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EX ES «Q leA E PU 8»
T othom d'una m aner a 0 1 altra en

un m oment det erminar de la vida ,
degut a u nes circurnstá n cie s írnp re-
v istes, té necessitat die rectificar uns
co ncepte's, d'e rnati sa r unes orienta-
cions, d 'arnp liar uns horitzons. E
llei de vida. Es la mateixa vida la
qui s' enc arrega de fer-nos obrír els
ulls o' I'enten irnen t davant uns fets,
uries idees, que no havien quedat
p r ou clars, p lens, vivificadors. De

tant en tant, sovin t o rarament , se
aons la canacita t del seu intellecte
o '¿!el seu' -esperit, I'home va collo
c an t-se en el v iure. com el prof'es
sional q ue van sit u an t . cada vegada
més centrat, ,el seu objecte dintre el
m ctllo , adaptant la seva ment a la
. i sfü que repetidamerrt va f'en t;-sl~

dels fets i de les ide es que el cir
cumden.

No es tic fen t 1elogi de I'hipocrita
que ara és bl anc perqué manen els
blancs, negre quan tenen el poder
els rl 'aquest color , catolic cuan és
b en vist ésser-ne, o agnóst'ic, com ar'a,
qu'an és ---i.Perqu e es porta rnol t i es
troba a calda botigucta-> una mate
ria més ,de la societ at mal anornena
da de consum,

N o estic fent l 'elogi die 1h ip ócrita

m de I'aprofit at, ni del ca gadubtes
sirió l 'elOlgi. d allo que porta la vida
de 1 horne corn a fet in q üe stioriable
quan verarnent és v ida h umana i no
v ulgar caricatura (perqué hi .ha vi
des que es p odrien fer seu a lo del
«to t a coincidencia amb la r ea litat és
pura casu alita t») : esti c f ent, s imple
men t, I'elogi de I'home, que n'és, que
sap que ésser-rie vol dir preridre di
verses posicions davant div erses
qüest ions, per ó tates corncidents a
p osar de relleu la unicitat de 1 horne.
L'horne , que n 'és, podr á teni- un:es
opin ions en pol ítica , en religió , en
ar t, en soc iología. davant I'amor, ,el
progres, la Ilioertat. Donará la ensa
ció que unes no terien re:s al veur
arn b les 'al tres, potser fins i tot que
són divergents. Pero sera pura apa
renca. Si realment és h om e et , o
que malda 'p1er acostar-se a ' sse
ob r a acabada (eL 'uomo finito»
- l' h olm e assolit- de P'ap ini}, tote
les sev es apreciacions el m enaran a
ésser I'hornc {(U», no divers i
querdat ni Iragmentat,

L 'home, ni pot ésser di T , r ,
querdat ni fragrnentat dint r e
mateix mi por ésser manáfestació
litaria d un aspecte det n

A.E. Talaia BRC19730400_147



Ia vida, Fa P 'OIC t ernps, conversant
amb un horne íove. debatent uns as
pectes de la, v ida ciutadana em va
dir, p er t ot a sor tida, que ell només
era un cosa: escalador. 1 res mes. No
s 'interessava per res m és. No era
res. No' donava cabuda a res m és en
el seu in t er ior . Res mes no t enia in 
teres per 'a ello El seu fur intern era
~ln.arc ces;iblle' a res mes. Es clar qu·e ,
posats a qua.lificar p otse- val rnés
és ser nornés U11 bon escalador de
mun tanya que no D'aS,COlm m olts ,
un t elevident, un futbomaniátic, un
modacirculant. ,et c., o· s igu i . les coses
de la, vida que terien ce rtarnent, una
s ignificació més p r imit iva m es veg'e
tat iv a, mes animal. Pero, a ixí i t ot,
és poca cos a. Es , simplernen t , no és
ser horne . Es, incl ús, no ésser ex cur
sionista.

En e l món, en la vida, no h i ha
r es, absolutament res, que sigui
«quírnicarnent pur». Els Iíquids, l"at
mos.fera, els s ólids , les patries, les re
Iigions, no són «pursscno són nornés,
aigua , aire , pedra, Catalunya, maho
metisme. L 'home nc é's ni cor t ni es
perit. Es cos i esp,erit a l a v'egada.

