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•c. e uiem per als nastres bascas?
Les nostres muntanyes es queden

sense vestit. El foc, aquest enemic im
placable, ens esta robant la ja escanyo
lida riquesa forestal de la nostra co
marca. Reflexionant una mica, ens
hauriem de preguntar: JI em de ento
nar un cant de requiem per als nostres
boscos? Cree que al pas que anem al
gun dia ho haurem de fer, pero tarnbé
cree que almenys no ha d' ésser amb
la passivitat de nosaltres, homes i (io
nes que ens honorem portant una rnot
xilla a l'esquena. No podem permetre,
si ho tenim al nostre abast, que aques
tes pinedes, crescudes pausadament
en alguns decenis, en poques hores es
converteixin en cendres i branques
calcinades.

Dones, bé, sinó al menys una solu
ció, sí una bona ajuda, pot ésser que
nosaltres mateixos i precisament a la
muntanya havem de col.laborar a pre
venir l'incendi. S'ha de prendre cons
ciencia que existeixen desaprensius
que, contravenint qualsevol norma, en..
cenen [oc en llocs inadequats, sense
prendre cap mena de precaució, o sinó,
alegrement, marxen del lloc, deixant
les brases enceses. També n'hi ha de
despistats que negligentment llencen
la burilla del cigarret o el llumí sense
apagar, sende adonar-se del mal que
poden fer. Tots aquests fets i d'altres

que farien una relació molt extensa,
s' ha de procurar d' arrencar-los d' a
questa massa incontrolada que domi
nicalment s'espargeix per boscos i
muntanyes, procurant mentalitzar-los,
fent-los veure que allo que [an no é
correcte, a més de perillós. Pero l'apli
cació d' aixo ha d' ésser "in situ". Per
tant, només nosaltres, que la caminada
del diumenge no ens reperesenta cap
gran cosa, somoels qui hem de donar
veus a costellaires i pseudo- excursio
nistes per tal que apaguin aquell foc
que molt bé pot arruinar aquell indret,

H om ipreguntara com 'podra cris
tal.litzar en una realitat aquesta qiies
tió. La nostra entitat ha recollit una
excel.lent idea, que ens ha estat plan
tejada. De cara a la temporada vinent
dels mesas d' estiu, quan el grau de pe
rillositat dels incendis és maxim, hau
ríem de reunir-nos per, tot [ent una
excursió, vetllar per la integritat d' a
questa maltractada comarca. Quan
aquesta ocasió es presenti, hom ens ha
promés que tindrem tata ,l'ajuda ne
cessaria. Per tant, demostrarem, si uo-
saltres voleu, que la nostra Entitat
n'és mereixedora. Protegim els nostre
bascas i algun dia les noves genera
cions ens ho agrairan.

¡OSEP BLANE
President

A.E. Talaia BRC19731100_153



Vestigis íbero~romans a
Lacuna ba

per Albert Virella i
Xavier Virella

El toponim Llacunalba corrcspon a un
lloc del terme de Canyelles situat a
1500 metres al S.O. del cap del municipio

El seu nom d 'arrels evidentrnent Ilati
nes, de no ta Ut1 origen antie. De fe t, el
trobern en un document del 10 de febrer
de I'any 1002 (Cartulari Sant Cugat del
Valles, edito per Josep R ¡LI S i Serra, Pvre,
vol. JI, p. 11, n. " 364 ) segois el qual Gis
katredus, fill de Mocioní (Moixó) va do
nar a Sant Cugat del Valles LIt1 alou que
tenia al comtat de Barcelona, en terme
de Castrum Olérdola, al lloe dit Laccuna
Alba o Canellas.

El toponim s'ha mantingut fins als nos
tres dies i és de tots conegut el mas de
Can Ferrer de Llacunalba, prop del qual
hi ha una Iont que fou descri ta per J. Vi
rella en la nostra Circular de novembre
1971. En aquest article s'aventura la pro
bable existencia d'un estany al peu de la
font que hauria originat el nom de Lla
cunalba == Estany Blanc.

JACIMENTS ARQUEOL6GICS

L'arcaisme del toponirn i les condicions
d'habitabilitat que proporciona la presen
cia d'una deu d'aigua, fan possible l'exis
tencia d'algun nucli de població en temps
antics. Probablement l' actual mas es deu
ria bastir sobre les runes d'un antic habi- .
tacle anterior.

