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CIRCULAR PER ALS SOCIS
AGOST DEL 1970

Asststenc!a ales IV.as Jornades
Espeleol6giques a Vallada (Valencia)

Durant els dies 1, 2 i 3 de m ai g f o
ren realitzades aques te s jornades
prop de Vallada, en el sector del Tu
nel del Sum idcr a la Serra Grossa , a
les quals assistiren els dos gr ups ac
tuals de Vilanova (el G. E. de :a Ta
laia i el G . E. del Museu Balaguer)
que es dediquen a aquesta branca i
que en realitat foren l'unica repre
s ent ac io ca talana en dit ll oc. Els uns
hi arribaren mitjanca n t RENFE i al
tres medis i els altres arnb cotxe.
passant cadascu les seves propies pe
ripecies per arr ibar al lloc ja que era
desconegut de les persones que hi fe
ren cap. Un cop al Campament i des
p res de m untar tenda es feren les pre,
se nt acions corresponents, i ales qua
tre de la tarda es cridada una re pre
sentac i6 de I'Atalaia per anar a la
C ova del Castell i l'altre al Tunel del
Sumidor. AIs altres no els toea el
t orn fins al proper dia.

Durar t la nit un grup ataca '.:'1 Tu
nel e el Sumidor, sobretot elements
de l CRrS, i travessen el primer sif6
i recorren prop de 300 m . mes de ga
l eries, arribant a un altre sif6 que

els barra el pas i que proven el seu
inten t peril, degut a l 'estretor i le s
hores que portaven de treball, aban
donen per al dia seg iien t .

AI se guent dia un mernbre de
l 'Atalaia va en grup a la Cova P at es
m en t r e els del Museu s' introdueixen
al Sumidor i a la nit un es conv idat
a formar part d'un grup n octurn per
atacar de nou el Sum idor.

De totes les coves d'aquests vol
tants destaca el S um idor per t robar
se dintre dels guixos del Trias all ha
estat excavada. Els analisis de les ai 
giles que hi circulen donen un elevat
tant per cent de carbonat calcic dis
solt amb elles junt amb bastant de
salinitat precedent de la mateixa r o
ca guixera aixi com un a infinitat de
formes (segons explicaci6 dels fu
ll ets que es repartiren) que plant e
gen nous p r oble m es geoespeleologics,
La part alta del S um idor es denota
per la part del .defora, amb dues
grans dolines (dintre una d'elles fou
installat part del Campament) de for
ta erosi6 , amb dues entrades obtura
des poe despres de la seva introduc-
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(::6. A ia pan m rtj a es noba lentra
da del Sumidor i a la part baixa un
tor r en t se c. Interrorrnent 1a pa rt al
ta de la cova va a parar de ssota de
les dolines esmentades i eis passe s
alts no surte n uet ora , q uedant oarr a
da Ia continuacio per un Hac 0 sifo.

A la p art mit ja hi na I'entrada del
S urm uor en el lloc d 'on falla , la qual
fOJ origen de la seva obertura j des
d'aqui es pot continual' fins a la part
baixa 0 si gui fins al saltant de 25 me
tres que dona entrada a un nou sifo,
el qual ja fou travessat i tambe un
altre, arrrbant la cavitat als voltants
dels dos quilometres de recorregut.

Les formacions Iitogeniques es tro
ben completament ab sents apar t
dalguns raconets en forma de mini
colades. En canvi hi ha formacio de
gorg s de bastant de dimensio, Les 1'0

qu es s'h an tornat punxents de gut a
la corrossio per les al gues i en les se
yes sorres es poden recollir cristalls
ex agonals de cuarc en varietat de si
lic i color granit dit «ja cinto de Com
postela» aixi com una serie de cris
t alls blancs transparents prop is del
guix. Aque ste s r oques propies per
I'obtencio del guix esc alfades a 150"
perden aigua i es des hidra ten i fo r
m en el conegut gu ix i que es t robe n
per aq uests voltants alguns fsrns on
el couen.

