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S OC IS

I I de aula usann
Ja fa molts. anys, ver'itablemen t

massa, els organismec oficials corres
ponents tenen projec t ada la construe
cio d'una carretera que enllacarda Vi
lanova amb Olesa de Bonesvalls,
aquest municipi de· la nostra comar
ca que inexplicablem ent queda a llun-
vat i sens,e, comunicacio directa amb
,eI se·u cap de Partit Judicial. Aques-
ta carretera seria continuacio de, la
que porta a Ribes i a Olivella, i :e1S
qui concixen aquelles contradespo
den assegurar que' bastant., r acons
bellament pintorescs quedarien a l' a
bast de I'excursionist a i del turisme
motoritzat,
L 'i t inerart seguir ia aproximadament

el m ateix que I'antic cami medieval
(que, hom suposa es remunta a l 'ep,o
ca romana) , encara existent de Ribes
a Oleseta i cuaenllacava alla amh el
eami Reial a Barcelona, La ruta se·
gueix un cam i parablel a Ia riera de
Begues. Sortint de· la carretera d 'Oli
velln i passada la m asia de Can Mun
taner, a l' altura d,el Mas Veridrell,
entrem al t erme d'Avinyonet . El ca
mi guanya al tu r a per a' superar l'es
pectacular m eandr e de la riera en el
punt conegut oer «Trenca Por t-ells»
i davalla despre« amb accentuada
pendent fin s a Ia p lan ur.a qu·e' Talman
als peus de l 'encimbellat caseriu de

Sarrta Susanna quasi deshabit at avui
dia ,

A m esura que e'ns aprcpem a la
p eanya roquera ens ass-alta I'idea qUe
aquell con.i unt d'edificis podrien molt
be esser aixecats sabre les restes d'un
antic castell i €'ns· r eferm a acuesta
opinio l' existencia xl'una ~ torre qua-
drangular situada a, l 'extrem Sud-Est
del Ilogaret encastellat Els habitants
dels con torns manifesten Que de sem
pr e S an t a Susann a ha estat conside
r at un antic castell. Per altra part, en
l' obra «Els Castells Medievals d!e Ca
talunva», de Monreal i Riquer.. s' es
mentacue a A viny onet hi h a dos caS
t ells, essent la n ost ra opinio qUe es
refereix en al die Les Gunyole s i a j de
Santa Susanna.

L 'unic csment que hem t robat r:e
ferent a Santa Susanna es 'del sitgeta
Carbonell i Gener, citant Campillo,
'en un article publicaj .a . «El Eco de
Sitzes». in dican t que en uridocument
datat el 9 de n ovem bre del 1158" Ra
mon i Sibilla d.'e Ribes ee,dir,e'n. el
«Puig de Santa Susanna» a la parti
da de Sant Pere d 'Avinyo, a Beren
guer d 'Avinyo. Possiblement els dretg
·d,e' possessio vindrien de la muller Si
bil-la ja que els Ribes no havien estat
mai propietaris d 'aquella contrada i
si la familia dels Cervel16. Com pot.
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comprovarse, en aquest document no
s'alludeix a cap castell ni tan sols a

- uns adificis.
Hem visitat la .. torre, convertida

parcialment 'en cup fora ·d '·u s. avui
dia. Una altra part de l'edifici l'ocupa
eI lloc conegut iam b el nom die «La
Preso», Ilobreza habitaci6 amb una.
unica entrada pel sostre. En una bisa
Ilegim la seguent inscripcio: «El ana .
1897 queido un Rayo en este Casti- .
11'0,», que a pesar die la deficient o,r-
tografia ens han confirmat la seva
versamblanca, [a que el meteor cai
gue tanmateix ocasionant desperfec-
tes a l'edifici. Aquets fet ocasina la
restauracio parcial de la torre. En un
altre edifici proper hi ha l'habitacio
coneguda amb el nom d·e· «Cambra
dels Nuvis» en la qual en el passat
segle eren tancats en complet isola
ment les parelles que contreien ma
trimoni en ell caseriu, passant-hi una
breu i economica lluna :de' mel. Els
aliments els eren facilitats a traves
d'una netita obertura,

Ens estranyava que portant el nom
..d 'una santa. no hi hasues en 'ell lloga
ret 'cap, capella, detall cue ens aclari
ren els unic« estadants d'aquell lloc,
indicant-nos un punt situat p,ro,p del

Ilecessile~
No sabem pas que pensareu vosal

tres despres de Ilegtr aquest escrlt,
pero volem posar de) 'm an ifest que en
les no,streislso,rtldes i ~mpamlelnts, tro'
bern .a faltar un grup\ Qu,e· alegri leiS
v'etllades a.mb le:s t.ra,diciolnals ca,n
~·o:nsde mnntanya 0 les tipiqu·es de
l'Entitat.