.Quan diem que el fe tge ens fa mal
I'ánirna hi es ta implicada. Quan es
tem de una.l humor, l 'organisme físic
hi té una part mol t impor tant. Tot
és barreja. La mescla fa la unitat.
La nostra carn esta cornposta de mil
essencies, Les riostres motivacions
espirituals són múltiples. Tots i ca
dascun deIs actes de la vera v ida
humana t erideixen al buscar la uni
tat din tro la d iv er sit a t de les maní-

.fe stacions, L!horne és home i es f a
més ho,me quan, a tra·vesde diverse s
f aeetes i 11l iratg·es, s' assolei x com és
seT «ún,i'c}} , soli1dari.

EI qui pra·ctic'a l 'escala,da i n o és
r es mé:s, n i d'esitja res més, s' h a

q ue,da t a les beceroles de la v ida. Es
una mom ia d' h o·m e. E,n,cara qu,e quan
arrib'a al !cim sembli un h,eroi. L 'ex
cursioln ista autenti1C sen,t i estima l a
natura p,erque di n tre seu treb allen
uns im:peratius de bellesa . de joven
tut, d art, dedon ació, de pur es'a , de
llllet !e,dlat .i t otJ a!llo, ,d.,o\n :sd,gui, die:!
m ón p ol ít ic r'eligiós, socia l, o'ue el
condueix i a més b1ellesa . a mé jo-

ventu t . a mes ar t , a mes donaci ó, a
mes puresa, a m es ne tedat , sera es
ti m at . Per qué ésser excursionista
sempre ser a adj ectiu. El susta ntiu és
ésser h ome. Podr á és ser un s;er en el
qual p r edorn ini I'ósser «horno excur
sionista» pero v italment és h ome. El
p roblema de l h ome excursionista se-
r á treballar incansablement, esC'u
drinyant l 'existencia , per tal que n o
hi hagi dissonancia entre substantiu
i ad ject iu.

Un artista pintor no s 'interessara
nornés per cuadres i. exposicions i
colors i pinzells i estils i epooues si
nó que, co·m que h a désser horne,
anira conscient. ·v er s tot allo que el
p or t i a I'aconseguim ent de I'ar t, d e
la belles a, d,e Ia bondat . P er aixo,
t an sovint veiern que h omes artistes
i intellectuals d·e to t el m ón só n
capdav ante r s de la justic ia , de l a
pau, d e la Ilibertat , de la dignitat.
Seria un absurd estar immcr gi t en
la Iluminaria de l 'art idesitjar 1'0
pressi ó, l.a gu er r a, la ignominia. No
s'hi adiu: no s"h i diu, Es antitetic.
Seria monstruos.

Aix í mate ix , el qui es tima la na
turano pot ésscr «pur químicament»
perqu é aixó no existeix en cap ésser
d,e la vida sinó que se r a un h ome in
teressa t peT to t a llo que el f aci ésscr
mes horne , que mai no ri'hi ha prou,
que ·el faci estimar més la patria,
que és amor sempr e p r ou deficitari,
que el Iac i treballar p er tot el que
sigu i exponent de bellesa, de sere
nor, de just icia.

Veri tablement, aquí hi ha tela
gr ossa p er m editar, per digerir, per
parlar . Per ó seria Ilarg, L '!ex'cursio
nisme en:s a ju da a ésser mélS hornes,
si s ab e:m ,gr at ar en, l es intimitats

d'els fe ts hUlm,ans, ,e'ns, aj uld'a a sa,b,e,r
llucar que la nostra m issió no és fer
d 'ell u n ' sser t otal it ar i , absolut, si
nó .p arci al ~ a,dje ct iu , al serv ei de l 'ho
m e total . Potser val1dria l'a penal qU1e
hi aprofon,dílssi¡m i qu'e ,els jo'ves e'x
cursiolnistes -ells i elles- h a r eves
si n i arribessin a alguna conclusió,
en,cara que fos provi ional. Lllavor s
s' a,d,o'n aT'an que són més h Olmes... '. i
millors .excursionistes. .

X avier Ga,rcia



Apunts de hidrologia del Garraf (XVII)

CURSOS HIDROLOGICS DEL TERME
DE SITGES

Exceptuarit-nc el sector W en el
qual des rnboca al m ar la: Riera de
R ibes, u as í t ot 'el t erme de Sitges
queda p erfec tamen t definir per una
Ilarga carena di visoria d 'aig ües dals
torrents que t rib u ten a la R iera de
Jafra , en d ir ccci ó N~ i els que de s
d aquell cr estell es dirigeix en direc
tarnent al mar.