El primer vestigi de I'antic poblament
del lloc fo u, per nosaltres, un extrem
d'ámfora, que creiem romana, trobat dalt
del Puig de les Forques el 11 de juliol
de 1972.

Més recentment, el 12 d'octubre d'en
guany, a unos 500 metres al S.O. de la
(

font , junt al cami del Corral Nou i en
un. ]] 0 : defin ir pe r les següents coordena
eles : 4 1° 16' 2:)" lato N. i 5'0 23' 40" Ion
gitudE. , va m trobar materials que esta
bleixen l'existencia d 'un nucli d 'habitació
de l'epoca íbero-romana.

MATERIALS ARQUEOL6GICS

EJs materials recollits amb aquesta es
tació íbero-romana son amb tot identics
als del quasi centenar d'estacions d 'aques
ta epoca existents el Penedes.

La cerámica més abundant es la «ibe
rica» pintada o no, fabricada amb pasta
ele color ataronjat i pintura vermellosa.
Entre cls fragmentsmés interessants des
taq uern u na vo rera de Kálathos decorat
amb bandes horitzontals i «dents de llop».
VIl f ragrnent, que no dóna forma, pre
sen ta una de coració a base de quadrats
en tauler d'escacs. Per últim un fragment
corresponent a l'inici d'una ansa presenta
un interessant motiu decoratiu consistent
amb una estrella de vuit puntes formada
per línies senzilles, La cerámica campa
niana és molt poc freqüent, n'hem reco
llit solament tres petits fragments que 110

donem forma. Altratant podríem dir de
la cerámica indígena feta a ma, repre
sentada per pcquissims bocins incarac
terístics.

Complementem l'espoli tres fragments
de molí de fricció , dos d'ells de granit
i I'altre d'arenisca roja.

Mereix capítol a part un gra de colla
ret de pasta alterada (¿vidre?, ¿calaita?)
de color blau, amb perforació cilíndrica
central i de 10 X 5 mm de: dimensions
máximes,



XXVII TROFEU RIBA5 VIRGlll
(MARXA PER ATZIMUTS)

El dia 30 de setembre ·es va celebrar aquesta cursa organitzada per la Seccio de
Muntanya del Club Excursionista de Gracia, en la qual hi van participar amb 15 equips,
essent l'Entitat que participar amb més nombre d'equips, La sortida es va donar, amb
una hora de retras amb l'horari previst a causa del mal temps reinant, en el Santuari del
Corredor, zona de les' comarques del Valles Oriental i Maresme.

Com ja hem dit anteriorment el mal temps fou el protagonista principal de la
cursa, ja que durant tota la cursa va caure una fina pluja que molestava bastant en els
marxadors. Aquesta va ésser la causa que l 'organització juntament amb els delegats de
les entitats va decidir que s'escurces el recorregut de la cursa.

L'itinerari real seguit per lamarxa fou el següent:
Santuari del Corredor, El Trull, Can Reverter, Torrent de l'Illa altra volta el

Santuari del Corredor on finalitzava la cursa.
La classificació dels equips de la Talaia va ésser la següent:
Clas. Dorsal Noms Punts

1 95 Assumpta Baig - .Toan Ferrer 4
1 99 Salvador Baig - Fina Mula 4

14 55 Jordi Rafols - Fina Vinyals 8
16 64 Lluis Daviu - I\1. 11 Carme Artigas 9
17 25 Oolors Margalet - ] osep Planas 9
20 54 Núria Jorba - Josep R. Sabria 9
22 17 Rarnon Marti - Maria Planas 11
28 102 Conxita Socias - Ramon Sánchez 21
30 76 Teresa Pujol - Montserrat Foguet 21
38 79 Tina Moya - Blanca Forgas 31
42 121 loan Toledano - Isabel Romeu 38
43 119 Albert Bayo - Montserrat Massana 39
47 92 Neus Sanchez -Pere Mallafre 46
52 69 Antoni Campillo - Montserrat Barti 62
53 21 Montserrat Bardi - Elisa Isern 94

Un equip dels nostres vs va despistar i se'n va anar alpoble de Villalba Sasserra.
Per entitats la A. E. T alaia va quedar en primer lloc , essent 12 Entitats les parti

cipants a la cursa,

XXVII MARXA NOCTURNA D'ORIENTACIÓ
La nit del 7 al 8 de juliol passat, s'efectuá la XXVII Marxa Nocturna d'Orientaci ó

organjtzadaper la Unió Excursionista de Catalunya, delegació de Gracia. La nostra
Entitathi va participar amb vuit equips, La cursa es va iniciar en el poble de Castellar
del Valles (Valles Occidental, passant seguidament per els controls de Can Padró, Font
Canyadell, Can Castellet, Roca deIs Corbs, Font Gurri , Puig de la Creu í tornant al
poble de Castellar del Valles.