Se,mpre resulta dificil que' una, can
~6 a'rribi ala. fie S,em.!lre ens enca
IIem, p·er no coneix·er prou b·e laoIIle-
tra 0 , pe'r algun. «Do' de, pit Id esafinat.»
qu,e prov'oca I'alegre rialla del grup
i .a,c;ompan.yan ts.

Crelem qu,e l'Entit.a.t te un nombre
suficie;nt de soci:s com per a fo,rmar
Dina p!etita Co,ral, capa,~ d'animar ells

caseriu en el qual encara es po~en " \
veure els fonaments del que era"una ~
petita capella. probablement romani- ...~~ .}~

ca [a que les oooues nedres Que' r;es~. · :j· ;' ·/
ten estan perfectament arrenglera
des, Examinant aquell amuntogament
de run'es hi constatarem le presencia
d·e fragments de tegules roman.es.

'Per al servei .Idel caseriu hi ha tres
P 'OIUSi «d'aigua viva», propers a la rie
ra i dels que ensdiuen que e·n l'epoca
estival sof'reixen un curi6s augment
de nivell tan si la temporada ante
rior ha estat seea corn plujosa Es
digne dIe visitar 'el Iloc proxim a San
ta Susanna conegut ambo el nom d'e
«Els Copons», on les aigues d·e· la rie
ra de Besues han excavat e'n ~el llit d,e

pedra calissa unes gegantines olles
cue Iormen una mena de' capricios
con iunt d'escultura abstracta.. A falta
de l'iniciativa oficial es possibl., que
a hares d'ara alguna empresa urba
nitzadora hagi construit algun aeces
fins a aquells bells racons, ja que I'ul
tima vegada que hi anarem ,e S. f'eien
treballs d'explanacio a la Serra del'S
Carlins, en aquell sector d,el muni
cipi d'Avinyonet.

J. VIRELLA

ca lila ires
Foes de Camp i tambe que ens poses
a tots al corrent de les noves eancons
que van sortint i aixi estar al dia,

Dies d'a,c,l, dones, f.ern u.na crlda a
tots ,eIs qui tinguin a1i!c.i6 a la C;anr;6,
p,erque s'allistin a la fulla. qu,e a tal
efe,cte h,em col-Ioe-at al nOrstre local
S,ocial.

Amb b·ona, v·olu.nt.at, paciencia i
temps a.rribarem a int-er!lreta,r a:ques~
tes Cia,n~o,n;s que ara timi.idam·ent gai
reb,e no gosle:m 'e~to,nar ni a mitja
V'ffil.

Ani'ill., doncs. i a int,e·ntar igualar
no~s a. la nostra ·eist im ada i re:Slpect.aida
«C·o:ral Sa.nt Jordi».

M. MONTOLIU



·Secci6 --d e: 'lltuntanqa
I Marxa .Provincial d'Odentaci6 de Tarragona

EI . proppassat dia 21 d'Abril, 11
equips de la -nostra Entitat, en qua
Iitat 1 d'invitats, . participareri en
aquesta 'Cursa qu,e, va 'esser organit-
zada per Ia Seccio d'Excursionisme
del Centre d;e Lectura de' Reus, La
marxa es desarrotlla en un itinerari
que sortirrt de Vilaplana, 'p,assava per
la Canal de ron», Mala del Mestret,

Barranc d'e les Toscues, Mas del Mo
renet, Font del R'o,ure, Font del LI0'p,
finalitzant a la mateixa Vilaplana.

