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a rupacia
e:xcursionisla
la-Iai

federac i6n ca ta lana de montana
federaci 6n ca talana de esqu l
comite de explorac iones subterraneas de ~~~_~=_
asoci aci 6n espanola de camping y c aravana
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SOCIS

C onst ruccions medievals defe nsives (23)

Torr s e I'antic terme
Ie dola

( II )
Una altre torre de local itzaci6 dub

tosa dins l'antic terme d'Olardola es
Ia torre Oller de R afaguera. De R afa,
guera hi ha noticies 1'an y 1034 quan
G iscafr et efectua un a permuta amb
el monestir de S. Cugat , d 'un a v inya
sit uada en el terme d'Olerdola, «ubi
mihi pater Rafaguer a», i que pel can
t 6 de migdia afrontava am b «ipsa
s trada qui pergit ubique».

P assa ts bastants anys, el 1127, es
feu publi c el testam ent del difunt
Ber enguer Bonfill , jurat pels seus
marmesor s a I 'esglesia de San P ere .
Mol anta , terme de l castell d'Olsrdo
lao Berenguer Bonfill es tava ca sa t
'amb Adelandis i entre els seus fill s
hi havia Pere Berenguer (despres

batlle de Vilafr anca ), Bertran, Dal
mau, Arnau i Oller. D 'aquest ul ti m ,
diu: «Deinde concessit fil io suo Oler
mansum de ipsa Rafager a, cum sui s
pertinenciis, simul cum her edita te
que fuit de avia sua que habebat in
cu rtello, cum medietate de ipso ce
ll ario et terras et v in eas pariter de
ips o Alborn ar» , (L'Albornar es u na
masia propera a Santa Margarida) .
EI document segueix despres: «Pre
cepit e tiam filiis su is suprascr iptis,
scilicet, P . Beren garii atque Dalmati,
sive Ber tr and o, ut feci ssen t mansio
nes et turrem Oler in ipsa Rafege
r a...»
-N o sabern si es construi aq uesta to

rra, pero tenim -not icies de que G ui-
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llem Ramon de S. Oliva i la seva mu
ller Estefania atorgaren a S. Cugat,

.Ilicencia per agafar aigua del alou
que tenien en el terme d'Olerdola,
Parroquia de Santa Margarida, a fi
d 'alirnen tar «ipsum regum de Rafe
gera». S eguint l'estudi dels docu,
ments de l Cartoral de S. Cugat
veiem que aquest a sequia feia treba
llar «ips o bolino de Ra fegera», no
gai re Ilunya a la «fortitudine de Pen-

. nafidelis», segons document de l'any
1143. De la torre ja no s' en parla meso

* * *
El moli de la Rovira esta jun t a la

r iera de Vilafranca, prop de la car re
tera de Vilanova. Aquesta riera re
cull les aigues d'una extensa zona
dels contorns de Vilafranca i anti
guament, quan per aquells r odals hi
havia boscos rnes 0 men ys extensos
(pe nsern que el mot «rovir a» es si
nonirn de «ro ure da») transcorria re
gula rment pel llit un cabdal d 'ai gua
suficient per a moure diversos mo
lins. Actualment sols hi discorren les
pestilents aigiies del claveguerat vi
lafranqui.

El 24 de juliol del 958, Daniel do
n a al m onestir de S . Cu gat totes les
propietats que tenia en el terme
d 'Oler do la entre les quals hi havia
cases, cor rals, «et turre», i terres, si
tu ades en el lloc «que dicunt ad ipsa
Rovira de Fonte Cavallare», Les
afron tacions son tan locals, que fan
dificil la localitzacio del lloc, perc
documents p osteriors tornen a par
lar de «ips a Rovira», confirmant
I'iden t ificacio amb el lloc actual. En
quan a «Cavallare», Balari diu que
es una derivacio de «coves 0 «cave
Iles», i en aquest cas podem inter
pretar «Fonte Cavallare» com a «font
de la cova» . 0 de les coves, indicant
un a avui d ia extingida su rgencia ,

L' uni c trajecte de la riera de la Ro
vira on h i ha te rres de cultiu, antics

molins i cavitats ben properes (estu
diades pels arqueolegs vilafranquins)
es en els m eandres del con gest de
Montaspre, sota la Plana Rodona, on .
la riera pren el nom «del Molinet»,
pe r le s restes quasi ini de ntificables
d 'un ed ifici dedicat a la m olt uracio
que en aq ue ll lloc h i havia . En rnes
bon estat, pero enr un ant-s e tambe,
h i ha mes al N. de la r iera, les r estes
med iev als del Moli d'en Coll , Creiern
que la torre de Ia Rovira estaria si
tuada en un lloc proper a aquests
molins.

