
· ,Bgrupaclo
excursionista
alalaia caravana

CARRER ANSELM CLAVE, 3 - TELEFON 293 12 57 - VILANOVA I LA GELTRU

CIRCULAR PER ALS
JULIOL DEL 1968
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Para el día 13 de Junio, a las 10'30 h.
de la noche, en el local social tendrá
lugar la Asamblea Ordinaria de Socios
bajo la siguiente orden del día:

1.° Lectura y aprobación del acta ante

rior.

2.° Lectura de las actividades realiza
das.

3.° Lectura del estado económico de
la Entidad.

4.° Ruegos y preguntas.
La junta directiva convoca a los Sres.

socios para dicha asamblea.

Xocolatada

Bastonada a l'Olla

Ghinkama

Sorteig de la taula i quatre cadires:
Sr. Vidal.

Sardanes a cárrec de "TOCADISCOS"

Concurs Fotografic:
Foren presentades 26 fotografies i va

ren resultar guanyadors el següents
senyors:

1.° Xavier Salieras
2.° Hel.leni Marqués
3.° Carbonell

SECCIO DE MUNTANYA
DADES TECNIQUES DEL CAMPAMENT

DE PRIMAVERA • AIGUAVIVA

COMISSIO ORGANITZADORA: Partit Infantil de Fútbol:
Cap Campament: Hel.leni Marqués Resul tat: 1-0 a favor deis guanyadors.
Recepcionistes: Joan Ferrer i Alvar Ar-

chilla
Presentador Foc: Ramon Martí
Informació: Antoni Cutillas i Antoni

Campillo
Transport i propaganda: Pere Molins i

David Vidal
Relacions públiques: Joan Fusté i Xa

vier Salieras
Correspondencia altres entltats: Joan

Ferrer
Tandes plantades: 31
Acampadors: 80 + 10 infantils
Assistents el diumenge: 40 + 3 infan-

tils.
AClES REALITZATS

Concurs de Rami!lets:
1.a Sra. Mart ínez
2.a Srta. Pujol
3.a Srta. Llaverías

Resultats de la Ghinkama:
1.° Ramon Martí - Joan Martínez
2.° Núr!a Vila - Josep Bruna
3.° Manuel Mon toliu - Paquita Albet

A.E. Talaia BRC19680700_092



r;I'Up C,sleológic
Curset Social ; O" ·(iol d'Esploracions Subterranies

Aquest Curset va ser organitzat per el
Grup Espeleológic de l'Entitat, conjun
tarnent amb el E. R. E. de Vilafranca, so
ta la direcció i assessorament de lns
tructors i monitors del G. E. S. de Barce
Jona i de I'Escola Catalana d'Espeleolo
gia. El Curset va consistir d'una lllcó teó
rica i dues sortides practiques. El Curset
.s'iniciá el dia 5 de Juny a les 8'30 del
vespre amb unes paraules del President
de l 'Entitat Sr. Llurba, el qual va glossar
el significat de l'Espeleologia per la nos..
tra joventut; darrera les quals el Sr. To
rras, monitor del Curset va explicar amb
el comentari d'unes diapositives, les di
'verses técniques que es fan servir per
l'exploració d'avencs 'i coves. A continua
cíó el Sr. Andrés passa a explicar I'ori
ge n de les CQ"ieS i avenes amb dibuixos
j q rá tics, i com epíleg de la 11i9Ó, el Sr.
Belenguer va passar unes diapositives

de les campanyes més recents del G.E.S.
a Franca i al Nord d'Espanya.

A l primer acte d'aquest Curset hi assis
tiren 9 cursetistes i nombrasos socís de
l'Ent itat.