La classificacio dels nostres equips
fou immillorable, ocupant els deu
primers Ilocs de la classificacio dels
participants invit ats segons la rela
ci6 segtient:

N ..o
1

. 2
3

5
6
7
3
9

10

Dorsal Noms
54 Antoni Llurba - Adalard Guasch
55 J OS€'p . Bertran - Joan Ferrer

40 Marcelli Ferrer - Enric Garriga
32 Salvador Malras - Jc:s.ep' Rafols
93 LIuis D'av'iu ,- JOlan Fuste '
22 Antoni Garc.a - Manuel Montoliu
.gO Teresa Alba - J osep Elies
75 H'el-leni Marques Lluis Gonzalez
88 Antoni C11t:.llas - Joan Virella
79 Roser Muela - JOS€'p Pl anes

Puntuacio
27
29
41
41
42
48
56
60
61
61

Hem de tenir en compte que
d'aver-nos inclos a Ia classificacio ge
n:eral~ Ia puntuacio obtinguda pels
nostres equips ens hauria situat en
els primers Ilocs, ja.que el primer
classificat ( 1e Ia nrovincia de Tarra
gona ob tinzue 40 punts, purituacio
inferior .a la dels, nostres dos pri
mers equips classificats, i I'equin ta-

rrag on i que es classifica en el Iloc
n. " 8 ri'obtingue 63, superior a la del
riostre ultim equip classificat, L'unic
equip desafortunat Iou el format per
En Tomas. Muela i E,n Jo'rdiGudin
que, es veie obligat a abandonar la
cursa entre els controls B i C.

J~ FE,RRER

CA1VIPAl\'IENT DE PRIMAVERA

En 'eI transcurg del passat Campa
ment de Primavera celebrat a Aigua
viva, un sruo d·e socis es trasllada
fins a la propera Cova de l'Olla per
tal d' efectuar .la topografia i fer un
estudi de la cavitat Une« petites ca
tes 'ex cavades enels sediments de la
cava evidenciaren l'estada de I'home
primitiu len allunyades ep,o,quesde la
prehistoria..

Altres elements de I'Entitat resse
~tiiten els contorn« d'aquell sector

del Montrnell a la recerca de vestigis
medievals. visitant les Masies i 'I'o
rrota de Vallflor, TOTre .Mila , Ermita
de' Sant Marc i Guardia del PIa de
Manlleu, per tal d'elaborar Ia corres
ponent fitxa.

La nostra Seccio es complauen res
saltar aquets fets que demostren · la
preocupacio cultural dels socis \ de
l'Atalaia en el curs d'una acampada
en terres del Baix Pe'n~e,des.



Cis eniqn-alics sublerranis oilanooins
En el tra.nscurs del passat mes de

febrer han pres: actualitat I'existen
cia d'uns singulars subterranis si
tuats en el subsol de la part antigua
de la ciutat i barriada de la Geltru,
En el curs d:e les obres ,d,e clavegue
rat efectuades al carrer Major, que
es precisament el primer carrer que
tingue la vila, han estat localitzats
des subterranis die, caracteristiques
molt semblant-, a altrcs que ja eren
coneguts.

La fantasia. popular ha nropalat no
vament leg. mes fa buloses i absurdes
hipotesis sabre Ia utilitat d'aquets
subterranis i Ia que no podem d:esen
telar completament ,eI misteri de llur
funcio, procurarem almeys rebatre Ia
fantasiosa Ilegenda que diu que e·re'n
llocd'escandalose-, dissipacions,

EI Centre d'Estudis local -doel que
formen part mombrosos socis doe' la
nostra Agrunacio-i- realitza Ja fa bas
tants anvs una tasca d'estudi i catalo
gaci6 d'aquets subterranis, activitat

. q"u·e podem uuahficar d'espeleologia
ciutadana, Examinades les dades d'a
questa. catalogacio hi veiem unes ca
racteristioues comuns a tots: els sub
terranis localitzat., fins a la data. La
secci6, tracat longitut son varia.bles,
I:~ero el final del .corregut s'acaba
sempre en una placeta circular amb
un repeu a tot voltant com una. mena
de b'anc p,er a ,se·ur e'-h i. L'alC'ces ---en
alguns ca'sos: encar'a fa'ctible', i !en al
tres ta,piat d,'anys e'n:re'ra-, es troba
ge1neralm,ent p1rop die I'entra:da de la
caSa al qual ,p1e'r t any el subterrani,
d·irigint-:se p'er s.ota l'e'difici, '0 ' en di
re'cci6 a1 carTer, co,m els dos: ultims
lo·calitzrats. La seva longitu:d es sem
pre limita,da. quedant descarta,da per
c(}ill.plet la Ileg1enda que hi enllac.;a
ven alguns antics COtn,vents.

