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c. sIltaLaia en marxes i curses oliciaLs

XXI MARXA NOCTURNA D'ORIENlACIO PER MUNTANYA
Organitzada per la Uni6 Excursionista de
Catalunya, delegaci6 de Gracia, es celebra
la nit del 8-9 de juliol, la XXI Marxa Nacturna d'Orlentacio.
Per les indicacions donades a cada Control l'itinerari fau el sequent: Sortida d'Ai..
guafreda, Can Casanoves, Font Gallina, EI
Bruguer, EI Boix, La Sala, Can Rourell, EI
Petjcs, Aiguafreda de Oalt, La Llobeta, arrlbada Aiguafreda.
La marxa no fau forta per aquells equips
que acertaren a no perdres durant tot el tra,
jecte i que varen ser ben pocs. Per els altres
va esser ben dif erent, doncs hi varen haber
maltes corredises de lIinternes buscant els _
controls, alguns equips quasi varen fer el
doble de carni, corrent en buscar els controls de pas. No obstant 1 aix6, la marxa,

com totes les nocturnes fau molt divertida.
Solament 4 varen ser els equips de l'Ata..
laia que participaren en aquesta marxa, deixant ben alt el nom de la nostra entitat,
siguent les seves clasificacions les que
segueixen:
Lloe: 6°. - Punts: 104 - Equip: Manuel
Prats, Antoni Llurba, Antoni Penna.
Lloe: go. ~ Punts: 106 Equip: Eduard
Camaros, Margarida Paterna, Marcel·1i Ferrer.
Lloc: -10°. Punts: 108 - Equip: Lluis
Daviu, Pere Domingo, A. Carrasco.
Lloc: 64°. Punts: 311 Equip: Josep
Canovas, Pere ' Coli, X. X.
La A. E. Atalaia es classiflca en 4.° lIoc
per Entitas.

IX RALLYE D'ALlA MUNTANYA
Aquest Rallye, organitzat pel Centre Excurslonlsta de Catalunya, que es celebra
els dies 16, 17 i 18 de [ullol en el Matis de
la Maladeta, Alt Vall del riu Es'era, amb ascensions a pics com els Vallibierna (3.067
m.l , Aneto (3.404 m.) , Maladeta (3.308 m.l ,
Margalida (3.260 m.) , Russel (3.205 m.),
Astorg (3.354 m.) i d'altres, ha estat consi ..
derat com un dels rnes forts dels 9 celebrats fins ara, i el que hi han particlpat mes
equips, un total de 69, incluits 9 de tres
centres de Madrid, finalitzaren la prova 40
equips, els 29 restants es retiraren.
La nostra Entitat va cada any a mes en la
participaci6 en aquets Rallyes, en el VII RaIlye hi partlclpa un equip que queda classl-

float en el 8°. Hoc d'entre 25 participants,
en el VIII Rallye hi particlpa un equip que
queda classificat en 2°. Iloc d'entre uns 30
participants, i enguany hi han participat dos
equips que s'han classificat:
En 2°. lIoc - Equip dorsal n", 53 format
per: Antoni Penna, Cassimir Massana i Xavier Salleras Punts: 445 guanyant la
Copa President del Centre Excursionista de
Catalunya.
En 3°. lIoc - Equip dorsal n", 35 format
per: Isidre Poch, Margarida Paterna i Marcel·1i Ferrer Punts: 425 Guanyant la
Copa Secci6 de Muntanya del Centre Excursionista de Catalunya.
Ens cal fer constar que la senyora Marga(segueig a la segona paqina)

rida Paterna guanya la Copa «Exrn, Ajuntament de Beriasc» a la participant femenina
millor classificada.
L'Atalala te gent mes que suficient , que
sap escollir els itineraris, sap orlentar-se ,
te tecnica i fondo, per poder partlcipar amb

exit en aquets Rallyes i presenta com ami..
nim 5 equips. Companys , arum i a partlcipar
I'any vinent, es una magnifica competici6
de muntanya que dona a conelxer sis ml lIors lIocs i paratges del Pirineu.