La primera sortida de practiques fou
efectuada el diumenge dia 9 de Juny, a
la pa ret de Can Roca a Castelldefels. S'hi
va n ensenyar les diverses técniques i for
mes de fer nusos, baixar i pujar les es
cales electrón, baixar en "rappel" i pu
jar una escala electron amb autoassegu
ranca del nus "prussic". Aquesta sortida
va ésser dirigida pels monitors Josep M."
'Torras i Llu is Cots, amb l'assistencia de
7 e .rset istes del Grup Espeleológic de
l 'Atalaya i 2 del E. R .E. de Vilafranca. La
sort ida va agradar rnolt als components
del e irset qu e eran princ ipiants.

La seg ona so rtida de practiques i úl
t ima del e rrset , va ser feta el dia 16 de
Juny 21 l' Avenc d'En Sellerés, que esta
sito'1t e ~ el terme rnunicipaí de Begues i
t é sr metros de tondarla. Aquest avene
té la part icularitat que des de tora no
se nb ge ns que ha sigui , dones I'en ra-

da es en unes penyes, te forma horitzon
tal i després de passar un laminador molt
estret s'obra un pou de 30 metres de
fons, el qual dona en uns altres (JOUS fins
arribar als 85 metres.

Els cursetistes que assistiren a aquesta
sortida, després d'assistir a I'acte de re
partiment de premis que es va celebrar
a la nostra Entitat el dissabte, alguns
d'ells tenien premis, varen sortir de Vi
lanova a les 12 de la nit amb una furgo
neta que els trasl.lada fins el Km. 15 de
la carretera de Gavá a Olesa de Bones
valls, on varen pernoctar per el sistema
vivac sota uns pins. Els monitors varen
arribar el diumenge a les 8 del matí, El
dia va resultar molt emboirat i una mica
plujós; pero a pesar d'aixó, I'éxit va acorn
panyar al Curset.
CURSETISTES G. E. T.

Albert Bayo
Josep 8ertran
Antoni Campillo
Pere Ferré
Joan Ferrer
Santi Marrugat
Antoni Ruiz
Lluis Soler

CURSETISTES E~ R. E.
Jordi Carbonell
Lluis Montaner

MONITOR,S G. E.. S"
Altimi r
Osear Andrés
Lluis Be ienguer
Lluis Cots
Josep M.Ll To rras
També hi assistl el President de la Sec

ció de Muntanya: Sr. Hel .leni Marqués.
Esperem i conñern que aquest Curset

Social sera la renovació de les .activitats
espe leoloqlques a la nostre Entitat, i que
els no IS e!ements qu e amb aquest Cur
set s'han incorporat , puguin fer reviure
el que to ts dessitjem: el Grup Esoeíolóalc
" Tala ia" .

RAT PENAT



Secció de Cultura
VOCABULARI per A. RION

En una altra acasió des d'aquestes pa
gines ja ens vam referir a I'ús incorrecte
de mots i expressions manllevats del cas
tella. Avui volem tornar a parlar d'aquests

NO DIGUEM
"Atún"
"bassura, bassureru"
"obrelates"
"vajilla"
"puestu"
"lavadora"
"gafes o lentes"
"fresa, fresó"
"poste"
"antes"
"en vez de ... "
"trofeig"
" perteneix"
bitllet "d'ida i vuelta"
"al fi i al cap"
"goma de borrar"
posar les mans a les butxaques

Hem de tenir cura sempre d'emprar el
dir. Un vocabulari extens i variat és el

SORTEIG
En el sorteig corresponent al mes de

Juny ha estat premiat el soci Abel An
dreu i Garrigó amb el Ilibre "El desafío
americano", autor J. J. Servan-Schreiber.

El soci premiat pot passar a recollir
el Ilibre quaisevol dimarts o dijous de 8 a
10 del vespre; caduca als 60 dies del sor
teig.

En cas de no ésser recollit, passará a
formar part de la nostra biblioteca.