A·questa vers.i6 sto,rigina p·ro,bable
m:ent quan el juny del 1857 e·n co'ns
tru.ir-se alguns 'ed.ificis ,en el Que ha.
via e'stat hart del Convent dels; Ca
putxins ,eS tro,bar:en u,n,a mena d,e co-
ves, Siegons n:oticia que e'scampa el

«Diario» local. Ens resulta mes raon,a
ble laoversio que aquets subterranis
eren excavats pels obrers ven cons
truir un edifici, per e,xtraure'n la te
rra amb la qual s'elaboraven Ies na
rets de' tapia i al mateix temps donar
una finalitat utilitaria a la cavitat,
tal com magatzem, fresquera, celler
o esp:ai pels mals ondrecoa finalitats
Que' sernbla que no tigueren bon aco
lliment si [utgem per I'absencia total
avui dia del me's insignificant atuell
que ens dories idea de la utilitza
ci6 dels subterranis visitats. Tan SOils
sabem d'un taller mecanic de la Gel
tru en que el su,bterrani s'emplea ac
tualment corn a magatzem de ferro.

En un dels ultims subterranis desco
bert., es troba una curiosa llumanera
Ide test, que, corn les antigues IIan
ties. s'utilitzava oli com a, combusti
ble, Com a detall curios es:m1e'ntar:em
que en leI subterruni d,e la casa dita
Cal F'ideuer, a la nlaceta final hi ha
esculpida a la paret d'argila 1a rna-
tussera testa del que' tant pot esser
un bou, un bOlc 0 oualsevol bestia cor'
nuneta. Es norten catalogats actual
ment vint-i-un subterranis del tipus
esmentat, ignorant si a roes d,e, laonOIS-
tra ciutat existeixen cavitate ~imilars

en altres poblacions, suposant, nero,
que aixo es molt possible. J. V. B.

Acto'S pre'vistos para JUNIO:
Dia 9.- Cursi.llo de Es.peleo!logia.

S·alidas de practicas al «S,ot eel Bac
Figaro».

Dia 15.- R,epartici6n de Premio's
de' las activldades desarrolladas. has
ta fe 'cha a las 22'310 ho·ras. S,esi6n de
diap'ositivas. a cargo de nuestro com
pane-ro JE,SUS SA"N"TiAC-Ls\N_A.

Dia 16.- Cursillo' de' ESl1'eleologia.
S,egunda salida de practieas a, B·e·gas.
E~-eursi6n en auto,ca,r a RUPIT y
PANTANO DE SAD.
Act-os pr'evis,tos !lara JULIO:

Dia 6.- Participaci6nen 1a XXII
Marcha Nocturna de Orientaci6n.



Catala
Arras
11apis
dansa

Cast.ella
audaz
veloz
esperanza

SECCIO DE CULTURA
CONOGUEM L'IDIOMA

Per Aurelia RION

Ortografia de la ~ (e trancada)
La. lletra ~ te el so d,e s sorda i

s'escriu:
a)

En els mots derivats formats amb
els sufixos anca i enca
Exemples:

esperanca (d'esperar), enyo,ran(;a
(d'enyorar), tardanca (de tardar),

prometenca (de prometre), temenca
(de terrier). creixenca (de' creixer).
Pero cscriurerri amb s els malts: dan
sal, pensa, detensa mansa, done; no
estan formats pel sufixos esmentats.
b)

Els adiectius d'una sola terminacio
(iguals en femeni i e'n masculi) aca
bats en aquest so de S sorda.
Exemples:

Audac, felic, capac veloc,
f'eroc, atroc, precoc,

c)
En. alguns altres mots cue no se

gueixen cap norrnavd'entre els quals
citarem ·els d'us mes corrent i els
seus derivats:

Arboc, arc, avenc, brae,
calc, calcada, calcat, calcot,

canco, cap~al,escalp,~ar,eri-

co,eri~ar, escorca, escorco,
estruc. fac, facana, f'alc (ei
na), glae. Ilene llencol, Ilico,
lluc, mancanilla, marc, no-
venca, peca, pedac, plaea,
Provenca, raca, terc, torcar,
traca,

Generalment la ~ correspont a la z
castellana, En canvi no sempro la z
castellana correspon a la c.
Exemples:
Catala
Audac
veloe
esperanca
Pero en canvi
Cast,ella
Arroz
Ic1.piz
danza

No escriurem mai c davant e, i, ni
tampoc al nrincipi d:e paraula,
Escriurem Peruen canvi...
felic, feli~o·s felicitats, felices
dole, dolcos dolces, dolcesa
ca~ar, ca~ador cacera
placa places
fore, foreut Iorcejar
Exemples:

Pot esse:r utiI recordar que no s'han
d'escriure amb c els mots de· deriva
cia formats amb ,eIs sufixos: as, assa,
is. issa, US', ussa (als quals correspo
nen en castella sufixos amb z).
Exemples:

Canemas, pinassa, trencadis; can
tadissa, palhis.. gentussa,

En ,el sorteig corresponenj al mes
de Maig ha estat prerniat el soci
Joan Rius i Vila amb el llibre d'Agus
ti Faus, «Diccionario d.e la Montana»

El senyor Rius ha tingut l'ama.bili~
tat ·de cedir aouest llibre per ·a la
nostra biblioteca, geritilesa que
agrain en 110m de l'Entitat i de la
Secci6 de Cultura.