M. Ferrer

EL RIU TORDERA
EI punt de nalxenca del riu Tordera podern
situar-Io pels voltants de Sant Marcal i la
seva errnlta , a 1.107 metres d'alcada, no
gaire Iluny del pic Sesportadores (1.523 rn.J .
Des del Iloc on neix el riu Tordera es pot
albirar .e l Matagalls a una banda i a l'altre
Les Agudes i el Tur6 de l'Horne .

A I'indret anomenat Les Illes de Sant
Marcal rep pel seu marge dret les aiques
d'un petit rierol que baixa de la Font de Coli
Pregon, situada prop del pic d'aquest rnateix
nom (1.528 m.). EI curs del riu segueix lIiscant pels vessants del Montseny entremig
de nombroses masies «Can Haque», «Can
Pages», «Can Cot», «Can Vilajoana», «Can
Miquel», «Can Fortla», ermita de Sant Marti,
«Can Vilorda», etc. Quan les aigOes arriben
a la Llavina es troben per la banda dreta
amb la riera de La Castanya, que -es nodreix
amb les de Coli Formic i La Mina.
EI riu segueix resseguint masies en la
seva davallada: «Can Teixidor de l'Arboc» .
«Mas Barrasa», «Can Esteve», «Can Xec»,
«Can Jaumet», «Can Deumalons», «Can
Aleix», «Can Castanerlc», <eMas Ouel ». etc. ,
fins arribar al petit poblet de Montseny, a
552 metres d'alcada, quan tot just es porten
vuit 0 nou kilometres de curs. Precisament
ales rodalies de Montseny hi ha I'aiguabarreig pel marge dret del Tordera i el Torrent
de Bascona i un xic rnes avail, per l'altra
banda, amb les del Ritronyas. Despres del
Molf d'en Ilia s'esmuny prop de Foqas Montchis, troba despres el moll d'en Moix i pel
Pia de Santa Margarida s'allarga fins Sant
Esteve de Palautordera (setze kilometres
de curs).
La vora dreta del riu recull l'aportacio del
torrent Vallmanya, i despres de trobar el
Pia del Remei entra Santa Maria de Palautordera (divuit kilometres de curs), per a
unirse rnes avail i per la vora dreta amb el
Torrent Reguissol.

La seva inclinaci6 vers I'E s'accentua
molt en aquests indrets. Passa pel mali del
Pedrinal, masla de Can Carreras per on
baixen fins la seva margera esquerra les
aiques del torrent Virgiii. A Sant Celani
(vint-i-tres kilometres de curs) passa seta
el pont de la via per a unir-se amb una riera
que ve de Villalba Sasserra . En aquest punt
el Tordera defuig la serralada del Morrtnegre i varia el seu curs envers la direcci6 NE.
Des de Sant Celani flns La Batlloria (trenta
kilometres de curs), passant per Gualba de
Baix el Tordera te els sequents afluents.
Per la banda dreta: Torrents de Boix, de Vilardell, de Can Xic, Riera de Montnegre i
Torrent Petrarca. Per I 'esquerra torrents de
Partaqas, Tayeda, Palomeres, Terrades, Can
Cali, Riera de Gualba, Can Danca i Sol Gran.

EI riu insisteix en la seva inclinaci6 NE
cap ales rodalies de Breda, Pia de Perxes..
to, Pia de Gaserans i Hostalrlc Iquaranta
kilometres de curs). En aquest recorregut
es fon per la banda dreta amb les rieres de
Buscons, Fuirosos, Reminy6, Can Seqala,
Can Serra i Can Co!1. Per l'al tra, les de sa nt
Llop, Breda - Hepia iq, Can Lleg anya, Gasserans i Arbucles, A Hostalric encara perststeix l'inclinaci6 aproximada NE pel pia d'en
Marques fins Fcqas de Tordera on fa marrada cap al SE cercant el poble de Tordera
(cinquanta-un kilometres de curs) on es
ramifica en dos 0 tres braces. D'Hostalric
a Tordera podem anomenar els afiuents de
G.ira i del Gorgnegre que venen per la ban da dreta i per l'esquerra els de Nualart, Can
Jacint, Font de Ferro, Riera del Mali, que
baixa de Riudarenes i Santa Coloma de
Farners.
Voltat de canyers, el Tordera segueix en
direcci6 SE fins la vila de Blanes on mar a
la vora del Mediterra, despres d'un recorregut aproxifat de cinquanta set kilometres.