Iniciarem la r ela .ció d 'aquests to
r r en ts i r ieres des de I'esmentat sec
ter .W , troban.t-nos primeramernt arnb
·el fondo de les Mesqui tes, fondalada
d 'escass a lonnrtud i aue desemboca
al rnar entre la Punta Gross a i la
D es enrocada. Segueix el Fondo de!l
Mas P as qual í i el de Miralpeix, els
q uals s a junten i fan cap a la Plat
ja de Rosés, entre la Deserirocada i
la Punta de les Coves,

Al Cap de l Grills
1

prop de l' H otel
Terr amar, desem boca la Riera: de
R:i¡b'es , que a, S'itges ós popularmenf
anornenada R ieTa Gran. Enfront de
I'Autódrorn confiueix el Fondo de
Can Girona , el qual baixa del turó
de .Mdr alp elx . Apart d'algun rasot
procederit dels contorns vdel Viriyet
i que desemboca al Passeig de Be
n aprés, no t r obem altre torrent a la
Ribera fins al pun] on h i ha I'Hotel
Subur. En aquest llo'c desemboca la
Riera Xica o d'e Bassa-Rodona, la
qual és formada pel Torrent de San-
:t;a Barbara (qu!e baiixa des d'aquella
finca per un camí-torren t) , el de la
Creu ,de Ribes, i el del Foridac (amb
capcalera a la Ser reta d 'en Bena
prés) i el llit ,d·el qual en ajuntar-se
,aquest s ,dos últims, és en maltes ocra
sions la carretera de Rib'es. Qua.n
hi ha plujes intenses l"esmenta,da ca
rretera qUie,da intransitablle i en p'as
sal' pel carrer Espalter i. ajuntar les
aig'ües amb el Torrent de S,anta Bar
bra.ra a la Plaºa ,d 'Eisp,any a , a,dqui
reixen earacter catastrofic, a'mb la

natural inundació del carrer Es
p amy a (abams Torrent de Sant Salva
d or ) len nOI poder erigolir l 'aiguae'
p on t Dornénec, piel' sobr e del qua
p assa e.1 passeig de l a R ibera.

A la platja de Port Alegre o de
S arit Sebasti á desemboca el To:rrent
d en L lopar t, q ue baixa del sect o
,deIs Moli n s, passant pel Poble Nou .
per sota la carretera i I ínia ferria .
Més enlla de la P unta die les Forques
hi ha la Platja die I'Aiguad olc , on
desguassa el fondal del mateix nom
i la branca mé allunyada del qual
s 'i nicia al Colle t de la Fita~ propdel
v er te x d ivisori arnb Ribes i Olivella
Els Io rid als que confl u ei x en i incre
m enten am b llur ap ortació el torrent
inicial són els d 'e ri Barbeta o de la
F ita , el ,de la Cova de Sant Llorenc
d 'e n Martí, d 'en Per"e Joran_ del Ti
rano, d 'en Selva, dels Pins-bens. de'
Santa Tecla i de les Oliveres o dels
Ases , s ituats en la correa receptiva
tancada per la ser r a dels Pins-bens,
les Prubelles, la Fita i Sant Isidre.

Seguint la costa en direcció E te
n im se'guidalmentel Fondo ,d 'e,TI Po
Robert, la capcalera del qual esta
entre els puigs de' Sant Isidre i el
Picoret , i on fa alguns anys hi ha
plarite iada una urbanització , A con
t.inuació teriirn el Barranc ,d!e'l Pico
ret i mes enlla el de la Cala del
Forn, molt t'amiñcat en la seva cap
c;alera,eimiplac;a,da entre El Picoret,
lla Penva ,dlel Llamo i }a. Tr!i¡n¡i'tat
Successivament trobern els Barranlcs
Id 'en Gr,au i el de la Trinitat, .am,b
dó's d.'escassa lon,g'itud.

