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El mes de maig és n ormalment un
mes ideal per 'a dur a terme boní

ques a scensíons d'alta muntanya,
dones en elles es pot trabar I'art
desa de l'hivern i la boruca escal
ror que produeíx el sol d.e prima
vera.

Amb aquest esper it el dia 11 de
m a ig de 1974 va-m sortir de Vila
n ova una petita expedíció de 12
persones, que amb molt optimís
me pr et en iem l' árdua tasca de pu
jar el Gran Encantat per la Velle
ta Seca.

Tots en s trobavern 'en ópt im os
con dicion s f ísiqu es, pero , sabíem
que el riostre material era I1101t re
duit, motíu que ens ya impedir
realitzar el riostre programa.

a cosa a la sortida de Vilano·-·
va ja no ya funcionar , i varern
tindre que veure com s'escolaven
quatre hores de la tarda en arre
glar un deIs riostres cotxes, tot i
aíxí, i després d'un ín t ercanví d'o-
píníons varem decidir seguir la ,
nostra ruta arribant a Espot sobre '" '
les__dues .. q~ la n ít. . . .

Certament , i tal com ens supo- '
savem, ni hi havia cap Jeep que '
en8 pogué s concluir fins a l'Estany
d.e Sant Maurici, pel que vam de
cid.ir fer vía i, en 'el millar dels ca
sos esperar el traspuntar de l"alba
a la capella de Sant Mauricí, mol
aprop d.el llac que porta el mateíx
ncrn. Varern arribar a I'errnít.a a
les quatre i quart decid.in t pe 
unanimitat el no dormir i espe
rar que Iossin les sí s per reem- .
prend.re la m arxa cap 'el Gran En
cantat que .c;'ai x ec'a·va darnunt nos
tre amb una fieresa que j a ens re ía .
dubtar de I'exít de la nostra ma 
xa.

Sobre les sis I'advenírnent de
l'alba er a ja un fet; es presentav
un dia radiant, i un sol que donava
.fe d.el seu titol de reí de l'unívers ;.
trepítjava 'am b malta torca la tor- .

. tuosa cresta dels Encantats.
La neu estava glacada, pero no ,¡

el suficient com per necessital' '" ~' .

dels grampons, material del qua ~ .

no tots poseíem 1 que més ·t ard_se- .
ria la clau ..que _. en~ prívarta ..1'e:~ ..·
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guanyament de l'esmentat cím, En
les condicions en que hem dit que
es trobava la neu, la rrrarxa era
portada a bon pas, seguínt l'itine
rari que porta cap al Pett Encan
tat ; d'aquesta manera en u.na ho
ra de camí assolirem la sortida del
bose de Samboine, tenint al da
vant nostre la paret Est del mes
petit dels Encantats. En aquell
punt i després d.'algún que altre
intercanvi d'opíníons, seguit d'al
guna imprecacíó contra el gas
"Fit t ípaldi" yarem decidir abando
nar la ruta que seguíern i dirigir
nos cap al Sur, bordejant les ro
ques, fi11S el trabar la canal de la
Velleta Seca que ens portaria fins
el coll, on 11i arribariem mítja ho
ra més tarde

Arríbat aquest punt em veig
oblígat a fer una aclaracíó, l'ano
menat gas 'Fittipaldi" era un bo
níc representant d'aquest genere,
que vam trobar a Espot i que ens
va seguir durant tata I'excursíó ;
era realment un gos muntanyenc,
i fins algú ya proposar de fer
equip amb ell pel "Rally d'alta
m untanya".

Després d'haver esmorzat varem
'a t acar amb molta torca la canal;
pero després d'haver pujat uns
quants metres ens donem compte
de que sense grampons no podem
tirar més amunt sense posar en

perill el nostre físic. Tot i aixi no
ens donem per vencuts i passant
un devan t dels al tres ha tornem a
intentar; el resultat és nul, i do
nada la [oventut i poca experien
cia d'alguns membres decídím baí
xar ; per pujar i baixar uns quin
ze metres necessitem prop de tres
quarts d'hora.