* * *
El 1013 el bisb e Deusded it feu una

permuta de bens del terme d 'Ola rdo
la per reparar la torre de La Grana
da. L 'alou permutat estava si tuat a
«Victrano». Les afrontacions eren: A
cere el «monte de ipsa guissera» i
I'alcu de Gombau del te rme «de pax»
(P acs) . A Orient, amb «ipsa cleo ta»,
A m igd ia, «ipsa via calciata pergen
tis ad terrachona», i a ponent, el «flu.
mine Victrano». Aquestes afr on ta
cions incloue n tot el que h i ha, cases,
cultius , corrals ,' e tc., i a mes, la mei
ta t de «ipsa turre» constr ui da i que
fou del difun t [utge Teudiscle.

El r iu «Victrano», 0 «Vitran o» se
gons altres documents, I'identifiqu em
amb 1'actual riera de Llitra, la qual
procedeix de Vilovi i passa per Pacs,.
localitat aquesta de la qual s 'esmen
ten les gui x eres en cara avui dia en
explotacio. El lloc de «Vitrano» no
estaria m assa lluny de I'actua l case 
r iu de Can Salines, en la di v isoria de
Vilafranca i El s Mon ies. El jutge
Teudiscle que ten ia la meitat de la
tone de Vitra, posseia aixi mateix el
lloc de Viladellops. El document ci
tat es I'unic que hem vist esmentar
la torre.

V. C. V: - J. V. B.



SECCIO DE CULTURA-

Conegue.m
HAVER DE...
ciTENffi QUE...Jt

En catala , per expressar el sen t it
-d 'obl iga cio 0 .. de necessitat, ens se r
vim del ve r b haver seguit de la pre
.posicio de, es a dir, h aver de .

Ho h e de fer
Has d'anar a I 'escola
Vaig haver de d ir-I i
Haurem d'aeeeptar
He ll de segrrir el eami
Va n ha ver de mar xar
Les formes «Tenir que» i «Tenir de»

t an correntment usades en el Ilen
gua tge parlat, son com ple tament
inadmissibles. En aquest sen tit dobh
gacio , el ve rb haver en Ia primer a
persona del singular del present d tin ,
dicatiu, te les dues formes he i h ai g

-0 sigu i qu e es igualment correcte d ir
'Ho he de fer que Ho haig de fer.

Observem que el ver b deure en ca
ta la no expressa se nt it d 'obligacio
si n6 de dubte 0 probabilitat. J a
deuen ser les set, [a deu haver arri
bat, llevat qu an indica I'ex istencia
d'un deute. (Em deus un sopar , et
-dee el via tge) .

Ten im tarnbe per a I'expressio del
sentit d'obligacio un verb genuina
.men t catala i d 'u s encara ben vi u.
'Ens r eferim al verb ealdre. Aquest
verb es equivalen t al frances «fa
Iloi r , i a les express ions cast ellanes
haber que, ser preciso , se r necesar io.

En. el llenguatga parlat s'ha anat
r eduint I'us de caldre ales frases ne
g ati ves (no ca l que hi vagis, no ca l

I'idioma
que diguis r es). Cal que em prem
aquesta for ma tambe en le s 'or acions
afirmatives i evita r les inadmissible!i
es precis, hi h a que, que per influsn;
cia .del castella s'h an an at introduint.

__Ex .:

Ca l estar prepar at

Ca l que obrem amb honradesa

Ca ldra anar -hi depressa

Treballarem tots, si cal.

I cal qUe evitem aq uestes INCO
RRECCIONS

Hi ha que estar preparat

Es precis anar-hi

Aurelia RIO N

BIBLIOTECA

• Ultims Ilibres ingressats

La Sardana (3 volums ) .Quaderns

de Cultura.

«Los Andes, techo de Ame r ica».

C. Arthaud - F. Heber't-S tevens.

«Masada». Yi gael Yadin .

«Ga r i Gari». Ber natzik .

«Paititi. Tras las huell as de los in

cas». Er tl.



