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Un dels principals
Objectius. de l'expedició.

NEVADO VERONICA (5800)

OBRES AL LOCAL
Cou¡ ju s:lbeu, un dels punts importants del programa de la junta directi va 3.ct1131 va ésser el de fer unes reestructuracions del nostre local, a
,~1J.e

fi

ss 'n tra.gnés ;":lés profit del que ara té.

A~lesta

tasca va començar amb

la d'rlctes, on fins

a,~i

l~

s'han fet

quasi reconstrucció de la nomenada saexposicions~

projeccions, assemblees,

cnrsets i tot una colla d'actes que abans no s'havien pogut fer, o s'havien
fet d'una manera moJt precària.
~sser

la netons feina notable va
t~':lda,

q:~e

l'adecentament de l'escala i de l'en-

òOli.3.n t-li un caire que iE1.mlmen t pot servir de consergeria, aspecte

ja ha entrat en funcionament, com de sala t'!.·estar i fins i tot lloc

è2p. peti tes

reu~üons

o lloc de lectura.
~s

LI tercer lloc reformat
pe::,). t COe nou,

8'

el destinat a la secretaria, que s'ha empa-

lla a.mplia t el mobil iari i en general se li ha donat un nou

asyecte. Fins ncí toies les obres d'iL,portància que s'han fet des que vàr~··' é~ser

ele[i ts Ge j::r:-:a fins avui. Però tenim al tres projectes respec':110 8X~)08arem

te del lccal i
L2.

1uasi

pri!;;era

t:lSC8. 3.

tot~l ~el

real i

a continuació.'

t~:::lr

al local és l' aaecen tament i reconstrucciÓ

l:oc 1ue tenim destinat com a bar i sala d'esbarjo, on

[1(-:11'-'3tes funcions ;:;' han vist anul.lades degut a la manca de condicions que
:J.,!uesta sala té
t;:;r::er t del
les nüstreD

::~ctu<l1inent

:-_O:1'~,:::'2

leca.l i

i

qlle creien :1Acessari pe::' n un Dillor aprofi-

F~r

poder dedicar alf,Ul1 ·temps a l'e03plai dins

pOGc~tilita~s.

?inalrr.ent, i din;:; d

'::i.;~u88ta

etapa de reestructurac16 del local fer 2.1

set,;. uillor ::irrofi t3L1en t, repeteixo, tenir: en meri.t i aprovat per la darrera.
:-~.:;~;e::.bl.;:a,

l'adecer.t3.rJer:t del vestftol i el canvi de les a.ctuals cartelle-·
que v~~e~ celo.locar a

sala d'actes.

:\'o-::ifi'lUS:-:: ·i:3.JTb~ -1,1).8 sj. sobre uQ.uests aspectes hi ha algun soci que tin-

::rojec-L3fí. que 8!1S lw d:ltoui e 0=: I:16s a'iü:~t millor.

] ~~j.LACIO D'ALTES l BAL"X:ES :'Rn;;:!.Q TRUmSTRE 1982

E. Victoria Junyent i Súburit

Ge:nma Castaño i
Em:i.l i

C8..S

7i.n~Tals

tafio i CO:1parada

Est~er

Garcia i Ibañez

;\1iquel Pérez i Peñaranda

"?\'I"~

.1 •. "li5als i DelgD.do

r.T~

Immaculada Torras i Sanchez Isabel Castañé i Ventura

Ramon Pinyol i Karcé

Catarina Bertran i Agustí

raquel A. Olegario i

I,lñ.is noreno i

Natiyi~a~

Penejaute

Barba~il

3argulló i Vidal

Ganel Canet i Vidiella

Elisa Capdevila i Servdt

Joan Oss6 i Saperas

Daniel

OSCCH' :'I~artinez

i T,as tre

C~sado

(3~

edat)

Xavier Montaner i Uontanor
Antoni Recasens i

Carles ArtiCQs i Ortiz

Jacint Font i Salse

?rJncesc X.

Francesca Rodri¿uez i Cruz

i Acero

edat)

i Alàs

Josep Aviles i Garcia

~e~é

(3~

VaJldosar~

BAIXES
Joan Lopez i Garcia

Xavier Albà i l.:orera

IV.:in Mon terde i
),:~

Dolors DcrtFJ.n i Tarres

:2anon

An tonio Serrano í ':'lag¡·ünü:;:"
Carles Solé i Esteve

--
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- = -- -- .- --- -- .-~
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6 DE JUNY 1982
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RALLY DE BAIXA MUNTANYA
=======================

US ESPEREM A TOTS

JA INFORMAREM

Militar)

"
11

o

lòs
mallos
.
~"·

•.d
• é

rlslos

1. Cara oeste del Firé. Via Navarro, Virgili, Ligo"et.
1957.
2. Espolón S. O. del Firé. Via Navarro-Rabada. 1961.
3. Cara Sur del Firé. Via MOn/aner-Rabada. 1959.
4. Cara norte del Puro. Via Rabada Navarro. 1960 (común
con la via original hasta la mitad de la escalada).
5. Cara Oeste del Pisón: Via López-Diaz-MontanerRabada. 1957.
6. Via original al Puro. Bescós, Rabada, López. 1953.
7. Pisón, cara suro Via Ibarzo-Abajo. 1965."
8. Via Pany-Haus. Casasayas y Pan)'el/a. 1946.
9. Espolón Adamel/o. Abajo-Ibarzo. 1956.
JO. Yia descenso del Pisón. Casasayas-Panyel/a. J946.
(Escalada en 1964 por A bajo-.Villarig.)
.
Il. Yia de los Cachorros al Collado del Pisó". Bescós. Díaz,
Lacasta Montaner-Soriano. 1957.
J2. Via normal del Pisón. (Descenso al Col/ado) Panyel/aPeyre. 1946.
J3. Cuchil/os. Vía de /a Chimenea "por donde Dios manda"
.'
Bescds. Díaz, Montaner y Yicente. 1963.
J4. Mango del Cuchil/o. Bescds. Montaner, Navarro y Rabada. 1963.
.
15. Yia Blanchard al Cuchillo: Porta y Condor, 1968.
16. La Rosa/eda: Bescós. Díaz, Montaner y Nava"o. 1963.