Al retorn el cel havia perdut
aquella calma del matí, i uns n'e
gres i grossos núvols comencaven a
treure el cap darrera les munta
nyes. Després de descansar una
mica a l'estany de Sant Maurici
que es trobava completament gla
cat, seguím la riostra marxa cap a
Espot on hi arrivem sobre la una
del migdia.

Tornavem rendits pel cansa
ment de nou hores de camí i per
la son d'una nít en blanc, pero en
el fons tot i que havíem sigut ven
cuts per tercera vegada aquest hi
vern, estavern satístets de nosal
tres mateixos i el "tarnarem" co
rnencava a surgir dels nostres lla
vis.

Van formar part d'aquesta sor
tida: Neus Sanchez, Josep R. Sa
bríá, Teresa i J ordi Puj 01, Rosa
Grifell, Conxita Socies, Jani Fe
rrer, Isidre Poch~ Joan Toledano,
Isabel Romeu, Assumpta i Salya
dor Baig.

s, B. T.

A V I S O

Se ruega a los socios y amigos de la Agrupación que quieran
colaborar con notas y artículos en la Circular, remitan los origi
nales a lo Secretaría, o en su defecto, directamente a los siguien-

tes domicilios:

V. Carbonell, Dr. Fleming, 15, 1.°, 1.Q

J. Virella, Rambla Sornó, 104

antes del día 20 de cada mes. Gracias.



10 DE CULTURA

(GRUP q'INVESTI6ACIONS ARQUEOL06IQUES)

JACIMENT IBERIC A
"LES VENTOSES" (Montmell)

A les feixes existents a les im
mediacions de la masia abandona
da denominada "Les Ventases",
prmcípalment al sector E del pe
tit pujol on es troba l'esmentada
masia, és relativament abundant
la cerámica ibérica. Caordenades:
41° 20' 15" lato N., '30 13' 12" long. E.

Els materials recollits, molt
tragmentats, no terien altre va
lor que el de demostrar l'exísten
cía d'un nucli íberic a afegir a la
j a llarga Ilísta d'estacions d'aques
ta época localítzats al Penedes,

S'han recollit en el mateix [ací
ment diversos esclats de sílex, al
guns amb clares senyals de talla
intencional. Aventurern la hipote
si d'ésser restes d'un possible ta
ller localitzat en una cavitat exís
ten t a uns 20 metres, en direcció
E., del mas.

Aquesta cava té uns 10 metres
de recorregut amb una aleada de
1,20 metres aproxímadament. Hern
deíxat el seu estudi per a millar
ocasió degut a la gran quantítat
de pedres i runa acumulada en el
seu interior, segurament en epoca
no molt tardana.

JACIMENT ROMA DE
"LES PLANES" (Olerdola)

Intercssant j aciment degu t a la
proximitat amb el recinte fortifi
cat d'Olerdola (creiem que és el
jaciment amb cerámica sigil.lata
més proper).

El jaclment es traba a la carena
de la serra del damunt de la cone
guda cova de Segarrulls, en el sec
tor proxím a la cinglera, denomi
nat "Les Plane~". Coordenades: 41°
18';'--4-5;" íat. N., 5° 23' 50" long. E. "

EIs materials recollits són es
cassos, no obstant alguns de~s fr~g~ ,:'

ments de ·~terra sigil.lata" trobats,
permeten la seva classificació ti
pologíca: un fragment de , vora de
plat amb motíus ñorals aplicats,
forma 36 de Dragendorff de fabri
cacíó probablement hispaníca:
tres fragrnents de taces decorades
amb ccrcles dentats, un dels una
vora, pertanyents a la forma 37 de
Drag. í de 'fabr ica ció hispánica: un
rragment possíblement de la ma
teixa forma dels anteríormcnt re
ferits, decorat amb una figura hu
m.ana incompleta (soldat?) i cer-..
eles de gran díametre i part d'un
fans de j plat de forma de difícil
classificació.

