
FEDERADOS A

federación catalana <u ~mO"ntialr.{·Q~

federación catalana~~:etl~:

comité de exploracio
asociación española d

89312
Q57

- VILA·... ··_ .....-.. ...LAVE 3 - TELEFDARRER A SE

e C U L A R E LS s O e 1s

A binya a és un poble del Baí
Pen edos, esglaonat al v esan d na
co ta a 190 m. d al itud. El mu ici i
compta a més amb els agregats e
Les Peces i Masies del Torren. 1
terme llinda amb el 'd 'El en dr el
a capital de la comarca. El nom

d Albinyana prové etimológicamen
del gentilici Ilat í «Albiniana» el
qual deriva a íx í mateix del mo <al
bus» , blanco No oblidem que aques a
zona del Penedes rebé una inten a
coloni zación romana.

any 986 Albinyana Oil reconque
ida per Adalber , fill del vescomte

G uit ar d . Quan Adalbert morí, 'an
010, deixñ el castel al monestir de
an t Cugat. Aquests fets s' expliquen

en un plet datat e 013, i que com la
gr an m a jor ia ,de documentació can
ultada per a elaborar aques t re
a , em extret de Cartoral de S an

Cugat. Segons el testamen d 'Adal
bert le afran acions de «ipsum

as rum que di cun lbiniana» e en
el erme de « . O · a» 'pel «rege » i

«ip a villa de ha abuis» ( o
i ar iba al «ips reger quem
A ornar» i a «vil a q e y ace
igos» (Ortigós i e tre e e me

« ast o Vetuli Cas ,e' ví >. de <l\ o
e azellis 1 Mon el.. Mige .a

p ja pel cim de «Schena o a> u
és del te me del «Kast o Caldarii»
Calders i segueix per la serra fin

a la «rasu a petri ia» . pel cim de la
er a a «ipsa fon e de ipsa mur a>

fins al terme de «Berai i de «Roda >,
seguint per 1 es re «d Alast r o» (Bo
na re a la fon de «Iunchosa) . se -
d ei per la serra a {laguna b .a>
( ubials? i el ({ a ela que dicun

uce> (La ou i per la ana i ila
. dita « be la» sobre el Gaia . a or e
d A bella (d denya? per les « o
te) meandres del i . A Ce ~ amb
la « illa entes» i el pelag ano ,e
nat «Salame» pel « er ·olon o
t em: Montfe rf i pe la pa ad
( r anonne», segueix al «CIo > i «1 e-
dera. per (1 i copal » a Bi al ,

n a 1 esmen a erme e « . a .
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El Castell d'Albinyana
Albinyana és un poble del Baix

Penedès, esglaonat al vesant d'una
costa a 190 m. d'altitud. El municipi
compta a més amb els agregats de
Les Peces i Masies del Torrent. El
terme llinda amb el d'El Vendrell,
la capital de la comarca. El nom
d'Albinyana prové etimològicament
del gentilici llatí «Albiniana», el
qual deriva així mateix del mot «al
bus», blanc. No oblidem que aquesta
zona del Penedès rebé una intensa
colonitzación romana.

L'any 986 Albinyana fou reconque
rida per Adalbert, fill del vescomte
Guitard. Quan Adalbert morí, l'any
1010, deixà el castell al monestir de
Sant Cugat. Aquests fets s'expliquen
en un plet datat el 1013, i que com la
gran majoria de documentació con
sultada per a elaborar aquest tre
ball, hem extret del Cartoral de Sant
Cugat. Segons el testament d'Adal
bert, les afrontacions de «ipsum
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kastrum qUè dicunt Albiniana», eren
el terme de «s. Oliva» pel «regen> i

«ipsa villa de Thomabuis» (Tomoví)
i arriba al «ipso reger quem dicunt
Albornar}} i la «villa que vocent Ur
tigos» (Ortigós) i entre el terme de
«kastro Ve tuli» (Castellví» i de ({l\l[on
te MazellÏ)> (El Montmell) .. A Migdia
puja pel cim de «Schena Rosa», que
és del terme del «Kastro Caldarii»
(Calders) i segueix per la serra fins
a la «laguna petricia» i pel cim de la
serra a «ipsa fonte de ipsa murta»
fins al terme de «Bera» i de «Roda»,
seguint per l'estret «d'Alastro» (Bo
nastre) a la font de «lunchosa» i se
gueix per la serra a «Jaguna Rubia»
(Rubials?) i el ({Kastelar que dicunt
Nuce» (La Nou) i per la plana i vila
dita «Abella» sobre el Gaià. La torre
d'Abella (d'Ardenya?) per les «Tor
tes» (meandres del riu). A cerÇ amb
la «Villa Ventos» i el pèlag anome
nat «Salamo», pel «Ferriolon mon
tem» (Montferrí) i per la parada
«Aranonne», segueix al «Clot» i «l'e
dera» per «l'Episcopal» (La Bisbal),
fins a l'esmentat terme de «s. Oliva».



C0111 es pot veu r e el t er m e era bas
tan ; extens.

Aquest testarnent dAdalbert Iou
impugriat pe] seu germ; Geribert, el
qual reivindicava t ambe ten ir drets
sobre la t or r e de Moja , L 'abat G ui
t ard comparegue el 1011 dav an t el
corn te Raman, al palau de Barcelo11a,
i aquest fe u justicia i senten cia q ue
I'c smen .a da .or r e i el «cast r um Al
b ig rian a» a111b els seus t erm es el"en
pertenencia: potestat de Sant Cugat .
Aquesta possesi ó del castell «dAl-
b irmana» fou confirmada el 1013 jun t
amb l 'alou de Santa Oliva i C'alders,
pertenencia ·t aln bé del cenobio

El 1040, I'abat de San t Cugat es
tableix a Bernat Odger ele Cas tellet ,
al castell d 'Albinyana i els se L1S ter 
.mes. v-cul.tius i .er rns, -f Oq -U-6 S ,- b oscos. .
molins i rius que b aixen cap al p la.
L'h i dóna amb la co rid ici ó de bastir 
h i un castell (l 'anterior estaria ende
r rocat ) i t en ir-h i acabada en el ter
m e de set anys, un a t orr e fe LJa de
e ~ 1 1· V""' e ,.....1~....,. ~,.... ""~ ~'"' """ -e .,. "' - t a p ro "-'1 S Q1 ~ -1 .
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cada, El 1069, «Bernardus» fill dOger
de Castellet, i la sev a muller «Gui
la» , donen a «Go11balli') i esposa «Si
car is» llur filIa el castell d Alb iny a
na am b els seus termes, que t en ia
per d oria ció de Sant Cugat.