SECCIO ESQUI

Los campeonatos femeninos de esquí
se celebraron los días 11, 12, 13, 14 Y 15
de Abril, en Llesuí, la modalidad de la
prueba fué de descenso en una manga,
las clasificaciones quedaron de la si-
guiente forma:

1.a Ana M.a Ferrer
2.a Montserrat Carbonell
3.a Montser rat Romero

castellanismes perque creiem que conel
xer les expresions genu'ines de cada idio
ma és afavorir-Ios a tots dos.

SINO
Tonyina
escombraries, escombriaire
obrellaunes
vaixella
lIoc
rentadora, maquina de rentar
ulleres
maduixa, maduixó
palo post
abans
en Iloc de ... en comptes de ...
trofeu
pertany
bitllet d'anar i tornar
al cap i a la fi
goma d'esborrar
ficar les mans a les butxaques

mot més adient a cada cosa que volem
millor signe de cultura.

BIBLIOTECA
Des del present mes de Juliol, el ser·

vei de prestació de Ilibres s'eíectuará els
divendres de 8 a 9'30 de la tarda a cárrec
del nou bibliotecari, I'amic Jordi Gudín,
el qual s'ha compromés en exercir la se
va misió arnb l'eficiéncia i responsabili
tat que ti son reconegudes.

SECCIO MIJNTANYA

PREMI CONSTANCIA 1967-68
MASCULlo - 1 Josep M.a Ráfols, 80

punts; 2 Joan Fusté, 69; 3 Joan Ferrer,
68 punts.

FEMENL- 1 Dolors Tribaldo, 68 punts;
2 Margarida Paterna, 53; 3 Nuria Vila, SO
punts.

INFANTIL.- 1 Josep Candela, 64 punts;
2 Manuel Marqués, 41; 3 María R.a Fus
té, 35 punts.

PRE MI AL MILLOR MARXADOR.- Tro
feu Josep A. Rión.- Marcel.li Ferrer.



, s
El mun i ¡p i de anta Ma rga ri da i Mo n

j as esta consti tuit per un con ju nt d 'agre
gats, algun d'e lls de centen ars d' habi

tants , com en Els Monjas on radi ca
I'Ajun ame nt , i d 'alt res de qu atre a sis
'c a , corn a Puigdasser. La re lac ió de is
nuc li s si uat en aquest terme mun icipal
'és la segü ent: Els Mo njes, Les Casetes
d 'en Sal ines, Can Rubió, Sa nta Margari
da , La Costa, Espit lles, Pla de l 'Esta c ió ,
Pu igda ser, a Rápita, Gerdanya la, La

Re vira i Mo squeroles.
Fa alg m ern ps ens cr idá I'atenc ió el

no m d'Espit lles -en al gun mapa I'hem
v ist desiqnat arnb el topon im de Gastell
d 'Esplt lles-c- i de c idírem de reali tzar una
v isita a a tuell ind ret. Més avall de I'er 
mi ta de Pen yafe! i de I'an tiga masia del
ma eix 10m, e d ireccl ó a Santa Marga
rida, ens t ro bem am b un agrupament de
quatre case s q ue formen I'agreg at d'Es
pitl les . Són les an omena des El Castell,
Can Rito, Gan Tr inquet i Can Bru gal. La
c asa e neguda amb el nom d'EI Gastell
és la rnés modern a del conju nt , posseint
uns espaiosos cellers i magatzems.

Prequnt árern a una veina del ll oqa ret el
mot iu de la denominaciá d 'aque lla casa,
i ens contesta qu e en te mps deis seus
avis en aquell mateix Iloe hi havia un cas
tell o quan me nys una masia amb una to
rre' com la de l prope r po ble de Moja.
Aq uest edific i cert dia s 'enru n á per com
plet i el s seu s habita nts s'albergaren pro
visionalment a Can Brugal -la casa de
la nostra in formadora- fins que estigué
co nt ru'ida I'act ual vivenda, la qual porta
la data del 1859, detall que ens pot do
nar una idea aproximada de I'any en que
s'ensulcia el castelL