SECRETARIA
El pasado dia 11 de Julio se cele

bra la Asamblea General Ordinaria
de Socios, con una asistencia de 27
asociadas. para conocimiento de los
componentes de nuestra Entidad a
los que no les fue p osible asistir co
municamos los acuerdos tomados de
mas relieve que son:

1.0 Formal' una delegacion de «LA
ATALAYA» en la localidad de San
P edro de Ribas, a peticion de algunos
vec in os de aquella localidad.

2.° El Grupo de Espeleologia que
dep endia de la Seccion de Montana,
soli cit6 en el capitulo del orden del

A 1a part alta del sumidor es po- 
cien veure encara els tres pisos on co. .
rria I'aigua. El mes alt es grandi os.
En el se gon, en una de les sales es
pot veure un Iabulos plegament en
forma d 'ant iclin al i sin clin a j i els .
tubs de p ressio, Dessot a d'ell, quasi
tocant al segon , es t roba l' ac tual, mes
es tret i tam be un x ic mes to r tu6s.

En el seu re corregu t, tan t en la
part alta com en la baix a , hom s'ha
de posar di n t re I'a igu a. En epoques de
fortes pluge s, t robar-se dintra h a de
se r d 'esp ant, degut a la se va im pe
tuositat. De fe t I'a igua hi corre du
rant tot l 'any en mes 0 menys quan
titat, i s i es pogues t robar una de le s
dous que alimenten aq uest ri u su b te 
rrani , el p obl et de Vallada tindria a i,
gua a dojo durant tot l 'any ia que en
van un xic esc assos. Si es trobes ca l
dria donal' un v ot mes de confian ca a
aquesta branca que ens agerma na
vel'S el con eixement del desconegut,
en benefici huma,

Altre colla de coves de ls voltants
no menys in teressants desperten al
tres activitats com per exemple l'ar
qu eologi a. A ixi podem don al' les gra
cies al s com pa nys valencians per les
ac t iv ita ts en cornu . Finalment ens
acom iadarern am b un vi d'h onor al
davant de I'errnita.

A. FERRER

dia (r uegos y preguntas) su autono
mia pasando a ser un a sec cion m as
dentro de la Entidad, su peti ci6n fue
atend ida y otorgada previa presenta
cion de los Estatutos que fuero-,
aprobados .

Los resp onsab les de la nueva sec
cion seran:

P residente : D. Migu el Alen torn
]\f. q n e

Se cretario: D. Juan F errer Ga rriga
Tesorer o: D. Domingo VeeJ o F er

n i ndez
Vo cal de Mater ial: D. Bernardo

Bl anco Ma yo
Vocal P ubl ica ciones : D Domingo

Vedo F ernandez



.S ECCIO N DE MONTANA

rroy el G ..L.A. ~·.l . pue de sa. ir Solo a
.p r act icar el dif icil y boruto de po rte de
ra Escalada. Este verano hemos pro
gi amado una carnpana a la fa m osa es_
cueta de es calada ivion tser r'a tina don
de, cor dacas com o Liu.s So. er - Car
le s Estr ada, J oan 'I'arrm o - Pau ivlon
tane, y Angel Vedo _ .Joan Chapar ro ,
podran p oner en pract ica sus con oci
mientos y adquirir experiencia. En
tre las escaladas m as difrcil es se en
cue n tra «La Boleta Foradada» por la
v ia , Anglada-Cerda , la «Panx a de l
Bfsb e» por la via Badalona y la
«Punxa del Fleutats» p or la vi a Kil
do, como clas icas se encuentran el
«Cavall Bernat» , «Ia Momia», «L'Ele
f'ant» , «El Gorr o Fr'i gi t », «el R av e»,
-e tc.

Las esc aladas que se llevan ef ec
"tuadas son las siguientes:

EL GORRO FRIGIT - via Mon t
part V'L y 120 mts. altura.

Cordada: Joan 'I'arrifio - Compa
nero del C. E. S abadell.

EL GORRO F RIGIT - via Mont
part VOL y 120 mts. de altura.

Cordada: Angel Vedo - P au Mon
tane.