El 1088 els germans Er rnen gol i
Bereriguer Bernat , fills de «Berriar
dus Audegarii» , de Castellet , donen a
Pone G u illern i Bereriguer Bernat i
esposa, el ca stell d 'Albinyana, el
qual esta destruit, solitari i erm, sen 
se habitants i serise t r eb allar les t e
rres, a causa de la por als «ismahel i
t is». A més de les muntanyes i les
vaIls, case s i cor rals , f onts, b oscos i
p ast ures, s inclo uen en el term e {(via
ductibus» , «tl1rris» i «spelunciis» (co 
ves ). Con1 a afrontacions s esmenten
el torr en t de La Bisbal o de «Guas-
ch o», la «fontern de Tomabui» ,
«l 'str a t am superiorerris que va a Ta
marit , el castell de «s. Vincenti» , el
«Vas» , la «villam Ventas» , el «Kas
·t r u_m de Roda, la «Guardia de Gon
ter» , la «Guardia de Bernard» la
«villam Lentisclosa» , el torrent de
«Salam on, «ipsos Ferretons» , la «Vl-

lla Lorel» (Masllorenc") , el «Moritis
F'erreol i» , la «Ia cuna de Rodenadel»
(R c d onvá " ), les «Karreroles» ,' l a c o
va de «Folgrada , «ipsas guardiolas» ,
el «Lebrosel» i l a cova «de Guascl1}}.

El 1098, el papa Urba 11 confir m a
les possessions de Sant Cugat, i en
tre altres Ilocs in d ica el «castellum
de Albinana cum ecclesia sua», Es el
pri __.pr esment de I'ex ist cn cin d 'una
església. El 1120, el papa Calixto 11
en conf rrnar ]es propietats i .b en s del
ceriobi del Va.llés , in clou «s. Bartolo
mci de A lbiniana, cum ipso castro».
El 1177, Bernat · de papiol fa donació
a Santes Creus de les pastures que té
en. els honors .et castrum meorum
Salastri)} (Bonastr e}, «Eschene Ro
se?), «Albiriiane» i «castr i de Roda».
. - El --1178, ·-G ilia de Banyeres i -··el seu
m ar it Guillem. de S. Mar t í, definei
xen 8. f avor de Sant Cuga t el castell
d Albinyana que ten.ien injustamente
I ,fS'u alment evacua i renuncia als seus
drets sob r e el castell , Bernat de Pa
p iolo El 1180 se u sci t a un p Jet en t r e
1 abat de Sant Cugat i «Petra de S te
Ila» , pel castell d 'Albinyana, que
aquest últim retenia injustamente
L any seguent , «Petrum atque Gui-
llelmun de E stelela» defineixen el
castell a favor del cenobi vallenc , re
n un cian t a t ot s els seu.s drets , excep
't u an t la dominicatura que fou de
Gu.illa de Banyeres , Guillem de S.
M ar tí i Bernat de Papiol , i així ma
teix dp {(ip so manso de turri abbata
Ii » arnbeIs Se1-1S termes i afronta
ci on s.

E l 1191, Pone de R ibes restitueix
a San.t Cuaat el castell d 'Albinyana
aue nretenia p osseir ner donació de
Ja seva t ia materna Guilia de Ban
y er es . El 1194 fe ia la renúncia defi
n it iva en. Bernat de P apiol. A canvi.
Sant Cu gat paga 500 SOlJ.S a cada un
dels renunciants. L 'any 1233, el papa
Gregori IX accepta la protecció al
monestir de Sant Cugat i a les esglé
sies de «s. Salvatoris de Calderio» ,
«s. Bartholom,ei de Albiniana» i «s.
Iu.1iani de s.Oliva». L 'any seguent,
el rei J aume 1 confirma tots els cas-

Com es pot veure el terme era bas
talli., extens.

Aquest testament d'Adalbert fou
impugnat pel seu germà Geribert, el
qual reivindicava també tenir àrets
sobre la torre de iVIoja. L'abat GUl
tard comparegué el 1011 davant el
comte Ramon, al palau de Barcelona,
i aquest féu justícia i sentencià que
l' smentadalorre i el «castrum Al
bignana» amb els seus termes eren
pertenència : potestat de Sant Cugat.
Aquesta possesió del castell «d"Al
binnana» fou confirmada el 1013 junt
amb l'alou de Santa Oliva i Calders,
pertenència també del cenobi.

El 1040, l'abat de Sant Cugat es
tableix a Bernat Odger de Castellet,
al castell d'Albinyana i els seus ter
mes, cultius i erms, roques, boscos,
molins i rius que baixen cap al pla.
L'hi dóna amb la condició de bastir
hi un castell (l'anterior estaria ende
rrocat) i tenir-hi acabada en el ter
me de set anys, una torre feta de
calç i pedra. de cinquanta pams d'al
çada. El 1069, «Bernardus» fill d'Oger
de Castellet, i la sev'3. muller «Gui
la», donen a «Gonballi» i esposa «Si
caris» llur fi]]a, el castell d Albinya
na amb els seus termes, que tenia
per donació de Sant Cugat.

El 1088 els germans Ermengol i
Berenguer Bernat, fills de «Bernar
dus Audegarii», de Castellet, donen a
Ponç Guillem i Berenguer Bernat i
esposa, el castell d'Albinyana, el
qual està dest:!.'uït, solitari i erm, sen
se habitants i sense treballar les t€
rres, a causa de la por als «ismaheJi
tis». A més de les muntanyes i les
valls, cases i corrals, fonts, boscos 1

pa5tures, s'i!lclouen en €l terme «via
ductibus», «turris» i «spelunciis» (co
ves). Com a afrontacions s'esmenten
el torrent de La Bisbal o de «Guas
cho», la «fontem de Tomabui»,
«l'stratam superiorem» que va a Ta
marit, el castell de «s. Vincenti», el
«Vas», la «villam Ventos», el «Kas
trum de Roda, la «Guardia de Gon
ter», la «Guardia de Bernard», la
«vilJam Lentisc1osa», el torrent de
«Salamon, «ipsos Ferrerons», la «vi-

lla Loreb (1\Iasllorenç?), el «Montis
Ferreoli», la «lacuna de Rodenadel»
(Rodonyà?), les «Karreroles», la co
va de «Folgrada, «ipsas guardiolas»,
el «Lebrose1» i la cova «de Guasch».

El 1098, el papa Urbà II confirrr,.~

les possessions de Sant Cugat, i en
tre altres llocs indica el «castellum
de Albinana cum ecclesia sua». Es el
primer efment de l'existència d'una
església. El 1120, el papa Calixte n
en confirmar les propietats i bens del
cenobi del Vallés. inclou «s. Bartolo
mei de Albiniana, cum ipso castro».
El 1177, Bernat de Papiol fa donació
a Santes Creus de les pastures que té
en els honors «et castrum meorum
Salastri)) (Bonastre), «Eschene Ro
se\}. «Albiniane» i «castri de Roda».