La cerámica comú es troba de
tal forma rragmentada, que la se
va classificació tipológica és im
possible. Contem amb fragments
del tipus "vora fumada" i part
d'una vora de dalia. Es traben te..
gules arnb relativa abundancia.

La peca de més interos creie:m
que és, per la seva raresa, un frag
lTI.entde pipa romana, El troc con
servat correspon al broquet i part
de la cacoleta. Es de pasta fina i
de color grcgos clar, no presentant
cap tipus de decoració.

L'estudi cronológíc de la terra
sigil.lata ens dóna com típica del
segle 11 la rorrna 36 i com apares
euda a les darreries del segle 1 i
utilitzada fins a la primera meitat
del 11 la forma 37. Per altra part
la cerámica del típus "vara tuma- .
da" sorgeix al segle 1 i s'esten fins
als segles JI1 i IV. Creiem dones,
que aquest nucli habitacional neix
el segle II, podent-se considerar
que no va perdurar durant molts
anys, considerant que les restes
trobades són e,ª~·~s·e~. ,. ; ,.~~.,.._p,~,r tant..
posterior a la millor epoca del re
cinte fortificat d'Olerdola.

.X~VIER VIRELL~ ,



XCURSIO PER A FANTS
AL D'INFER

El dia 5 de maig es realrtzá una
excursí ó a la Va l d'Infern, pro'p
del caseriu de Borran y, en el ter
me de Queral. L'au tocar deíxa els
expedí clonarís al pe u de l'encaste-
lat llogaret, i seguint carretera

avall es passá per l'original forma
ció geo lógica an omenada La Fora 
dada, cu riós con jun t roquer que
afect a la forma d 'una port alada
que dones en t rada a la t antastíoa
Vall d'Infern , terest ec congost
cenyit per alt eroses cingleres. Poc
mé s enlla es baíxa cap al llit de la
riera, on un reguerall d'aigües
crist a llines proced..ents deIs ves
Sarl lJS del ..ví ü il tagu t transcorren al
peu d 'un gran penyot hexaedric
com plet ament aülat i que sembla
que se soste en precari equilibri.

Atravessada la riera, que més
avalI agarara el nom de Marme-

1 " _ r-« " -., , .; .... "' ........ "'"' " ""'" , r"\ .... .; 1,.... .n. ,.:J ....... " 4- <"' -R """, ,,,
~.L , "':;; V 5 \A. .L .L. V 4 ~ .1Jv.L ~ UJ .L. .... p.J (,;\¡ \.A. .L V U '-AJ .L .L.4J....:J

a I'aíguabarreíg amb el barranc de
Romanil, on hi ha les ruines deIs
Molinots, antiga indústria taríne
r a que encara funcionava a mit
[an segle passatila construcció
ae la qual conserva vestigis de
'epoca medieval. A la riba oposa

da, entren t als Molinots, es dreca
e curiós monolít de l'Agulla, res
tes d 'un remot cataclísme geol ó
gic que convulsiona aquells in-

drets donant-Ios I'esquerpa apa
renca a ctual que la fantasia popu
la r pobla de bruíxes i dim onis.

Després d 'esmorz ar , u n grup deIs
més grandets aná remunt an t el
cu re intermit en del Barranc d e
Romanil, con gost tam bé m olt pín
to resc t an ca t per drets espadats
t er rosos o roques betejades am b
blan ques capes de guí x. AIgu n pe
lag de regulars d.imensions i aí 
gües ciares, on es diu que es ba....
nyen les fades en nits de lluna
clara, fou contornejat anim osa
ment pel valeros estol. A les envis
tes deIs cingles d el Garro fet , h om
gir a en direcció a Selma ¿ poblat
ran tasm a que n o 'es pagué visit ar
per falta de temps, Es devall á cap
a la Riera de Marmellar pel ba
rranc de Boterí c, í per la carrete
ra sen~e equí t ran a r es remun ta la
Vall d 'Inrern fins als Molinots.

