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a o t del gu
Quan fa algun temps portarem

a cap a catalogací ó de les fonts
comarcals, ja apunt.arem la pos
si.bilitat que la relací ó no fos com
pleta, amb moltes probabíütats
que posteríormcnt h om ens indi
qu és una su rgericia qu e desconei
xíem, com efectivamen t succeí.

Relitz avem en aquest a ocasió la
r ecerca ' i classificació de íes COV 8 

t es i baum es dels contorns de Cas
tel et . Torrelletes , en un in ten t de
tro ar-h i vestigis d 'ocupació pre
h ist or tca. A T rrclletes ens indi
caren I'extst en cía de la Cava del
Nogue r ("Noé" , diu en en aquell ca
ser ru ) , i de la seva font. Per visi
tar-la cal seguir el corriol q e de
va la fins a la fonda ada que pas
sa per sota el oblet . En arribar 'a l
llit del barranc, el .cam í bifurca.

a branca pas a 'a la riba oposa
da . ascen deíx fin s a Can Bala
guer. 'altra segueíx torren 'aval
i poe Inés en la, en u n revolt del .
fon da , es traba a cava, a la part
es er r a d 'aq e l.

1é q e ti a ca a és una aum a

allargada la planta de la qua
afecta la forma d'una mitja lluna
seguint el tracat ~ curvat de la rie
ra en aquell rocós paratge, Té mes
de trenta metres d'amplada per
uns quatre o cin c de Ion dárra ma
xima i uns 't res d 'al ura er el pun
m és alt del sastre. D'aquest sostre
i de les pa ets regalímen alguns
degotalls i e l m és abundós d 'ells
ha estat a rran ]a t convertint-lo en
fonteta. L'a igu a que s'escola pe
la paret és ecollida per un regue
ret que la condueix ñns a una peti
ta concavítat rebuidada a la roca
i on es pot recollir amb un vas o
recipient petit.

Per un a ltre reguerot, les sobrei
xidures p assen 'a un bass íol vore
jat de jonqu eres . verdisses. Ens
han dit que ant igam en t hi aví a
un noguer que donava nom a la
cova i fon t i que, j a molt cadu c, fa
anys esapa regué emportat pe
una rier ada. Enfrant roat eix de a
baum a , . com posa a l bell mí g de
la r rera .ií ha n gag oc a lar
gat de calissa m o t erosionada .
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la part superior es veu el forat
d 'una sítja excavada en el penyot.
Té un rebaix a tot l'entorn de la
boca, com per allotj ar-hi una ta
pa de fusta o llosa de pedra. Les
característiques SÓ11 molt sírnilars
a les de les sitges que hem víst a
les baumes de la Bovera, la Popía
i la Vall d'Olerdola, pero 'aquesta,
en comptes d'estar dins la bauma,
esta a l'exterior.

De la boca de la sitia surt un re
guerall que sembla que és degu t a
possibles sobreíxidures de l'aigua,
pero qu..eda I'cnígm a dé corn ni eIl 

trava áques ja que en aquell
bloc semr-ail a ' no es veu gens
erar que les aigües de plu] a hi po
guessin ser conduides, i per altra
part el transportar-les des de la
propera bassa no devia resultar
gens cornode. En un examen 811

perñcíal deIs contorns i interior de
la bauma no hi trobarem cap frag
ment de ceramíca o sílex, pero no
descartern la po ssibilitat que ha
gués servit d'habitacle en epoques
prehtstoríques.

El fondal on esta situada la bau
ma descrita, és coneguda pels to~

rrellencs amb el nom de Fondo
del Noguer. Es Iorrnat per 1<1 C0J.l -

juncíó de les fondalades de la Bo- .
vera i la Popa i llurs conñuents,
En els mapes aquesta riera és de
sígnada ~orrent de la Font de l'Al
zina. Preguntant per .l 'or ígen d'a
quet nom ens hem assabentat que
antígament, prop de la desembo
cadura d'aquest barranc al Panta
del Foix hi havía una font amb
aquesta denominació. Aquesta tont
desaparegué en aprofitar-se la
surgencía per a abastiment de
l'aqueducte vilanoví. EIs nostres
informadors encara havien acon-

seguit veure-hi l'entrada amb uns
escalons que baixaven fins al fans
de la mina on fluíen les aigües
rreatiques. Com que aquest lloe
quedava molt prop de la carretera
de Castellet, era molt freqüent que
la gent d'aquest poblet trobessin
i .mun dícíes als escalons quan
anaven a cercar-hi a igua, ti s que
l'ent ada rou sup im ida i substí-
tuída per un bro cal amb el corres
ponent poal,

Recordem I'exístencía d'aquest
pou i fins i tot haver-ne fet servei
en a quells t em ps difícils en que
hOY11 anava a cercar pa a I'Arboc
o a fer una excursió amb bicicleta
fins a Castellet. En instal.lar l'ai
gua corrent en aquesta poblacíó
fou suprimit també el. brocal, i 'a c
tualment d'aquella font desapare
guda únicament resta com a ves
tigi la caseta dels serveis de l' A
qüeducte.