El lJ 7A, Gilia de Banyer,es i el seu
marit Gui.lJem de S. Martí, definei
xen ::l. f(:lvor de S<mt Cu.gat el castell
d'Albinyana que tenien injustament.
Igualment evacua i renuncia als seus
drets sobre el castell, Bernat de Pa
piol. El 1180 se suscita un plet entre
l'abat de Sant Cugat i «Petra de Ste
lla», pel castell d'Albinyana, que
aquest últim retenia injustament.
L'any seguent, «Petrum atque Gui
llelmun de Estelela)} defineixen el
castell a favor del cenobi vallenc, re
nunciant a tots els seus drets, excep
tuant la dominicatura que fou df'
Guilla de Banyeres, Guillem de S.
Martí i Bernat de Papiol, i així ma
teix dp «ipso manso de turri abbata
]i» arnb els seus termes i afronta-. ~

ClOns.
El 1191, Ponc de Ribes restitueix

a Sant Cu,gat el castell d'Albinyana
oue nreteni a posseir per donació de
Ja seva tia materna Guilia de Ban
yeres. El 1194 feia la renúncia den
T'itiva en Bernat de Papiol. A canvi"
Sant Cugat pagà 500 sous a cada un
dels renunciants. L'any 1233, el papa
Gregori IX accepta la protecció al
monestir de Sant Cugat i a les esglé
sies de «s. Salvatoris de Calderio»,
«s. Bartholomei de Albiniana» i «s.
Iuliani de s. Oliva». L'any seguent,
el rei Jaume l confirma tots els cas-



TOPONIM"IA URBANA

RETOLACIO DE CARRERS
LIl ca .a .:'ecel1t 11dfl estar col.loca

c..es ..les plaques coriesponents a una
,,-,e.ele Qe carl'ers prac ucament innorni,
nats rins ara. rrem ariotat e ís se
g uents riorns: CasLellet, El Greco, Ra
ca ael Ban..crer, pla~a de Catalunya
GauOI, ivrist r a r, .\1 eruaguer, Av. Ga
rraf, Av. Periedes, C. Icavent ós, Pers
i Ricart i Francesc de Sales Vidal.
Referent a aquest úl t trn nom recor-
dern que I'any 1964 en un ple rnuni
pal s 'acorda donar-lo, junt amb el de
Teodar Creus, a uns carrers del sec
tor Banderer-Roques del Pelut (ara
no sabem perqué, anomenat Aigua
cuita). El passat any es revoca par
cialment aquell acord municipal
substituint inexplicablernent aquells
noms pels de Men éndez Pelayo y
Menendez Pidal, senyors que · ten en
tota la nostra admiració i respecte .
sense pero , que els hi veiem una re
lació tan directa amb Vilanova fins
al punt de desplacar personatges' nos
trats i alterar disposicions anteriors.
A Francesc de Sales Vidal se Ii ha
donat el n om a un carrer transversal
(i que en cara no passa) al del Tigre.
Teodor Creus i Corominas sembla
que per ara s'ha q uedat sense carrero

J. V. B.

Ve de la pagina cnte ricr )
t ells i possessions de Sant Cugat, en
tre altres «Castrum vero de Caldario
,S. Vicentii, cas t rum de Albiniana
CU ll1 quadris, eastrum de s, Oliva,
castrum de Thomalbuy (Tomoví
cum quadra de Albornar...» En el fa
gatge de 1359, el castell d Albinyana,
de I'abat de San Cugat, t en ia 34 foes .

Actualment del castell d 'Albinya
na no ,en queda rastre. Ens han in
format que els últ ims vestigis desa
paregueren a últims del segle passa
en edificar la Casa Capitular del po
ble. Es diu que ocupava tata la illa
adjunta a I'esglesia parroquial, i que
els frares de Sant Cugat hi establ i
ren un priorat renovan la fe onomia

PROXIÑIAS EXC,URSIONE
DE MAS IN'liERES

Dia 10 cie Mayo
~articipac~ón a la XXXIV March

Excursionista de Regularidad de Ca
talufia.

D ras 16, 17 Y 18 de May o
Participación al XII Rallye de Es

qUI.

Días 16, 17 Y 18 de Mayo
P ar ticip a ción al XX Campamento

General de Cataluña.
Día 24 de Mayo
Excursión en autocar a Santa Fe

del Mon tsen y.
Días 27, 2.8 Y 29 de Junio
Participación al XII Rallye de Al.

t a M on t añ a .
D ías 4 y 5 de Julio
Participación a la XXIV M ar cha

N octurna de Orientación.
Información en el Local Social.

SECCIO FOTOGRAFICA

Para la segunda semana de Junio
la sec ción fotográfica tiene prevista
llevar a cabo el VI Concurso de Dia
posit ivas en color. En el cual han
sido invitadas a part icipar todas la
Entidades excursionistas de España.

Para más informes en nuestro Lo
cal Social de 9 a 10 de la noche , de
lun es a viern es .

de ledi fici en successives restaura
cions. Algunes de les cases d aquest
con jun conserven noms tan s ignifi
catius com la «Casa del P riora» i el
«Celler dels Frares». En el seu inte
rior h i ha arcades ogivals i alguna
data esculpida del segle X\TIII. L ab·
sis de la parroquia de Sant Bartomeu
és d or igen romanic. Prop de 1enlai
rada capella de Sant Antoni (el cam
panar de la qual de planta rodona és
una antiga torre de guaita hi ha les
restes d un castellot que hOll ha vol
gu identificar com el d Albiriyana,
Particularment creiem que es tract a
d 'una altra fortalesa l 'historial de l a
qua relatarem properament.

. C. .- J. V. B

TOPONIMIA URBANA

RETOLACIO DE CARRERS
.LIl Qaca .::eLent ndll estat coLloca

ces .les plaqúes cone::;ponents a una
~èl1e Ge cauers pracLicament mnomi
nats hn::, ara. hem anotat els se
gt...ents nom::,: Cas~ellet, Ei Greca, Ra
co Gel Banuerer, plaça Cie Catalunya,
Gaum, lV1istral, 'verdaguer, Av. Ga
rraf, Av. Penedès, C. haventós, Pers
i Ricart i Francesc de Sales Vidal.
Referent a aquest últim nom recor
dem que l'any 1964 en un ple muni
pal s'acordà donar-lo, junt amb el de
Teodor Creus, a uns carrers del sec
tor Banderer-Roques del Pelut (ara,
no sabem perqué, anomenat Aigua
cuita). El passat any es revocà par
cialment aquell acord municipal
substituint inexplicablement aquells
noms pels de IVlenéndez Pelayo y
Menéndez Pidal, senyors que tenen
tota la nostra admiració i respecte.
sense però, que els hi veiem una re
lació tan directa amb Vilanova fins
al punt de desplaçar personatge~nos
trats i alterar disposicions anteriors.
A Francesc de Sales Vidal se li ha
donat el nom a un carrer transversal
(i que encara no passa) al del Tigre.
Teodor Creus i Corominas sembla
que per ara s'ha quedat sense carrer.

J. V. B.

Ve de la pàgina ontericr\
tells i possessions de Sant Cugat, en
tre altres «Castrum vera de Caldario
S. Vicentii, castrum de Albiniana
cum quadris, castrum de s. Oliva,
castrum de Thomalbuy (Tomoví)
cum quadra de Albornar. ..» En el fo
gatge de 1359, el castell d'Albinyana,
de l'abat de San Cugat, tenia 34 focs.

Actualment del castell d'Albinya
na no en queda rastre. Ens han in
format que els últims vestigis desa
paregueren a últims del segle passat
en edificar la Casa Capitular del po
ble. Es diu que ocupava tota la illa
adjunta a l'església parroquial, i que
els frares de Sant Cugat hi establi
ren un priorat renovant la fesonomia

PROXINIAS EXCURSIONES
UE MAS INTERES

DIa 10 àe Mayo
~articipac.ión a la XXXIV Marcha

ExcursionIsta de Regularidad de Ca
taluüa.

