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SALUTACIO
:::' 0. alCLm tenps que la n ootra ent i t at ha de íxat de l ar alGunes a ct ivi-

tat s, en le s que n o voldria en t rar en mater ia pe r esbr i nar els Eot i u s .
Una

do l es activit ats que f eía tonps que n o es tenien en compte, oren

els campamento i concret ament el crunpament d ' eo t i u .
Dones bé, 1'1 d ' a cost de 19 80, despr es de n olt de t emps , el s c~p anent s
de la n ostra entitat ton 1.aven a raviura. El campamerrt d ' es t í.u va :lcnir ,
lloc a la Vall de PDlata .
Aque st any cont inuant la n ostra tas ca , el dio. pr i:·.1er d i a gorrt tor-llaram
a a ixe car el campanerrt d' e stiu en un altre lloe del Piri nou. Al mat eix
t emps la j unta de llentit at s' l1a plant e jat una nerie de oi:bliLaci ons por
port ar a ,t er ne en el scntit de que les .aeti~""' . ~ ' +' s de l' a V'upació no deCai~lli!

i tingtUn un p. ent i t pos i tiu per tot a clasoe de gust os i n ecüit s

en vers als nostres socis .
:;0 . voldria ext éncJron me s perqué en def initiva jo penso que la part i ci -

!lu ci ó en tots els cnmpanents que s '11an fet ha siCUt un expqnent uel s ;:;¡és
ef ect i us que han tinlrL'.t uins el n ostre món munt anyen c .
Vivirem uns dios

éL~

pl e contacte amb la natura i oentirem el n egLut

ele f er murrt anya a era.."lclint ols n os tr es ulls devant <1' una vall pir i nenca
que en defini t i va es el n ostr e i deal.
JOSEP J ULIA
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GAMPAMENT

O'ESTIU

D1.:l!'Qll n de.L campa merrt t
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j 'A iQ.w.r:lOix ( V:::Ql d 'Ar an )

canpamentn ::Junys do

~¿ r o uo s

(1.74 0 rrt e , )

Pob La p er a surrí.rrí.at r-ar' la toca: Salar c1,}.•

Distancia Canpa n errt - Salarc1ú: ' 10 l:n t s . do p i s ta nn fult a dn.
:.Iitjunt s de Loc orno c'í.ó e Cotxa pr Ol) i - ~ r ell i autocar fin s a Vi e l l a .
Dio. i h or a do sortida: 1 d l a~o nt a les 5 del
L L o c de sortiela: Davarrt l' In::rt i tut Uan.u el
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EXCURSlons DE r:W1TANYA

Tuc de Saboreelo

.............
.............

2.840 c etr os •••• 6 , 30 h.
2.932 n e t r a o • ••• G, e'c

}l .

El Ra t er a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2. 85 8 ma t r a s •••• 7, 00

.:1•

Tuc de Colomers

Circ de Colomers

............

2.000 metros • ••• 4-, 0 0 h.

(4-8 ect anya)
Circ de Saboredo •••••••••••• 2 .3t~ 5 netros •••• '1- ,3 0 11.

(27 estanys)
EXcrnSlons Till I STI Q1JES

Pla de Beret,

:.~ont carri .

Pla Bateller, L'ArtiG"U do Lin.
Guells de Joeu, :¡" ont de GrosnillUL'l
i Baqueira Barat.
Aquest any el nostre horitzó h a ontut u..11. 1100 do la Vall d' Ar['.ll, donen
bé, anem a parlar una mica sobre el que.l.com,
LA VALL D' ARAN
Es una ampla vall, capya1era elel Gexona i earenaeln per tm sC G~it de
crestes i tucs. Constituieixen l'única V'""~1 elel Pirinou Catal~ de la

VOD-

sant atlantica. La l!nia de carenes tanea riGtu~osanent la vall, encerclaüa
dintre el' una gran maaca de roca.