E. Melero i Puj6s
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L'OME PREHISTORIC
Eis primers essers humans que habitaren
el nostre sol, hom suposa que foren els de
la raca gravetiana , procedent, segons l'opini6 mes generalitzada , d'Africa , malqrat hi
ha qui diu que es provinent d'Asia.
Aquestes "t r ibus sojornaren d'una manera
mes 0 menys definitiva aJ Baix Penedes,
ara fa uns 5.000 anys, ante riorment eren
nornades.
A lgu ns vivien ales clarianes del frond6s
boscatge que poblava aquestes terres, en
cabanyes de fusta. D'altres habitaven els
buits naturals, 0 sigui, les coves, perc> aixo
ja en epoques mes recents; hom suposa
que aquests troglod ltes eren gent d'un color embrunit, d'ulls negres, alxl com Ilurs
cabells; molt ortoqnats, es dir, de barbeta
recta en cornptes de sobresortir del pia de
la cara. EI seu crani era ovalat (dolicocefals) . EI cervell cubicava aproximadament
un centrfmetre menys que els nostres actuals, per alxo que Ilur constituci6 era molt
semblant a la nostra.

Tot indica que es dedicaven exclusivament a la caca i a la pesca, no tenien animals domestics, ni coneixien els cereals,
pero savien encendre foc. Es tapaven amb
pells d'animals que cosien amb agulles d'os,
usaven per fil les fibres naturals de les
plantes i els tendons dels animals. S'ornayen amb collars de petxines i bracalets
d'ossos i es tatuaven amb oxids rnetalllcs.
La cura amb que donaven sepultura als
morts indica que practicaven algunes idees
religioses i crelen que els difunts gaudien
d'una nova v ida mes enlla de la tomba.
S'allmentaven de la caca, d'arrels, fruita
boscana, tiges i altres productes vegetals .
Entre ells no tenien costum de bel·ligerar;
savint menjaven earn crua.
A Vilanova les principals fonts neolltlques
es troben a la Masia Nova, on es descobri
una necropolis amb forces fosses collocades a poca profunditat en terreny argil6s
cuaternari, provlstes d'objectes funeraris,
caracterfstics tals com: destrals de basalt,
grans de collar, agulles ossles, punxons de
silex, projectils de pedra foguera, etc.
Les

primeres

exploracions

s'efectuaren

l'any 1863, pero les mes notables foren en
1882; en el periode 1943-48 es descobriren
naves fosses.
Per la seva cultura hom els qualifica com
almerians, i l'epoca de maxima esplendor
es pot situar els volts de l'any 2000 abans
de J. C.
Recentment, a princlpls d'abril d'aquest
any, s'ha produit una de les mes sensacionals troballes arqueoloqiques de la comarca, no-res menys que una tomba neol Itlca,
contenidora de restes humans i objectes de
mes de 4.500 anys d'antiguitat. Aprop del
crani s'ha trobat l'aixovar, que consisteix
en una destral de basalt, una petita destraleta de pedra fina molt ben polida i una pu nxa de silex, tot en estat de conservaci6
perfecte i sencer; tambe s'hl han trobat
fragments dB cerarnica perteneixents a un
vas. EI Iloc de la troballa es a la finca Solierup, per tant es pot considerar el nucli
d'vhablttat» que s'ha descobert mes aprop
de la nostra ciutat.
S'han trobat d'altres restes al Torrent de
Sant Joan, i al solar de l'ex-fabrlca de Mar.
Ouan arrlbaren els romans ales platges
del nostre litoral, els aborfgens estaven a
l'edat de Bronze. Hom suposa que l'antlqa
Adarr6 es un casalot lber-roma, degut a que
s'hi han trobat vestigis lberlcs, tals com dos
bronzes, un d'ells de la seca d'Eusti. Tarnbe
s'han trobat restes que eren trocos de ceramlca generalment barrejada amb la romana.
Recentment els arqueoleqs vilanovins han
excavat en una serle de coves de la comarca on hi han trobat bastant material prehistoric: fletxes de bronze, punxons, burls.
raspadors, destrals de silex, ganivets, ceramica tosca feta a rna i tarnbe ceramlca tornejada, grans de collar, agulles d'os, resquills, etz.
.
Les coves explorades s6n, entre d'altres:
la Cova d'En Llorens, la Cova XXV, Forats
de Sant Bori, les Coves de Sitges, la Cova
Xuriguera, la Cova dels Telxons, la Cova del
Trade i la Cova Negra . En aquesta ultima
s'han trobat restes ossles d'vequus cabaHus» tipus Solutre,
SALVADOR LLORACH I SANTIS