La classificació obtinguda per els primers equips de la Talaia va ésser la següent :
Clas. Dorsal Noms Punts

3 52 J. Ferrer - F. Montaner - J. R áfols 27
12 36 l. Serrano - E. Sivill - J. Sabría 44
16 32 J. Toledano - l. Romeu - A. Llurba 46
36 19 L. Daviu - R. Rátols. - B. Forgas 62

Per Entitats la Talaia va quedar en tercer lloe amb 117 punts.



NOTICIARI
COMISSIó ORGANITZADORA DE LA MARXA PER DESCRIPCIó

La Federació Catalana de Muntanyisme inclourá en el programa de curses de
muntanya del proper any, la nostra Marxa d'Orientació per Descripció que, fins al
present any, havia tirigut carácter de cursa Social. El fet que la nostra cursa adquireixi
la qualificació d.'intersocial ha d'enorgullir-nos pel que suposa de confianca en la nostra
maduresa organitzadora, ja que és l'única d'aquesta categoria a celebrar anualment en
el calendari federatiu i a cárrec d'una entitat no radicada a Barcelona.

Al mateix temps ha d'esperonar-nos en el nostre estere, per la gran responsabilitat
que l'Entitat adquireix envers als cornpanys excursionistes que acudiran de tot Cata
lunya per a recórrer l'itinerari que haurem escollit.

Que ningú cregui que els organitzadors habituals ja hi tenen la rná trencada i ja
saben com sortir-se'n. Malauradament cada any es posa la qüestió més difícil per l'aban
dó en aquesta tasca d 'alguns elements valuosos, i els bonspuntals sempre són de difícil
substitució. .En la propera prova és quan ens trobarem més faltats de personal respon
sable i disposat afer feina.

De gent no en sobrara paso Recordem que fa uns anys, dos vailets hagueren de
fer-se cárrec d 'un control a causa de l'incomparescencia de la parella responsable per
un error d'orientació.

Des d'aquestes pagines fem una crida als socis que amb desig que I'Entitat augmenti
el seu prestigi, vulguin aportar- hi la seva collaboració oferint-se a la Cornissi ó que s'está
formant. L'exit 110 sera mai .possible si es persisteix amb el clássic encongiment d 'es
patlles i el «[Ja s'ho faran!».

RECERCA D 'H IDROCARBU.RS AL LITORAL DEL G ARRAF

El s organismes esta tal s han concedit perrnis a I'empresa «G eorex Ibérica , S,A.»
per a la recerca i ca seqüent exp ot aci ó d'hidrocar burs en una zona marítima de
40.800 hectarees entront al litoral del G arraf , en una extensió de costa compresa entre
la dese bocad fa d lo regat fi s a Vilanova i la Geltrú .

No tindrie ob iecció a fer en quan a l 'erecció de torres etaliq les de er foració
davant la nostra cos ta e o el et de que permisos similars han estat denega ts el- Z O.L .e s

situades a . tora e la sta rava, ens mou a consi era que e prou evodent el eri ll
d.'un 11QSsii le em b u im t es no tres .P atges. la en teníem prou arnb el Foix i la
R iera de Vi afr anca ca ve- .it e la egueres, e assis de G ar raf 1 di osit 'ese
brerie , l'a e ca de . 11 S i tges a Cubelles, i a a per pos resua ossi le ac mu
lació d 'oli i ls e cu s, at e . o [ues de le o'" s de r 4 1.. [Qui rvi re
ens er.~ e !

B

aClZO de arraf» o ol er . r .á s .

per

ibli t ca ...S
COlTI ques

s a r e e no I s ref e n les oprrn o ns 11 urs a to rs)

. Gn r ~af



f•leeeE e
El dia primer de juny del passat

any, anárem un grupet d'excursionis
tes cap al massís de Garraf. El nostre
objectiu era la visita al sector de Cam
gras per tal de localitzar les boques
de diverses cavitats descobertes en da
tes recents, ja que per aquelles dates
en la nostra circular s'anaven publi
cant unes fitxes d'espeleologia d'a
quells fenomens carstics que no cons
taven en la llista del mapa-guia de
l'Editorial Alpina.