Al pob,lat de Vallca,f'ca dese'm,baca
la Riiieira, 'd!el m:ate:irx n 'Olfi" ell birlan
catgiede la q'u,al lel formen els Fo,n
,dos ¡del Valleric, Mas Maiol, Sant
D'a,niel, Mas Qua'drells_ Montsev.at

les Aligues, del PIra, Barral, Tro, e ,a
sa Vella , la Clo1m a Can R,a'monet,



Maleses, Carnp d ásens, Ca lAmell i
Coma Riera. Es la conca receptiva
mes extensa de tot el terme. Queda
Iirnitada per les Serres die la 'I'rini
ta t, Sant Isidre. Penya Riscla, Ca sa
Nova , Can Planes, Coll die Vallgras
sa , Casa Vella , Coster de la F ita i el
Castellot. Passat Vallcarca, segueix
el Fondo de la Morisoa , a,mbd1u1els
branques ,de poca longitud,

El 'I'orrcni de la Falconera té l a
Capcalera al Coster de la F'ita i com
a branques principals hi tributen els
Fondos de Serra Llaraa, Castellot,
la Jonquera i l 'Esllavissada desem
bocant 'a l mar en la Cala del Bou,
t ocant al po'blatde Garraf. En la
p la t ja daquest agregratd·e Sitges
desguassa el 'I'orrent de Garraf, la
capcalera del qual esta a la Creueta
dels Aragalls Hi c onflueixen els
f ondos del Salt, Can Llussa, Sabatai
íf'e _ Llacsí, Inf'ern, les Coves, la Ple
t a i COima Roja. A l a Cala Ginesta

d es em b cquen ols dos Fondos (Orien
t al i Occidental) del mateix norn.
L Occidental té el naixernent entre
la Serr'a d~,e ls: p 1in s i el P la deIs

Vinyals , i I 'Or ient al en t r e la, Pleta,
el P ie Mra:r t ell i l a Penya Ginesta,

A la platja ,d·e Cova Fumada i al
peu ,de la urbanitzaci ó Rat Penat hi
ha 'el Fondo ,d,e V,a,ll\bo,n.a la ramifica
Ida, capcaler a del cual qu eda encer
clada entre el P la de Quer o!, el de
Carrm grás i el B asso t de l'Arbrc. En
la mateixa platja , i to can t al peu
del Turó de Cova Fumada, Iírni t d'e
terrne am b Castelldefels, teriim el
Fondo de l 'Aigua Puda (Aigua Pura
e:n molts mapes) , la capcalera del}
qual esta entre el Puig d 'Olla i la
Pleta del Cérvol . Hom diu Que e,n
aquest Io ndal h i ha una fon t d'aigua
sulfu rosa avui d ia ignor ada i la, for
tor d~e la qual don á origen al nomo

J ·OAiN VIR,ELLA

;

5ECCIO DE MUNTANYA
ASSEMBLEA E,XTR·AORDINARIA

EI d ia 9 ,de Febrer eS v a celebr ar
I'As scmblea Extraordinariad'aques
t a Secci ó, a la qu al varen as sis tir 20
as sociats , El punr ú riic i im p or tant
a tractar era el del au gmeri t de quo
t es de la Secci ó. La Junta v a p re
sentar un pressupost de 65.000 ptes.
p er efe'ctuar compres de mater ial de
m untan y a (piolets, grarnpons, cor des
i tendes) i t ambé p er comprar mate-
ial topográfic de consult a, aíx í com

tam bé mobiliari per perfeccionar
I'A rxiu Cartografic . Vist tot aquest
d ispendi que és necessari fer per ad
quirir t ot el prev ist, la Junta va p ro
posar que la quota _ue els socis d~e

la cci ó pagaven fos de ' O ptes . en
cornptes de 5 p tes. uees p agav a
fin s a momel1. A l,gun s soeis van op i
nar que a qu,ot a prop sta per la
J unta era encara massa baix a, p ro
'posan t la de 15 ptes. n llo·c de la de

O. La Jun.ta lavors va ,deci,d ir sot
m etre a ,rotnc'ó le p ro,p·osta. E,efec
tuada la votació el resulta ou el
e,güen t :

13 vo ts a favor de 15 ptes.
7 vots a fav or de 10 ptes.

Amb aquest resultat la q uota p assa
a ésser de 15 ptes ,

F in al i tza t aquest punt, es v a pas
s ar al cap ítol de precs i p r eguntes.
El Sr . J ulia v a p roposar que es mi
r és s i la Fe,der aciá tenia mater ial de
rebaix a, prov inent ,de les expedi
ci ons p er ella p a trocinades, quedan t
aquest pun r e n estudi, Una altra
proposta eferent al material v á és
ser q ue es fes u n a Ilista p er doria
t iU.S per la comp ra d el mater ia.l.
Aqu cs pun t es posara en p r ac t ica
un cop sigue ... al local n ou .