ACTIVITATS REALITZADES DE JUNY A L'AGOST DEL lq67
Dies

Mes

lloe i aetivitats

11

JUNY
JUNY
JUNY
JUNY
JUNY
JUNY
JUNV
JUNY
JULIOL
JULIOL
JULIO'L
JULIOL
AGOST
AGOST
AGOSl·
AGOST
AGOST

Vilanova - Castes del Garraf
Travessia Vilanova - Montser.rat
Acampada a Viladellops
Travessia Nuria - Camprod6n
Excursi6 al PEDRAFORCA
Excursi6 al Refugi Baldrich
Vilanova - Gelida
Vilanova - Saga - Ref. S. Jordi
Marxa Noeturna - Valles Oriental
Excursi6 al Refugi Baldrieh
Partieipaei6 al Rallye d'Alta Muntanya
Exeursio al Refugi Baldrich
Vall d'Ordesa - Mont Perdut
Boca sur del Tunel de Viella
Excursi6 al Refugi Baldrich i Andorra
Excursi6 als pies del Mulhacen i Veleta
Excursi6 a Caralps i Niirla

23-25
23-25
24-25
24-25
24-25
24-25
23-25
8-9
15-18
15-18
22-23
30-12
2-16
30-17
30-15
7-12

Vocal
J. Julia
Salleras
J. Fuste
J. Elias
J. Bertran
J. Gudin
J. Candela
J . Julia
R. Marti
J. Fuste
A. Penna
J. Fuste
A. Ordovas
J. Blanes
J. Gudin
J. Bertran
C. Massana

x.

Pers.
5
8
5

3
2
2

2
2

11
6
2 equ.
2
7

6
2
2
3

COL·LABORACIO POETICA
PAISATGE
En mirar aquest troc de man
els meus ulls s'eleven al Creador
en veure I'ordenada perfecci6
d'aquest mar, dels rius, del mon,
A vui certament es un dia gris;
el sol a dalt el cel penjadis
no dona sa lIum acostumada
pels homes, per la terra, tan provada.
AI fons d'aquest meravellos paisatge,
I'espessa boira cobreix I'alta muntanya,
es dens, suau i agradable aqul I'oratge
que es respira entremig de l'espes brancatge.
Per alia fumeja una xemeneia,
que contrasta amb er mar, g.ris i ennuvolat
mes cap enca es guaita un cementiri on em
[ deia.:
Aqui dorm el mort putrefacte i enterrat.
Alia baix hi ha uns ametllers Ilorlts:
no as mouen; sembla que estlquln adormltsj
la vermellosa terra els
ben trabats;
a sa hora, d'ametlles n'hi haura a grapats.
Ara s'ha sentit una remor de vent
mentre un 'go s furi6s va bordant:
a l'altra muntanya esta plovent:
per alia s'acosten uns infants cantant...
EI sol, lmperterrlt, es va amagant';
aquesta es sa llel, quan el dia va acabant;
I'endema sortlra, Inmutable, a' Orient,
per amagar..se, despres, a Occident.
La lluna ja apareix llumlnejant
la ciutat tranquil·la dient-se bona nit;
bona nit" per petit fins al mes gran v
bona nit, per pobre i i'enrfqult;
G., P.
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SECCIO DE CULTURA
En el sorteig corresponent al mas
d'Agost ha estat premiat el soci Miquel '
Fortuny i Armojcch, amb el lIibre «La Nausea; autor: Jean-Paul Sartre.
EI soci premiat pot passer a recollir
el lIibre qualsevol dimarts 0 dijous-de ~ a1 0
del vespre, caduca als 60 dies del sorteig
En cas de .no esser recollit, pcsscro a formar part de -Ia nostra biblioteca.
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Presidente: Pere Cameros i Robert
Secretario: Xavier Salleras i Asensio
Direcci6n boletlm Xavier Capdet i 5(jle
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