De documentació antiga referent a
aq uest indret, poca cosa ens han facili
ta t , i res en absolut que delati l'exlsténcia
d'un ca stell. A I'obra "Vilafranca Antiga"
s'esmenta que a l'Edat Mitjana hi havia
un a creu anomenada d'Espitlles i que

rn és tard es des iqná amb el nom de Greu
de San Salvador. Se ons Mila i Fonta
nals en les " Obres Comp letes" ens diu
que l 'any 974 les possessions de Sant
Per e de Roda, en but l a oto rgada per
Benet IV a l 'abat Ildesindus, eAl el terma
d 'Olérdol a i a l Pen edes, compren ien en
tre alt res, e ls l locs de Viladellops, Llacu
nalba i Esp lt lles, En el "Cartulari de Sant
Gugat" hi ha un do curnen t datat el 18
d 'ago st del 993 en el qu al Guil l iric, v idu
de la di funta Ermeslnda, fa donac ió al
cenob i val len c d' al uns al ous situ ats en
el terme del "cast ro Olerdula" en els
Iloes ano rnen ats " ipsa Senabre" i "ipsa
Espili as" .

En aquesta ex presi ó lIa tin itzada veiem
un a sim ilitud am b els no rns " espil ls" i
" esple lls" que, segons els estu dis de to
pon imia de Joan Coromines, són ap licats
en e l sent it de !Ioc de guaita o ta laia.
( En el terme de Sant Sadu rní d' Ano ia hi
ha un Ilogaret que por ta e l nom d'Espiel ls
i a Mo ja hi ha un indret dit Els Esp ine lls).
Hi ha una altre accepció qu e no desd iu
de la primera, que és la referent a la pa
raul a " esp itllera", for at o re ixeta per a
guaitar, o també obertura estreta en un
mur pe r a disparar sagetes o armes de
foco Ambdós sign ificats 'ind iquen l'exlsten
cia d'un edifici fortificat dedicat a la vi
gilancia i defensa d 'un sector de I'antic
terme d'Olerdola,

Pro bablement dins la jurisd icció
d'aquest ca stell o torre hi esta ria situada
la propera ermita de Penyafel que con
serva alguns detalls arqu ltectónics antics.
En els anys 1097 i 1143 es troben esments
d'una "fortitudine Penna Fidelis", fortale
sa que per l'exceslva proximitat a la d'Es
pltlles fa suposar que podria tractar-se
d'una sola i únlca construcció.

A més de la Torre de Moja, existien en
aquell sector altres construccions defen
sives tals com la Torre de Santa Marga
rida (esmentada en els anys 978, 979 i



996); Torre de Magrinya (99 7 i 1006) que
hom creu identificar el Iloc am b el Mas
Granell; Torre de Vitrá o Vid rá (1013, se
gurament radicad a als Mon jos; To rre de
La Vall (978, 980 i 990) ; Torre de Rovira
de Fontcavalle ra (985), i Torre de la Torta
(979). Hi havia ta mbé la To rre de Penya-
tort on nas que San Ramon i en quin 1I0c
.s'edificá po steriorment el Conven t de
Sant Dornenec. Prop d'aquest convent i
rn és amunt del Mas Castel lar hi ha una
masia anomenada La Torreta, que si be
en I'actualitat no pesee ix cap sistema de
defensa medieval, el no m sem bl a indicar
un antic punt de guaita.

Esmentarem finalmen t que en el te rme
de Santa Ma rgarida i Els Monjos s'han

fet no mbr oses trob alle s iberiques, espe
cialment sepultures, en el Mas Caste llar,
La Riera i Fabri ca Freixes. Ta mbé era Iloc
de pas de la Via Au gusta, anomenada a
l'Edat Mitjana, Calcada Francina. En el
ca mp de la op onímia hi ha una serie de
no ms amb regust de Ilegenda, corn la
Font de la Mare de Déu, on es diu que
fou trobada una imatge de la Verge que
es venerava a Penyaf el. Al t res no ms in
teressants són la Font Enc antada, Font
Febrosa, Font de Mata-Rectors, Torrent
de la Bruixa, Torrent de Sal i Peb re, Mo-""
ll de Malamort , l'Aranya i alguns més per
a nodrir el fo lk lo re penedesenc.