Alguns d'aquests nous avenes els
vam trobar sense gaire esforc. . pero
altres ja foren de localització més di
fícil, a causa de les escasses referen
cies que en teníem. En el curs de la
recerca ens toparem amb un jove que
també donaba tombs per aquells ro
daIs . S'ens presenta com a en [oan
Borras, afeccionat a l 'espeleologia i

que estava efectuant la catalogació de
les coves i avenes del massís de Garraf.
Contin uarern junts les recerques, acon
seguint en pocs moments la localit -
zació de les cavitats que buscavem uns
i alt res.

En Borras ens explica el seu ambi 
ciós projecte, que portava a cap quasi
en solitar io Pert anyia al Club Mun
t anyenc Ba celo ní, i en el temps que
re latem estava complint 1 servei Mi
litar , a Barcelona mateix. Aquell dia
el tenia lliure de servei i ho havia
aprofi tat per a dedicar -lo a les seves
afeccio ns, Intercanviarem informació
d'alguns avenes i esp eci alment d'a

quells que tenien un nom, o mé s d'un,
apocri . C1S T11 P __t ~ rl _ e a-
rírem que uns nois vilanovins havien
caigut en aquest error, en rebatejar
amb el nom del Papa Joan XX II I'a
venc que ja feia anys era conegut amb
el nom de "el Canut" ,

Acordarem establir un intercanvi
informatiu sobre altres cavitats de 10
calització dubtosa o que jut jávem

inexistents, cosa que es porta a cap als
pocs dies de la nos ra t robada. Ara, al
cap de poc més d'un any, en Borras ha
comparegut al nostre local social a
presentar-nos la seva obra enllestida:
el 1 Vo lum del "Catálogo esp eleológi
co del Macizo de Garraf". Aquest vo
lum conté les fitxes i topografies deI s
avene situats a les zones de la More
lla, El Carxol, Campras i el Pla de
Querol. En dos volums successius ani
ran relatant-se els fenomens carstics
situats en la resta del massís.

Tenim consciencia de I'esforc perso
nal que la publicació d'aquest primer
volum suposa. Al recull de topografies
elaborades per diversos membres de
diferents grups espelologics, ha sumat
les portadas a cap per ell mateix amb
I'ajuda d'algun company o en solitari,
També ha realitzat la ingrata tasca
d'esporgar de les llistes d'avencs, els
apocrifs o imaginaris. Recordem en
aques t sent it que en a d écada deIs
anys cinquanta eren anotades en I'A
nuari de la Federació Espanyola de
Muntanyisme les primeres explora-
cions espeleologiques, Per tal de des-
tacar, alguns grups feien ridiculeses
inimaginables, com per exemple la que
podem veure en l'Anuari de 1958, en
el que consta un .nefabl a Avenc Pe
titíssim-pero-bufonerrim i altres bes
t ieses semblants.

Aquests disbarats han arribat fins
als nostres dies, i encara és corrent
que aIgun ps eudo-espeIeoIeg esborri el
nom anotat a la boca d'un avene per
posar-i ' i u re e o, fet a ... b e
q al no fa alt ra cosa que provar la
petitesa del seu cervell . Amb infini ta
paciencia, en Borras ha anat superant
aquests t rencacolls, separant el gra de
la palla, i ho ha fet seguint les pe tj ades
d'uns dignes antecessors, des del pri
mer catalogador Mn. Faura i Sans, fins
a Termes i Angles, continuant i millo-

Pre id nt: J sep Blanes Circula r: V. Carbonell Secre taria: Monts rrat Borfí



rant el sistema establert per aquest da
r~_er de la divisió per zones, demos
trant un acertat criteri.

EIs inveterats cerca-defectes s'esfor
cen a trobar falles en el cataleg que
comentem. Potser, com en tota obra

humana, n'hi trobaran, pero, per a
nosaltres, el llibre d'en Borras és un
treball ben fet, que I'honora a ell par
ticularment i a l'espeleologia 'cat alan a
en general. Enhorabona, amic.

lOAN VIRELLA

A55EMBLEA DE L FEDERAC E MU T YA
El passat dia 7 d'octubre va celebrar-se I'Assernblea anual d 'entitats excursionistes

Iederades, acte q-ue enguany s'efectuá a la ciutat de Vico Deixant de banda els estats de
comptes, elecció de n.ous vocals i altres qüestions de tramit, procurarem fer un breu
resum d'alguns detalls interessants que alIa Ioren tractats.

