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CIRCUL R PER ALS SOCIS
Juliol de 1.911

Apunts de hldrologla de la comarca de G arraf (1)

INTRODUCCIO
A causa de I'extrema sequedat que

p ateix la comarca de Garraf , l'aigua
h a estat de sempre el motiu primor
d ia l dels seus habitants. L 'aprofita
m ent de les escasses surgancios i la
r etencio de les aigues pluvials h an es,
tat portats a un gr au obssessi u. Prova
de l que diem son Ia gran quan titat
de cisternes, x ups, basses i cocons
q ue trobem en Ies aban donades ma
s ies i per les reconditos afraus de les
nostres muntanyes .

Cenyin t-nos a la ruralia, fern dis
ttncio entre cisterne i xup (que en
altres llocs son paraules si no nim es)
e n que la primera es una excavacio
conico-cil in dr lca en forma d 'ampolla
i de certa profunditat. EI xup 0 aljub
(n om que reriva de l 'ar abig «al
ch ub», i que en castella ha donat Ia
paraula «alj ibe»), es una excavacio
rectangular , poe fonda i coberta amb
u na volta.

La bassa es una depresio excavada
'e n un rocallis de calissa margosa 0

e n alt r o t erreny impermeable. Acos-

tumen a tenir poca profun dita t i mo
dernam en t han estat substi tuides per
construccions cir cul ars d 'obr a,

De cocons n 'hi h a de dues menes;
a l'air e lli ure i cober ts , Els primers
son petits bassiols ex cavats a la roca,
Ilisa i so n el s que han origin at el
nom , en ll a ti «coconibus», que deriva
de «cocul ums (=cassola) i de «ca
cab us» ( =caldera, olla ). A Ia nost ra
com arca aquests bassi ols son anorne
nats t ambe «codines, i en altres lloes
de Catal unya , «cadolles» 0 «codolles» .
. E I coco cobert era el mes usual a

la nostra com arca a causa de la se
q uedat del t erreny i condicions cl i
mati ques. Com anirern veient mes
end avant, les petites surgencies fo
ren des de l'antigor protegides am b
coberta, donant-los la denominacio
de f ont-coco.

En la transcr ipcio dels presents
apunts, anirem fent la relacio de to
t es les fonts i principals cursos hi
drologics comarcal s, i creiern que al
guns de talls podran ser d'a juda a.
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l 'excursion ist a que projecti una sor
tida pels con torns dels Ilocs que ani
Tern esmentant. S i be posseim una
relaci6 molt completa de totes les
fonts, no la creiem exhausti va , ja
que sempre es p ossible qu e hom ens
va gi informant sobre la situacio de
petits manantials semi-ignorats.

Inciarem 'la relaci6 pel n ostre ter
me de Vi lanova i la Geltru, cap it al
de la comarca de Garraf.

Font d'en Bonet

Aquest toponi m el veiem esmentat
ja a l 'any 1566, en un document on
s 'especifica que els boscos i terres
dels seus contorns fo ren adqu ir its,
junt amb el cas tell de la Geltru, pel
cornu de 1a Vila. Avui dia , de boscos
en aquella r odal ia no n 'hi ha cap. La
surgencia broIla en mins degotall
que s'escola d 'un estrat ca lis que ha
or igina t una pet it a cav itat, la qual
ha estat con dicionada cobrint-la com.
pletament en forma de coco i apro
fu ndint-ne el passiol receptor. Una
porteta amb frontisses, avui cornple
tamen t desm anegada , completa Ia
protecci6. En epoques molt plujoses,
l 'aigua es sobreix muntanya avaIl.
La fon t esta si tuada prop de la ca
rretera de Vilafranca, a l'inici de la
pujada de Canyelles.

Esta inclosa en la relaci6 de feno
mens espeleologics de Catalunya que
foren eatalogats a principis de se gle
pel geoleg Maria Faura i Sans, con-

tin uador de I'ob ra iniciada per Nor
bert F on t i Sague.

A darreries de 1966 es const rui una
p ista d 'a cces a la urbani tzacio «Les
Palmeres», la qual passa a frec de la
fon t . Com [a n otificarem alesh ores,
les obres d'excavacio originaren a
poca distanc ia de la fon t d 'en Bonet,
una nova surgencia, en Ia que recent
m ent hom hi ha habi li tat un rustec
m ur de retenci6 don ant vida a un se
gon manantial aprofitable.