ltres 'pr o,post es foren la de rea
litzar ex'Cursionsol·lectives am b cot
xes articular. s!criure i publicar
mé ar ticles sobre tem es 'd,e mun
It an y a fo'u u na altra pro'p,os t a. L,a
Junta de a ,ec ció v:a pren dr e bona
nota d'aque es propostes i va p ro
metre que estd OarOa se "oosamen t ta-
t e i idas.cu n a d elles.



o I el RI
III CICLE D'EXCURSIONS
P 'ErR A ]]NlFANTS

EI dia 25 de febrer, un grup de 52
infants i9 acompanyants ef,e'ctuarien
una excursió matinal 'a Cubelles i
ermita de Sant Pau ¡de Gallifa.
L'espectacle panoramic de la desern
bocadura del Foix que pot contem-
piar-se des d'aquella modesta altura,
resulta molt extens a causa de la
planura del terreny situat al peu, En
aquesta ocasió s'incorporaren 'al gT\}'P
Id'acompanyarrts nous elements la. ' ,
presencia dels quals contribui que
l'animació en 'el curs de la sortida
fos més intensa que en altres ex
cursions rnatinals.

INCENDIS FrORE·STALS
Dla~rJ}erament el Sevei d'Extinció

d'Incendis ha treballat intensament
a tot el llarg del mes de marc a soto
car diversos inccndis, molts d'ells en
zones f'orestals o residencials de
muntanya.. A Olerdola cremaren uns
379 pins aproximadament de la Ur
banització Dialtrnar. Pocs dies des-
prés hagueren d'acudir a la finca de
Clan Castellví de la Vall, en el ma
teix sector. ACastel}d·efels es ere
mam'itja hectárea de muntanya,
amb uns 300 pins, A .Slegur de Cala
fell el foc d1evolra una; hectárea de
bosc que Ilindava amb una zona de
xalets i a Canyelles quedá tarnbé
greument arnenacada la Urbanitza
ció Califórriia, els perillsdels quals
foren neutralitzats pels bombers vi
Ianovins amb I'ajuda del personal
de les localit a ts.

LA CO'MlAR A DEL G R, AF
RETALLAD~

S,embla que totholm es vegi a,mib
la sufieient ca,pacit'at p·er establir di
visions co'm·ar,cals al Seu g'usrt . He·m

vist rnanifestacions de carácter com
petitiu que en abracar una área co
marcal arnb centre a Vilanova s'es
tenien fins a Gavá i Castelldefels per
un costat i a Roda de Bera i Torre
dembarra a l'altre. Alguna d'aques
tes darreres poblacions fou melosa
al Baix Penedes amb motiu del Día
de la Provincia celebrat al Vendrell.
Un gran confusionisme ha estat
crea t pcr l 'Area Metropolitana de
Barcelona, la qual, entre altres, aglu
tina municipis del Baix Llobregat, i
arnb aquest nom comarcal veiern de
sigrrats agrupaments de murricipis la
canitalitat dels quals no correspon
pas a Martorcll,

Els excursionistes, acostumats a
remenar mapes i a tenir consciencia
de quina comarca trepitgem, creiem
que els Iírnits comarcals solam,ent els
poden establir els geografs del país,
bons coneixedors die la terra i I'ex
cellent i docta labor dels quals que-
(da plasmada fa més de quaranta
anys en la: Divisió 'I'errltorial die Ca
talunya, Aixó ve a tomb amb el fet
que el pas:sat mies de marc un, pe
r i ódic barceloní ha publicat una co
lla d 'articles referents a. la nostra
comarca, i de la qual eren exclosos
els municipis d'Olesa de Bonesvalls
i Castellet i Ira Gorrial. Ens ha es
t r:a.ny.att rnolt aquesta omissió j:a, qUJe
en una recen t convenci ó comarcal
oelebrade-en ,el curs de Ies darre
res Frres de Novernbre tots dos rnuni
cipis hi participaren .No terrim r ,es a
dir len el fet que diversos municipis
s 'a,grup'in per tal de portar a terme
f uncions mancomunades ,\pero, p'eT
favor" que no e·mprin el no'm de co
mar1c:a, qu'e aixo ja són ganes de
co!mpaginar una d,enoim'inació g:eo·

,O":rafiela b'e'n, ,diefi.ln:ild¡a,.