Remuntant el curs del riu GUlego, trobem un impressionant teló de
fonsl a un costat Peña Ruaba,-i a l'altre, els Mallos de Riglos, i entre aquestes dues fortaleses, un profun4 clot,per on trsncorre el
mateix riu Gàllego. Al peu de Mallos trobem Riglos, un poble blano ,
,
que contr_te vivament amb el fons vermellos de les grans parets del
Mallos.
Riglos es troba situat entre uns turons, als peus del Monte Marou.!
110. El mot mallo prooedeix del llati "malleus·, que podem traduir -

com mall o martell. L'esglesia parroquial del poble és dedicada avui
- a la Verge del Mallo, perb antigament era dedioada a Sant Miquel.
Destruida:l'antiga ermita, la nova es va traslladar a l'ermita de la
Verge del Mallo.
El MALLO PISON té al cim una imatge de la Verge del Mallo, que hi
va ser col.locada per escaladors de l'entitat 'MONTAlER05 DE !RAGON-.
.

,

El MALLO FIRE, amb la seva gran creu, es el mallo de les cinc puntes, Les primeres tentaives d'escalada daten de l'any 1934, la terc.!
ra punta fou la primera assolida, l'any 1935, per la cordada ArlaudGrelier-Giglioni. Més tard es van fer més intents i victories, de les
quals sobresurt l'aconseguida per la cordada Rabadà-Muntane que, l'any

1959, hi va obrir la via "Francisco Ramón" catalogada de V superior.
Aquí, els grans escaldors van anar obrint important s vies en els
diversos mallos. No ens es possible d'esmentar-les tote81 Rabadà i
~lavarro obren al 1960 la via "Felix Mendez" catalogada de VI superior.

L'any següent, l'aresta nard del Furo, també desisé grau. L'any 1965
Ursi i Ibarzo obren l'espectacular directisima a la cara sud del Pi·
són, tamé de sise

grau~

També són interessants els altres Mallos msnors, com el Mallo Cored,
on a la seva cara pest, la cordada Ascas-Exposito va obrir l'any 1971,
una via catalogada de V superior.

RIGLOS: MALLO FIRE

(Punta No Importa)

RIGlOS: MALLO PISÓN

ABC.

(Cara-Sud)

A1K

VIA FISURA _GALLEGO·CARRILLO_. 1.' Asc.:l"ariy 76.
Oberta per: M. A. Gallega i J. Carrillo. 300 m MD.

VIA -DELS CATALANS-. '-' asc.: 26·juny.77.
Oberta per: A. Ga,cia. J. Rod,iguez I LI. Horta/a. 260 m. ED a IS h.

RIGLOS: MALLO VISERA

RIGLOS: MALLO PURO

(Cara Sud-Oest!

A1K

ABC.
VIA -DIRECTA A LA VISERA-. 1.' asc.: del 8 al 18·gene'·78.
Oberta per: A. G. 8ohó,quez I M. Lozano. 1.'asc. de/8 al 18 de Gene,de/78.
300m. EDA

VIA -HEL/OS-. 1.' asc.: ellS·lullol·80.
Oberta per: F. Cabo I L/uis M.Fe,n¡jndez. 180m. MD . A .

,.
Els Mallo s de Riglo s tambe, ofer eu un gr-a.n 1nter
es al8 natu ralis tes·
afecc ionat s, perqu e, aqu
hi haf
la '
mes gr-an reser va de volto r8 ( buitr es
leona dos) de tot l'est at espan yola el niu mes impo rtant
el trobe m a la
paret anom enada "pare d de los Òuit res".

Més que una esco la d'es.o alada , podri em dir que Riglo s
n'es tota' una
univ ersit at. L'esc alado r a Riglo s, ha de tenir força
en els muso les,
dits d'aoe r i una tècni ca perfe ota.Q uan algÚ asso leix
aque sta períe oció, l'esc alad a ja no és cap impru denci a. Un gt"an esoal
ador, Ge.ston R!
buff at, va esori urea
-fiss ures , xeme neies , llast res, extra plom s •••••
El jove alpin ista ha donat el millo r de 8i mateix per a supe rar-l os. Les munt anyes són un mon & part. Molte s vegad es no semb len una part
del plane ta, sina un regne indep ende nt, 1nsò lit, .
on, per pene trar dins ela seus domi nis, ens c,!
Ien, com a úniqu es arme s, la volu ntat i l'amo r.
Es un regne que l'alp inist a semp re torna rà a buso ar. •
Les .egÜ ents parau les de Gaut ier són olari fioad ores per
a tots aquel 18
que no enten en l'esc alad a ni els motiu s que impu lsen
l'esc alad or a a8o~
dir per pare ts verti cals. Son molt adequ ades per a comp
rendr e que l'esc~
lada no és mai un inten t de suici dia
.
,
" El pic, com l'abis me, ofere ix una
fasci nacio .
Malg rat tot el que la raó pugu i objec tar en la

lluit a de l'hom e i la munta nya, aque sta .es noble i poèti ca. Els alpin istes són la volu ntat
que prote sta contr a el cec obsta ole i que pl~
ta sobre l'ina cces ible la band era de la intel~
genc ia huma na."

