activitat cultural ••••
Gastos exposicions ••••
Exposicio XXve anniver.
Activitat muntanya ••••
Material oficina ••••••
Comissio cobrador •••••
Qoutes F.E.E.Co •••••••
Comparses i festes ••••
Copes i premia ••••••••
Refugi •••••••• 0 •••••••

Subvehcio material •• 0.
Quotes seccions •••••••
De9peses diverses •••••
Marxa Descripcio ••••••
Imprevistos •••••••••••
Cadires i mobiliari •••
Pintura i fusta .• • • • • •:.
Atrassos tauJ.es .. • • • • • • •
Vicente Puerto ~•• o......
Tranap. Nicolas '••••• •i.

Virella 1 Soler - 77 '••
Vilaseoe/Camp •J ov, 77 .".
Calefacc10 ••••••••••••
Biblioteca '•••••••••••'.

ffiESSUPOST
1980

610.000
60.000
33.000
7.500

14.500
..

725.000-------------

95.000
18.000
15.000
360000
36.000
35.000
43.200
15.000
82.000
20.000

20.000
35.000
50.000
28.000
2.000

10.000
12.000
20.000
80.000
20.000
20.000
32.800

725.000
====--=

PRESSUPOST
EFECTIU

722.115
760000
29.000

117.473

944.588
-----------

94.326
13.740
18.355
36.000
36.000
14.350
45.600
14.370

110.942
20.500
12.000
9.500

65.000
450034
43.372
32.160

19.600

41.000
65.000
6.500

60.500
10.000
67.000
40.000

4.200
2.880
3.500
4.800
7.364
3.000

946.593
====--==

PRESSUPOST
1981

1.020.000
60.000
35.000
10.000

1.125.000
-----------------

105.000
18.000
24.000
36.000
360000
10.000
48.000
16 0000

120.000
30.000

90.000
50.000

280800

12.000
100.000
100.000

8.000
60.000
10.000
20.000

5.000
3'6.000

962.000
=====



EST~ DE COMPTES AL 31 DESEúiBRE 1980

Amios de la Sardana ••••••••

Teroera edat •••••••••••••••

Esqui ••••• a .• • • • • • • • • • • • • • • •

11.580'00
6.382'00
5.528'00

17.500'00

9.000'00

3.450'00

10.600'00

4.848'00

11.800'00

7.900'00

37.500'00

155.400'00

131.680'00

40.500'00

•••••••••••••••••••••G.E.T.

Cu.l t"1.1ra •••••••••••••••••"... •

Musical

G.E.A.M••••••••••••••••••••

Colla volerany •••••••••••••

Fotografio~ ••••••••••••••••

Folklorioa •••••••••••••• : ••

Caixesllide les seooionss Muntanya .

Existenoia a oalxa •••••••••••••••••••••••••••••••••
" Caixa d 'Estal.vis del Penedes .
~ Bano de Bisoaia •••••••••••••••••••••••

Rebuts pendents any 1980 •••••••••••••••••••••••••••

TOTAL DISPONIBLE I REALIT ZABLE •••••••••••••••••••••

21.900'00

532.568'00
-------------------

Vilanova i la Geltrú, Gener de 1980

Nota.- Degut a una errada queda variat el pr-esnupoa't en el apartat

de resultat efectiu que veu augmentat les quotes entitat en

35.000 ptes., quedan aixi també variat el total en 8;}.uesta

quantitat. D'aoord a lo llegit a l'asnemblea.



COMERCIAL MAR5E S.L.

AVINGUDA. FRANOESC MACIA, 59 '! el . 1 893 43 49

VILANOVA LA GELTRU

ARTICLES DE PELL I SKAI
BOSSES - C INTURONS
CARTERES - BITLLETERS
MALETES - ESTOIGS
GUANTS - MONEDERS
ARTICLES DE R.EGAL
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Avd. Franc'lc MICii,'
Carr.r AiguI, 121
Carr.r de 1I llib.rtlt,134




