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CQMBNTARI AL -IMALPTZAR I3MA TEMPORADA 

La te rapo rada que ara finéis ha estat sens dubie 
la más important de la guerra civil encá, peí que £ 
referencia al oamping a Catalunya. Totes les enti -
tats excursionistes s'han esmercat en organitzar 
llurs acamp&.des socials, i adhuc algunes n'han or-
ganitzat altres d'importants segons l'estació' de 
l'any. Així hem vist com es celebraven els campings 
de Primevera* .üstiu i Tardor de quasi totes les 
entitats que representen quelcom dintre la gran fa
milia muntanyenca. Es pot dir sense por a qauivor-
se que el camping cátala és el mes inraortaní d'Es -
panya. 

L'acampada que en l'actualitat i de fa tres anyr 
s'ha situat al oapdevant del nostre camping i per 
tant d'Espanya, és l1 Acampada d'Entitats G;;acien -
que3. L'any 194-5 foren 90 tendes les que h.:". conco -
rregueren. En 1947 se n'hi plantaren 97, i enguany 
tot i haven minvat a 83 ha continuat essen la aés 
important. Com a bons graciens que som tenim de 
fer els possibles perqué l'any vinent el nombre de 
tendes superi el de ladarrera acampada, i si pot 
ésser la de l'any 1946. 

•̂ e totes les entitats que teñen Secció d'Acampa-
da,-la del Club Excursionista de Gracia ha destacc.t 
sobretot per la seva activitat i per la gran cuan -
titat d' aimants del camping que s'uneixen baix 
l'ensenya "G". Ara que el Club Cátala de Camping 
sois esta.en periodo de reorganitzacié, cal confiar 
amb el C.-̂ . de Gracia quan es tracta de fer una ma-
nifestacié de carta importancia* 

Ha estat una veritable llastima no poguer por' -
tar a cap el Campament d'alta muntanya "C.¿. 'ÜO -
rras" a Ull de Ter, car tot feia suposar qvz hau -
ria esdevingut el camping d'alta muntanya mes im-
portant deis que s'han fet fins ara a Catalunya. 



Per la propora temporada seria molt interessant ,realif 
Otzar un intereanvi d'aaampadgrs amb els nostres veins portu-
gffliosoa, ja que en aquel! país es practica molt el camping, 

.̂ Qî lii ha molta Centres dedicáis exoluaivoment a aquesta 
modalj'.tat muirtanyenea. Gom a maxim exponent del potencial 
acampador deis nostres veins, hi ha el fet d'haver celebrat 
a Caldas d e Hehina i organiízat peí "Núcleo Campista" d'a-
quella població, un camping internacional amb l'assistbn -' 
cia d'acampadors de diversos paisos europeus, tais com an-
glesos, holandesos, francesos, etz. 

Tenin en compte 1'importancia que el camping ha anat 
preñen ncvamont a la nostra térra, cal que les entitats 
vctllin perqu.3 les noves generacions que el practiquen, no 
el degeneran convertint-lo en fontades sense cap finalitat. 

Per arrivar a tot aixo, sería convenient fer.reneixer 
la Pedaració, que marqués unes directrius i cerques de les 
autoritats competents les facilitats que ara no tenim.Cin
tre del camping hi ha moltes persones influents i amb sol
vencia que podrien almenys intentar-ho. Sería un gran pas 
que es podrien donar. 

Esperem que la temporada vinent será encara millor que 
aquesta i s'ha de fer els possibles per celebrar el Campa-
ment General de Catalunya, que. ,ens agruparía a tots,cosa 
que fa tant de temps no hem pogut fer.  

N 0 T I C 1 A R I  

CARNET L'Z-ICURSIONS 

Dies 31 Octubre i 1 - Excursió a la Serra de Prades-Itine-
rari: La Riba-Capafons-Prade3-Poblet-Espluga de 
Prancolí.- Vocal: Lloren? Esteve. 

30 i 31 Octubre i 1 - Sortida final del Curset d'Esca-
lada al Pedraforca.- Vocal: Ramón Casáis. 

Lie 

Dia 

Lia 

Di; 

14 Excursió a La Maresma,- Itinerari: MatarÓ-Argento-
na-Castell de Burriac-Pont de Cabrera-Cabrils-Pre-
miá.-Vocal:Predoric Sagúes. 

14 Visita a l'Exposició Nacional de Potografies de 
Mar i a l'Exposició del Centenari del Perrocarril. 
Vocal: Srta. Mi del Carme Valla. 

21 Exoursió* al T: 
Hores de marxc 

;a.-itinerari: Ripoll-Taga-Ribes. 
7 - Vocal: Ramón Casáis. 

n ia 28 Exoursió matinal a l'Ermita de St. Julia d'Altura. 
Itinerari: Sabadell-Can Uriac-St. Julia d'Altura-
Masía ds Ribatallada-Sabadell.-Hores de marxa: 3. 
Vocal: Josep Artigal. 



RIPA NACIONAL 
Es fa avinsnt a tots els associats i amigs,qu3 el 

G-rup adquirirá molt aviat un bitllet de la Rifa 3x -
traordinaria de Nadal, les particioacions del qua.1 es
taran a la venta en la nostra Secretaría. 