Font del Coco

Poe mes amunt del Mas 'I'orrat;
prop del cami a Can Bare, hi h a des.
de temps im me m or ial una di mi nu ta
sorgencia les al gues de Ia qua l son
recoll ides en un bass iol cobert en
forma de coco. D'aqui s 'origina el seu
nom. De fa p ocs anys era solamen t
coneguda pels masie ncs i x armatai
r es de les terres que l'envolten , C

de ls cac adors que amb I'escopota a]
muscle t rescaven per la rodalia a
I'aguait del con ill 0 perdiu que els
sor tis al pas. A l'any 1966 fou redes
coberta , fent-se.'n resso el nostre por
t an t-veu, bat e jant-l a amb el nom de
«F on t del J onc», per les plantes que
creixen al seu peu, nom que per al 
tra part ha esdevingu t pop ular, subs
t itum t I'ant iga denominaci6 .

Aquesta n ova denom in acio i Ia da 
ta de I'any en que fou redescoberta,
estan pintades sobre la pedr a que'
cobr eix 1a font.

J. VIRELLA

Dia 10 de Julio de 1.971

ASAMBLEA ORDINARIA DE
SOCIOS

I." Coavocatoria a las 10
2," Convocatoria a las 10'30

ORDEN DEL DIA:
1.· Lectura y aprobacion del acta aa

. terior.
2.~ Leetura de actividades.
.3.0 Presentaclon estado de eeentas,

4.· Propuestas de la Junta Directiva.:
a ) Reajuste provisional de euotas,
b)reuo.vacion contrato refugio.

5.° Ruegos y preguntas,
RogaIIlOG a todos los socios qne ten,

gan la amabilidad de asistir a Ia
reunion.
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A ctivitats realitzades en el
mes d'A bril

D ies 3 - 4
Avenc d e Sant Cr istOfor (-110 m .)

Garraf.
Explor ac.o.
Equip : D. Vedo i P . Mon ta ner.

Dies 3 - 4
Avenc de l Valles (-36) , Garraf.
Explor aci6.
Equip: M. Alentorn , X .Ccnesa Y

L l. Carrasco.

Dies 3 - 4
Avenc de la P ep i (-65 m .) Garraf.
Exploraci6.
Equip: J . M. Franc o i C. Batuec as.

Dia5
Ave nc del Pedruell.
Aven c del Cofi, Vilanova la Ge l

tru .
Exploraci6.
Equip: L l. Carrasc o.

Dia 7
P r ospeccio a la Casa Alta. Caste

ll et i Gornal.
Equip: B. Blanco.

Die s 8, 9" 10, 11 i 12
Avenc del s Esquirols (- 178 m .) .

Ordal.
Avenc Pouetons de · les Agulles

(- 140 m .), Montserrat.
Exploraci6.
Equip: D. Vedo y J . M. Fran co.

D ies 7, 8, 9, 10, 11 i 12
II Campament Social Subte rrani

en la G'rallera Gran del Corral ot
(-165 m .), Montsec d 'Ares, Lleida.

Equip: M. Al entorn, E. Gonz alvez
i J. Domingo.

Dia 6
F ara ts d 'en Bori. Sant P ere de Ri 

bes.
Top ografia i Exploraci6.
Equip : L. Car rasco i A. Castello.

Dia 11
Avenc del P edruell (-11 m. ), Vi;

la nova i la Geltrii.
Explor acio,
Eq uip: J. Conesa

Dia 17
Cova del Gegant,
Cova Verda. S itges.
Exploraci6.
Equip: J. Cones a, D. Blanco, J . RiJ.

fol s i A. F erris.

Dia 18
Cova-Avenc de la Merla , Roda de

Baril . Tarragona .
Ex plor aci6 i Topografia
Equip: L. Carrasco i A. Torres.

Dia 18
Co va Rodon a.
Coves de C. P ujol.
Coves de C. Vall es.
Cova Pe drera. Sant Mar ti Sarroca.
Exploraci6 i prospeccio,
Equip: J . Conesa, J . Rilfols i J . Fe

rrer.

Di es 24 - 25
Avenc de la P epi (-65 m.) ,Garr af.
Exploracio.
Equip: L . Carrasco i E. Gonzalvez.

Dies 24 - 25
Mina de Mas Al onso. Vilanova i la

Geltril.
Ex pl oracio i 'I'opografia
Equip: J . Cone sa , B. Blanco, J.

Rafols i A. Torres.