Des d'aquí se seguí re mun t an t a
riera passant pel Molinet .i fen t
cap a l'Ermita de Valldo:ssera on
'"' r» r1 .; ........ ;..., " 1 n ... n ,.., r1 n ,.... " n ~ '"fT; no" á
vU '-A ~ ~J.. \.N . ...~ .L.UJ V~~ '""'~., '1. ....... ""'J.. ~. Y .&..L..Lb .......e."

l' au tocar, f-;e seguí cap a Pontons
i Torrelles de Foix, amb una breu
parada a la Fon ~ e le Dous pe 
a vísítar els salts i pelags de la
Riera de Pontons i beure aigua
d.els nornbrosos brocs per on bro
lla la surgencía. Continuada la ru
ta en autocar s'a r rí bá a Vtlanova
als volts de les set de la tarda ..
Partícíparen en la sortida 36 in
fants i 6 acompanyants.

Presidente Josep Blones Circular: V. Carbonell Secretaria: Monts-errat 8artí



1 ORTALITAT ISC COLA
L PANTA

La prernsa local i la de Barcelo
na s'ha fet ressó de la gran mor
talit a t de peixos al Panta del Foíx
la causa de les aigües contamina
des que hi son abocades per di 
ve rses indústries riu amunt. En la
circ ula r dets passa ts Febrer -Marc
.a fé iem un com entari íroní c so--
bre la superviven cia d'una gran

uantítat de xanguets de truítes
de riu díposrtades precisamen t en
a quella zona infecta . Mentre no h i
hagi una bona coordinac ió entre
els organismes que con t rolen la re
p oblació píscícola i els que hau
r ien de ñscal ítzar l'abocamen t de
det r it u s, 1101nés s'aconsegu íra llen
car diners, els deIs con tribuients,
a les a igües brutes d el Pauta.

L OM DE VILA OVA
El passat mes d'abril l'Ajunta

ment de la nostra ciu tat acorría
f er la petícíó pertinent al Ministe-
i de G obprn~letó p pr ~l. 18_. retvin

dí cacíó del nom de Vüanova i la
Geltrú com a denominació oficial.
J a fa algun temps un a petící ó pre-
ví a fou adrecada a la Diputació
Provincial de Barcelona, instancia
a la qual l'organisme províncíal
dona el vist i pl'au. La qüestí ó ha
vía quedat, sembla, encallada i ara
'h a decidit a donar-hi una em

pen ta. EIs excursíonístes vílano-
víns felicitem l'Ajuntament de Vi
lan ova per la seva decísíó,

LES ESCOMB ER S

AP AL G RRA

El di a 26 d' abr il, com si fas un a
es ta Ma jor i am b gran nom bre de

con vídats, bat lles de les comar
ques i perí odtstes es ra fer la pre
sentació oficial de 'abocador d'es
combreríes de l Fondal de les Te
radelles-Vall de Joan . El día 3 de
m aig havía d 'en trar en serveí, o' si
gu i que a hores d"ara els camions
ja hi estan dipositant la pestil.lent
cá r rega sobre la qual ens diuen
que el dia de passa t-dem a hi crei
xeran ñors i hi can taran els ocells.
Si en voleu veure un exemple d'a-
cues ta utcciu 'Y'\."'~"''''' n~n_ n 1\"'o~+'Y.u" "", (A¡ \J V ,lJ .&.U,¡ PV\.A. 'V U. c\¡ .1..1. C(¡J. a, l.Y~ .1..1.l/ -

j lil e en el ' lloc on una ant íga pe
drer a reomplerta de deíxalles i te
r rap len ada havía de transformar
se en camp d' esports de Sa,nts, i
a llá veureu que l'úníca cosa que
brota Ü 'tl terrer y són gases írres
pirables i flames de combustíó es
pon t aní a.