J . VIRELLA

.NOTICIARI
Enguany, el passat dia 15 de ju ny, fes

tivitat de Sant Be rnat de Mentan , patró
deis excu rs ionistes, en la tradi ci onal vet
liada cornmernorativa, du rant la qual s ón
e ntreqats els premis lntitui ts pe r l'Entitat ,
fou lIiurat per primera vegada el " Troíeu
.Josep A. Rión", ato rgat al soci que més
bona actuació ha -obt ingut en les curses
de muntanya celebrades durant I'última
"temporada.

Aquest trofeu ha estat intitu"it en me
merla del que fou digne soci de I'A. E.
Atalaia des de la seva fundació. La seva
activitat fou intensa tant en I'exercici
quasi ininterromput de cartees en la Junta
'Direct iva com en la participació en ex
cursions i en marxes de muntanya per
'les que sentia especial afecció i que, a la
veqada, nodrien la seva col.lecció carto
grafica que curosament anava arxivant.

Jave encara, caigué víctima d'una fatal
malaltia que I'allunyá ja per sempre del
nostre costat i de les rutes de muntanya
que tan alegrement li agradava trescar.
En just tribut al que fou apreciat consoci,
que sabé manten ir-se ponderat i impar
cialment per damunt de les petites dife
rencies i tensions de grups, la Junta Di
rect iva ha cregut oportú dedicar aquest

senz ill homenatge al malaur at company
que tan bon i inobl idable record deixá
entre nosaltres,

• • •
El proppassat 26 de maig fou ce lebrada

a Sabadell la X Assamblea Comarcal d'Es
tudiosos a la qual assistiren un grup de
socis de l'Entitat, integrats en la repre
sentació del Centre d'Estudis de la Bi
blioteca-Museu Balaguer.

L'intercanvi d'informació i col.laboració
que sol efectuar-se en el curs d'aquestes
assembleas, resulta molt profitós per a
aquells deis nostres consocls que s'inte
ressen pels aspectes culturals de I'ex
cursionisme, com son la geolog ia, heral
dica, castellologia, botánica, etc, ja que
es fa possible d'establir contactes de bo
na amistat amb experts en la materia.

Els nostres assoclats tingueren ocasió
de saludar entre altres persones que
han prestigiat I'excursionisme catalá I'emi
nent geograf Pau Vila, professor de Geo
grafia i Historia de I'lnstitut Pedaqóqic de
la capital de Venecuela, el qual els re
corda la visita que ens feu junt amb el
cartóqraf Dr. Josep M.a Puchades -tam
be present a l 'Asemblea- al nostre Lo
cal Social, I'abril del 1964.



Es sabut sobradament que 'el Ga
rraf és un, lloc molt f'oradat, 'I'enim,
per tant, el q.ue'se'n podría dir un
pais tot corcat, una comarca forada
d,a.. Aquesta mai riingú I'ha volsut.
EIs pobladors prehistórics la rebut
ia.ven i hi feien poca estada, Sernpro
ha esdevingut un Iloc solitari, un
gran morro rocós al costar de la
desembocadura del Llobregat que res
deixava de banda, lloc esquerp i pun,
xent, Es aquest un dels motius del
perqué les. principals comunícacions
passin per la depressió del Penedes
j'ades de la prehistoria. L'homs no
Iliga amb el Garraf, Per la vida an
tiga hi ha realment pocues cavitats
on amagar-se ---..JrefeTent a covesr-
mentre que per altre part s'hi traben
molts avenes, molts cuscons, moltes
arg·el1agu'es i també pe1dra punxent,
Amb tot, a mida. oue va avaneant la
civilització també es va poblant cada
vegada més primerament les vore
res planes dels rius, després pugen
pels costers fins arribar a poblar els
més amagats racons, inclús amb mi
grades terres, amb feixes primes i su
perposades, veritables d'enginy. 1 fi
nalment, un nou retrocés fa despo
blar el qu'e abans ,era bien. treb'allat.
A'Qu,est 'e:squer p· Garraf fo'u ,dom in,at
a través ,d'el temps, a,planant costers,
r ·em,e,na.nt nOves trerr;es:, tap'ant forats
si c'o·nvrenia (1).