-
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Mallo F;re
Aresta Rabada-Navarro

ACTIVITAT DEL G. E.A.M. ALS MALLOS DE RIGLOt!!J

Dies 11-12 d'ootubre de 1980
Via Pany--Hau8 (1946)
Cordadaa Angel Vedo, Lluïs Ràfols, del C.E.P. Vilafranca
tde813-14-15-16 de

marÇ

de 1981

Espolon Adamello,-Via Abajo-Ibarzo- (1956)
Cordadaa Angel Vedo, Miquel Angel Vidal, C.A. Maliciosa.
Vi-a Ibarzo-Abaje (1965)
Cordadaa Angel Vede, Miquel Angel Vidal, C.A. Maliciosa.
tdes 26-27 desembre de 1981
Via P8JIY-Haus (1946)
Cordadal Angel Vedo, LLuis Rà.fols, del C.E.P. Vilafranoa
MALLO:ra. _Dies 17-180-19 de març de 1979

Cara sud del Fire. Via Monta.ner-Rabadà (1959)
Cordadal

.IU

T __ -1

'

anuel Muftoz, L.... l.U.s Ràfels, del C. E.P. Vilafranca.

Dies 1-2 desembre de 1979
Espolon Sud-oest del Fire. Via Navarra-Rabadà (1961)
Cordadal Angel Vedo, Pere Giró, del C.E.Penedés.
Dies 25-26-27 d'octubre de 1980
Espolon Sud-oest del Fire. Via Navarro-Rabadà (1961)
Cordadal Angel Vedo, Oscar de Tarragona
MALLO VISmAaD1e8 2-3-4 juny de 1979
Via mosquit os
Cordadal Manuel Mufioz, LLuís Ràfols, del C.E.P. Vilafranca

ANGEL VEDO.

CAMPAMENT D'HIVERN'
Els dies 13 i 14 de febrer va esser portat a oap el primer campament
d'hivern de la I I I Vegaeria, organitzat pel G.E.A.M. de la nostra ent!
tat.
El campament s' inst~ al vessant nord de la Serra del Cadí -en eJ. pla
que s'anom.enaPrat del CadÍ, bonio replàque contempla el mes ferésteo
dels vessants del CadÍ, ja que pet· ésser «atre la oanal d'Estana 1 el
Puig de les Graller.1I el tr.... mes enoisador dei CadÍ, paratge que conte!

-

pla un gran nombre d'aotivitats a de.envolupar de. tots tipus,·i· di1'iCAl!'
.

tats des de fortes esoalades a la Roca Verdail 'Ord1go.er, e8peleologia
a la Cova i Forat del Gristall i asoensiaas de neu de dificultat mixta.

.-

Aixi, doncs, el dia 13 de febrer quèdaVa hst&J..latel. calilpament d'~
.

:vern amb un to-:t;al decino tendes i 12 aOampMors, tots de l'A..E. raJ.aia,
els primers varen arribara Estana cap al migd18. i t.ot aegtdt, des'pres
de dinar, i visitar' la tomba del gran al1?inista oatill Josep· Il. Monfort,
'Vàrem seguir eam! amunt c~templant la' formositat d'aquell paratgè que ~
amb e·l seu aspecte hivernal. no tenia res' d' enTe~ar al. Pirineu o als Alp••
Devant tan: enoisador massis no faltaren les dificultats per arribar &1
prat. 'El cam1 era ple' de. neu i es feia pèsat i lent.
k. la fi, entre 'les cina i les sis de la tarda, després de gran treva-

llada i trepitjada de neu com si es tractes de raia, eS':n\ 1naugurarun.
boc! de campament, ja que a les tres de la matinada enoara es ilrimtavea
.tendes de companys que arribaren mes tard'.
Quasi bé tota la nit anaven caien fluixes nevades. El fred era viu i
ens obligà. a tancarnos .

dins

les isotèrmiques quan el sol' anava devallant.

Al Iila.ti del dia 14 no va esser poca la sorpresa quan en treure el oap
per l'entrada no· es veia ni el

liadi

ni els boscos.idel voitant, que una

tupida boira havien tapat per oomplert; .i, a més, neva'1'a. Aixo per~

DO

"

va trencar el s ànims de l'equip, que en alç er se el dia i deixar de nevar
varem sortir de les tendes, alegrem.ent i amb tanta armonia que fins les
oordades que anaven a lesoanals en veure la boira se'ns ajuntaren i tots
plegats 'férem. forç!!. gresca. No hi manoà rés, té xooolata,xampany i galetes. L'equip era perfeote. Dic equip perquè totes les persones que anàrem al campament varem fer en tot moment una bona pinya, destacant tots
els sentits que oaraoterizen els

