
 

 

 

    

  

   

     

  

Afel, Duet Bora, Bofia, Bàrtenc, Bo-
tet, Bufador, Cigalera, Cova, Espiga, FG-
tanca, Forat mico, Fou, Grallera, Guiu,

RD Querant, Rabeig, Tuta,

l Circular interior de la Secció (MAIG

(Jenar I.)

   
 

ee SOBRE ETICA l PARTIDISME

y Aquesta Setmana Santa, membres de Ja secció, teniem previst reali.

ZEr una geortida a la Cigalera o al Morteréón Il, amb l'esperança de tv2

bar, Si hi havia èxit, una continuació i realitzar un nou treball.

Es proposà valorar la sortida com a "oficiall, amb l'interès de te-

nir el suport econòmic i moral de 1a secció, 
Vaig preguntar si hi havia algún inconvenient en la participació 3

la campanya de dos companys del G,E,S, de Terrassa, ja que hi tinc bo-

' na amistat i ja hem participat plegats en altres sortides.

La resposta de la Junta va ser negativa, segons sembla, perque eren

del G,E.S. i la campanya havia de ser exclusivament de la S.I.S,

Devant d'aquesta actitut de la junta, no vaig voler participar en l

campanya "oficial",

Penso que no tinc

ments de la secció,

boro en massa cosa

vingui. Peró aquest

No accepto que 88

siguin del G.E.S. i prou, Darrera les etiquetes hi han persones

que 8l final no es va fer.

massa dret a criticar les directrius i planteja-.

ja que no vinc gairebé per aquí, ni tampoc col.le-

l'únic que faig.és participar o no, segons em con-

cop, la decisió presa, m'afectava pergonalment.

negui lacol.laboració d'altra gent Sols perquè

que

 

és el que cal valorar,

Aquest cop, pengo que no calia barrejar la política partidista amt

Sons
una campanya que per molt que fos "oficial", no deixa de ser una

tida d'uns amics que, per Sobre de tot, volen passar uns dies de vaciu:

ce8 fent espeleologic,

en Ot QuE, eli Hevien de decidir £i venien o no, erem el: av

RescdEaa Vents Pen ó Ce EE dEaaacotar Emaa



anèvem a la soriida, Però el fet de ser toficialt donà dret a la juu-

ta de poder decidir (doncs no es fa "oficial" 4 ja està),

Penso que a'haurie d'estimular i deixar llibertat a les noves inicia

tives que rà hagin, ja que també donaren nom i vida a la secció i a

l'esveisologie en general, No som massa gent praoticen aquesta activie

tes 3 és molt normal actualment fer campanyes conjuntament amb altres

grups. A la vegada això porta a conèixer .nousg companys, intercanviar

sasie vlències, conèixer noves cavitats, noves zones,,,

Almenys jo així he après a conèixer l'espeleologia, amb gent de la 7

U,1,S. i amb gent d'altres grups, i que desprès se n'ha benefioiet al-

"ra gent de la secció, /

CAMPANYA DE SETMANA SANTA A LA SERRA DE SIS (Pau Q. i. Pepe C,)

Són les 6 de la matinada, el Suso ens passa a recollir per casa, Quan

uvvibem a casa del Nas comprovem que ens és imposible posar tots els

tuites i nosaltres dins del cotxe, Decidim d'anar a muntar la baca,

Per fi marxem, a 2/4 de 9 com serdiges en llauna,Arribem a Beranuyli.

Periem amb els pastors, que estan a punt d'engegar-nos a fer punyetes,

però per sort no va ser regs, i muntem el campament sense cap problema.

L'endemà busquem sense cap èxit el primer forat de la setmana, el

Celleret d'en Ramon, Al migdia ens trobem amb Josep Lloret que ens por-,

ta als dos avencs i a la cova de dalt de la serra,

El discabte, prospectem i topografiem els dos avencs(Graller de la

dorera i Grallero de la Sefiora), d'un dels quals guardem un calent re-—

cord, car les flames ens van arribar al cor, S'ens va fer fosc a dalt

la serra i quasi dormim a la fresca, Tot el poble ja parlava de nosaltre

El diumenge al matí, €8 topografia el per fi ja local.litzat Cellje-

ret d'en Ramon bonica cova aquella, Mentre el Nas i el Suso anaven a

buecar provisions al poble, la Gemma ens preparava el dinar. Per la tar-

da, després del Conti i el Cointreau cl Suso i el Pau s'en van al Botet

de Casa Rei, Més terd ens trobem tots per anar de marxa a Serranuy,

Dilluns, per míla sort, ers arriba l'hora de marxar, Un altre cop
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CO) Busca 10 noms d'avencs de la PST la moto del Nas, A Tàrrega ens n'a-

serra de l'Obac donem que anàvem des de feia dos dies
PTASDROLINTO Y POR

CAROSS EB GU BE i $ T A C 53) una hora endarrerits.Despres de la cara-
 IMÀRBC O LTUPYUIBORAXÀ