Secci6 de Muntanya

PARTICIPACIO EN MARXES "RALLYES"

XVIII MARXA DUFOUR

El dia 25 d'Ab ri l es va celebrar en
la Comarca d'Osona , i mes concreta
rnent en els encon torns de Sant J u
lia de Vilatorta , aq uesta Marxa tan
trad icional i · tan bonica pel seu sis
t ema. Com ja hem dit abans, se sor
t ia de Sant Julia de Vilatorta, pas-

sant pe r Can Canovas, Ri era Major,
San Sadu rni d 'Ossormor t , Moli de
Boixons, La Verneda , S ant Lloren e
dels Mu nts , Can P uigsech i ar riban t
una al t r a vegada a San t Juli a de Vi
Iator ta.

Els nostres equips participants, que
varen esse - cin e, varen classificar-se
de Ia manera seguent :

N.O Noms Dorsal Punts

9 Ma nuel P amies - Helleni Ma rques 143 60
24 Anton i Cam pil lo - Assumpta Ba ig 126 74
33 F rancese Mon taner - Isabel Rom eu 113 80
39 Ll uis Dav iu - Blanca F or gas 149 87

106 J an i F errer - Tina Moya 64 186

P er en titat s l 'A. E. TALAlA queda clasi ficada en 5.° Hoc.

m RALLYE DE LA P ROVINCIA
DE TARRAGONA

El passat dia 9 de Ma ig es va cele
brar, organ itzada per l'Agrupaci6
Excursionist a Ginesta de 'I'arragon a,
aq uesta cursa: aques t any fou una
mica embarullada i for t a degut prin
cip alm ent a la gran quantit at d 'argi
la gues i bardisses existents en la co
mar ca de VandeH6s, que va esser el

lloe on es va eelebrar la prova. En al
guns Hoes hom hague d'emprar t ec
niques descala da.

Els cims i Hoes puntuables ere n els
segiients: Punt a P allars, Mola del
Nade ll , Serrat d els Av encs , El P ile,
Els Dedalts, Mola de Ginessies, L'Or 6
i Fatges.

La classificac i6 obtingu da pels nos
t res equ ips va esser la seguent:

N. o

4.°

9.°

14.°

20.°

Noms

Antoni Ll urba - Isidre Poe - J osep Bruna

J osep Blanes - Pilar Melendez - J ani Ferrer

J osep Planas - Roser Muela . Isabel Romeu

Ll uis Dav iu - Ramon Marti - Man uel Prats

215 Punts

175 »

175 »
85 »



XXXV MARXA EX CURSIO NISTA
D E REGULARITAT
DE CATALUNYA

Se celebra aquesta p opular cursa
de muntanya el passat 16 de m aig.
Des de Vilanova a Olvan la plu ja
ac ompanya l 'auto car dels marxadors,
me s el t emps fou benevolent, fent
una sobt ada girada de t im 6 i obse
quiant el s participants i organit za
dors de la m arxa amb un dia ssp len
dit.

La sorti da era en el poble d'Olvan,
seguint els marxadors cap al Mas de
la P era, L 'Ocata , Sant Maurici, Coll
Tiny6s, CoIl de la Creu , La Quar,
CoIl de Gabaigs , La Portella , La Bau
meta, EI R oure del s Lladres i EI Rau
rell , on finia la cursa.

Aquest sector de l Bergada , escoll it
pels membres de l C. E. Aliga de les
Corts p er a desenrotllar-hi la cursa
per ells organitzada, hem de reco
n eix er l 'encert que tingueren per les
belles raconades que hi poguerem
contemplar. EI santuari de Sant Mau
r ici : l 'encastellada capella de Ia Quar
i la magnifica visio de la serralada
de conglomerat del P ic-en-eel que
alla contemplavern: el monestir de
La P or tella, fundat en el segle XI i
que a l'any 1838 alberga la Universi
tat Literar ia de Cervera, i avui esta
caien t a tr ossos. En f i, la relacio es
faria m assa llarga.

La fortuna (0 I 'experiencia) afav o
ti bastant els nostres equips, els
quals aconsegu iren una regular clas
sificacio:

Class if. Dorsal Equip Punts

20 402 J ordi Gudin - J oan Virella 22
24 409 Isabel Romeu - Cr is tOfor Fabre 23
30 68 J an i Ferrer - Tina Moya 24
36 65 J osep P lanas - Roser Muela 25
82 87 Ll ui s Daviu _ Blanca F or gas 31

149 474 J osep Bl an es - P ilar Melen dez 38
223 222 Amadeu Redondo - Montserra t Al bal a te 49

L 'Agrupacio Excursioni sta Talaia queda classificada en 3er .
Hoc am b 69 punts.