muntanyeno.~

Prop de dos quarts d'onze del mat! el jorn e~ comença a aclarir i la
boira anava desapareuent. Aixi, donos, vàrem agafar les eines i ens posàrem a intentar l'asoensio de la canal del Cristall. Si no tots poquere. arribar al cim, una oordada de quatre si :).lo aconsegtÚ. i coronà l' as~
oenaió cap a dos quarte de tres de la tarda, després de gran esforç, ja
que el temps ara insegur i la neu no del tot glaçada, cosa que feia l'es
calada molt lenta".
El descens però và esser més ràpid, i en arribar al campament se oelebrà amb jc1a,lèx1t de l'ascenoio. Tothom es va felicitar'i tot seguit es
oomenç a a de sf er el oampament, j a que la boira t ornava a baixar i oomençava altre cop a nevar. En poca estona ens posàrem de nou en carni de descens oap a ',Estana. Des d' a01 prengu.erem els vehicle8 i ens adreçarem cap
a la Seu d'Urgell. A l'Ooa ferem un dinar berenar de germanor i en acabar tornàrem cap a la nostra ciutat.
Resumint èxit del campament, aconseguits els objectius, màxim d'armonia
i minims d'asoensions. Quant a la participadio, l'organització es queixa
de la poca assistencia dels oompanys de la resta de la vegueria i esperam
que el proper oampament d'hivern sigui el veritable de la Regió, Teroera
vegueria del PeDedes.
Toni ~astelló (GEAM)
~

.:Secció d'Esquí
Tal com vàrem informar-vos en el butlletí passat, durant el mes
de febrer va.oelebrars8 el primer ourset d'ésquí de la nostra entitat.
Cal"destaoar que la partioipaoió fou important, amb un total de 35 OU:!.
setistes. Les sortides pràotiques tingueren lloo a les segÜents estaoions: Rasos de Pegeuera, Vallter 2000 i Baqueira Beret, en 1es quals
gaudirem d'uns gruixos i d 'una qualitat de neu verita1'lement magnif.iques, cosa que contribui enoara mes a l'exit del present curset.
Per aixe _em d'agrair a tots aquells que .en el seu esforç han oontribuit a la realitz!@!ó d'aquest ourset, aixi oom hem de felicitar els
cursetistes pel Beu entusiasme, alegria i col.laboració. Gracies a toter.
ACTIVITAT CLOENDA DE TEMPCRADA .

Us hem d'informar també de la propera- activitat que tenim programada,
oom a' alauaura de la presente temporada. Aquesta és la Cursa social
d'esqui que tornarà a organitzar-se després d'uns anys -d'absenoia. Aque,!.
ta oonsistirà en un desoens. Podran partioipar-hi tots els soois de·la
nostra entitat. Fer més informació adreoeu-vos al nostre estatge sooial,
qualsevol dia feiner de 7 a 9 del vespre •
..

~
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Secció de Muntanya
Doncs

t~,

amics, ja ha començat la temporada "de marxes. La primera ha

es~r

-:s.t l'or€,;anitzada per nosaltree i continuem amb la Dufour, organitzada per
la U.E.C .. d'Horta, que segurament en rebre aquest butllet! ja s'haurà celebr-a t.
~esitjaria

que

l'aflu~ncia

en aquest tipus d'activitat 'muntanyenca fos

igual o millor que el final de temporada passada, Cluan -es varen fer dos autocars per anar a les marxes d'orientaci6 i d'atztmuts. AProfitoaCluest escri t

~~,:r

donar a

con~ixer

el sistema de puntuaci6 Clue es farà servir per a

la classificaci6 del millor marxador i marxadora de la temporada i Clue, com
ja us vàreu assabentar, va començar amb la marxa d'atz:ln:ruts celebrada el
passat dta 22 de novembre a la comarca del Maresme.
l,a puntuaci6 tindcl les següents bases:
a) Tots els classificats de 1'1 al 20 de la general tindran els mateixos
~ln~s

com a lloc. classificat.

b) Els classificats del 20 en endavant tindran tots la mateixa puntuaci6:
30 punts.
c) Els equips assistents que Cluedin desqualificats tindran 50 punts per component de l'equip.
Recordem

tamb~

les bases principals per l'obtenci6 del premi:

1) De les 7 marxes en les quals l'entitat
ver participat en un m!nim

pa~ticipacl

oficialment s'ha d'àa

de 5. ACluestes marxes 86n: Atzimuts (passada)

Lufour, Coorèenades, General de Catalunya, Marxeta Molins de Rei, Nocturna

~er

atziouts i à'Orientació.

2) La plntuació serà indiyidual, no per equip.
3) Tots els dubtes i situacions anormals que es puguin donar seran solven-

tades :per la vocalia de marxes de la Secció de Muntanya.
Segons aquests criteris, la classificaci6 actual per al premi al millor
marxador i desprès de saber la classifi-caci6 de la marxa :per atzimuts del
passat dia 22 de novembre,

~s

la següent:

Manual Dalmau i Marçal Julià ••.....•......... 6 punts cada un
Josep Planas i Roser Muela
Ramon Lopez i Josep Mir6
Jani Ferrer i Tina Moya

. .. . .

.........

8

....••• 10
.- ........
......... ...... .'..... 30

Ramon :r.':a rti. i Maria Planas .................... . 30

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"
"

11

Jodi Candela, Jordi Codina, Ferran Sancho, Enri Castañer, Josep Julià tenen
50 punts cadasqú per haver desqualificat.
Ens resta dir que, com es lògic, en aquesta classificaci6

nom~s

hi poden

participar aquells participants a marxes que siguin socis de l'Entitat.
Us esperem a la resta de les marxes, tan com últimament heu fet molts,
i que en aquesta temporada aquestes activi ta ts tinguin el ress6 que es me-i.
reixen.
Vocalia de Marxes

.Travessa Alt Bergadà - Cerdanya
¡o.