·'·N OTIC·IA·R I
CONFE RENC IA

EI nostre consoci Joan Orriols
.Carbo nell pronuncia el passat dia 3
de febrer una interessant conferen
cia a la sala d'actes de la Biblioteca
Victor Balaguer, sobre el tema «Ri 
car t, I'home», L 'exposici6 que el con,

' fe rencian t feu de l'artista vilanovi
resulta m olt precisa i amena, Ia .qual
cosa Ii valgue una merescuda aprova
ci6 del public assistent al finalitzar
la confe rencia. L 'A. E. Talaia afegeix
tambe la seva sincera felicit aci6 al
culte associat.

LLIBRE VILANOVI

La coHecci6 «Episod is de Ia His
toria» que edita R. Dalm au, ha publi;
cat el llibret «Vil anova iIa Gelt ru en
Ia guerra del franc es» del nostre
compatrici i bon amic de l'Entitat
Or iol P i de Cabanyes. La nostra feli
citaci6 al jove autor pe r la seva con
tribuci6 a la h istoriografia local.

LES COMP ARSES

La participacin de com parsers aug
men ta cada vegada me s, d'u n any a
I'alt r e. En gu any a la n ostra Entitat
hi com ptare n 129 parelles, 52 d 'elles
in fa nt ils , Cristofor F abre i la simpa
tica Assumpta Baig foren els r esp ec
tius portants de les banderes. F oren
conced ides les medalles de la cons
tanc ia a le s pare lles Francese Herran
i Joana Montoliu i Xavier Cu en ca i
Rosan a Ll uch.

Com ja es t r adicional, la cas a Co
ca-Colacontribui al lluim ent del nos.
tre grup collabor ant arnb la presen
taci6 d'una carrossa allegories al
«Llibre de la Jungl a». P resentaren
l 'of rena d 'un ram de flors a la Com
parsera d' Honor la parellet a infantil
Joan Carles Morata i Aurora Morata.

ELS CASTELLS CATA LANS
En' el fa s'c'icle 17 d 'aquesta publica.

ci6, s'inicia Ia descripci6 dels castells
de la comarca de l Baix Penedes, Hi
s6n comen ta ts els castell s d 'Albinya
n a, Esquena Rosa, Banyeres, Calafell,
Ll orene de l P eriedes, Mar mella r , EI
Mon tmell i Santa Oliva. Com en els
quaderns anterior s, la coll aboracio
vilanovina hi es abu nd osa .

REIVINDICACIO DEL NOM
DE VILANOVA

En el ultim P Ie Municipal anterior
a la r enov acio de consellers, es pren
gue l 'acord de reiv in dicar rel ve rda
del' nom de la ciutat al mateix temps
que es solicitava autoritzaci6 per a
ut il itzar pen6 0 bandera representa
tiva. Hem de te n ir en compte que la
transformaci6 qu e sofri el nom de Vi
lanova, es un ' fet relativament re
cen t, i tot aix6 no fou m ai ab soluta,
fluctuant en un bilingiiisme anodi.
Oelebrem, doncs, l'acertada decisi6
del Consistori, esperant-ne I 'aprova
ci6 per par t dels organismes corres
ponents.

DESARBORITZACIO
DE CA'RRETERES

La: carretera de Vilafranca es va
q uedan t sen se arbres. Primer es ta
llaren els de prop de Ia ca pital de
I'Alt P enedes, Despres el sector de
CanyelJ es . on el paisatge se n' ha re
sentit. Ara eIs de pro-i del Griffi. i
ba rriada del Tac6. L 'arboricida serr a
mecanica no para. Diu en que es per
a eixernplar la carretera, i . potser se
r a veritat. En tot C<=l S no sab riern veu
r e cap pe rill per als condu cto r s pre
cisament en unes zones on es obligar
circular a una ve locitat que no re 
sultaria necessari ament fatal ' al xo
car contra un arbre,



Grup Espeleologic Talaia .

CatalegEspeleologic del Macis de Garraf
(II)

AVENC DELS ARAGALLS
Garraf (Municipi de Sitges)

S it uacio: Es troba s ituat a la riera
que baixa per la dreta de l'Avenc
Am ple, i a la seva vertent esq ue rra, a
uns 60 m etr es sobr e el n ivell de la
mateixa, pertenyen t al F on do de les
Coves. . .

Coordenades: X = 5° 31' 40" ; Y
41° 16' 35"; Z = 300 mts. s . n . m .