Dlas 16, 17 Y 18 de Mayo
'.farticipación al XII Rallye de Es

qm.
Dias 16, 17 y 18 de Mayo
?articipación al XX Campamento

General de Cataluüa.
Día 24 de Mayo
Excursión en autocar a Santa Fe

del Montseny.
Días 27, 28 Y 29 de J unio
Participación al XII Rallye de Al

ta Montaña.
Días 4 Y 5 de Julio
Participación a la XXIV Marcha

Nocturna de OrientaciÓn.
Información en el Local Social.

SECCION FOTOGRAFICA

Para la segunda semana de Junio
la sección fotogd.fica tiene prevista
llevar a cabo el VI Concurso de Dia
positivas en color. En el cual han
sido invitadas a participar todas las
Entidades excursionistas de España.

Para mas informes en nuestro Lo
cal Social de 9 a 10 de la noche, de
lunes a viernes.

de l'edifici en successives restaura
cions. Algunes de les cases d'aquest
conjunt conserven noms tan signifi
catius com la «Casa del PrioI'»» i el
«Celler dels Frares». En el seu inte
rior hi ha arcades ogivals i alguna
data esculpida del segle XVIII. L'ab
sis de la parròquia de Sant Bartomeu
és d'origen romànic. prop de l'enlai
rada capella de Sant Antoni (el cam
panar de la qual de planta rodona és
una antiga torre de guaita) hi ha les
restes d'un castellot que hom ha vol
gut identificar com el d'Albinyana.
Particularment creiem que es tracta
d'una altra fortalesa l'historial de la
qual relatarem properam,ent.

V. C. V. - J. V. B.
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A vui donarem resposta a dues pre
g 111 es que ens han dirigi t el tema

e les quals creiem que é pr u i11 e
r es a t per ocup ar tot el nostre espai.

La p r imera de les di -es r e upos t es
és la seguent:

Sr. R. Gonzá1ez: CAN i CAL. A ixÍ,
simplemen e, ense inoportuns a os..
trofs, és la forma correcta d escr iure
aquests dos mots que són les for m es
catalanes per expressar la idea ae
CA·S,A DE.

En cataln tcnirn el mot CA que és
una abreviació de CAS,A, i q ue te el

eu equivalent en el mot fr an cés
.chez».

Exernple: Ens reunirem a ca la Ma
la.

Sabem, per altre banda, que da
van 1" els n oms propis m as culins que
comencen en consonant posem 1 ar
t icle EN.

Exernples: En Joan, en Batet, en
Miq uel . 1 util itzern 1 article EL si no
es traeta d 'un nom propio Ex. : El ma
talaser el fuster , el b otiguer. De la
combinació , el nes t an freqüent de
CA EN i CA EL es formaren les con,
traccions CAN i CAL. Aquestes con
traccions són formes aceptades i fl
xades com ho són AL i DEL (de a el,
de eI) BPer tant són in n ecessaries les
combinacions amb apostrofs. Escriu
rem dones:

Can Jorba, Can Seixanta-eine.
'a ma ~ alas er Cal fuster ..

Hem de fer lobservaeió , que a 1'"

lanova no fem gair e ú s de 1article
EN si n ó Q U9 en el seu lloc posem
sempre EL ( EL J oan EL Pere). Lla
vors en s ser v irern de la con r aceió
CAL davant, repet im, de norns mas
cul ins comencats amb eonsonant.

Exemples: CAL Barretet, CAL Ri
cart CAL Jau.met. Pero escr iurem
en canvi: CA 1 Andreu, CA 1 Oriol
CA I'An t on i, CA la ... t1on tser r a t .

De la mateixa manera que escri...
vim:

Porta-li AL Ricart , pero porta-l i
LAntoni.

El llibre és DEL Joan, pero el lli
br e es DE L 'Antoni.

Ens agr adaria haver deixat ben
cla r que les formes que , massa so
Vi11t veiem en tants establiments:
C'AL, CA'L, C'AN, C.L~'N, són abso
Iutament íncorrectes,

1-1a segon a éso
Sr. J. Almirall: Es una mcorrecci ó

in a dm issib le fer ú s del mot interro
gatiu quin per traduir el relatiu pos
sessiu castella {(cuyo».

Sori , dones, incorrectes frases eom
la seguen t, que tan sovint veim es
crites:

Era un acte quina organització
anava a carrec de la Comissió.

Es una dona quínes qual itats són
extrnordiri ár ies . Es evident que
ac uestes frases són un cale de la
cori stru cció castellana amb el relatiu
'(CtlYO)) ( un acto cuya organiza-
ción ) ( una mujer cuyas cualida-
des )

La construcci ó correcta és :
Era U-n aete I'organització del qual

anava a carree de la Comissió.
Es una clona les qualitats de la

qual són extraordinárics.
Aurelía RION

CONFEREN lA
El día ] ,S d abril se celebra 1 anun-

ciada conferencia a carrec del doctor
Joaquim Montoriol i Pons sobre

Expedició Trans-Sahara. Els co
mentaris a les diaposit ives que ana
r em contemplant resultaren com
empre amens, instruetius i divertits .

EI P rofessor Montoriol ens mostra
un deser t diferent d aquell que estem
acostumats a que ens serveixin en
les pantalles de la cinematografía co
mercial , d 'una extensió inacabable de
dunes sorrenques. La pel.licula que
seguí a l 'exposició de diapositives
també fou seguida amb gran interés
pels espectadors, els quals al finalit
zar l'acte premiaren amb nodrits i
calurosos aplaudiments al conferen· ·
ciant per l'agradable vetllada.

Secció de Cultura
CONEGUEM L'IDIOMA

Avui donarem resposta a dues pre
guntes que ens han dirigit, el tema
de les quals creiem que és prou inte
ressant per ocupar tot el nostre espai.

La primera de les dites respostes
és la següent:

Sr. R. Gonzalez: CAN i CAL. Així,
si:Lnplement, sense inoportuns apòs
trofs, és la forma correcta d'escriure
aquests dos mots que són les formes
catalanes per expressar la idea de
CASA DE.

En català tenim el mot CA, que és
una abreviació de CASA, i que te el
seu equivalent en el mot francés
«chez».

Exemple: Ens reunirem a ca la Ma
ria.

Sabem, per altre banda, que da
vant els noms propis masculins que
comencen en consonant, posem l'ar
ticle EN.

Exemples: En Joan, en Batet, en
Miquel. l utilitzem l'article EL si no
es tracta d'un nom propi. Ex.: El ma
talaser, el fuster, el botiguer. De la
combinació, doncs, tan freqüent, de
CA EN i CA EL es formaren les con_
traccions CAN i CAL. Aquestes con
traccions són formes aceptades i fi
xades com ho són AL i DEL (de a el,
de el). Per tant, són innecessàries les
combinacions amb apòstrofs. Escriu
rem doncs:

Can Jorba, Can Seixanta-cinc.
Cal matalasser, Cal fuster ..
Hem de fer l'observació, que a Vi

lanova no fem gaire ús de l'article
EN sinó que en el seu lloc posem
sempre EL ( EL Joan, EL Pere). Lla
vors ens servirem de la contracció
CAL davant, repetim, de noms mas
culins començats amb consonant.