Els dies !O i 21 de març és va portar a terme la travessa Alt BergadàCerdanya, dintre. del cicle de sortides per jovent que organitza la Secci6
de Muntanya de l'Entitat continuant el programa iniciat amb el Curset d'Ini
ciaci6 a la Muntanya del ¡novembre passat.
Hi vàrem participar 28 excursionistes, entre jovent, monitors i acompanyants i la sortida de Vilanova és va fer en autocar a les 6 del mati.. Esmorz~eID

a Cercs on és va fer provisi6 de pa per els dos dies de marxa, i

continuàrem amb l'autocar fins al trencant de la pista que porta a Greixer.
Aci començà l'excursi6 a peu, propiament dita.
Paràrem·un moment a Greixer per veure el poble i sorti.rem a les 11 del
mati. en direcci6.al Refugi Sant Jordi per'el Coll d'Escriu, on hi arribàrem
a les dues del
Cal dir

m~gdia.

tamb~

que quatre membres de la Secci6 de Muntanya que venien amb

nosaltres varen fer l'ascensi6 desde Greixer per el 6anal de la Serp, del
cim del Penyes Altes del Moixer6, amb exit, i per la tarda es reuni.ren al
refugi amb nosaltres.

· Despres de sopar _i pernoctar al refugi, que per cert estava mtSs que plo',
el diumenge al mat! ens vàrem despertar am:b una fina pero continuada nevada i a les

8 del mat!, ben tapats, començàrem a ascend4r fins arr1var al Coll

del Pendis, on la neu arribava a tenir alçades de 1,5. a 2 metres. -No cal
dir els dos aspectes antagènics del'excursi6 a partir d'ara. Per una banda-la bellesa, imposible d'explicar en paraules, de tota la Vall d'Ingle i el
terreny que anavem trepitjant, amb una blancor total i m's-ger els que no
havien vist m's de dos dits de neu, pe ro , a la vegada, degut a la quantitat
de neu que hi havia i de las caracter!stiques de la_mateixa, neu-tova, sense dir res que poguès t.encar l'alegria dels-primers moments., mol te de

no~

sal tres ja Vàrem pensar que el caminar 1_2,3 kms. -que té la pista des del
Coll del- Pendis fins el poble de Riu, amb aquell tipus de neu, no seria
com vUlgarment es. diu, bufar i-fer ampolles.
De totes maneres el jovent que portàvem, degut a gue pe.sen relativament
poc no

s'e~sorraven

a la_neu i podien-caminar practicament bé.- Els que varem

poder gaudir de la neu "amb tota. la seVa extensi6 varem 'sser els que pe.sem
una mica m's, que passàrem més temps ensorrats que caminant. Però com la_ .
satisfacci6 d'aquest contacte amb la muntanya i la

belle~a

del paisatge era

tan gran, les pegues que teniem quedaven molt disminuides.
Varem parar un moment al refugi del Pla de les Esposes i des d'aci fins:
al poble de Riu,la neu-ja
termitents. Del poble de

~ra

R~u

més escasai nomès la trovabes en trams in-

firis al de Bor hi han 3kms. de carretera, que

van servir per acabar de c.ompletar i'excursü6. A-Bor"on ens esperava l'autocar, hi arrivàrem a les dues de la tarda i avans de marxar, encara vàrem
fer dues coses molt importants: dinar i canviar-nos de calçat. l despres de
cinc_ hores de viat[:e de tomada, arrivàre.m a Vilanova a les 9 del vespre,
satisfets d'haver aprofitat tan bé aquesta dos dies.
MANUEL DALMAU

PTIOP~RES ACTIVITA~S

DE LA SECCIO -DE

~IDNTANYA

Dies 23, 24 i 25 de maig
CAI;rpArEENT

SOCIAL

DE

PRIMAVERA

- Dies 19 i 20 de juny
IV

CAl\íPM,!EN T DE VETERANS
Vocal de Campaments: J. Julià

Dia 9 de maig
T\TAR..U

PER

COOHDENADES

Dia 1 6 d e ma ig J.'IARXA

GENERPJ.

DE

REGULARITAT

DE

CATALUNYA

Vocal de marxes: :M. Dalmau
~ies

1 i

2 de maig

SORTIDA r.nXTA A ANDüHRL\. - TRAVESSA CERCLE DELS PESSONS
D'nquest~

i

sortidarebereu més informaciÓ o si voleu dirigiu-vos a en Julià

en Dalrr:.RU q.ualsevol dia feiner de 7 a 9 del vespre.

COMERCIAL

MAR5f Sol

Tel •• 893 43 49

AVINGUDl 7RAN<3SC IlAClA. 59

VILANOVA

I LA

GELTRU

Secció de Cultura
2S! Sotiida da- "Coneguem Catalunya": EL

~lONTSANT..;

Com ja-o deveu saber hem

o:c.ganitzat aquesta seQona sortida per el proper dial 20 de'
la nostra intenci6

d~

poguer-vos informar d'una forma

m~s

mElr;~..

r·>lgrat·

clara i eficient

com ' s a trav's del butlletí, aix~ no ha estat possible; i quan l~eg~u
aquestes lletres, l'excursió serà ja reali t~adé-1.
Aquesta

sortida segueix la mateixa tònica de 1<. rcul.i

aproximad2~!ent.