L'unica sortida natural í'acil és seguint el curs del Garona per Lés.
Les comunicaciona amb la resta de ' Cat ~unya s'llan í'et difícils a causa
dels escasos i elevats passos.
Des del maaaf.a de la UaJ.adeta a.mb l' Aneto de 3.404 metres passant pel
Besiberri de 3.144 i el I,Iontardo de 2.830 metres amb altres massisos no
m.enys importante.
unA. taCAD' HISTORIA

Aquesta va11, el nom. de la quaJ. es de í'et una redundancia, per tal que

Aran

en base vol dir vall, s'orienta també d'est a oost a.mb la dií'erencia

respecte a la Cerdanya que en aquest cas la vall es d'orientaci6 septentrio:g.aJ., es a dir, atJPntica.
La vall que va soí'rir .les mateixes vissisituts que les de Boh! i de

la RibagoI'9a, al llarg de l'invassió arab, f'ou sempre dependerrt dels c0m.tes catalans i del bisbat d' Urgel!. N' han esdevingut í'amoses les esglésies
romB.niques i gotiques de oaraoter!stiques própies, veritables í'ortaJ.eses
mitgevaJ.s i del gótic respectivamente
L' aranés ha tingut una vi~ió molt llarga de les seves idees, de la seva ma.nera de pensar, per aixó~ es única.ment una aí'irmació general, es un
fet oonstable en tants detalla oom el visitant sabra trobar i encara en
unea qüestions tan sólides i oomprobables com ara la Ll.engua i . l' arquiteo;tr

tura.
La llangua dels aranessos variant de l'o.Q.cita~ · o llengue d'Oc, ha fet
una vida propia en aquest petit pad.a , L'aran~a ha rebut influenoies tant
de~

franoés com del catala, especiaJ.mant d'aquest darrer, pel que í'a al va-

cabulari, pero sempre amb una treta que el f'an inconfUBible.
LA COMISSIO

U.! TANY A
El prop-passat 15
blea genera.

e roa g

~1 ~

l lo e al nos tre ea t a tge soc i a l

l I AS SaID-

o r d inAr i a de eoo í.s da l a SAcc i 6 de Munta nya. Davan t l a import8.n

e La dels t emes tracta t e du ran t la ma t e íxa creiem c onven í.errt inf ormar del s

PUnta

m~ s

importante que faran ac ordata .

En la s e s s i 6 d 'enguany e l tema preferen t f ou el qu e fa

ra f e~ncia a.

l' a dminlstrao16 de l a Secci6 en qu e s t16 . El preeident de l a mat e ixa va pr opo
sar un canvi de junta, que f ou acc eptat, qu e dant c ompas t a de la següent
manera:
Pres1dent: Francesc Muntaner
Sots-praeident: Jord1 Codina
Secretar! 1 tresorer: Josep M1ro
' Vooals de material: Manuel Soriano 1 Ferran Sancho
Vooal de campaments: Josep Julia
Enoarregat del Refugi.: F. Muntaner
El pres1dent

exp11c~

que el mot1u d'aquest canvi rad1ca en el deeitg per

part de tothom d'ag1l1tzar les tasques prop1es d'aquesta sec016 fomentant so
bre tot la orea016 d'una aot1vitat muntanyenoa a l'abast de tots els soc1e.
A1xi. mate1X, la nova j nn ta expoe! el seu programa de treball pel que

queda d'any, consistent sobre tot en 5 apartats:
a) Fomentar l'aot1v1tat mun'tanyence mitjanc;ant un cureet d'1n101aoi6 a
, l a mulltanya. que tindr! '11 00 a part1r del mes d' ootubre.
b) D1vulga016 de l'aot1v1tat de la. nostra seo016. Per a1X6

~ I apro va

la . .

ore8016 d'un oerole de pro jecctons de sortides realitzades per soois de la
nostra enti tate
o) e1'9aoi6 d 'unes sort1des period1ques que tindran lloc a zones d' !nteras
de casa nostra, tant de ba1Xa i de m.1tja, oom d'alta muntanya.
d) A1x! matea la S.M. te l'intenoió de participar en les marxes que organitzen altres entitats; tal i oom es feia 8.llys enre ra,
e) Durant aquest any tindran 1100 els oampaments que tradio ionalment es
v'nenorgan1.tzant oom per exemple: el de veterana, el d'estiu, a 1X! com
d 'altrelJ que es ven1.en organitzant perb que ul t:1Jilament es van de1.Xar de fer
oom poden lJera el de primavera, el de tardor o el d 'h1vern.