FILIBUSTERISME
ESPELEOLOGIC

Sembla que l' esp ele olog ia sigu i una
de les branques de l 'excursionisme
on circula mes Ia m oned a fal sa . Al
tres diuen que l'escalada tam be, i en
gen eral a moltes altres activitats .
Deixant de banda els veritables espe
le olegs i oscaladors , que t enen tota Ia
no stra admiraci 6, hi ha al marge uns
grupets de person es que n i teneri la
rne s petita no ci6 del nom de I'activi
t at que diu en que practiquen. La se
va ignor ancia v ole-, substituir-la
amb el que en diuen «fer aven cs»,
un intens pu ja i baixa al darrera
d 'un h ipotetic record, per cobrir-se
de glor ia.

Com que aquests fets no desperten
1'admiraci6 de ningu i se gueixen ig
norats en les publicacions espeleolo-

EL CA VALL BERNAT - via Bada
lona VOL y !:JO m ts . de altura.

Cordad a: Angel Vedo - Joan Cha
parro.

...... .c,L.E.l<~ANT - via Boy - Al y IvoL
150 mts. de altura.

Cordada: Lluis Soler - Carles Es
trada.

Cordada : Angel Vedo _ J oan Cha
parro.

L 'ELEFANT - via G.E.D.E. A 2 S .
y VI" L S. 150 mts.

Cordada Angel Vedo y Joan Cha
parro.

Todas estas en Ia escuela Montse
rratina , peru tambien se ha de hacer
constar la efectuada p or Carlos Es
tr ada y un cornpafie ro del G.E.R. de
R eus en el P etit Pedraforca (Ga
rraf), asi como la p ri rnera efect~ada
en esa misma pared po r la cordada
Joan Ch aparro y Carles Es t r ada;
tambien se ha de hacer const ar la
primera fernenina llevada a cabo por
Nuri Alba en la via denomin ada Dia
gonal de 20 mts. de altu r a COn un A-2
S de difi cultad, si tuada en la pared
del castell d'Aramprunya, la cual
formaba parte de Ia cor dada Carles
Estrada - Nuri Alba - Joan Suriol 
J oan Ch aparro - Lluis Soler. J. CU.

giques, esbraven llur rancunia i im
pot encia compor tan t-se incivilment,
de str ocant les concrecions i estam
pant (m es ben dit, embrutant amb
ca racter s m onumental s) les sigles de
l' entitat a la qual pertanyen, a les pa
rets de la cavitat . D'aquest vandalis
me no se 'n deslliur en les edificacions
prop eres a les zones carst iques. Una
bona mostra es La Pleta de Garraf,
amb la destrucci6 que h a experimen
tat des de que fou deshabitada.

Ult.im am ent tambe h a es tat objec
te de barbaritats l 'ermita de S ant
Antoni, d"Albinyana. Si en al guna
ocasi6 algun daquests ss ude-espelec,
le gs es atrapat «in-f'ragan t i» i s'em
porta el seu merescut, serem els
ultims en lamentar-ho, I si algun he
roi de via est r eta se sent al.ludit, es
que te cua de palla.



NOTICIARI
POES IA SELECCIONADA

La poesia «Jurament», l' autor de Ia
qual es el nostre consoci Xavier Gar
cia i P uj ades, ha estat se le cciona da
i in closa en la «Segona Antologia
1968-1969-1970», llibre recsntmant sdi,
tat am b m otiu de n o haver-se conce 
dit eng uan y el premi i accessits de l
cer ta m en de poesia «Am adeu Oller,), i
decid ir els organ itzadors de declar a r_
10 desert, fer una t r ia d'entre le s
obres presentades i publicar-Iss en
for m a d 'anto logia. Acompanya cada
poerna una breu nota bi ografica de
l 'autor.

MUNT ANYES D'ESCOMBRARJ~S

F a bastants anys els prohoms d'un
municipi de la nostra cornar cs anun
ciaren, com si ia fo s un fet , el pro
posit d 'adquirir una planta de t r ans
formaci 6 d 'escombrar ies . El ternps
passa i el projecte fou incl6s en un
programs de realitzacions interm uni
cipals que tampoc h a fet vi a . Me n
trestan t , una acumulac io de de ix all es
fu mejants sobre la ser r eta dels Cards
va adquirint proporcions alarmants i
la impr esi6 ocula r des de les altures
de la urbanitzacio situada en t re La
Mata i el Mas d'en P asq uali es desas 
trosa.