T:e·nien un proee,diment en a:ctua.r
d'aq,uesta fo·rma un xie variat se/gong
·el caSi ,del racó qu,ees tractav.a, p,ero
qu,e duia una mateixa orie'nta:ciá,
construir fieixes i acons1e¡guir' nou,s
cultius. Primeram,e'ntes, treb,allar'e'n
,els llocs més te,rr'ossosl i plans·, vore
re.s ·de riu, doli.nes, (2) i 'cost e'r s te
rrO'S'SiO'S. Qu,e tl}e~n'cav€n , mar'g'es inter
mitjo's p'er tal d'a.slSlegur·ar que' la te
rra no fos arrastrada en tre,ballar~Ja

i ,d,es,p:rés le.s feixes, més p'etites, sle
guint tot un proee:dim,ent molt curiós
q:u'e' a co,ntinu,a:ció ,exp,o'Siar ém : p,er tal
d'a.sse'gurar les, rib,es p'rop'er€'s a co
r ren ts d 'aigua si feien, m arjard,es ,dr,e-

tes i les més properes 'a s!er castiga
des els donaven talús -qu·e vol dir
certa inclinació per tal oue siguin
més segurs-, assegurant així fOTtS.
contingents de, terra ·dle treball. En
els coster., terrosos els, marges també
eren atalusats i e :8 Ieien més alts: del. .
que convenia p,e,rqué' anessin retenínt,
les terres que piel treball s'esllevissa
ben. Així trobareu marges qU.e han
estat refets dues i tres vegades per
tal de contenir la terra que s'anava
arriant. Les Ieixes més petites i 'en -
cinzlerades acostumen a·ser planes,
[a cue el procediment també era un
xic dif'erent. Aquestes eran construí
des ,e'n Ilocs menys terrosos i leSI 'co
mencavaper fer un marga que s'ana
va reomplint p'er la pa:rt interior amb
pedra més menuda i matxaca (3) oue
variava de gruix segóns el racó. Aquí
acostumaven a. ser mariades ,d,e do
ble filera o' sigui exterior i interior
deixant un espai oue reomplien amb
terra -e~sp'ai d'e' cuaranta a cinquan
ta centímetres-e- i Que molt sovint
era terra traginada d'altres Ilocs (4)
tot formant grans costers Iaberíntics
alguns d'ells treballats a má o sigui
amb I'eina que' €:n diuen «fanga»,
avui eump1letament e'n Ide.sÜs, pero-
qu·e és p:ossibl'e tro,bar ·en,c.ar a ·en al
guns p,oblesd:el nosltr:e' Pirin,eu v,eu:re
treb·allar amb ,aqu·est a ,e·in·a e'n vies d:e·
d,es:ap,ariciÓ.

Aquestes: feix'es vaT1en se:r planta
.delS: ·de vinya e·n un pLrincipi fins qu,e·
la filoxera hi féu lel gran €ist.rall, que-
,d,an t a.questes ab,a,ndona:de·s. Replan
ta,d,es més taTd amb rel n·o,u cep' de
p·eu bort. dit maio,l, 'o pla,ntant~les

d'arbres co·m garrofeirs, olliv,er'e:s~

ametllers. etc. i altres! quefda,nt com
pletament 'aban don a:de's.