Aqu e s t a foren els punta trac tats más importante,

pe~

sense oblidar l'es-

tat actual. de les oomptes, el detall de l'aotiVl.tat realitzada durant Lt any
1980, aixi com donar compte al aoo1 de l'actual material del que diapoaa la
::iecciÓ.

CICLE DE PROJECCION~
Tamb~

representa una novetat el nou cicle de prcjeccions organitzat par

lea secciona de muntanya i espeleologia.
Aquest cicle s' in1ciaré. el primer divendrea del propar mea de setembre,
t en int lloc una aBaa16 cada divendres a lea 8 del vespre al noatre estatge
social, alternant-ae una projecc16 de muntanya amb una altre d'espeleologia,
siguent realitzades par membres de la nostn¡ entitet.
Aprofi tem aquesta nota par ccnvidar a qualsevol eoo í, que ti.ngu1 pal.licules o

b~

diapositivas i

vu~guin

presentar-lea par una sessi6 corresponent

a l'esmentat cicle, poden adre9ar-se par mes informac16 a qualsevol de les
següents persones: Josep Juli!, Manuel
o Joaep

~u,

David Viáal, Manuel Soriano

Miro, passant peL nostre estatge social qualsevol dia feiner de 7

a 9 del cap-vespre.
PROPEHES ACTIVlTATS DE LA SECCrO DE MlJNTANYA

La Secc16 de Mun"tanya ha pensat,- per a tots aquells a qu1 ens agrada sor
tir a la muntanya, a gaudir d'uns panorames que no podem veure cada dia.- ma
lauradament no tenim tot el temps que voldrieDl"per anar-hi, un programa de
sortides a curt 1 mig terminl 8mb la finalitat de poder d1sfrutar tots junts,
els que tenim la mateiXa afeoc16 muntanYenca, a tots aquells que estimem la .
muntanya. Aix1 done; em pensat varies sort1des par aquests mesos d'estiu.
a) La primera tindré. 1100 el propar die. 25 de jull01, dia de sant Jaume,
en que voldriea donar a ·c on e U e r una zona, mes aviat desconeguda, de la comarca del R1polláss la vall de Mol16 1 Espinavell, oulm1nata pel pie de Costabona (2464 m.) i regada pel R1tort (que abooa a1g{ies al. ter a la vila de
Camprodon). L' esmentada excurs16 tindré. opc10nalment una curta oam1 nada (1

hora d 'anada) per pujar al Coll Pregó (1530 m.) per oontemplar una de les pa.
norémiques máe boniques d'aquella regió en la que es divisa tota la carena
que va des del pic de COl!ltabona fine el maaa.fa del Can1gó.
Si la quantitat de gent ho pennet, aquesta sortida es faré. en autocar.

Bdne4r; de
~a PrNt

b) Durant ele p~ere 15 diee del mee d'B.8ost t1ndra. lloc el ja tradicional campament d 'estiu, del que ja

.s

parlarem más endavant, enclavat a la

vall de l'AiguamoiX situada al terme de 1& manconnm1tat de Tredós 1 SaJ.ardd,

a la Va1l d'Aran.
c ) Pel mes de se tambre , concretament ele dies 11, 12 i 13 realitzarem al
cor de la Cerdanya a la zona anomenada deIs Estan.ys de la Pera. Aquesta sort1da seré. com una petita acampa.da a l'estany superior de la Pera, situat a
menys de 10 minuts dee d'on ens deiX la carretera. Aquest estany es trova enolavat en una zona estratégica de cara a ter asceneions; aiX1 tenim la poesib111tat de rera
Pio de Paraf1ta de 2752 metres en 1 hora 1 mitja des del campamento

Tos s al de Eovinar (28 35 m. ) a 2 horas de l eampamen t
Tos s a Plana de Llés (2 898 m. ) en 4 h o ra s
A part d' aquesta es po t puj a r al. Mont"llrrul l

j.