Fondaria: 59 metres.
Bibliografi a: 1." ex plor ac io efec tua

da el 8 de Ge ne r de l 1967, per el s
m embres de l S .I.R.E. D.E. C. Sants:
F r ancesca . Corriellas, C. Cornellas, A.
F ernan dez, J . M. Mifiarro, E. Sabate
i M. Vidrier. Publicada la fitx a i to
pografia en SENDEROS D.E.C . de l
Juny 1967.

AVENC SANTS
Garraf (rnunicipi de Sitges)

Situacio: Es troba a uns 5 metres
a l 'Est de l' Avenc dels Aragalls i a
u ns 60 metres sabre el nivell de la
r ier a «Fans de les Coves».

Coordenades: X = 5° 31' 40"; Y
41° 16' 35"; Z = 300 m ts. s. n. m .

"SOTERRANIA" N.O 2
EI Grup Espeleologi c TALAlA de

la nos tra Entitat ha fet so r ti r a la
llum, despr es de dos anys d'interrup
cio, el segon mimero de Ia r evista
«SOTERRANlA». En aquesta revis
ta s' hi publiquen algune s de les ac
t iv itats i camp anyes portades a te r
m e per aquest animos i actiu Grup
a ix i com tambe algunes topografies
de cavita ts ex plorad es.

F ond ar ia: 57 metres.
Bibliografia: 1! oxploracio fe ta e l

4 de J uny del 1967 per els mernbres
de l S.I.R.E. de I'D.E.C . S ants: J. Fo
nollar , R. Lleo i J. M. Mifia r ro, La
fitxa i la to pografia van esser publi
ca des a SENDEROS D.E.C . d 'Octu
bre 1967.

AVENC DE LES MALESES
Vallcarca (municipi de Sitges)

Situacio: Es troba sit uat al torrent
de les Mal eses, vor a Ca n Amell de la
Mun tanya , al cos ta t mateix del punt
on la li n ia electrica creua el t orrent.
S 'identifica facilmen t des del cami
que va de Va llcarca a Ca mpdases, i
que passa per la par t oposada de la
riera en la que esta situat l 'avenc,
per la figuer a que surt de la boca de
la ca vitat .

Coordenades: X = 5° 33' 48" ; Y =
41° 15' 00" ; Z = 165 m ts. s. n. m.

F on dar ia: 8 metres.
Bib liografia: F itx a i to pogr afia pu

blicades en la Rev ista SOTERRANlA
n.? 2 de l Gr up Espeleologic TALAlA.

Tot s els socis in te ress a ts en adqui
rir alg u n exemplar paden dir igir-se
al Local S ocial soll icitant-lo a Dome
nec Veda , a al Sr. Ll averias.

El s residents fora de Vilanova pa
de n sollicitar-lo per esc rit, i el s sera
trarnes con t ra r eemborsament, al
preu de 35 pts. m es les despeses de
tramesa .



Operaci6
Aquest any s 'ha repres I'organit

zaci6 d'aquesta prova que l'anterior
fou suspesa per manca d'equips. La
present edicio s'ha vist afavorida per
la quantitat dequips, indus n 'hi ha
vien d'Entitats f'oranies, i tambe pel
temps, ja que malgrat el nom que
portava la prova, el temps ha sigut
esplendid, En alguns punts de l 'orga.
nitzaci6 s'hi notaren algunes petites
deficiencies que esperem seran sol
ventades amb eficacia en futures edi,
cions.

La sortida de la 'prova tingue lloc
en el poble de St. Climent de Ll obre
gat a la vora d'un pont, el qual feu
que tots els equips participants,
menys un, interepretaren malament
el grafic Dufour, sistema amb el que
s 'inicia la prova, i agafaren el cami
de I'esquerra del pont en lloc de
prendre el de la dreta. Alguns equips
van saber rectificar a temps, pero
n'hi hagueren alguns que carregaren

"Acuari"
de punts al no passar per el control
de Pas 1 i anal' directes fins al Con
trol de Neutralitzaci6 A. S'arribava,
despres de pujar bastant destona,
a la cota 288 de la Carrerada on hi
havia el control A , el qual donava
unes fulles en les quals hi havia un
atzimut que conduia fins un bose a
les vores de Can Bruguera, des d'aqui
el Control B donava el grafic i COOl'.
denades per anal' a la Font de la Ca
direta. EI Control Calla situat, en
tregava el promig del pas que per
regularitat portava a un fons, a les
vores de la Font del Ferro. En aquest
lloc hi havia el Control D que repar
tia una fulla de Descripcio per ' anal'
fins a Bruguers on estava collocat el
Control E, al qual arribaven els mar
xadors convencuts de que alli s'aca
bava la cursa, pero quina n o era la
se va sorpresa al dir-els-hi el con t r ol
que es t en ia que pujar fins dalt el
Castell de I'Eramprunya i baixar,
llavors si que s'acabava la prova.