El Fondo de la Font de l'Alzina
és el lloc on el 27 d 'agost de 1971
s'ínícía el paorós incendi que, re
muntant el barranc, crema tots els
pins i matolls a l'entorn de Torre-
lletes. Aquest poblé queda com
pletament rodejat per les ñames,
EIs seus habitants passaren · per
una anguniosa experiencia que
afortunadament no revestí carac
ters luctuosos, El foc abraca una
amplia área, extenent-se cap a
Can Balaguer, la Casa Alta, Fon
do de la Bovera i Corral de Mun
tanya, fins a entrar en terme de
Santa Marg'arída i els Monj os. En
cara avui día en explorar la Cava
del Noguer és tácil sortir-ne enne
grit a causa deIs branquíllons car
bonítzats que tardaran anys en
desapareíxer.

JOAN VIRELLA

(Els articles només reflexen les oprruons de lIurs autors)



e
IV CI CLE D'EXCURSIONS
PER A INFANT S

El passat 18 ele novembre es
realitza una excu rsió al CatIlar
per visitar les rieres del Gaia que
en un futur m.olt proper quedaran
inundades per les aígües del pan
ta les obres del qual estan en curs
inicial. Un grup de 41 inrants í 8
acompanyants de vallaren de l'au
t ocar al poble del Catllar per se ·~

gu ir la riba esquerra del G?~:~ , re
mun t a n t el corrent rl C) ~ r iu. A pe
sa r de la, sequ erc . persístent, pel
ll it del r íuet ~lrculava un bon doll
d' aí gua, Poe m és e1111a d el viaduc
t p ~cl ferrocarril es réu una para
d a 'per esmorzar. Desprésd'aquest
breu descan s es puja fins al camí
p ist a que porta fins als molins.

En la ~ art d'aquesta rut a que
cu eda oer sota el Mas 'I'errers, hi
:h8 ina paret roquera erosionada
en f r rna de bauma allargada, on
la quitxalla, a rm ada de piquetes,
es posa a gratar la. calissa margo
sa er arrencar-rie els fó ssils que
h i añoren. Se guint camí amunt es
p assa per sobre el llo e 0 11. ha d' a i
xe ca r - se la presa d.e l Gala, poc
m és avall d la conñ u en cía cl"a -
qu est r tu arnb el barranc de Re 
nau. A p oca d istancia hi h a la f a
br ica de paper d'en Forns, la qual
est a con dernna '8.J a quedar sota
les aígües, corn també un xalet que
f a poc m és dun any rou construrt
en a quest sector.

Un grup explorador que puja el
ba r r an c lateral fins al Masió, tro
b s~ . 1111 lloc on abundaven els cr is
t a lls de calcita. 8 'e11 féu una bo
na p r ov ísíó p er rep a r t ir-los a ls in -
ran ts. Des a'aquelles altures es
veia el 1\101í d 1 Pomerí i el con
gost de les Caves Roges que tarnbé
quedar an sota les a ígües.

Es passa per l.ln a palanca a la
r ib a dreta del riu , on la quttxa lla

s 'esplaía i despré s h i d ín a ren. Més
tard es reemprengué el retorn cap
'a l C'ct llar, 1 dalla ca p a Vilanova.

El 16 de d esembre es porta 'a
cap la tradicional sortida per re
collir molsa i verd per al Pessebre.
Enguany s'escollí el lloc als con
torns de San t Martí Sarroca, la
I'en gorjat de la Riera de Pontons,
en tre la font de la Salut i les Ca
ves de Sant Martí. Per la riera cir
culava u n m inso reguerall d'aigua
que desapareixia entre els codols
poc m és avall de la font, quedant
el nu comple tam en t sec. La hum í
tat rJ2rO en aquell lloe és molt in
t ensa .¡ la 1 oísa abunda de t al ma
ll er a cu e les bosses de plast íc fo
ren ínsu ñ cíen t s per encabí r -rií la
collít a que cada ínran t arreplegá,

El ga llera t ambé h i és copíó s , pe
ro j a. era m és difícil trobar -ne
branques orn ades amb els pecu -
Iia r s truíts ve rrnellosos. Segur'a
merit ja s 'ens havien avancat a l - '
tres visitants mes m a tiners. Per
completar un uon r emat per 'a ca
da un dels assisten ts, el grup deIs
m és grandets ana ren fins a les
ruines del IVlolinot (l es quals que
den a l peu de l penyassega t sobre
el qual h i ha el temple de Sant
Mart í) , i eles d'alla pujaren per u n
costerut corr iol fins a la Cova Ro
dona, a n tic habita cle troglodita
dins del qua l h i h a dues si tges ex
cavades a la roca . Es visíta la Ro
ca Foradacla , des de la qual pot
contemplar -se una explendída pa
noramíca del Castell de la Roca i
la riera de Ponton s, i ñnalm ent,
obrint-se pas per en t re la verdis
sa, es reu cap a la Bauma de la
P ica, un a ltre habitacle en el
qual hi ha 1111 petit rebuidat 'a la
roca per rcc ollir- Irí l 'aigua d'u n
degotall.