Pie Negra d ' Urgell 1 fin s

1 tot e La que h o prefere ixin es poden arrivar a Andorra (Lee Escaldes) mi tjan .
9an t el eoll 1 la vall de Cl a ror .
l.~ s

que ho vulguin podran gaudir d 'uns d ies de des c ans enmig de la natura

en una zona d'una ballasa incomparable i de gran tranqu ilitat, a ixi c om, si
e l temps ho permet,

de

trovar els primera rovellons de la temporada.

Aixi. mate ix existeiX la possibUi ta t d' organitzar una "g 1 nkama 11 peLe participants d'aquesta "miniaee.mpada" de eomiat a l'estiu.
d) A partir del mes d'octubre tind~ lloc el 1 Cureet d 'inie1aei6 u la
Muntanya, del qual ua informaram en el sagCient butllet:í.
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Com cada eatiu, poesem en ooneixeoent c101e noetree sooia i familiars,
que e1 noatre refuei DaJ.drioh es traba obert a tothom que vuleu,1

anal"

a

pa.esar 1ee vaoanoee d' eatiu en aquell lloo ton bonio del Pirineu CataJA.
De paseada direm que dit refue1 diBpoea encuanY de 42 111taree amb

mantea, matalaseoa,

~~o1a

1 ooixins, 1 que lee oambrea es troben to-

tes tanoadea per grups de ll1t e.
A:i.xI tamb' a'ha arreglat el terra de la ouina que ea va ensorrar. Ara
la ouina dieposa d'un tarra ben iort de tarraaao~ L'aigua tamb' a'ha arre.r

glat, disposant de .:tres aixetea que donen a la pioa de fora.
En fi, desproe de les Últimas obree d'aoondioionament, ha quedat ~

c11spos1016 de qui vulgui pasear una bons dies en elle
FRAnCESa MUNTAlrm,

Voool del Refue1

CULTURA
5 1.:::\'E1 DE l iTI3L I cY.r E CA

28 c or .u n.i ca als ao c.i.e qu e t Lnguán la aova oo.LsLec cd ó part i cular de

but Ll.o t f .na de l' entit at i...n compl.er-tn , ara podran engroixir-la amb aquells
nÚIDoros qtW la ne ccd.ó disposi. Tan mateix, si ho demana , podra aconseguir
doccITJent a ci ó varia de totes les marxes intersocials realitzades IinS enc"J.n.ny o Par a tal Ii haureu de dirigir-vos aJ.. depar-tamerrt de la seoció ~ de
.'

C a 9, cada divendreso

cmsm

DE OA!rALA

Va finir l'Últim dimarts del més de maigo En una data p:bopera eaper-em
tornar a oonnmicar l'inioi d'un nou ourset,

Dar

areiem és una oportunitat

que el sooi hauria d'aproIitar per a millorar el ooneixement de la nostra
propia 11engua.
EXPOSICIONS
La desena exposioió recul1í un ap1eo de Iotografies presentades per
diversos socis, i que feia reIerencia a l ' excu::rsicS real.itzada al. Collsacabra el proppassat 5 di abril. S' inaUo'7\..a'a el 23 de maig, i fin! el 5 de
juny o Durant e1s dies d' exposioió es mostra en dues ocasions un bon oon-

junt de diapositives i una pel.1ioula super-8 sonoritzada, que feian. refarhn.oia a la diada esmantadS..
LI onzena, foupr~sentada amb el títo1 d'HISTOOIA DEL SARDANISME ·'i'ILAllOVI. Fou organitzada ambo l.a 001~l.aboraoi6 dlAmics de l.a Sardana amb
motiu d'acomp1ir-se el quinzé a.nivarsari de la seva fundaci6~ Es pub1ioo.
un petit opuso1e. Resth obarta des del dia

12 fins el

26. de juny~

Aoomp1eix la dotzena. una mostra artística. del. j ove artista 10oa1.
JOAN ILL. Inaugurada el. dia 27 de juny, f:in.irA. el. proper dia 10 de juliol..