Ordre Dorsal

CLASSIFICACIO

EQUIP Entitat Punts

124
2 16
3 15
4 14
5 11
6 9

. 7 12
8 17
9 5

10 3
11 8
12 18
13 1
14 2
15 6
16 4

Lluisa Domingo - Rafael Xanc6 UEC-Molins 26
As sumpta Baig - Enric Garriga A. E. Talaia 42
Antoni LIurba - Manuel Prats A. E. Talaia 42
David Vidal - M." Rosa Sim6n A. E. Talaia 46
Isabel Romeu - Joan Ferrer A. E. Talaia 50
J osep Planas - Roser Muela A. E. Talaia 52
Josep Valenti - Vicens Agusti DME-Gava 57
-J or di Sanchez - Manuel Alonso FE-Barna. 57
Cristofor Fabre - Amadeu Redondo A. E. Talaia 57
Francese Castrosin - Joan Rigol DEC. Molins 53
LIuis Daviu - Carme Borrego A. E. Talaia 60
LIuis Gendra - Jordi RiM FE-Barna. 61
Jaume Ferrer - Ramon GOmez DEC-Molins 62
Toni Batanero - Montserrat Barti A. E. Talaia 63
Amparo Calduch - Josep Farre Dinarnic 85
Antonia Garcia - Andreu Roma Dinamic 102



Secci6 Fotografica
Aquesta Seccio organitza per el

mes de Marc, el Primer Concurs
Anual S ocial de Fotografia en blanc i
negre,

BASES

Participants.- Podran participa
tots els sod s de l'Entitat.

Tema.- Muntanya i Lliure,

Tamany.- Unic de 13 x 18, al da
rcera de cada fotografia hi haura de
constar e l t itol de l'obra i el lema de
l' autor.

Admissio.- Cada mes dues (2) fo,
tografies, les obres podran entregar
se de propia rna 0 amb sobre tencat
al conser ge Sr. Llaveries.

Exposicio.- Les obres estaran '2 X -

PROPERES EXCURSIONS
DE MES INTERES

Dia 14 de marl;
XIII Marxa Social d'Orientacio

Re gularitat per Descripcio.

Dies 19, 20 i 21 de marl;
I CAMPAMENT D'ESCALADA

D'ALTA MUNTANYA.
PEDRAFORCA (Pirineu Catala).

Dia 28 de marl;
, Excursi6 per a Infants. Torrelletes

i contorns.

Dia 28 de marl;
P articipacio a 13- I Marxa Oficial

per Coordenades. (U . E. C.).

posadesen el nostre Local Social du
ran t tot el meso

Jurat.- El Jurat estara constituit
per tots els socis assistents a la reu
nio ordinaria que es fara cada fi de
meso

Drets.- Seran de 5 ptes. els socis
i de 3 ptes. els socis de la seccio.

Premis.- Hi hauran dos primers
premis i d'altres que oportunament
s 'anunciaran, el guanyador de cada
mes se Ii entregara un carr e t Kodak
de 24 x 36.

Plae d'admtssiu-« Sera del 1 al 28
de cada meso

La Secci6 organitzadora es reserva
el dret de canviar le s ba ses en cas
necessari.

Dia 25 d 'abril
P ar t icipacio a la XVIII Marxa Du

fourd'Orrentacio i Re gularitat (U. E.
C.) .

CICLE D'EXCURSIONS
INFANTILS

Una ve gada cada mes, a diumen
ge, organitzern per als vostres fills
petits, nens i nenes, una excursio per
la nostra comarca, a peu i en auto
car, a preus medics. Inscriviu-hi els
vostres petits. Aixi aprene n a esti
mar la naturalesa, es fan sociables,
senten l'esperit de comunitat, ap re
nen art i arqueologia.

(Els articles reflexen names les opinions de Ilurs autors)
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Joieria - Rellotgeria
" "fr o f e'us Esporti us

SUIZA·
Gran sortit de regals per Sant Josep

. . . ..' .

Playa del 18 de Juliol, 1
Te leton893 00' 89 . ,
VILANOVA I LA GELTRU
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