CARNET SE LA PED^RACIO • 

Es recorda a tots els que encara no ho hagin fet, 
de pássar per Secretaria a retirar la Tarja de la 
P.E.M., previa entrega de dues fotografíes tr.n.anycar-
net. 

ASSAM3LEA GENERAL ORDINARIA 
D'acord amb lo,que determina l'articulat de l'E'sta-

tut social, l'Assamblea d'enguany tindra lloc un diu -
menge de la segona quinzena del proper mes de desem-
bre, lo qual-dia, lloc i ordre del dia- es comunicará 
per mitjá d'una convocatoria. Les proposicions que es 
desitji presentar deuen ésser enviades a Secretaría, 
fins vuit dies abana del 15 de Desembre. 

CAMPIONAT DE GRACIA. D'AILETIStCa 
El Grup forma" "part -de lo. comissió* organitzadora dele 

campionats, que es celebraran el dia 7 al camp del C.D. 
Hispá-Prances (carrer Cerdenya-Providencia),a les 9 
del matí. Espereza que no mancará ningií per animar el 
nostre equíp que hi participará. 

CURSA JEAN BQUIf; 1949 
Han donat comenjament els entrenaments deis nostres 

atletes, per pendre part en aquesta tradicional prova 
barcelonina. Tots éls que desitjint participar~'ii,oal 
que es posin en contacte amb el Delegat Josep Artigal. 

DEL I CAMPIONAT SOCIAL D'ATLETISME 
El passat dia" '¿\ d'octu'bre í" en sesi<5 de tarda, se 

varen celebrar a l'Estadi de Montjuic els nostres cam
pionats d,atletism3, que van obxenir un bon éxit de 
participants, encara que no total, dones hi varen haver 
molts atletesque no van poguer presentar-se, degut a 
qué l'autoritzaciá per utilitzar la pista Municipal 
ens fou concedida molt de sobte i sense antelacio. 

Totes les proves transcorregueren molt disputades i 
les marques obtingudes potser no reflexent del tot la 
classe deis nostres atletes, per una part potser per 
torbar-nos en un mes que la temporada de pista ja es 
finida i per l'altra, per la temperatura un xic freda 
que va fer aquella tarda. Cal suposar que les Barquea 
d'avui son susceptibles de notable millora en una al-
tre ocasid.Cal remarcar les actuacions deis atletes Ru
bio, Rebull.Salgado,Oliva, així com la de l'amic Massa-
na,que va donar "tot un exemple de valor eernorrÍTi, 



CAMPÁfelENT SE LA J.E.V. 
Aquesta magnífica entitat vilafranquina,en la cual ens 

plau oomptar-M amb molt a bons end.oss va celebrar els pa-
-jsate dies 9 i 10 un camping-aplec a Gélida', que va trans-
córrer amb molt d'exit, per lo qual felicitem ais companys 
de la "Joventut". El &rup va participar en totes les pro-
ves i va obtenir els següents resultats: Cursa de muntanya 
"contra, rellotge": 1er. J. Mancebo; Salta amb corda: li 
Srta, Mi Soletat Martínez; Lluita a corda: El nostre equip 
va arrivar a la final, quedant com a sub-guanyador. 
CURSA D'ORIENTA CIO 

El día. ±7 dar re r el Grup va participar en aquesta cur
sa que organitza anyalment el C.E. Pirenaic, amb tres pa-
relles, de les quals va obtenir una millor classificació* 
la formada per J. Mancebo-E. Navarro? al situar-se en 12é 
lloc entre más de 100 parelles que ni van pendre part. 
CURSET L' ESCÁLALA 

El passat dia 27» va teñir lloc la clausura d'aquest 
ours amb una conferencia sobre el tema "Alta muntanya", 
a carree de l'instructor del G^A.D.E. Sr. Claudi Guillot, 
director del Curset, que ha estat seguit amb molt d*inte
rés per tots ais cursillistes, havent-los-hi proporcionat 
molt profitoses enssenyanees. 

PHEMI CONSTANCIA 1948 
Puntuada deis cinq primers classificats fins al dia 

30 del mes passat, en les dues categories: 
MASCULINA FEMENINA 

ler. Josep Compte 253 p. li. Soletat Martinez 64 p 
2cui. Joaquín Just 24-1 " 28. Mi Carme Valla 42 
3er. Lloren9 Esteve 192 " 3i. Nuri Serra 32 
4rt. Josep Artigal 169 " 4i. Nuri Gran 32 
5 é. Josep Mancebo 124 " 5i. Dolors ^nrich. 32 

En la taula d'anuncis es pot veure la puntuacid de tots 
els altres classificats. Es recorda que aquest concurs fi-
neix el dia 31 de Lesembre proper. 
FESTA DEL LANDERI 1948 

Per seguir la tradició* social d'aquesta festa, ja es 
realitsen gestions per l'organitzacio de l'anada a Mont
serrat amb dues expedicions, una a peu i lraltra en un 
autocar especial Oportunament es donarán tots els detalPs 
concrets per poguer comen9ar a fer les inscripcions, així 
com el dia en Q.u^ GS celebrera la festa dintre del mes de 
De3embre vinent. 
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