~.;>¿,c.!,

fa un any

rs a- dir, pretèn agrupar un conjunt de persones i c:onviure

durant tota una diada, retornànt al sistema de desplaçament d. l'autocar.
Des de la

~orera

de Montsant, un grup

fer~

la travessa a peu de la serra,

ascendint pel grau de la Grallera, serra ¡V;ajor, toll de l'Ou, .Pi de la
Carabasseta, punta de 121 Galera, Santa l'iagdalena i

Ulld=~olihs. Mentre,

el grup de gent gran que seguir~ la ruta turística, seguirà cap a la Conraria, i des d'aquí, cnm si fos un passeig, tindrà ocasió de veure· les
ruines de la cartoixa d'Scala Dei; després·pa2a~em un moment a Poboleda
per e comprar el millor vi del Priorat (pr.oporcionada mescla'de Garnatxa
negra i Carinyena) i tot seguit visiterem Ulldemolins i esperarem

l'arri~

bada dels marxaires.que hauran ret la caminada.
S'ha procurat ajustar al màxim el preu(130o pts) el qual inclou: viatge
amb autocar; "autopista d'anada i tornada(del Vendrell a Reus i de Montblanc
a

Vilafranca, respectivament); dinar a Ulldemolins(amanida 8mb entrem8~osl

"truita amb suc" plat tIpic d'Ulldemolins, carn i
crema cataiana, ~~ i

salsit ja. amb patates,

vi del -Priorat, i caf'); i tamb', un dossier informa-

tiu de la sortide elaborat pels mateixos organitzadors i que es veurà gratament complementat amb el mapa que ha editat

~La

Caixa" i que ens ha es-

tat.f.cilit.t gràcies a l'esforç particular del director de la central d.·
Vilanova.! El temps dirà si ens acompanya ••• !.

Propera Exposició.- Presentació d'una interessant col.letció de conquilles
marines des del 16 al 23 d'abril (conquilla: closca calcària d'un molusc).
Darr.r. exposici6.- fou una mostra gràfica de.la Principal de la Bisbal
(Cobla Oficial de la Generalitat de Catalunya) en les seves visites a
Vilanova i la Geltr6. En el acte de inauguració fou presentat el llibre
de l'autor vilanoví Eugeni Molero que porta per t!tol "La Pricipal da la
Bisbal, Cobla de la Generalitat de Cataluny~".
Antoni Sagarra-i Mas

---= -

V.è Congres d'Excursionisme
Sota el lema "d'excursionisme i cultura", tingué lloc a Terrassa els pas..;;
sats dies 14 i 15 de
nisme~

temes
El

nove~bre/81,

la celebraci6 del Vé

S'hi van presentar un total de quaranta-tres

Congr~s

pon~ncies

d'excursiosobre els deu

desen~olupats.

Cong~s

va ésser inaugurat pel president de la Generalitat, Jordi Pujol

Les sess.ioü.s es real i tZZen al local del Centre Excursionosta de Terrassa, a .
la sala de

confer~ncies

i a la de cursets, simultàniament des de les nou del

mat! del diumenge dia 15, fins a lea vuit del vespre, amb un

par~ntesi

de

dues hores per a dinar.

Van assistir-hi més de quatrecentes persones de tot Catalunya. Els temes
desenvolupa ta

van

ésser cHmcies naturals, ordenaci6 del terri tori, geogra-

fia, arqueologdla, espeleologia, història, etnografia, arts plàstiques, publicacions i excursionisme i societat. Totes les ponències foren molt debatudes i algunes van ésser acompanyades deIa projecció de diapositives.
Les conclusions generals del congrés van ésser que cal continuar la tasca
cultural que

desen~olupa

el moviment excursionista, sense oblidar'l'explo-

ració de camps nous ·i la promoció d'activitats d'interés.
També.es fèren propostes per introduir l'ensenyament de l'excursionosme
a les escoles i com a mitjà integrador de la joventut.
La Secció de

~lltura

de la nostra entitat presentà una ponència amb el

ti tol de "L'Excursionisme " una al terna tiva vàlida per la àocieta t actual" i
cal remarcar que fou l'única que estava signada pel nom d'una

socie~at,

car

les demés eren a ndlvell individual.

L'EXCURSIONISME,

UNA ALTERNATIVA VALIDA PER LA SOCIETAT ACTUAL

En iniciar la seva projecci6 pública a partir de l'any 1876, l'excursionisme assumí un paper molt rellevant en la vida catalana. Per una part materialitzà la seva funci6 bàsica d'apropament a la mlmtanya i a la
però paral.lelament a aquesta activitat, desenvolupà, també, a

natur~lesa,

part~r

dels

seus inicis, diverses tasques que tenien incidància en el mon cultural, artistic i àdhuc cientific. Els peon-ers de l'excursionisme català, els

hom~s

de l'anomenada "Agrupació Catalanista d'Excursions Cient1fiques" culminà ren
moltes de les seves activitats impulsats pel seu amor envers la naturalesa i
les formes de vida m~s senzilles i eleme~tals, sense renunciar a una solida
vocació de tipus cultural i cívica.
L'histori2dor Josep