Exemples: CAL Barretet, CAL Ri
cart. CAL Jaumet. Però escriurem
en canvi: CA rAndreu, CA l'Oriol,
CA l'Antoni. CA la Montserrat.

De la mateixa manera que escri
vim:

Porta-li AL Ricart, però, porta-li A
L'Antoni.

El llibre és DEL Joan, però el lli
bre és DE L'Antoni.

Ens agradaria haver deixat ben
clar que les formes que, massa so
vint, veiem en tants establiments:
CAL, CA'L, C'AN, CA'N, són abso·
lutament incorrectes.

La segona és:
Sr. J. Almirall: Es una incorrecclO

inadmissible fer ús del mot interro
gatiu quin per traduir el relatiu pos
sessiu castellà ({cuyo».

Són, doncs, incorrectes frases com
la ~egüent, que tan sovint veim es
crites:

Era un acte quina organització
anava a càrrec de la Comissió.

Es una dona quines qualitats són
extrflordinàries. Es evident que
aauestes frases són un calc de la
cf'nstrucció castellana amb el relatiu
«('lJ.YO) ( un acto cuya organiza-
ción ) ( una mujer cuyas cualida-
des )

La construcció correcta és:
Era Un acte l'organització del qual

anava a càrrec de la Comissió.
Es una dona les qualitats de la

qual són extraordinàries.
Aurèlia RION

CO~FERENCIA

El dia JS d'abril se celebrà ranun
ciada conferència a càrrec del doctor
Joaquim Montoriol i Pons sobre
l'Expedició Trans-Sahara. Els co
mentaris a les diapositives que ana
rem contemplant resultaren com
sempre amens, instructius i divertits.
El Professor Montoriol ens mostrà
un desert diferent d'aquell que estem
acostumats a que ens serveixin en
les pantalles .de la cinematografia co
mercial, d'una extensió inacabable de
dunes sorrenques. La pel.licula que
seguí a l'exposició de diapositives
també fou seguida amb gran interès
pels espectadors, els quals al finalit
zar l'acte premiaren amb nodrits i
calurosos aplaudiments al conferen·
ciant per l'agradable vetllada.



Noticiari
.l.TAT'ALICI

La llar dels nostres consocis Abel
A11dreu i Silvia López s'ha vist ale
grada am b la, presencia del primer
fillet, una nena, el nom de la qual és
OIga. La nostra sincera felicitació als
venturosos pares.
PETROLI A LA C'OMARC.:.~?

Llegim a la premsa diaria que per
l'empresa americana APEXCO han
estat sol.licitats els permisos conce
dits pel Ministeri d 'Industria per a
efectuar investigacions i recerques
de hidrocarburs en zones de les co
marques les capitals de les quals són
Tarragona, Valls , Vilanova i la Gel
trú i Vilafranca del Penedes.

Qu.i sap! Aneu a saber .
M'O'LI DERRlTIT

El passat mes fou enderrocada la
casa situada tocant a la carretera de
Castellet, poc més amunt de Roca"
crespa. Aquest edifici era conesut
amb el nom de Molí d 'en Cucurella

Noticiari Espeleolog-c

OPERACIO SALVAM'ENT

Tres joves associats, Valenti Estra
da , Xavier Conesa i Salvador Ferrer ,
acamparen en el curs de la Setmana
Santa en les immediacions de la Ca
va del Manel, de Sa11t Llorenc del
Munt. Era el divendres cap al tardo
quant se 'ls presentaren un grup ,de
neis del proper poble de Mat adepe
ra sol.licitant el seu ajut per a r es
catar dos joves que havie-¡ quedat
atrapats dins la cavitat. Després de
recórrer diverses galeries de la cava
arribaren a U.l1 punt conegut amb el
nom de «La Planxa» (un a estreta.
diaclassa) on hi havia un dels nois
en una situació Un x ic difícil , girat
cap per avall i obstruint el pas al seu
company, Els bombers de Terrassa,
que hí acudiren immediatamente , no
pogueren fer altra cosa que il.lumi
nar la cavitat amb els seus potents
focus.

i anteriorment Molí d 'en Rovirosa,
per haver'pertanyut successiv arnen t
als do s h iseridats.

'C Ol11 el seu nom indica havia estat
un molí fluvial , en aquells [a llun
y an s t em ps en que encara corría
aigua per la riera del Foix. Actual
ment, sense cap servei i deshabitada,
solament era un destorb que, obstruia
la visibilitat al mig d'una curva molt
sobtada.

CURSETS
El passat 3 d 'abril s'entregaren en

el saló d 'actes de la Biblioteca Víctor
Balaguer els diplomes credencials
als assistents al Curset d'Arqueolo
gia efectuat a la primavera de l 'any
passat , i en el que hi participaren un
bon contirigent dassociats nostres.

Actualmente se celebra un curset
de Iniciaci¿ a la Historia de l 'Ar t ,
patrocinat també pel Centre d 'Estu
dis de la Biblioteca-Museu Balaguer,
en el que igualment I'assistóncia de
membres de l 'Agrupació es nodridis
si m a .

Des de prop de les set del vespre
fin s a le cinc de la matinada esti
guere-, lluitant els nostres amics,
fins que , gracies al metode expeditiu
de Il igar una corda als peus de la
v íctima i mentre en Vale11tí i un 110i

de Matadcper a l 'empenyien, en Xa
v ier i en Salvador estiraren fort l 'ex
trem de la corda , extraient a la fi
el serni-desp ullat o esgarrinxat cos
del frus tat e- p ele óleg , sense cap con
t usió gr eu . Posteriorment llegirem a
la p remsa que el s bornbers de Terras
sa (e ls solets) havien rescatat dos
espeleolegs dins la Cova del Manel.
A ixí s escriu la historia.

OVE,S CA' TIT1\TS
A C!\TALOGAR

Segons la circular del C.E.C. CO~

rresponent al lTIeS d 'abril , veiem que
els membres de l 'E. R. E. han realit
zat primeres exploracions a la cava
de la Guineu i a l 'avenc de Santa Su
sagria , ambdues cavitats situades al
massís de Garraf.

Noticiari
NATALICI

La llar dels nostres consocis Abel
Andreu i Silvia López s'ha vist ale
grada amb la presència del primer
fillet, una nena, el nom de la qual és
Olga. La nostra sincera felicitació als
venturosos pares.
PETROLI A LA COMARCA?

Llegim a la premsa diaria que per
l'empresa americana APEXCü han
,estat so1.licitats els permisos conce
dits pel Ministeri d'Industria per a
efectuar investigacions i recerques
de hidrocarburs en zones de les co
marques les capitals de les quals són
Tarragona, Valls, Vilanova i la Gel
trú i Vilafranca del Penedès.