Les m al es olo r s no tan sols moles
ten els veins d'aquella urbanitzacio
o 1'excur sion ist a de vo l ga llinaci que
ha sor ti t al defora a r espirar aires
sa n itosos ( l) , sin o que es ben per cep,
tible pel s conductors que circulen per
la immediata carretera.:
I si alg u ens diu que no s6n preci sa
ment ar om es de jar di els efluvis qu e
se sen ten al Coll d'en F er r an , pr oce
dents de les acumula cions del Ion
dal de les Oliveres , Ii contestarem
que els vilanovins , mentre , esperem
la h ipotetica plants t ransformadora
no anem a tirar les inm un dicies al
t er me del costat.

EX CURSIO AL BERGUEDA
El passat dia 12 de [u liol s'efectua

I'excursio amb autocar a Ia com ar ca
del Bergueda , organitzada per la nos
tra Agrupacio, visitant Berga el S an
tuari de Queralt, Cas tell ar d~ N 'Hug
i les fonts del Llobregat, Una inespe-.
raa a i cop iosa pluja p ir inen ca im p edi
fer l'estada programada a Ia Pobla
de Lillet. D e retorn, es va fer una
breu visita a Manresa.

EXPOSICIO ARTIST IC A

El passat mes de Juliol el Cercle
Ar tist ic ha presentat en el seu estat
ge social del F oment Vi lanovi una
exposici6 antologica de pintures, es
cultures i dibuixos del no stre ccns o
ci J oan Calvet. La n ostra feli citaci6
a l 'ar t ist a per la bona acollida qu e
h an tingut les ob r es presentades.

NOU PASSEIG MARITIM
En deixar m omentan iarnent la

part de muntanya en la present t ern
por ada d'est iu per tal d 'acudir a les
vor es de la Me di te r r ania , hem po
gu t compr ovar com es va constru in t
un passe ig m ari tim a la P lat ja del
Pra t de l 'Escarrer, la qual es sense
discussi6 la mes n eta de l terme vila
novi, Aquest passe ig te una longitud
d'uns vuit-cen tc m etres, els quals,
afegi ts als cine-cents del se ctor Iber
sol, i --Quant es faci el pon t sobr e
la riera de S an t a Ma r ia- als ouat re
cents de la platja de Cu belles, fo r
m aran un con junt urban isti c de m ol
ta p atx cc a en e1 liter al de la nost ra
comar ca .

ERRATA D'IMPREMPTA

La passada circular corresponent
al m es de [u l iol fou erron iamen t da
tad a amb el mes.. de [uny . P r eguem
als con socis i lecto rs del nostre nor
tantve u q ue perdon in aques ta errata,
alien a a la nostra v oluntat. .



A RION

F orma incor recta
Ferre, F arre

Me r cade
F erne, Furne

P into
Carnice , Car ni se
Ti ntore, T in tu re

Vaque
.love, Juve

ACTIVITATS REALITZAD ES
EN EL MES D'ABRIL

Dies 4-5
Espeleologia a les coves de la P un

ta Grossa (2.on tunel)
Vocal: J . M. F ranco.

Di a 5
Espeleologi a a les coves d'en Du

r im (R oda de Beni) .
Vocal: A. Caste1l6. 3 ass istents.

Dies 4·5
Pract iques d 'escalada a les penyes

de Can Marcer.
Vocal: J. Tarrino. 3 assistents.

Dies 11-12
Espel eologi a als av encs Asens:»

del Mall, sortida de pract iques del
Curset de Tecnica S ubterrania,

Vocal : G. E. T . 15 assistents.
Dia 12
P art ic ipacio a la marxa Dufour .
Vocal: Ll. Daviu . 9 eq uips .

Dia 18
Con ferancia r eportatge de la Expe

dicio Trans-Sahara.
Voc al: X. Capdet.

Di es 18-19
Practiq ue s del Curset de Tecn ica

Subterran ia als avencs Asensio i del
Ma ll.