I(GETAFONTDECONI L Ll vona arribem a Terrassa, Al Sport ja no
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SOIECIO SOPA DE IUSTRES D
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Asensio, Ginebró, Ferla, Mall,
Carles Selicxe, Penya Sesoat,
Sivinota, Emili Sabaté, Dluig
501è., Bastó, q
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ACTIVITATS DOMINGUERES

En el llibre de registres de

la secciÒò, hem trobat anotades

les seguents sortides correspo-

nents al mes d'Abril.

6 Avenc del Davi:Curs d'Excur-  sionisme,

- Avenc de l'EsplugaiRoger,Marti i Migueles

- Avenc de la RabasolaitXavier B,.,Claveri i Boixader

12- Avenc de Can Pelacs:Pepe i Xavier B,

13- Avenc de la Faloonera:Marga,Susana,Silvia,Bet,Iolanda,Cristina,

Mónica i Gemma,

—- Avenc de la Carbonera:iTete, Pepe i Pau

- Avenc de Sant Jaume de la Mata: Nas i Suso

- Cova del Fondal i Cova del Frares Enric B, i Albert M.

.19- Avenc de la Font de Neda i Cova Roja: Xavier B, 
 



 

20- Avenc de Can Vilà i Avenc de Taleixa (Alt Emporda):Albert M.,8Suso,

 

Migueles, Pau i Xavier B,

26- Cova del Manel:Pau i Pepe

eT—- Les Foradades: Pau, Sumbat ,Gloria, Nas,Gemma, Pecas , Pepe, Migueles,

Chunchi i Jordi,

- MEn busca de la Braga perdidatl: Migueles i Suso

- Avenc Emili Sabater  (Garraf):Chirri 4 Pere P.
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S'HAN ITORNAZT BOJOQSIL COR 4 TANL)
(Apocalipsgi: 12, 3-1986)

A mt m'agrada la llibertat,

"lomel", se'm dirà, "fl ma ml, no at fot2"

No cal dir que, aquesta "hesposta, m'omple de joia. Però, él Ja majoria7

uVol ésser lliure, la majoria2 No n'estic pas tan serur, no, d'això...

Porquè, el 12 de març proppassat, la incultura dels meus veins de
Celtibèria l('aspafolos") va fer-los dir "ei", 1 com que són majoria,
van guanyar. l han condicionat llur llibertat 1...

"Però, què cony (al, perdó: coral) t'importa, A tu, la llibortat dolg

taus veins", em direu. (401 que m'ho direu")

Precisament perquè són ls meus veins. 1 sò que, A 1n llargn, em fotran

Ro mt, també, Í porquè voldria conviure-hi en pau. (Encara que, a COPS,

són força "taca-dallonses", ja m'entoneu...)

Fogulta ara que, amb llur "sfÚ, accapton de tenlr trellogats" al barri.

Fagons es dit. vénen d'Amèrica, Es veu que són molt sorollosos 4 que

els arrada la gresca j l'anrenou. Diu que s'hi fnn els amos, allà on

nrriben... h

D6 moment, es veu qua no portaran "mobliltarlT", nncara, perquè Ja hi

tenen l'essencial, aquí. (Es veu'que ja hi tonen. familiars dos de fa

temps, A m68...)

do Ja m'ho velg venir: Perquè, si ols "oesgspanoles" no tenen prou lloc

per als d'Amèrica 1 em demanen d'acollàr-ne... adéu 1a meva llibertat i

Ja mava tranquil. .litatl (Il si no, igual, porquè los parots de cnsa són

primes...)

Glo si em fan degoters2 Encara em faran malbé l'ollt (Dosprós vénen els

"mals de ventrest,,.)

Amics ospeleòlegs., encnra m'haureu de trobar un lloc sosur, aquí a sota

tnrra. A la suparfícia, entra al vejnat (qua s'ho vol passar bomba") 1

ls que ara arribarnn...Fosta Major, nanos...

JAUME PARERA

Le
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