Qui sap! Aneu a saber!
lVIOLI DERRUIT

El passat mes fou enderrocada la
casa situada tocant a la carretera de
Castellet, poc més amunt de Roca
crespa. Aquest edifici era conegut
amb el nom de Molí d'cn Cucu.rella

Noticiari Espeleològic

OPERACIO SALVAMENT
Tres joves associats, Valentí Estra

da, Xavier Conesa i Salvador Ferrer,
acamparen en el curs de la Setmana
Santa en les immediacions de la Co
va del Manel, de Sant Llor,enç del
Munt. Era el divendres cap al tard
quant se'ls presentaren un grup de
nois del proper poble de Matadepe
ra so1.1icitant el seu ajut per a res
catar dos joves que havien quedat
atrapats dins la cavitat. Després de
recórrer diverses galeries de la cova
arribaren a un punt conegut amb el
nom de «La Planxa» (una estreta
diaclassa) on hi havia un dels nois
en una situació Un xic difícil, girat
cap per avall i obstruint el pas al seu
company. Els bombers de Terrassa.
que hi acudiren immediatamente, no
pogueren fer altra cosa que il.lumi
nar la cavitat amb els seus potents
focus.

i anteriorment Molí d'en Rovirosa,
per haver pertanyut successivament
als dos hisendats.

Com el seu nom indica havia estat
un molí :fluvial, en aquells ja llun
yans temps en que encara corria
aigua per la riera del Foix. Actual
ment, sense cap servei i deshabitada,
solament era un destorb que obstruia
la visibilitat al mig d'una curva molt
sobtada.
CURSETS

El passat 3 d'abril s'entregaren en
el saló d'actes de la Biblioteca Víctor
Balaguer els diplomes credencials
als assistents al Curset d'Arqueolo
gia efectuat a la primavera de l'any
passat, i en el que hi participaren un
bon contingent dassociats nostres.

Actualmente se celebra un curset
de Iniciació a la Història de l'Art,
patrocinat també pel Centre d'Estu
dis de la Biblioteca-Museu Balaguer,
en el que igualment l'assistència de
membres de l'Agrupació es nodridis-
SIma.

Des de prop de les set del vespre
fins a les cinc de la matinada esti
gueren lluitant els nostres amics,
fins que, gràcies al mètode expeditiu
de lligar una corda als peus de la
víctima i mentre en Valentí i un noi
de lVlatadeoera l'empenyien, en Xa
vier i en Salvador estiraren fort l'ex
trem de la corda, extraient a la fi
el semi-despullat i eS,S"arrinxat cos
del frustat espeleòleg, sense cap con
tusió greu. Posteriorment llegirem a
la premsa que els bombers de Terras
sa (els solets) havien rescatat dos
esoeleòlegs dins la Cova del Manel.
Així s'escriu la història.

NOVES CAVITATS
A Ct\TALOGAR

Segons la circular del C.E.C. co
rresponent al mes d'abril, veiem que
els membres de l'E. R. E. han realit
zat primeres exploracions a la cova
de la Guineu i a l'avenc de Santa Su
sagna, ambdues cavitats situades al
massís de Garraf.



nr as uara los Vocales de Excursióll
y para la colucaeión de Hujas de Salida

Todo socio de la Agrupación , puede
colocar una hoja de Salida y constituir
se en VOCAL de una excursión siempre
que cumpla los siguientes requisitos:

a) Tener 16 años cumplidos y posee r
autorización paterna para practicar los
deportes de montaña. (Ouedan exen1tos
los mayores de edad).

b) No coincidir en fecha con los actos
oficia/les de la Aqrupación , tales como:
Marcha Socia.l, Operación anual, Cam,pa·
mentas' Socia'les de Primavera y Oto
ño , Asambleas Genera,'es de Socios Or
dinarias y Extraordinarias u otros actos
especiales que pudieran programarse. En
tales casos si el socio no desea asistir a
dichos actos, se abstendrá de colocar la

~ hoja de salida. no pudiendo tampoco, uti
lizar el material) de alquiler para distinta
salida de la oficial . A fin de curnplirTa
condición de NO coincidencia puede ser
consultado el calendario de actividades
ofic iales de la Aqrupación .

c ) En las salidas de tipo especial izado
(escalada, travesía con esquís, aspelec
logía, etc.) no podrá actuar de voca' ,
ninquna Cornlslón o Grupo, a menos de
que sea considerada la salida o el acto
como oficial dieI Grupo o Sección , reca
yen,do en este caso particular la vocat ía
o dirección sobre el Presidente del cita
do Grupo .

d) En todas las sa'idas al mismo t iem
po que se cumplimente la hoja de Ins
cripción deberá rellenarse las HOJAS DE
ITINE'RA:RIOS , con los horarios y datos
obtenidos e,n la excursión. Ambas hojas
serán proporcionadas y a la ¡ez recog i..
das por el Conserje de la Entidad .

e) No existlrá limltaclón de asistentes
a una salida. Excepcionatmente en las
salidas de tipo especializado , e,) vocal po
drá limitar la asistencla si e'l socio ins
crito , no reúne las condicíones y equipo
necesario. A tall fin se definirán en la lns
cripclón los componentes de las corda
das de los equipos -de ex'p' oración etc .,

a fin de no interferirse en grupos bien
compenetrados .

La llmltaclón también existirá, cuando
el desplazamiento se efectúe en vehícu
los particuiares o colectivos de plazas li
miradas. En tal caso se anunciarán las
plazas existentes y el orden de inscrip-
ción.

Para el alquiler de Material de monta
ña será condición de preferencia el ha
ber colocado una hoja de sadida en la
Cartelera .

El cumpllrnentar las Hojas ,de Salida y
de Itinerarios presupone el derecho a la

Participación en el Premio de Constan
cia , aunque la reallzación incompleta o
no realización de éstas, anula la partici
pación en dicho premio.

Las hojas ld,e salida que no cumplan las
anteriores normas o puedan calificarse
corno incorrectas, podrán ser retiradas
por los miembros oe la Junta Directiva
dejando 'en su lugar una nota con el nom
bre del miembro de Junta que la haya re-
.t irado y e'l motivo de la misma, 'para que
en su caso se efectúe Ia reclamación
pertinente, que será atendlda en la Reu
nión de Junta más próxima.

E'I hecho de convertirse en vocal de
una excursión , no siqnifica tener una res
ponsabllidad directa o absoluta de lo
miembros de la exc,ursión , o sea . sobre
Io que éstos pudieran reallzar o poslbles
accidentes que les pudieran ocurrir, no
obstante, e1 vocal deberá velar por que
se respeten los prlnclplos básicos por los
que se rige nuestra Agrupación y el rnon
tañlsrno en ·gene,ral • Cuando dejen de
cumollrse las normas de cornpañerlsmo
y convivencia por parte , tanto del vocal
como de los socios inscritos, se deberá
informar a la Junta Directiva, actuando
ésta ,en consecuencia. .

LA JUNTA DIRECTIVA

Abril de 1970.