Vocal: G. E. T. 16 assistents.
Dia 19

P ar t icipaci6 a la XIII Marxa de
Regularitat de Tar ragon a a Vi lella
Alta (Ser r a del Montsan t-P riorat ) ,

Vocal: A. Bayo. 8 eq uips.
Dies 25-26

P r act iques d 'es calada a Montserrat.
Vocal: C. Est r ada. 2 assistents.

Dies 25·26
Practi ques del Curset de 'I'ecn ica

Subt erran ia a la Cova d'en Manel ,
Voc al: G. E. T . 9 assi stents .

Dia 26
Espeleologia a R od a de Ber a,
Voca l: A. Bay o. 2 assistents.
Di es 25-26
Esc alada a les penyes de Can Roes

(Ga rraf ) .
Vocal: J . Tar r'ifio. 3 assistents.

SECCIO DE CULTURA
CONEGUEM L'IDIOMA

AVUI, ELS COGNOMS
En diverses ocasions hem parlat

de I'adulteracio que han sofer t els
nostres topon ims. En aquesta ocasio
volem referir-nos al cas, no rne nys
im p or tan t , dels cogn om s.

Degut a Ia ignorancia i al desco
neix em en t del nostre id ioma per
part d 'a lgunes gener acions de fun
cionaris de parla no catalana en el
Re gistre, els nostres cognoms h an es
tat vict im es de les mes variades
transform acion s.

De to ts es con egu t que en ca tala,
com en d'altr es idiomes, una gran
par t de cognorns fan refer en cia a
oficis. (Fuster, ca rn isser, ferrer) .
Aquests noms d 'oficis s 'es cr iue n amb
r final i sabem t arn be que en ca tala
la r al final de paraula, llevat com p
tades ocasions, no es pronuncia. Es
per aixo que aquests cogno ms s' h an
con ver t it en tants barbarismes idio
rnatics com son els: Farre, F er re, F us
te, Car m ce, Mer cade ,

Creiem que val Ia pena de corregir
aquests i d 'altres errors, dels quals
parlarem un altre dia malgrat que
els hagin esc rit a ix i els n ostres pa
r es, avis i besavis. S i ells pels motius
que sigu in no van pode r subsanar-ho,
no veiern pe rqus nosaltr es no pcdern,
al rnenys, in te ntar de r establir les for.
mes correct es.

Volem recordar algu ns dels cog
noms d'aquest gr up, mes corrents i
que mes fr eqiientment veiem m al es
crits:

For m a d 'origen
F errer
Mer cader
F orner
P int or
Ca rnisser
Ti n torer
Vaqu er
Jove r



·Construccions mel! ieYllls defensives (16)

~EIs Castells de Calders i de Sant Vicenc (1)
Fa un s v in t- i-cin c anys que el ter

me municip al-dEl Vendrell augmen
ta no tab lem ent la seva extensio en
anexionar-se el vei poble de Sant Vi
cenc de Calders, Actualment, dones,
el municipi, a mes d'EI Vendrell,
compta amb els ag reg ats de Coma-ru
ga, Sant Salvador, l 'Estaci6 de Sant
Vicen c, Sant Vicene de Calders i el
vemat de La Franca. L 'e t im ologia del
nom Calders no te di ficultat . E~ la
derivaci6 del mot llati «caldus» -ca
lent- , una de les varies 'ex pr esion s
amb els quals s6n desi gnats els ma
nanti al s d'aigues termals. La surgen
ci a de Calders brolla a la suau tem
peratura de 21°, per quin a causa so
lament a l'hivern es ben notable la
d ifersnci., termica. Aquest m anantial
ocasiona arrt igament una coll a d 'es
tanys ales m aresmes. Actualment el
lloc es ocupat per un balneari, una
pi scina coberta i un estany v oltat de
pergoles amb al gunes barquetes per
a qu i vulgui remar.

Coma-ruga , creiem interpretar el
"Seu significat com a depressi6 arr uga
d a, aspra, possiblement ocasionada
per les aigiies es tancades i els prats
de jones. Vendrell deriva dels an t ro
ponims «Venrelluss ,i «Venrello»,
d 'arrel i procedencia r,erm anica com
ho es el nom franc «Wandregisil».