De·guta les 'n oves planta·cions, vi
nieo,les relS feren mo,ltsl ,estudis pe'r les
novels e·nfermetats. qu·e, alquestes: re
p'olrta.ren tals co'm el «mild,e'w» vul
garment m íldiu i la malura, que són
estud~ at ., ·,ex l'~ · olIó ~ ica ·d e "lJila:fr an-



ca. A 1St . Pere de Ribes e·s f'eren nom
hrosos cursets dedicats al nasés que
plantava amb peu bort la vinya de
nou, ·on s'usareri procediments que
avui len dia encara són els mateixos.
i sentericiant que rel Garraf és per
exellencia Iloc a propósit pel cultiu
de dita planta. Degut a tot aixó (5)
les vinves abandonen els costers per
conouerír les planes,

Antoni FERR,ER
NO'TES

(o) El Fened és es div ideix en tres subco
m arques prou ben del imitades, Alt Penedés,
capital V'ilafranca. Baix Pened és, capital
El Vendrell, Aquests sectors parteixen pel lí
mi t de la provfncia ien la seva part rnitja i a
l a p ar t S\;'I e l Massís d'el Garraf que talla per
les Ser r es de Sto M iq u el i l a T' alai a quedant
aixf el Garraf sep ar at i qu·e el representa Vi
.lan ova i la Gel trú. Les tres formen el con
junt del Penedés,

(I) Tal es el fet dels av encs d el Cofi, prop
de Vilanova, el de Can Suriol, prop de Oli
valla i l 'Avene de les Granotes a Castellde
fels e nt re al tres.

En el cas de l'Avene de Can Suriol se Ii
tapa la boca per por a m alestruganees i pre_
.servar qu e no hi caigués ningú i en la cova-

avenc del mateix n om s e 1i tapa la primi
tiva entrada degut a la construcció ·d ' un a
feix a de costero (veu, nota 3)·

(2) El sec t or de dolines treballades més irn-
por tan t, és el de Carnpgra s,

\(3 ) Tal és el cas dels costers de la Font
d'En Bonet,

(4) Moltes vegades aquesta terra era tra ns
portada de dintre de coves o baumes p er tal
d''aprofitar el fe m natural que aquest con
tenia.

(S} Per traetar el mildiu s 'han d 'ensofa tar
les vínyes amb una composició de sulfat de
coure i cale, Aixó 'n ecesit a rnolta aigua i en
els costers és difícil d' obtenir-Ia. En, els

plans es recull millor amb cisterries, aigua
que també er a aprofitada per l 'ús deIs page
sos oer euinar i beure, ja que acosturnaven
a :pa

1

ssa r el 'dia a l carnp i de vegades setrna
ne s sen ceres. E s un costum avui en des ús,
Aixó tarnbé reporta la decaiguda del vi de
grau que saconseguia als costers ja que en
eIs pIans, havent-hi més terra també produeix
m és vi pero el grau minva. Avui, al camp
de Vilanova inclús s 'ha d'abandonar el cultiu
de vinyes per resultar improductives degut 'a
I'encariment de ma d'obra i de les rnatér ies
primes p-er al tractarnent com és el sulfat de
coure i el sofre per la m.alura així com el
baix preu que el pagés Ih a de vendre el vi .

(Continuara)

~CÜIJ¿tats ~eal¿t3'"Jes
'Dies 5, 6 i 7 de Gener
Esquí als Rassos de Peguera
Vocal: X. Salieras. 27 assistents.
Dies 5, 6 i 7 de Gener
Excu rsió al Moixaró
Vocal: \,1. Julia. 3 assistents.
-Dia 14 Gener
Espeleologia Cava de la Merla
Vocal: M. García. 8 assistents.
Dia 14 Gener
Sortida preparació Marxa Social
Vocal. A. Ordovás. 3 assistents.
Dia 21 Gener
Travessa i escalada al Garr af
'Vocal: A. Archilla. 8 ass istents.
Dia 14 Gener
Vilanova - Sant MiqueJ - Vila o a
Vocal: J. Julia. 4 ass iste n
Dia 21 Gener
Gava - Ararnprun , El - Garraí
Vocal: M. Ferrer. 18 assiste n s.
Dia 27 Gener
Vilanova - Pui qmontq r ós - Cañe lías

Je 'Jene~ CI 9n"e~ Jet 1968
Vocal: R. Lazada. 7 , assistents

Dia 28 Gener
Preparació Marxa Social
Vocal: A. Ordovás. 6 assistents.

