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VARIANT SOBRE BL TEMA; CONCEPTE DE L'EXCURSIONISME 

l'excursionisme ha anat evolucionat d'any en any, 
d'una manera molt remarcable. Desde els temps d'en 
Torras fins ais nostres dies, hi .va una notable dife
rencia. S'han delimitat posicions i s'han definit les 
diverses activitats artisticas, cultural3 i cientifi -
ques, nascudes al voltant d l'excursionisme i ádhuc en 
moltes ocasions a través seu. 

Perb heus aci que en aquest Uarg periode han vingut 
fortmant-se uns homes, muntanyencs purs, que han assi-
milat les tecniques a l'ús, en altres. paissos que van 
a la vanguarda de 1*alpinismo, i aixb els ha permes ex-
pan3ionar-se más encara en els seus afanys de muntanya, 
i practicar-la amb un fervor, podriem dir-ne gairebá 
artesa. I si de la generació" de post-guerra, joventut 
actual formada baix l'exemple deis primers, deis quals 
avui encara en reben realitats. No ls d'estranyar dqncs, 
que actualment es faci un excur3ionisme mes gran, mes 
complert i mes d'alta muntanya. 

Es al fer muntanya d'una manera más important quan 
és per aixc5 que 
so i s teñen de oo-

entra en 30c ^escalada i l'esquí. I 
mai será possible'l'afirmació de que 
mú el desarotllar-se en el mateix escenari. 

Lresquí, l,úhic que ha creat, no derivat, una for
ma esportiva, no deu pas con3Íderar-se per aixo apart 
del pur sentit de la muntanya. L'excursionista a l»hi-
vern, per fer una travessa de Pireneu, per exemple, 
cal que es serveixl de l'esquí. Eli va a fer una ex -
cursid, a fer muntanya, si en el seu transcurs hi tro-
ba un ilarg descens, millor que millor, completament 
gratuit. Pero aix5 no era l'objecte de l1excursid. 

Co3a semblant passa amb 1'escalada. Uns homes van 
a fer muntanya, l»atraccid del cim, hores i hores en 
una paret per realxtzar l'ascensió; a baix no ni ha 
públic que aplaudeixi, ni tampoc un empre3ari que tin-
gui de fer efectiva una bossa. 



OOQSO 
8MO* 
Es fa muntanya, a mes d'altres coses prou sabude3 per 

fonamentals, per plaer, perqué la sentim, perqué td una 
atraccid sobre nostre. 

L'excursionisme d'ara no és el mateix d'abans, llogica-
iient no pot esser-ho. Si algd practica el d'abans, millor 
ja és al primer grao, per aquí es comenca i s'aprén a sen
tir, pero desvirtuar l'un per l'altra, no, aix6 no. 
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CARNET D'EXCURSIONS 
Dia 2 - Sortidad'esquí a la Molina.- Vocal J. Mancebo. 
Bia 16- Excursid d'esquí a Nuria i Nou Fonts.- Vocal: 

R. Casáis, 
Bia 23- Excursid a St. Lloren? del Munt.- Itinerari: 

Coll d'Estenalles-Montcau-Els Obits-La Mola-Ca-
vall Bernat-Terras3a. Hores de marxa: 6 - Vocal: 
Josep Artigal. 

Bia 26- Sortida d'esquí a La Molina.- Vocal: J. Mancebo. 

ICAMPIONAT SOCIAL DE IIR AMB ARC 
El dia 5 del passat mes, van teñir lloc a Vall-Par les 

roves d'aquest campionat que varen ísser molt disputades 
intere*sant3 peí bon nombre de participante en les tres 

«ategories. Van obtenir els titols: Mi Carme Valla amb 
30 punts en la Femenina, Xavier Vallvé 15 punts en la 
de Juniors i Antoni Oliva amb 100 punts en la de Seniors. 
FESTA DEL BANDERI 1948 

Es va celebrar aquesta festa amb molt d'exitj i enca
ra que va fer molt mal temps en van poguer realitzar tots 
els actes, pero la pluja va perjudicar molt ais companys 
portadora del gallaret, que anaven a peu fins a Montse -
rrat desde Barcelona, no obstant, aix5 dona relleu i mes 
•alor a la seva magnifica gesta. 

Forem rebuts en el Monestir peí Revd. Pare Roses, el 
qual després de celebrada la missa en el Camaril de Ixx 
Verge, ens va dirigir unes paraules de regraciament i de 
«ignificacid per l'acte que el Crup va realitzar. 

D'aquest dia tant emotiu es van fer banderins perqué 
en quedi constancia i record. 
¿SS AMBLE A GENERAL ORDINARIA 

El dia iy va teñir lloc aquesta sessid, en la cual va
ren tractar-se tots els assumptes de l'ordre del dia i 
-Itres propostes vitáis per 1 esdevenidor del Grup,així 
-cteix es va realitzar l1escrutini de la votacid per ele
gir la nova Junta Directiva, que entrara en funcions el 
dia 6 del corrent mes. 