President: Jo sep Bla n s Cir ular: V. Carbonell ecretaria: Montserrat Bartí



NOTICIARI
CATALOGAC'IO E,SP'E,LEIOLOGICA

Ca.lladarnent i sense estridericies
els afeccionats a I'espeleologia con
t.inuen la seva labor ,de' ca talogacíó
,de Ienómens iespe lecl óg'ics del Pene-
des i ¡el Garraf. Darreramerit han es 
tat efectuades les exploracions i es 
tudi dels Avencs xle la Cuneta ide
Can: Lloses, arnbdues properes a. la
masia del darrer riom. T ambé s'han
catalogat les covetes del C·oTral d 'en
Massó, situades en els periyals que
hi ha per sobre el .punit quilometric
8 de la carretera de Ribes a Ol'ivella.
A pesar q lile aquestes cavitats del
terrne de Ribes són de modesta ca
tegoria , creiern O'POTtú ressaltar l'es
fOT~ portat a c ap pels afeccioriats
que' dediquen els seus Ileures a una
activitat dindubtable interés gene
ral dins die la seva especialitat, com
pensant Ira falta d'erudició amb el
noble afany d'e descriure arnb el
maxirn die detalls les característi

ques i situació d.unes cavitaits prác
ticament xlesconegudes fins ara,

SE:CCIO DE, CULTURA
REN'OVAC'IO DE JllN°TA

En Assemblea General Extraorldi
nariade Socis de la S,eeciód'e Cultu
ra, convocada el dia 16 de Febrer,
es va acordar la reriovació de la J un
ta Directiva, per dimisió de I'ante
rior. L'actual ha quedat constituida
per:

President: Xavier Virella
Secretari: Joan Ferrer
TresoT,er: Jose1p ,S,abr ia
Vocal arxivador: Joan Virella
2.o vocal: Jordí Rafols

BIBLIOTE:CA

Han ingressat recentment a la nos
tra Biblioteca els se,gü,ents títols:
- «Ro'qu'es" parets i agulles die

Mio;ntserrat
1/- R,e'gió ,d'Ag'ullres
Guia ,d 'Es,cala ldes»

per: J osep M. ROldés i F 'erran La
braña.

- «Guia Itimerária dels Ports
Montsiá, Baíx Ebre, 'I'erra Alta i
Matarranya»
P,e:r Josep M.a i' J oan Bru11 i' M,ar
tínez.

Preguem a tots els socís que tim
guin en el seu poder Ilibres d'aques
ta Biblioteca, i que hagi .p assa t el
termini per la seva devolució, que
els retorriin, o bé que demanin un
nou a iornament, en" cas de no haver
acabat d'e Ilegir-los, a fi die no en
torpir la bona marxa d'aquesta Bi
blioteca. Moltes vgrácios .

EXEMPLAR,S REPETITS DIE LA
N'O'STRA «CIR,C,ULAR»

Els arxius d 'algunes entitats, al
guns consocis i també altres Seccions
d 'aquest Centre, ens demanen aue
inserim aquest avis, pregant als 50-

cis que t.inguin alguns exemplars
repetits o sobrants i s'en vulguin
desprendre, que Iacin el favor d'en
tregar-Ios a la. Secció de Cultura per
cornoletar colleccions.

El proper dia 6 die Maig s'efectua
rá una excursió, organitzada per la
Secció die 'Cult ur a , a Capellades,
Igualada i. Tossad1e Montbuiv Es vi-
sitara, entre altres, el Musen-Molí
Paperer de Capellades (únic a la
Península), el Castelt ris la P 'olb,la de
Claramunt i la magnífica esglesiola
.prc-románüca de la 'I'ossa Ide Montbuí,

La sortida sera a les .7 h. 30 min.,
l' arribada és prevista a les 20 h. 30
mine El preu de la inscripció seráde
15:0 pt1es. (autocar i entrades als Mu
seus). A sleicreta'ria dispo:sem d'un
detallat itin,erari que esta a disposi
ciódels intler,essats.
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Creuer Canarie s, 34 - Tel. 893 29 98. - Vilanova la Geltrú

ESCOlA KI
COMPRA VE DA D'EMBARCACIONS

DI TRIBU ID R DUCATI

Sant Josep, 10 - Tel. 893 SO 8 9 - Vilanova i la Geltrú

Taller reparació de motos,
venda de maquinaria agrícola,

reparac ió de maquinaria agrícola

Esp T AY
Material esportiu per:

Tenis - Fútbol - Hockei - Basquetbol - Atletisme

Alpinis e - Esquí - Gimnasia

Ten i o el que necessiteu

VISITEU-NOS A : . vidal, 17 - Vilanova i la Geltrú

T. G Vllo secc Rambla Ca udill o, 41

VlIlanueva V Geltrú - 1.973