Norn1as IJara los Vocales de Excursió)l
y para la colocaciól1 de Hujas de Salida

To<Jo socio de Ja Agrupación, puede
coloca.r una hoja de Salida y constituir
se en VOCAL <Je una excursión siempre
que cumpla los siguientes requisitos:

a) Tener 16 años cumplidos y poseer
autorización paterna para practicar los
<Jeportes <Je montaña. (Quedan exentos
los mayores <Je eda<J).

b) No coincidir en fecha, con los ac tos
oficia,les de la Agrupación, talles como:
Marcha Social, Operación anual, Campa
mentos' So'ciales <Je primavera y Oto
ño, Asamb'leas Generales de Soci os Or
dinarias y Extraordinarias u otros actos
especiales que pudieran programarse. En
tales casos si el socio no desea asiS'tir a
<Jichos actos, se abstendra de colocar la
hoja de saH<Ja, no pu<Jiendo tampoco, uti
lizar el material de alquiler para distinta
salida de la oficial. A fin de cumplir la
condición de NO coincj,dencia, puede ser
consultado el calendario de actividades
oficiales de la Agrupación.

c) En las sali<Jas de tipa especializado
(escalada, travesía con esquís, espeleo
logía, etc.) no podra actuar de vocal,
ninguna Comisión o Grupo, a menos, de
que sea considerada la sali<Ja o el acto,
como oficial del Grupo o Sección, reca
yendo en este caso particular, la vocaHa
o <Jirección sobre el Presidente del cita
do Gr.upo.

<J) En todas las sa.'idas, al mismo tiem
po que se cumplimente la hoja de Ins
cripción debera rellenarse las HOJAS DE
ITINERARIOS, con los horarios y datos
obtenidos en la excursión. Ambas hojas
seran proporcionadas y a la vez recogí
das por el Conserje de la Entidad.

e) No existira Iimita,ción de asistentes
a una sali da. Excepciona.lmente en las
sali<Jas de tipo es.pecializado, e,1 vocal po
dra limitar la asistencia si el socio ins
crito, no reúne las condiciones y equipo
necesario. A tal fin se definiran en la ¡ns
cripción los componentes de las corda
das, de los equipos de eXp'loración, etc.,

a fjn de no interferirse en grupos bien
compenetrados.

La limi,tación también existira, cuando
el desplazamiento se efectúe en vehícu
los partioulares o colectivos de plazas Ii
mitadas. En tal caso se anunciaran las
plazas existentes y el orden de inscrip
ción.

Para el alquiler de Material de monta
ña sera condición de preferencia ell ha
ber colocado una hoja <Je salida en la
Cartelera.

El cumplimenrtar las Hojas de Salida y
de Itinerarios presupone el derecho a la
Partici.pación en el Premio de Constan
cia, aunque la realización incompleta o
no rea,lización de éstas, anula la partici
pación en dicho premio.

Las hojas de salida que no cumplan las
anteriores normas o pue<Jan calificarse
como incorrectas, podran ser retiradas
por los miembros de la Junta Directiva.
dejandoen su lugar una nota con el nom
bre del miembro de Junta que la haya re
ftirado y el motivo de la misma, para que
en su caso se efectúe ,la reclamación
pertinente, que seraatendida en la Reu
nión de Junta mas próxima.

El hecho de convertirse en vocal de
una excursión, no significa tener una res
ponsabilidad directa o absoluta de los
miembros de la exoursión, o sea. sobre
lo que éstos pudieran realizar o posibles
accidentes que les pudieran ocurrir, no
obstanlte,el vocal debera velar por que
se respeten los principios basicos por los
que se rige nuestra Agrupación y e,1 mon
tañismo en genera'. Cuando dejen de
cumpHrse las normas de compañerismo
y convivencia por parte, tanto de,1 vocal
como <Je los socios inscritos, se debera
informar a la Junta Directiva, actuando
ésta en consecuencia.

LA JUNTA DIRECTIVA

Abril de 1970.



Classificació d e la XII Marxa Social
Classif. Dorsal

19 David Vidal-l\1aría Rosa S im ón (Talaia) 2
69 Domingo 'Vedo-Mofltse Rimbau (rTalaia) 4
63 Tomás lVIuel a-María Almen drol (Talaia) 4
24 J osep M.'I Este ban-P er e Cabré (I gualada) 4
3 F. Gusí-A. Galvany (Vilafranca) 4

23 Josep .Iosc n ac a-Rita Gom ar iz (Talaia ) 4

1 J. Candela (fill)-Francisco Muñ oz ('Talaia) 5
11 Crist óbal Fabré-Bernardo Blanco (T'alaia) 5
21 Lluis Daviu-Blan ca Forgas (Talaia) 5
8 Josep M. ;L Carbonell-Agustí Poch (Talaia) 5

50 M .a Llulsa Garriga-lVI.· Paderna (Talaia) 5
67 Antoni Rión-Antoni Vidal (Talaia-Icaria) 5
34 Joaquim Mansilla-Josep Martínez (rl' alaia) 6

6 Carme Soler-Josep M ." F ranco (Talaia) 6
22 Isidre Poch-l\I.a Carme Gálvez (Talaia) 6
68 Amadeo Redondo-Montse Albalate (Talaia) 7
61 Albert Bayo-Rosa Ricart (Talaia) 7
71 M. An geles Bruna-Mar cel.lí Fer r er (rralaia) 7

4 J. Candela ·R .-J . Candela ou« (Talaia) 7
33 J. M.a Capellades-M.a C. F arré (Valls) 7
65 Antoni Mart ínez-Mo n tse Vidal (r-ralaia) 7
18 Josep Bové-Jor di Rodr íguez (Igualada ) 7
no Joa n Fusté-Dolor s r-r r ibaldo (r~Calaia) 7
66 Antoni RiÓn-rv1. a Pilar lVlan cebo (Icaria) 7
12 En ric Aiguadé-S. A igua de (C. L. Reus) 7
36 Lluis Carrasco-Silvia Ferrer (rI'alaia) 7
72 Josep Blanes-P il i Menéndez (Talaia) 8
51 J oan Mart í-Encarnaci ó T orres (rralaia) 8
47 Josep Brú-Carolina Grifoll (Prat) 9
14 Josep M." Ro vira-Ll. Mart ínez (Igualada) 9
60 Carrne Casanovas-Albert Puig (Dinamic) 9
48 Aurelía Rión-Josep Rión (Talaia) 10

Iv

Punts

10

E Q u I P- - - - - - - - -
G7 Núrla .P.r.:bá-Joan Cl1aparro (rl'alaia)
43 Ivrar. uer rrats-J osep ivl." P lan a (rl'alaia)
25 } eliu Marr ugat-Angel Juliá (Vilafranca ) 10
59 Enr-l.c Garriga-Rosa I\!l .a Sala (Talaia) 11

29 Is abel Hom e u-Joan 'Toledan o (Talaia) 11
15 Salvauor Baig-Felip Centelles (T'alaia) 11
44 IJere Sans-M.a A. Banet (-V·alls) 11
64 M. Vacarises-María Canal (C. L. Reus) 11
52 J osep Marine-Clo ti Ballell (D inamic) 11
73 Joan Ibáñez-Bonastre (Dinamic) 12
37 J. A guadé-M.a R. Ferreter (C . L. Re'us) 12
13 Ricar t Mon.tané-Josep Sama (Talaia) 12
38 Ricart Artiges-Assumpt a Baig (Talaia) 12
2 M. ~ ' Antonia paños-Pere Domingo (rralaia) 12