COIJmA .DE LLIBRES

Feia mo1ts anys q~ la 001~leooi6 de llibres de la biblioteca no es
veia incrementada 8mb l.' adquisioi6 de nous vol.~ .Adhuo . es veia redulda
8mb la pWdua d'aJ..gun esoollit exemplar~

'-

--

--- - - _._ - -----

Aix! donos, ' slba ooment;at

.. -

~

-

--

la

tasca di anar posant l.a biblioteca aJ. dia'~ amb la compra deJ.s llibres DMSs
.'

adeouats, sempre reJ.aoionats amb

].a

tematica exoursion:1sta. El. primar \pas

I

I

na estat l'adquisició co mpleta de la col.lecció úc

G~u e s car ~ o Gr ~ i ~ ~c ~

de l'editorial ALPI NA.
Altree titols són:
- Alt Bergueda i Cardener (A. Jolís - W! Antonia Si mó)
- Cerdanya: Andorra-:Puigpedros-Cadi-Carlit-Puigoal ( A.Jolís - EQ A. S L 1Ó)
- VignemaJ.e - Mont e Perdido (R. Ollivier)
- Pallars - Alt Urgell: de la Noguer a Pallaresa al Segre (Jolís-Simó)
- Pdz Lneu Oriental (2 volums) (D.I;íª Aloy- I:I.LIer ce Lleonart)
ASSEtffiLEA DE soors DE LA SEccro
Es oonvoca per el proper día 24, a les 8 de la tarda, arnb el segÜent
ordre del día:
1) Elecció de junta.
2) EvaJ.uaoió de la tasca realitzada.

3) Propostes, prece i preguntes.

TERCERA

E D AT
tindr~

Les activitats que

lloc els dies "qu e es relacionen seran:

Dia 19 de juliol (diumenge)
Exoursió amb autocar a Ribes de li'resser par anar a núria, i a la tarda,
despres de Dinar, a New, i Refugi Baldrich, par deixar a els que 11i passin la setmana de Vacances.
Mes de setembre:

crncurr

CANTABRIC

r

GALICXA

Del 1 al 11 .de setembre.
Visitant tata la Costa Verda, Santander, Gijon, Santiago de Oompca't al.a ,
La Corunya, Vigo, Leon, Valladolid,etc•••

11 díes inoblidaples; tot compres 24~OOO pt ea ,
Avan9, m&s d I ootubre~

15 dies al millor hotel de Torremolinos. DetaJJ_s a la Talaia, els dímecres
de .7 a 9 de la nito

.NUTLS l.I'/íPüRTANTS
......

En el passa t bu t.ile"ti úe l!j-La r g- Ab r i l es va pub.r í.car

un article, ains de .Liapartat ItCÚlJ.LABüRACIONS" , sot,a el.
ti tol:

ii h,u JAC~N1\ Art~U:t;OLOGI0 D~ LA

CuYA VERDA 1 ALGUJ¡:

PROBLHr:l.cS DEL NEOLITIG 1 L i };DAT DEL BRONZE A CATALUNYA ..

Aquest escrit, degut a un error, estava signat per

en cloan Virella, on tenia que estar-ha per en fucaro
Be.Lascoain.

Demanem discul.pes a ambdos socis per aquest "lapsus".

Hem d'anunciar que el passat dia 11 de Juliol, va

contreure matrimoni eL nostre company
dela, sot-secretari de

.L'~ntitat i

i

amic Josep Can-

un deLs redactora

d'aquest butl1eti, amb la senyoreta SO.Ledat Pascual, ale

quais

desi~gem

teta mena dJenhorabones.

Despres a'un any i mig diocupar-nas de La redacci6
d'aquest butLleti, hem de donar compte de la decreixent
col.laboracio en quant fa referencia ala escrita que tenim per part dela socia. Demanem que

to~hom

VUlgui

aportant

col.~aberi

o bé idees per una

en aquest
mi~lor

but~let1

reaLització

deJ.

qui pugui i
artic~es

malieix.

~
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