Segueixen dient-nos que l'a.bo- ·
cador del Garraf sera diferent i
qu e per tal de prevenir la conta
minació subterránía s'ha paví -
mentat tot el llit de la Vall arnb
.a rgila . Sera qüestió de veure quan-

e pluges resístírá aquesta poc o
:molt gruíxuda capa d'argüa,

(Els articles només reflexen les oprnrons de Ilurs autors)



5ECCID DE NY
XXI MARXA DUFOUR

El dia 31 de Marc es va celebrar
'a les conñuencíes de les comar
ques del Bergueda i Ripolles, la
XXI Marxa Dufour, organitzada,
com cada any, per la Unió Excur
sioniste de Catalunya, Delegació
d'Hort'a.

Aquest any ya transcorrer per uns
magnífics paisatges. La sortida va
ésser en el Cobert de Puigcercós,
situat a la carretera de Berga a
Ripoll, seguínt per Can Puigcercós,
Refugi U.E.C., Can Serret, Can
Vermella, Can Paul de Moreta,
Molí del Puig, Viladonja, Font Tu
llerra, Can Macerrós, Refugi U.E.
C., i tornant altra volta al Cobert
de Puigcercós.

La classificació dels riostres
equíps fou la següent:

XII MARXA PER
COORDEN.ADES (V IntersociaI)

El passat dia 28 d'abril tingue
lloc la ' celebració d'aquesta marxa,
que com cada any, ve organitzan
la delegací ó de Sants de la Unió
Excursionista de Catalunya.

Aquesta marxa va recórrer un
itinerari de la comarca del Valles
Oriental. Va .sor t ir de l'Ermita de
San t Mare (terme Municipal de
Montseny), seguínt per Molí de
l'Adrobeu, Can Barrrna, Can POli
Església de Sant Bertomeu, La
Cortada, Pla de l'Estany, Corral
d'en Parera, El Café, El Boscós
arríbant al Vilar, lloc on finia la
cursa.

Les incidéncies d'aquesta Cursa
foren que degut a una mala ínter
pretació del grafíc que ens van do -
nar, la despistada va ésser g'ene
ral carregant tots els equips amb
nornbrosos punts.

La classificació dels nostres
equtps ya ésser:

Per entitats varem quedar en 9.
Iloc amb 212 punts.

16 Ll. Daviu ... R. RafoIs 185 55
36 l. Poch - A. Baig 135 71
68 T. Moya - J. Ferrer 193 86
72 R. Martí - D. Margalet 190 89
92 S. Baig - T. Pujol 90 100

101 F. Mula - N. Sánchez 119 105
128 N. Jorba - J. R. Sabria 100 133

N. Noms D. P. N.o D. Noms P.

1 140 R. Muela - J. Planas 48
22 131 l. Romeu - J. Toled'ano 55

4 111 R. Martí .- B. Forgas 72
6 l·jl T. Moya - J. Ferrer 75

12 67 l. Poch - A. Baig 84.
13 76 J. R. Sabría - N. Jorba 84
24 121 Ll. Daviu - R. Raíols 105
42 32 S. Baig - T. ruíoi 172

Dos equíps es varen retirar.

Per entitats varem quedar en
ler. Iloc amb 175 punts.

En la próximo circular es donara comptel
deis resuItats del

111 Rally ·de Baixa Muntanya ·



CAMOS D C
E C S

o solamente comprando obtiene beneficio
sino que después no le dejamos desamparado

uestros serVICIOS garantizan su tranquilidad

Asesoría Jurídice

Organización de Empresas

Depa rta mento G esto ría

- Seguros

O~lclnaColaboradora. Asesor r dlca y Con a I
ardfn, 11 - Tel 893 26 74

i



Secció autica T I Y
Creuer Can aries, 34 - Teléfon 8932998 - Vil anova i la Geltrú

ESCOlA SKI
COMPRA VENDA D'EMBARCACIO S

DISTRIBUIDOR D U C A T t

TALLER REPARACIÓ DE MOTOS
VE DA DE MAQULNARIA AGRíCOLA

REPARACIÓ DE MAQUINARIA AGRíCOL
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San osep/10 Telefon 89330 89
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