REPAREIMENT DE PR¿MIS 

El día 22 del passat mes, van teñir lloo duea feates 
•de repartiment de premia. A la tarda en el C. E. de 
Gracia ens fou entregat el Trofeu » Ajuntament de Bar
celona", per haver-se claasificat ex Grup en 2on. lloc 
per entitata en la Ivlarxa d'Atzimuts per muntanya. Tam
bé ea van repartir ela premia ala participants millo* 
cías sificata. 

A la nit en el Casal déla I»luisost ena van fer 1'en
trega de la copa peí noatre 4art. lloc per entitats.en 
el ICampionat de Gracia d'Atletisme. Amaos Trofeus es-
tan exposata a Secretaria. 

XXVI GRAN PREMI "JEAN BOUIN" 

El dia d' any nou el nostre rjove equíp d'atletisme, 
va participar en aquesta cursa tant esportiva i impor-
tant de la nostra ciutat, en la qual es van aconsseguir 
unes classificaci<5ns individuáis forja estimables, i 
que en conjunt van fer guanyar el ler. lloc per entitats 
en la aeva categoría. 

Un cop acabada aquesta prova, va teñir lloc en el 
nostre local "Refugi de muntanya", el repartiment de 
premis de totes les proves i concuraos socials celé
brate en el transcurs de l'any 1948, així com un ver
mut d*honor ais guanyadors. 

El nostre President va fer ús de la paraula, per re
marcar ^importancia i significacid de l'activitat mun-
tanyenca així com la de l'esport mes pur, fent vots 
perqué en aquest nou any que cometa,la nostra sigui 
encara mes viva. 

PREMI CONSTANCIA £KCURSI0NISTA 1948 
Al haver finit l'any 1948, també ha acabat aqueat 

concurs. Desprás d'un reconté de les puntuacions han 
resultat vencedors absoluts en les dues categories,3ls 
següents companys: 
Femenina, MS Soletat Martínez - Masculina, Josep Compte, 

la Junta Directiva elshi adreja una sincera felici -
tacid. 

Es recorda que aquest concurs comenja nóvament el día 
ler. de Gener d* enguany, per tant totes les excursions 
que el3 socia portint a cap, a partir d'aquesta data,ja 
tindrán opció* al concura, sempre d'aeord amb el Regla-
ment que es pot consultar a Secretaria. 

També es fa avinent a tots els que fan excursions 
peí seu compte,apart de les oficiáis que organitsa la 
seccié de Muntanya anunciades en el "Carnet d'Excursio. 



que facin el favor de comunicar-ho dies abans a la dita 
Seccio. En cas de que aixo no siguí possible, per impro-
vitzaci(5 de la sortida, es prega de fer—ho després com 
saés aviat millor, així com també en el cas de realitzar 
escalades. 

Així mateix també es posa en coneixement de tots els 
companys els quals desitjint sortir d»excursi<5, i no els 
tingui interés cap de les sortides anunciades en el Car
net mensual, que poden passar entre setmana a consultar 
la taula d'avisos de Secretaria, dones alia s»hi posen 
altres excursions" que no arriven a temps d'ésser publi-
cades en el Butlletí. 

SECCIO D'ATLETISME 

Es posa en coneixement de tots els socis en general, 
que ja han sigut aprovats els Regíaments d'aquesta sec
cio' per part de la Federació Catalana d'Atletisme, així 
com la conformitat oficial per l'ingrés en 1* esmentada 
Federaeié i l'aceptacid de la Junta Directiva, la qual 
queda constituida per els següents senyors: 

President: Josep Artigal 
Vice-President: Lluís E. Salgado 
Secretari: Josep Mi Rubio 
Tresorer-Comptador: Albert Llunell 
Vocal 1er. : Joan Rebull 
Vocal 2on.: Miquel Torrent3 
Vocal 3er.: Antoni Otero 

BIBLIOTECA 

Hem rebut del consoci R. C. A. els exemplars nos, 2, 
3 i 4 de la revista "L'Esquí" i l'Anuari de la P.E.D.E. 
1946. Moltes gracias. 

IAR&ES SE LA P. E. M. 

Es recorda a tots els socis del Grup la necessitat de 
proveir-se de la tarja d'identitat de la Federació, per 
lo cual es pot passar qualsevol vespre per Secretaria, 
amb due3 fotografíes tamany carnet i els será lliurada 
en la máxima brevetat. 

NOTES DE SOCIETAT 
Amb ei llicenciament de la lleva de 1946, ha acabat el 

seu Servei Militar el nostre company Antoni Rosich,el qual 
¿a ha reempres seguidament les activitats muntanyenques. 
Per aquest motiu ha sigut molt felicitat. 
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