Dia 4 Febrer
Vocal: L. Daviu. 3 assistents.

Dies 3 i 4 Febrer
Assisténcia al Campament d'hivern del
c. E. Montblanch (Mirador de la Pena)

. Vocal: H. Marqués. 3 assistents.
Dia 4 Febrer
Castelldefels - Castell de l'Ararnprunya 
Font del Ferro - Gavá
Vocal: J. Fusté. 13 assistents.·

Día 11 Febrer
Matinal al cim de l'Atalaia (C. Jovenil)
Practiques de Socorrisme
Vocal: M. Ferrer. 15 assistents .

Dla 1 ~1 Febrer
Vi iano la - At alaia - Pla Palme ros - Vila
no va
Vocal: R. Lazada. 5 ass iste nts.

només les oplnlons de lIurs aut ors)



Dies 10 i 11 Febrer
Vilanova - Ribes de Fresser - Núria - Puig
mal
Vocal: J. Elías. 3 assistents.

Dia 11 Febrer
Ruta de les Capelles
Vocal: R. Martí. 4 assistents.

Dies 10 i 11 Febrer
Espeleologia_Avenc Emili Sabaté
Vocal: P. Ferré. 2 assistents.

Dia 18 Febrer
Campionats Socials d'Esquí (La Molina)
Vocal: Comissió. 47 assistents.

Dia 18 Febrer
Vilanova - Canyelles - Sant Miquel - Vila
nova
Vocal: R. Lazada. 3 assistents.

Dia 18 Febrer
Espeleologia Avenc de les Ventoses
Vocal: LI. Daviu. 7 assistents.

Dia 18 Febrer
Garraf . Campdasens - Can Planes - Casa
Vella - Can t.lussá - Garraf
Vocal: J. Fuste. 4 assistents.

Teixits

Dies 2 i 3 Mar~

Garrar - Carnpqrás - Morella - AQuiles 
Castell de l 'Ararnprunya - Gavá
Vo cal: J. Bertrán, 2 assistents.
Día 3 Mar€;
Espeleologia al Avenc de les Ventoses
Vocal: L1. Daviu. 9 assistents.
Dla 3 Mar~

Travessa Roda - Albinyana - Sant Vicens
Vocal: M. Paterna. 14 assistents.
Dia 10 Mar~

Espeleologia a les Ventases
Vocal: LI. Daviu. 7 assistents.
Oles 16 i 17 Marf;
Espeleologia Avenc del Escarrá
Vocal: A. Archilla. 4 assistents.
Dies 16, 17, 18 i 19 Marf;
Ref. Sant Jordi - Puiqcerdá - Ref. Baldricb
Vocal: J. Julia. 2 assistents
Dies 16, 17, 18 i :19 Marf;
Refugi Baldrich
Vocal: J. Candela. 5 assistents.
Dia 24 Mar«;
X Marxa Social La Llacuna - Sant Martl
de Tous
Vocal: Comissió. 104 assistents.

LOEN
Carrer Cervante's, 10

VILANOVA I LA GELTRU

Us aconsella que abans de renovar el
vostre vestuari de primavera i d'estiu
examineu les seves existencies.

GRAN 8ELECCIO

10% de descompte als socis de l'Agrupació

President: Antoni Llurba, Secretari: Manuel I\~ontonu, Direcci6 Circular: Xavler Capdet•.
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