Iel~sias,

gran coneixedor i divulgador de la reali-

tat del nostre fet eAcursionista, tot rememorant els inifis d'aquest a casa

l

nostra, cent anys enrera, es referí en termes molt precisos a la missió
transcendent que correspongué a l'excursionisme dins la cultura catalana:
"A la llar de l'excursionisme es feien els primers passos per a familiaritzar-se amb la nostra terra, hi prenien un gran impuls les exploracions espeleològiques, hi sorgia una dedicació incipiènt a les prospeccltons prehistò
riques, s 'hi
s'hi

feien~_les

~pleeaven

primeres investigacions sobre el nostre art romànic,

tots els estudiosos del nostre folklore, s'hi preparava el

terreny per a constituir el futur SerVei de Catalogació de Monuments i un
subministre regular de matèries universitàries en llengua catalana i aplicaàes concrp.tament a Catalunya. Un clam constant eixia de les golfes del
carrer del Paradís, que ocupaven els excursiònistes, pera adreçar-se a les
autoritats civils i
i al poble en

ecle~iàstiques,

ge~eral,

a les comissions inoperants de monuments

en defensa dels nostres tresors arqueològics malme-

nats i en-perill dé total riïna. En molts aspectes, l'excursionisme oferia
una prefiguració del que

m~s

endevant havia d'ésser l'obra cultural de la

:',Tancomuni tat catalana".
La cita es llarga però altament il.lustrativa. Cal no oblidar tampoc al.-tres funcions portades a cap pels excursionistesdè finals de

5egl~

passat

i principis de l'actual, com són.ara la re?opilaci6 de cançons, contalles
~o::)Ulél.rs,

.tradicions i tennes lingüistics; classificaci6 de plan tes i mi-

nerals; guies de camins i

monlli~ents;

metereologia, etc.

La projecci6 òe l'excursionisme en la vida catalana determinà que en
~ent6

mo~

òe la nostra història en els quals hom tractava d'anui~lar la nostra

víctim a de- diver sos inten ts que el re, cond ició a la C!.iJal
duïen a la condH ¡ió estri cta de mani festa ci6 espo rtiva
licac ions i motiv acion s
certa ment no ha volgu t renun ciar, amb una sèrie d'imp
es, les quals no han
que van més enllà de les fina litat s meram ent comp etitiv
.genu L
form at mai part de l'ide ari de l'exc ursio nism e més

perso nalit at com a poble , aque st

~os

més jove viu
En lépoc a actua l, en la qual una gran part de la pobla ci6
ursio nis~e repre senta
manc ada d'est imul s, il.lu sion s i persp ectiv es, l'exc
cultu ral i espo rtiva .
una alter nativ a plena ment vàlid a en la doble facet a

i dins els limit s
Nosa ltres, .en la mesu ra de'le s nostr es poss ibili tats
alter nativ es a travé s
dels nostr es camps d'acc i6, tracte m d'ofe rir a<lue stes
el conju nt de les quals
de l'org anitz ació d'exc ursio ns "1 altre s activ itats ,
s per a satis fer les as~:
inclo u aque lls ingre dient s que consi derem fonam ental
l'aut èntic amor i ser-,
pirac ions de quals evol jove que vulgu i inici ar-se en
me actiu . Aque st provei a la terra a trdvé~ de la pràc tica de.l'e xcurs ionis
pogu t acum ular, la <lual
pòsit nostr e el redol zem amb l'exp eriàn cia <lue hem
l'exc ursio nism e atrac~~\
ens perm et asso lir tU1eS fites minim es per tal de fer
rt cultu ral.
tiu i sueg erido r, sense renun ciar al ja esme ntat supo
ixer el nostr e mètod e
De mane ra molt esque màtic a tracta rem de dona r a conè
ha propo rcioi jat fins l
de treba ll, el qual, malg rat la seva simp licita t, ens
l'hor a prese nt uns resu ltats plena ment accep table w.
una zona deter mina da
Què és el que ens porta a esco llir un lloc conc ret,
ir de lès refer èncie s
de la nostr a [eog rafia ? Prime ramen t treba llem a part
s eeològ iq."u es, ves tiEis
<lue tenim :. a tract ius paisa t['íst ics, carac teris tique
6ene~ al, etc.
arque olègi cs, ar<lu itectò nics i d'int erés &rti stic en
tenin t en comp te que .(
Un cop deten nina t el lloc, cal eleG ir l' j, tiner ari,
tal de no provo cRr el canl
aque st recor regut no sigui exces ivam ent llarg , per
a l'itin erar i. un altre
sanci de les perso nes que hi parti cipin . Pel que fa
que el ~ecorre{U.t de,
punt al qual. dediq uem gran 'aten ci6 és el de tenir cura
una visi6 r-és con~let8
torna da sigui difer ent del d'ana da per tal d'ofe rir
trava r .~ 1 :·~Ol.: i 'U:-_e:"2.ri rer
i ::tmena de la zona. Cas de no ser pCGz icle de

el recorregut de tornada, optem per la solució del circuit tancat o en forma de vuit. Un altre aspecte que tenim sempre present és que· tant el pur-t
de sortida com el d'arribada estiguin ben
ter~s

comunicats.·Tamb~

considerem d'in-

per tal d'accentuar l'atractiu de la travessa al fet.Q'evocar la fibU-

ra d'un fet o personatge de tipus històric o llegendari,
seu.lloc d'origen o en l'escenari de l'esdevenioent

e~arcant-lo.en

ocorreb~t.