Un d'ells f'ou la recornanació a les entitats i establiments d 'articles esportius, que
no lloguessin materials descalada a causa de la impossibilitat d'establir-hi un control
de seguretat, ja que esta comprovat que després de dues «sacades» amb una caiguda de
cinc metres, ja es pot donar la corda per inútil , inaprofitable fins i tot per a fer-ne
bagues, qüestió quepro.perament tindran en compte les mutuali tats esportives en cas
de sinistres.

En el capitol de Marxes de muntanya esposa en coneixement dels assistents de
que en el proper any hi haurauna novaprova; la Marxa d'Orientacióper Descripció
organitzada per la nostra entitat i que fins a la data en portava realitzades quinze edi
cions amb carácter de Marxa Social.

El Delegat de Refugis de la Federació dona compte de l'estat dels mateixos, últi
mes inaguracions i projec tes immediats.Es queixa de I'actuació dunes minories el
nivell cívic de les quals esta molt per sota del comportarnent de Ia rnajoria dels eXCUf

sionistes, pero que deIs estralls que causen als refugis en sortim tots perjudicats. També
es feu esment de la destrossa feta al xalet d'Ull de Ter, propietat del C.E.C.

Referent a les practiques espeleologiques s'afirmá que les cardes que s'utilitzaven
no corrien el pe rilI de trancar-se corn l 'escalada, ja que n esta en obligades a aguantar
caigudes, servint-se'n únicament com a mesura de seguretat. S'insistí que en els accidents
darrerament ocorreguts les víctimes eren neofits sense la preparació necessária a total
ment intrusos a I'espeleologia que utilitzavenmaterials inadequats, o «metraires» (de
finició textual emprada pel Delegat) que sistematicament refusen els sistemes de segu
retat, convertint-se en veritables candidats al suicidi. Bastants assambleistes comdemna
ren l'ús deIs «jumars», ja que aquests aparells masseguen les cordes i quasi tots els que
utilitzen aquest sisterna rro fan ús ele capmés corda que la que van malmetent rnentre
ascendeixen.

Es recomana comunicar als o ganismes pertinents que es procedis a una reglamen
tació de les practiques de rnoto-trial a la muntanya, ja que si bé no és aconsellable im
pedir que horu es desplaci en vehicles motoritzats, sí que ha és l'evitar el desaforat sorol1
de les máquines sense silenciadors, la destrossa de pastures i la desenfrenada circulació
pels corriols sense consideració als que van a peu, fets que ja han produit alguns xocs
violents entre motoristes i excursionistes.

En el curs de l'Assemblea es procedí a I'elecció de nou President de la Federació,
resultant reelegit per unanimitat el senyor Francesc Martines i Massó. S'oferí el cárrec
de Vice-president al senyor Alexandre Marcet i Reverté, el qual sol-licita un ajornament
per a decidir-se, ja que sibé agraía la deferencia de que era objecte, confessá que la
designació l'havia agafat de sorpresa.

En el capítol de precs i preguntes hi ressalta el projecte de nomenament d'una co
missió organitzadora dels actes a celebrar el 1976 en conmemoració del centenari de
I'excursionisme catalá, actuant d'organisme coordinador.

Finalitzada l'Asesmblea, els seus components celebraren un ápat de germanor en
un acreditat restaurant de Vico

J. B. M. - J. V. B.



1'1 CIA OS TO CL SE DE ERle OS

No solamente comprando obtiene beneficio
sino que después no le dejamos desamparado.

Nuestros servicios 'garant izan su tranquilidad

- Asesoría Jurídica
- Organización de Empresas
- Departamento 6estoría
- Seguros

Ofic·na Cola or ra: Asesoría Jurídica y Contable

Jardí , 11 - Tel. 893 2 74



Creuer Canaries, 34 - Teléf. 893 29 98 Yilanova lo Geltrú

SCOLA SKI
COMPRA VE DA D'EMBARCACIONS

DISTRIBUIDOR D U CA TI

Sant Josep, 10 - Teléfon 893 30 89 - Vilonova la Geltrú

Taller reparació de motos,
venda de maquinaria agrícola,

reparació de maquinaria agrícola

Material esportiu per:

Tenis - Fútbol . - Hockei Basquetbol - Atletisme

Alpinisme - Esquí - Gimnasia

Tenim tot el que necessiteu

VISITEU- OS A: Rbla idal,17 Vilanova i la Geltrú

T. G. VILASECA Vlllanueva V Geltrú • 1973