CLASSIFICACIO TROFEU
CONSTANCIA 1970 . 1971

Categoria Senior (Masculi)
1.0 Pau Montaner Vidiella
2.° Joan Chapar ro Dom ingu ez
3.° Domenec Vedo F ernan dez

Categoria Junior
1.0 Angel Vedo Fernan dez
2.° Xavier Conesa Or t iz
3.° Lluis Carrasco

116
114
113

147
117
116

Categoria Femenina
V Nuria Alba Alegret
2.° F . Xavier Lo zada Esp i
3.° Manuel Marques Montaner

Categiria Femenina
1.0 Nurra Alba Alegret
2.° Maria G alvez P ie
3.° Montserrat R imbau P rats

36
24
:l

26
24

(Els articles reflexen nornes les opinions de lIurs autors)



I Campament
d'lniciacio a

Local Infantil
la untanya

Conscient s de la trascendencia que
d intre del nostre excu rsion ism s r e
pr esenta la tasca d'iniciar a la mun
tanya els nostres in fants, l 'Agrupacio
v a cr eure convenient de f inalitzar el
Cicle d 'Excursions per a Infants amb
una acampada, que esdevingue com
el ler. Campament Local Infantil
d'Iniciacio a la Muntanya.

La F on t de Sant Joan, a Vilade
llop s , va esser l 'escenar i rnagnific que
acolli prop de cinquanta vailets i
n on monitors en les cat or ze tendes
que dur ant e'ls p assats dies 12 i 13 de
Juny s'instaHaren e n aquells parat
ges.

Anern a desglosar i anali tzar e l
q ue v a esser' aquest Cam pament .

T ot i ess ent un exit, tant de parti
cioacio com d'activitat , es convenient
fe r ressaltar la nostra inexperiencia
am b cam pam ents infan t ils, la qual
ccsa vol dir q ue va haver-hi quelcorn
que v a escapar-se del p revist. P ero
calia veure la quitxalla com en ple
gar les tendes ja preguntaven ...Quan
se r a I 'altre Ca mpament? Cr ee, done s,
q ue es un a bona prova que ells v an
disfrutar de valent i s'aeom pli re n els
ob ject ius.

Arribarem amb l'autocar al cami
de Viladellops i tot seguit, am b I'an
sia pr opia de la seva edat, es va fer
cap al ll oc de l'acampada. Feta la
distribucio per grups de cine 0 sis,
se 'ls Ili ura una tenda, la qual a pesar
de l' c.1uda de ls monitors, pararen
amb gran dificultat, pero amb l'or
gull d'haver fet una cosa 'm olt im
por t an t : parar una tenda. Des del que
demanava permis per entrar a la se
va , tenda , fins el qui, tot ruboritzat,
demanava on podia fer pix, el Cam
pament v a esser un recull d 'anecdo
tes nlenes de la sinceritat i tendresa
caracteristica en tots els infants.

Calia veure tambe el neguit d'al 
guns grups que pr epar aven quelcom

pel F oe de Camp. En acaba t de
sopar , havent cercat la lle nya
necessaria , es va encendre el
Fcc de Camp. L 'absencia quasi
t otal d 'espectador s p assius es t r adu i
amb una fort a espontaneitat a l 'h ora
de les actuac ions, que foren mo lt se
gu ides i prerniades amb cri ts, r ial les
i ap la udim en ts . Vam descubr ir , pero,
que am b els acudits q ue tingueren la
quitxalla , sobresortien el s bruts, r e
fe ren ts a «caca» i aItr es porqueries,
la q ua l cosa ens fa deduir que, pel
m otiu que sigui, el s infants s 'estan
in ician t en aq uesta classica picaresca
n ost r a , que esdevindra mes tard
l'a cudit «ve rd» i a ltres grolleries,
Com q ue el remei n o es al nostre
a bast , sino al dels se us p ares, aqui
de ix em la qiiestio .

Potse- la part pitjor va es se r el
dorrnir d ins la tenda. Me ntre alguns
cr idaners con t inuaven la gr esca , el s
altres cr idaven perque callessin.
Sem blava una oll a de grills. J a bas
t an t ta r d, la son rendi a tots , eneara
que amb les naturals excepcions d' al 
gil que, amb pijarna , s 'aixecava a
di r-nos que el seu company 0 com 
pan ya, no el deixava dormir 0 be
que roncava.

A la mati nada, quan la llum de l
dia incidi amb les tendes ja no hi va
haver possi bilitat de fer-los dormir .
A quar ts de se t de l mat i el campa
m ent e r a un bullit . Sort que una gen
til monitora tingue cura d'entrete
n ir -los amb jocs fins a l'hora desrnor
za r.