Aconseguida en a quest s lloes
una bona collita de ga lera amb



NOTICI R 1

8ECC O ' ~SQ

OPERACIO CAl[ I ES POSTALSprop de les
loe que

Pres id C ir n o r: V. Carbonell S ret ri a: Montserr t rtí



N O TI e 1A R 1
TARGES DE FEDERAT 1974

La Federació Catalana de Mun
tanyisme ens comunica que les
llicencies esportíves o Targes de
Federat per a l'any 1974 tíndran
els següen ts preus:

I NFANTILS: de 8 a 13 anys:
Gratuíta.

JUVENILS: De 14 a 17 anys: 50
ptes.

G RANS: De 1 en endavant: 90
ptes,

Recordem que I'ímport esmen
tat n clou la quota anual de la Mu
tualitat General Esportiya, la qual
cosa cobreix l'eventualítat d'un
possible accident a muntanya, s'
enten, despeses d'hospltalització,
salvament i curació de l'accident
.tat.

La valídesa de les Targes és
d'UN ANY N~ATURAL, o sigui que
llur vigencia finalitza el '31 de De
sembre de 1974. En cas d'accident,
la validesa 'a efectes de la Mutua
Iitat, comcncara CINC DIES In és
tard d' haver -se comunicat a la Fe
d racíó l'alta com a nou federat
de l posserdor de la tarj a.

II ,AR XA OFIC AL PER
D S' tIp o·10

Ha estat fixada, en príncípí , pel
día 10 de Marg, la celebracíó de la
Marxa d'Orientació i Regularitat
per Descripció, que recordem a
tothom, que ha estat reconeguda
com 'a Marxa Oficial, patrocinada
per la Federacíó Catelana de
1\ unta ísr le. '.

A V I S O
Se ruega a los soclos iy amigos de la Agrupación

que quieran colaborar con notas y a rtículos en la

Circular, remitan los originales a la Sec reto r fo , o en

su defecto, directamen e a los sigu ientes domicilios:

V. Carbonell Dr. Fleming , 15, 1.0, 1. 0

J. Virella, Ra.mbla Samá, 104

antes del día 20 de coda mes. Gracias.



E LULTU A

(Grup d'lnv.estigacions Arqueoloqiques )

Fans de aba a deis Graus
El toponím "Els Graus" corres-

pon a una .masía del terme de
Guardiola de Font-rubí, situada 'a
poc més de dos quílometres, en di
recció SE, del cap de muntcipí.

El jaciment estudiat esta situat
entre aquesta masía i la ríera de
la Massana junt a un petit base de
pins uns 100 metres al NE de la
masía. Coordenades: 41 0 23' 55"
lato Nord, 5 21' 20" long. Est.

El juny del 72, en ocasíó d el
Carnpament de Prímavera, un
grup d'infants van recollir en un
camp proper 'a l camparnent diver
sos esclats de sílex que posterior
ment vaig poder estudiar, obser
vant que algun d'ells presentava
senyals de t a lla int encional.

El novembre del 73 vam iniciar
. l'estudi s ístematíc del jaciment.

vam recollir alguns fr a gm en ts de
cerámica prehist órica m olt tros
sej ada feta a ma, de color vermell

lo MARXA I

tose, amb abundas desengreixant
calcari, adem és de gran quantitat
ele sílex.

Entre tots els exemplars reco
lli ts, les peces reeixides són una.
mínima proporció. La gran ma] 0
rta esta integrada per trossos in
formes a mig desbastar i esclats o
fragments de rebuig. Les úniques
p·eces que ofereixen senyals de tre
ball són dos esclats lamínars que
presen ten retocs margínals, un es
clat am b retocs en una punta i al
gun s de tulles sense retocs.

Se gons el Sr. Pere Giró, Delegat
d.el S rveí d'Excavacíons Arqueolo
giques a Vilatranca, al qual han
es ' a t entregats els m a ter ials per
al seu posterior estudi les re~Les

recollides corresponen 'a l Neolític,
o tal vegada, a l'inici de l'Eneolí
tic essen t , possiblemen t, restes.
d'un fans de cabana.

XAVIER VIRELLA

TER SOCIAL
D'ORIENTACIO PER DESCRIPCIO

COMARCA: PENEDES

Diumenge, 10 More; 1.974

I Trofeix "M.o Corme Almendral"
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ecci ' a tic T I L
Creuer Conories, 34 - Telefon 893 29 98 - Vilanova i la Geltrú

ESCOlA SKI
COMPRA VENDA D'EI ,BARCACIONS

DISTRIBUIDOR D U CA T I

ecció Agrícola TIPLAY
Sant Josep , 10 - Telefon 893 30 89 - Vilanova i la Geltrú

Ta ller reparació de motos,
venda de maquinaria agrícola,

reparació de maquinaria agríco la

a sporti er :

e Ú oc ei - Basquetbo - A let isme

Alp in i e qu í - Gimnasia

E a. a , ila ov · la 6eltr '

T. G. VllASEC • Villanueva y Geltrú - 1974