el

?ot soviLt

tr'd.ntem d'incorporar, sempre que les caracter:ístiques del lloc a rec6,:rer ho
permetin, la

pres~ncia

d'una font, una ermita, un castell, eto ••

Altrament, procurem treballar en
regUt

pr~viament,

~rees

geogràfiques les quals hàgim recor-

preparant·la travessa sobre el mateix terreny i recopilant

tota la informaci6 i doctUJentaci6 que tenim a l'abast.
Considerem molt positiu el fet d'elaborar un "dossier" a partir del

r[;8te~

rial trobat, "dossier" que lliurem a tots els participants, car sempre hem
cregut que els mapes sols donan una idea relativa del que de èebò trobarem i
el 1ue cal és que la persona que intervingui en la travessa tingui el nombre ro
més elevat possible de dades i

refer~ncies

Thlrant el transcurs de la sortida

prèvies.

tl~ctem

sempre d'anar completant aquesta

tasca de recerca documental i informativa, destinant el Daterial

aconseb~it

als "dosiers li que poden ésser u tili tza ts en el futur,
Aquest mateix criteri el fem extensiu a les L:2rxes i les acampades.
Considerem també d'interès

màx~

el fet d'establir contacte amb les perso-

nes radicades en el lloc que anem a rec6rrer, per tal de conèixer de manera
directa les seves fOlmes de vida, desenvolupament de les seves activitats,
resultats econònics, problemàtica, etc,

~ambé

aediquem una atenci6 molt espe-

cial a_s vells camins, els quals tractem de sebUir en el possible, malgrat
que molts d'ells han estat 2bandonats i mig oblidats per ra6 de les noves
vies de comunicació que han estat obertes, concebudes en funció de les necessitats i les

exib~ncies

dels mitjants de transport actuals.

La recuperaci6 dels antics camins catalans fòra una tasca atractiva i profitosa per als nostres excursionistes, els quals podrien treballar a partir

de les rutes establertes i donades a coneixeran publioacions exoursionistes de setanta o vuitanta anys enrera. La comparació amb les
Rntigues rutes els permetia conèixer sobre el terreny els oanvis i
mutacions que amb el pas del temps s'han produit en una zona

deter~

nada, esbrinant quan, com i perque tingueren lloo, quines conseqüen-.
cies s'arill produit i vers on semble orientada la oorba natural de
l'evolució.
Cal remarcar també la naoessitat de no deixar en suspens, sinó de
mantenir una autentioa oontinuitat en la tasca exemplar portada a cap
pels peoners del nostre exoursionisme pel que fa a la recopilació de
toponims, localització de torres, castells, ermites, molins, arbres i
plantes singulars, roques, i penyes de formes peculiars, fonst, coves
i avenos; jaciments de fòssils i de vestigis arqueològios, etc •••
Els resultats d'aquesta activitat, que pot ésser enllestida per equips d'excursionistes joves,esdevindran altament beneficiosos per a
la nostra cultura, sobretot si tenim cura de donar-los a conèixer a traves de publicacions (per modestes que siguin), en contactes, xerr!
des i canvis d'impressions amb excursionistes radicats en altres lloos.
Els mitjans de comunicació social constitu1exen una plataforma magnifica, no sols per a fer-se ressó d'unes activitats o bé del fruit d'aq~estes, sinó també per tal de suscitar l'interés i

la curiositat de

persones que en el futur poden sentir-ne cridades a la pràctica de l'ex
oursionisme.
Els problemes que cal afrontar són molt diversos. Un d'ells a nivell
diguem-ne tècnio, és que sovint ens manquen una cartigrafia adeqüada,
un servei metereològio que ofereixi les degudes garanties de credibilitat i una xarxa de comunicacions públiques que possibiliti la materialització d'una' serie d'iniciatives que actualmen es malmeten. Un aspeote que resta molt oblidat és el del funcionament de mitjans de transport
col.lectiu (línies d'autocars) sobretot en dies festius, que són els que
per pura lògica els exoursionistes aprofite. per portar a cap les nostres

sortides.
Amb el retrobament de les nostres institucions més preades i la progressiva normalització de la vida col.leotiva, oal esperar i desitjar que
aque3t aspecte tan important de la nostra re~itat sigui objecte de l'atanoió que mereix, amb el suport dels organismes i les persones plenament
oapacitades, les quals oonstituiexen un nexe solid!ssim amb el gloriós p.!
ssat de l'excursionisme oatalà, que servi de suport a tantes iniciativeff,
realitats i troballes que avui to*s reconeixem i valorem.

CALÇATS SENYORA
BOSSES - CINTURONS
CARTERES - t:3ITLLETERS
MALETES
GUANTS
ARTICLES DE REGAL

Caputxins 11
Telèfon 893 21 ·45
VIL.ANOVA I LA GEL TRU (Barcelona)
I

tr

JA PODEU COMENÇAR A PBPTAR ARTICLES PER AL PROPER BUTLLErIo
NO ESPEREU A DARRERA HORA!! ! ! !, l AIXI PODREM FER-LO AMB
RAPIDESA I NO ENS QUEDARA CAP

ACTI\~TAT

PER ANUNCIAR, l

LES QUE

HO FEM :f0 F,A.-qEM AME L'A.NTELACIO PERTINEln'.
¡

ES UN CONSELL DEL CONSELL DE REDACCIO D'AQUEST BUTLLErI, QUE UNA
VEGADA MES DEMANA LA COL"LABORACIO DE TOTHOM PER A FER UN BUTLLErI
MILLOR CADA DIA"
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