Una G imkama per parelles va fer
la d eli cia de tots, inclus dels mes pe
t its, el s quaIs , al primer obstacle, que
era pu jar q uat re metres d 'escala
«ele k tr on», ja s'e ntrebancaveri arr-i
bant a Ia meitat. Aquesta prova fina
litzil amb un joe de d isfr esses q ue
'r eun ia a t ots sota les alz ines d e Ia



f on t , vesti ts amb paper i am b la ca
h-a pintada, caracteritzats com els
ba lls populars de la Festa Major.

Continu ant el programa, els mes
grans es reuniren en una rotllana i
hom els procur a d'explicar unes
breus nocicns basiques d 'excursionis
m e , t als com les especialitats mun
tanyenques i 12 forma de. preparar
.una excur sio. A continuaci6, tot se
gu in t Ia llet ra, s'aprengueren dues
cancons, Tambe un concurs de dibuix
:rap id determinava Ia valua dels mes
:artistes.. Ana nr [ugant s 'hav ia fet
l' hora de dinar .
: A la tarda, l 'a legria de les curses
d e sacs. de la x ocolatada i de tren
car I 'ol la va om nlir una bona estona.
'F ou necessari -repartir els prernis,
perque l'espera s 'havia traduit amb
im p aciencia , per conver t ir -se mes
t ar d am b el goig de ls gu anya dors i
.a m ica de de cepc io e els qu i queda
r en darrera . Recoll ides les m otxilles

empreng uerem la ta sca de r.espa ra r
tendes. P otser va anal' un xic preci
pi t at , perc en que car p ees m on it ors,
no es va p oder v ig r.a r toe e l q ue cal
dria, car en la feina de desparar les
tendes cal tanta 0 mes atenci6 que en
m un tar-les . Tarnbe es va insistir
molt en la recollida de les bosses de
les de ix alles, aconseguint una n ete
d at acceptables en el r ecinte de
l'acampada. El campam en t fou clo s
amb el Cant dels Adeus, emprenen t
despres la p uj ada a Vi la de llops i de
vallar tots cofois i sat isfets pel cami
qu e ens portaria fins a l' autocar. EI
bon temps ens havia acompan yat i la
quitxalla esclataven de contents. Po
dem dem anar res mes? Cree que n o.
Donem-n os per sa tisfets . En el pro
per Cicle d 'Ex cursions ens trobarem
altr a vegada,

JOSEP BLANES
Cap de Campament

NOTICIARI
ICICLE D'EXCURSIONS
PER A INFANTS

Han con ti nua t ef ectuant-se una co
lla d'excursions matinals per pobles
de Ia com arca i les seves r odali es per
a donal' als inf ants una v isi 6 de
I'ambit territorial que presideix la
n ostra ciutat de Vilanova. E1 9 de
maig es visita Cubelles i Ia desern
bocadur a del F oix . El 23 del mateix
mes, S itges, Puig Boronet i Ia cava
de S t . Llorenc. El 5 de [uny , el bose
de Solers. les saldoneres i Ribes, i
els dies 12 i 13 de juny es dona per
QI06 aquest ICicle amb la celebraci6
d'un Campament Infantil a Vilade
Ilops, al costat de Ia Font de St. Joan.

CARRETERA A OLERDOLA

En la Sessi6 Plenar ia de la Dipu
tacio de Barcelona, celebr ad a el pas
sat maig, s'aprova el projecte de
eonstrucci o d 'un ca m i ve rnal fins al

recint e d 'Olerdola per un presupost
de tretze milions de pessetes, En la
mateix a Sessio s'acorda cele brar el
Dia de la P r ovi ncia, el proper octu
bre . a la p cbla cio de Vila franca del
P en edes. Hom ja fa conjectures de
que la carretera d'Olerdola [a ostara
llesta quan es celebrin aquelles fes
tes .Ens sembla que les obres n o ro
daran tan depressa.

EL f OBLAT DE VALLCARCA

Es fa insistent el rumor de que el
poblat de Vallcarca esta condem n at
a desape reixer per I'ambient insa
creat pel fum i pols de cimen t de la
fa br ica, situada en una vall d 'alts
contraforts i solament oberta de cara
al mar.

Es diu que les noyes v ivendes dels
obrers d 'aquella factoria , seran edi
ficades m olt prop de la nostra ciutat,
dins el nos tre terme 0 en el vei de
R ib es , pels con t or ns de Le s Roquetes



Reparaci6 d'autom6vils
Especialitat en Diesel
Rentat i 9 reixatge
Concessionari JEEP (V iasa)

Taller Automecanic
Preus especials per a tots els socis

C. Tires, 34 (junt Playa Cap de Creu)
C. Estudis, 25
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