Com hem indicat abans, el litor al
penedesenc era antigament un seguit
de maresmes a aiguamolls, el s vesti
gis del s quais hem aconseguit encara
fa pocs anys. En s6n bons exemples
el Prat de I'Escarrer, Ia Mar Merta
de Cunit, els estanys de Coma-ruga
i els aiguamo lls del Francas , tots ells
ja dissecats i en curs d'urbanitzaci6
actualment. Els estanys del Iitoral
vendrellenc surten ja documentats en
tot el segle X com a afrontacions
dels termes de Banyeres i Santa Oli
va, pertenencies del monestir de S.

Cugat. L 'estany de «ipso K aldar io»
el veiem esmentat per primera ve ga
da l'any 977, incl6s en el terrne de
Santa Oliva.

En la donacin del castell d'Albinya.
n a a S. Cugat, datada el 1011, s 'es
menta el cim «d 'Schena Rosa qui es t
terminus de Kastro Caldarii», Aixi
en s enterem que Calders t en ia te rme
propi i castell. Al cap de p ocs anys,
el 1013, es suscit a un plet entre l 'abat
de S. Cu gat i «Adelaizis» vidua de
Guillem, veguer de Sant Marti Sa
rroca. EI litigi era per la possessi6 de
l'estany dit «Kallerio» i altr es dels
voltants. La vidua deia tenir-ho per
veu del se u sog re Gali, el qual ho te
nia en virt ut del dret d'ap ri si6. Aba
dal, en la seva obra «L'abat Oliba»,
esmenta aquest plet, cornentant la
sentencia sabre qui hi tenia millors
drets i la consideraci6 que es merei
xia la familia que havia reduit a
cultiu aquells er rns solitaris, cons
truint una torre de defensa i congre
ga t gran quant it a t de ve ins amb el
perill de Ia vlnguda dels sarraIns.
S 'acorisella de partir a parts iguals
en tr e els dos litigants Ies terres, «ip
sa tUITe», i les pesqueres de «iptos
stagnos», En tot el plet no s'esmenta
cap castell pero si una 'ter re.

Tres anys mes tard es torna a re
moure el plet sobre els estanys de «ip
sum Ca ldarium», [a que al monestir
de S. Cugat no es considerava satis
factoria la sen tencia anterior, i me
nys veient com continuava millorant
la situacio dels terrenys. EI tribunal
enfoca la qiiestio considerant que els
drets originaris de les dues parts ha
vien decaigut par falta d'us, i si les
terres eren ermes per dret pertan
yien al princep, i en conseqiiencia
aixi li foren adjudicats, EI compte
de Barcelona les concedi aleshores a
Sant Cugat, retenint-ne el senyoriu.



El 1033, Mir G eribert, senyor ~ 'Jl cj:

uoia, casat " Inu D isp osi a , 1111U U.nu c 
ia ic a, torna a susci tar ia quesno, ::;;;:11

se relXlr per c en el se u in tent oe r e
cobrar res terres de ia seva sogr a.
b esrn enta n ovam en t La rortincacio,
La qual IOU constr uida per Auerai da ,
per a oerensa r els estanys i res ier r es
ae res escom eses dels enemies pa
ga ns .

1V1entr es tan t , els conto rns s'anaven
poblan t i en consequencia es preve
n .a ia seva c.:.d ensa . El 1017, l' abat de
S . Cu gat dona a Bonet, dit Bernat,
unes te r r e" ermes de l terme de «ipso
Caldar io» arnb condicio que hi edifi
c .ii una «tur rem » 0 cases, en el lloc
~n8menat :,E: .agn .im Servid ini». El
1 v~ 1, el m onest ir perm uta arnb Ber
nat el seu aiou del term e d 'Ole r dola

~ e «cdstrum Mocio» i a la CIa
ta (a v ui V ilafranca ) per una v inya
q ue en Bernat te a Magr in ya. Berna t
dona a mes tres-cen ts sou s que servi
ran per a p agar l 'obra de «ipsa t urre
de Callar io». S egons Brase, en I'est a,
bliment de Mil' Ll op Sane al cas tell
de Banyeres, da tat al 1032, s 'esmenta
per pr imera vegada el ll oc d 'EI Ve n
drell, el qual estar ia sit uat dins el
terme de Cal ders.