35 J osep Bruna-F.Montané (Talaia) 13
46 María Miró-Ramón Guasch (C. L . Reus) 13
4-5 M .;I T . López-l\/I.a D. Rambla (Dinamic) 13
4~O Cristina Aparicio-A. Gascón (Din ámic) 14
2B Montse Verge-Llui s Soler (rl' alaia) 14
58 L,ali Poch-Carlota Ayos (rl'alaia) 14
54 Santiago Marrugat-P, Figueras (Talaia) 15
53 Marina Mass ó-N u ri A19á (Talaia) 15
1·2 Esther Bigorra-Roser P eso (C. L. Reus) 15

E)6 Ram ón Falcó (fill)-Ramón Falcó (Talaia) 16
49 V· i~ens Barberá-Montsc Pijuan (Talaia) 16

5 Car los Estrada-Lidia R;isco (Talaia) 17
17 M il\: e Alentorn-Loli Me dina (Talaia) 17
41 Lluis Roig-Pa.quita Bat alla (V al.ls) 18
30 lVr.;1 D. Sacristán-Jose Ferr é (D'inamic) 22
32 Conchita Pallarés-F. Moya (rl' alaia) 24
10 Núria F lo r en cian a-Ign asi Ráfols (Talaia) 25
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5·,7,

5.3
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60
61
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63

n 'j

tJ0

34
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3,9
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4:5
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48
49
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5L
52

PuntsE Q U I P

f

.;,,¡0
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')5

26
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~8

29
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1
2
3
4

5
(j

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
~ 1

22

Classificació d e la XII Marxa Social

1 19 David Vidal-l\1:aría Rosa Simón (Talaia) 2
2 69 Domingo Vedo-Montse Rimbau (Talaia) 4
3 63 Tomas lVIuela-María Almendrol (Talaia) 4
4 24 Josep M." Esteban-Pere Cabré (Igualada) 4

5 3 F. Gusí-A. Galvany (Vilafranca) 4
(j 23 Josep Jo~enac:.a-Rita Gomariz (Talaia) 4
7 1 J. Candela (fíll)-Francisco Muñoz (Talaia) 5
8 11 Cristóbal Fabré-Bernardo Blanco (Talaia) 5
9 21 Lluis Daviu-Blanca Forgas (Talaia) 5

10 8 J osep M.'~ Carbonell-Agustí Poch (Talaia) 5
11 50 M." Lluïsa Garriga-M. Paderna (Talaia) 5
12 67 Antoni Rión-Antoni Vidal (Talaia-Icaria) 5
13 34 Joaquim Mansilla-Josep Martínez (Talaia) 6
14 6 Carme Soler-Josep M.~~ Franco (Talaia) 6
15 22 Isidre Poch-lVV' Carme Galvez (Talaia) (j

16 68 Amadeo Redondo-Montse Albalate (Talaia) 7
17 61 Albert Bayo-Rosa Ricart (Talaia) 7
18 71 M. Angeles Bruna-Marcel.lí Ferrer (Talaia) 7
19 4 J. Candela R.-J. Candela Ollé (Talaia) 7'
20 33 J. M.<l Capellades-M." C. Farré (Valls) 7
21 65 Antoni Martínez-Montse Vidal (Talaia) 7
22 18 Josep Bové-Jordi Rodríguez (Igualada) 7
23 20 Joan Fusté-Dolors Tribaldo (Talaia) 7
24 66 Antoni Rión-rJI." Pilar Mancebo (lcaria) 7
25 12 Enric Aiguadé-S. Aiguadé (C. L. Reus) 7
26 36 Lluis Carrasc -Sílvia Ferrer (Talaia) 7
27 72 Josep Blanes-Pili Menéndez (Talaia) 8
28 51 Joan JVlartí-Encarnació Torres (Talaia) 8
29 47 Josep Brú-Carolina Grifoll (Prat) 9
30 14 Josep M." Rovira-LI. 1\;lartínez (Igualada) 9
31 60 Carme Casanovas-Albert Puig (Dinàmic) 9
32 48 Aurèlia Rión-Josep Rión (Talaia) 10

Classït. Dorsal PuntsClasslt. Dorsal E Q U I P Punts
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60
61
62
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E Q U I P
----------

57 Núria A~ba-Joan Chaparro (Talaia) 10
43 l'hal1l1el J:-raLs-Jo~ep NI." lJlana ('lala.ia) lli

25 } eliu lVlarrugat-Angel Julía (Vilafranca) 10
59 EnLc Garrlga-Rosa J.\tl." Sala (1 alaia) 11
29 Isabel Homeu-Joan Toledano (Talaia) 11
15 Salvaaor Baig-Felip Centelles (Talaia) 11
44 Pere Sans-Nl.a A. Banet (Valls) 11
64 M. Vacarises-María Canal (C. L. Reus) 11
52 Josep Mar.lné-Cloü Ballell (Dinàmic) 11
73 Joan Ibañez-Bonastre (Dinàmic) 12
37 J. Aguadé-M.<l, R. Ferreter (C. L. Reus) 12
13 Ricart Montané-Josep Sama (Talaia) 12
38 Ricart Artiges-Assumpta Baig (Talaia) 12
2 M.a Antonia paños-Pere Domingo (Talaia) 12

35 Josep Bruna-F.Montané (Talaia) 13
46 María Miró-Ramón Guasch (C. L. Reus) 13
45 M." T. López-M." D. Rambla (Dinàmic) 13
40 Cristina Aparicio-A. Gascón (Dinàmic) 14
23 Montse Verge-Lluis Soler (Talaia) 14
58 Lali Poch-Carlota Ayos (Talaia) 14
54 Santiago Marrugat-P. Figueras (Talaia) 15
53 Marina l\1:assó-Nuri Alba (Talaia) 15
42 Esther Bigorra-Roser Peso (C. L. Reus) 15
56 Rarnón Falcó (fill)-Ramón Falcó (Talaia) 16
49 Viçens Barbera-Montse Pijuan (Talaia) 16
5 Carlos Estrada-Lidia Hisco (Talaia) 17

17 Mike Alentorn-Loli Medina (Talaia) 17
~t1 Lluis Roig-Paquita Batalla (Valls) 18
30 M." D. Sacristan-José F'erré (Dinàmic) 22
32 ConchHa Pallarés-F. M ya (Talaia) 24
10 Núria Florencian !i-Ignasi Rafols (Talaia) 25
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T. G. VI/os ca - Vil/onu a y e '

AUTOCARS
DOMINGO

General Mola, núm. 34

Vapor s/n. - Tel. 8930287

VILANOVA I LA GELTRU

Compra y venta de
automóviles,
motocicletas de todas marcas
y bicicletas

Ig nacio Nava rro

Calle Jardín, 3 bis
Villanueva y Geltrú

T. G. VI/Qseca • Vil/anueva y Geltrú