EI 1037, l'abat de S . Cu gat establi a
«Ber nar do Gelmiro» en el «kastrum
auem vacan t K aldar ium» que s' esta
cons tr u int, edifican t i poblant, Afro n
ta a Orien t amb el terme de Caste
llet, a Migdia el m ar, a Cere arnb els
ter m es de Santa Ol iva i Albinyana i
a Occident el de Bera. Donen eJ dit
«kastrum K aldarium, si mul ipsos
stagnoss amb I'obligacio de fer-hi

dins el termini de deu anys, un a ben
son....a terre m es ana 1 mes ampla que
1 ex.s tern. oemrua q ue resporadica
quauucacio Ge cast e., hauria esca t
nns a. esn or es unicarnen t ue caire no.
rnmar.

.r.,.1 m a teix any es judica un nou
pie t , ar a entre Bernat Ocger a e Ca s
tell et i I'abat ae b. Cugat sa bre eis
limits de llurs U:I"ine". bl senyor ae
Ca stellet pretenia q ue el se u term e
arribava fins a la riba de l'estany dit
«Kaldarii» i pel Heger q ui est ante
Ve nr el» cap al davan t a e ia «t ur r em
s.Oliva» fins a la serra q ue h i ha so
bre dita tor re, quedant Cala te il i
Bellvei dins aque ll terme. L'a ba t deia
que el terme des de molt antic anava
de «ipso K aller de collo», el q ual es
tava sota «parada que dicunt Ep isco
pal em » (La Bi sbal), i per «ipsas pl a
nass cap a «ipso regen) (riera dels
Masets ) pr op de la «tUITe qui fuit
de Tedbe r t que dicun t Bel v izi» (tor r s
de Bellvei), i per «ip sa gr aler a» (L a
Gri era) , pel «kastrum que dicun t Ka
lafelh al m ateix temps que «ips o
stagnos que di cunt Ollero» (P la t ja de
Calafell ) fins a l m ar . En aquest ter
me, a mes de S ant a Oliva i EI Ven
dr ell, q uedaven in closos Bellvei i Ca
laf el!.

Es recorregue a un Judici de Deu
per albats, el qual dona uns resulta ts
dubt osos , i «ls jurats, davant les su 
pliques de Bernat Otger, dec idiren
adjudicar -li la major part del ter ri 
t or i en li t ig i.

v. C. V. - J . V. B.

Premi Constancia 1969-10

MASCUlI. . 1.- Joan Ferrer; 2.- Pau Montaner 3.- Albert Bayo .
FEMENI. - 1.- Pepita M ontane: 2.- Dolors Trlbaldo : 3.- Ma Rosa Sim6n.
JUVENIL. - 1.- Angel Vedo; 2.- Joan Chaparro ; 3.- Dornenec Vedo.
INFANTIL. - 1.- Manuel Marques; 2.- Maria Fuste : 3.- Xav ier Lozada.
PREMI AL MILLOR MARXADOR. - Trofeu Josep A. Ri6n. - L1u is Daviu.



Pr6ximas excursiones
de mas mteres

Dia 13 de Sep tiembre

Participaci6n en la Marcha de Orien 
tac i6n del Maresme

Dias 3 y 4 de Octubre .

" Campament - Aplec de Tardor"
Ermita de Nuestra Senora de Lo urdes

Dias 10. 11 Y 12 de Octubre

Participaci6n al V Campamento Pro
vincial de Espele61ogos

Dias 11 y 12 de Octubre

Participaci6n al II Ral lye de Montana
de la Provincia de Tarragona

Dia 25 de Oc tubre

Participaci6n a la XXV Marcha Excur
sionista de Orientaci6n 'por Montana

Perfumeria - Merceria - Novetats

•marla rosa
Santa Eulalia, 5

Vilanova i la Geltru

~resfdent: AntonI L1urba Dlreccl6 CIrcular: Xavl.r Capde\. Secretart: Xavier Salleras

T. G. VI/a,eea • Vil/anueva y Gel'ru