NOTICIARI

Nuestro mas sincero agrad:ecimie'n-
to {a los sefiores socios AMADE,U
LLURBA, JOAN VIREL.LA y ANTO
NI F;ERRER, oor su colaboracion de
sinteresada nn la construccion d·e las
vitrinas para la exposicion de pie
dras. fosi les minerales Y pieza- va
rias halladas en excursiones 0 explo
raciones subterraneas.

41 .. •

La nit del 16 al 17 del p:assat lues
die Maig, uns Iladregots desconeguts
entraren al nostre Local S,ocial re
bentant els nanvs i candaus QU'e tro
baren al seu pas, Si be som ricsen
inquietuts. coratge, decisions i pro
.iectes. en canvi solern anar bastant
escassos de pessetes i ,eIs malf'actors
abandonaren el local despres d'una
infructuosa regiradad'armaris i fit
xers sense empo,rta.r-se' ni un clau,

I no sera perque no tinguem un
bon assortiment de claus d'escalada!



En aquest ample men nostre hi ha
f'rivoli tat per a tots els gustos. A ve~

ga,d,es costa d~e, veure-la ide' desxi
frar-la, Perque ja es comenea p ,er no
tenir una idea exacta d'allo qU,e
aquest mot inventat pels f'rancesos
significa, Les dories, jier exemple, dOI
nell el nom de «frivolitc» als orria
ments que' es posen ten els seus mag
nifics escots en dies Ide, gala.

F'rivolitat es el cami que segueix
tot homo que s'enlluerna. pier qual
sevol fu tesa, qU:e va reTa Ies bambo
Iines i els decorats de, Ia vida en Iloc
,d 'ana r ' per los autenticitats, es la pre
ferencia que horn dona a. I'autoenga-
ny i a Ia comedia buf'a, es el somniar
amb colors ·de rosa.

..Frivolitat sera preferir una dona
perque es bella malgrat que tingui
un cap, de serradures, sera arribar a
la vellesa i f.er :el «tenorio» essent la
riota de tothom, sera donar calm a.,.bo
tot ell cue Ia .public it a t vulgui fer
POlS empassar Fins les cOlses' sagra-
des entrn la frivolitat. Perque ·d·e la
mateixa manera qu'e hi ha gent que
s'entaf'ora al cinema senss saber res
del que, veuran, sols perque viuen
d'esma, hi' ha persones que «practi
quen» -e'neara cue sembli absurd i
contradictori-> ocr frivoli tat, qu,e al
tra cosa no es el posar-sa a «religi6s»
p·e'r ferse bien veure, p·er p'older teriir
rel~cions ·dis t in,gides, que ' es t 'ant
d' ,entrar i so,rtir dels te,mples: sense
un proposit de millolrame'nt inte·rn,
que es el procurar~s,e' un assoss!ega
ment d,es:pr'es... ,d 'un a vida frivola.

8i, a:quest es 'el cas d'una naia, Ia
qual despres, d.'una frivo,litat s'h.a
llen~at ,en b·ra,eois ·d 'un a altr~e. L,a noia,
ten·dra ,d·e' 18 an.ys, acaba. d.e' re,nyir
a,mb el se'u «xicot». Ella el «valia»
per,que la feia quedar b·e, perque
«vestia». Foder «feT-se» 'am b un p.re
te,ndie,nt no es, mal n·ego'ci. La se'va
unica ambicio ,er a ramblejar, co'que-
ta, sense segon:es, intencio,ns, 'a ix o si,
lluir en els balls. Pero d'idea. al eer
veIl i sentime,nt al eo·r, p,e'nsar dues
coses ben g'arbades, aixa, no. Q'uan

ell s'adona que duia aI- costat un es
taquirot ben guarnit Ia deixa plan-
tada, '

Llavors, com que quan se· segueix
un cami de facilitat i di'aparen~a hom
no sap sortir-se'n aixi corn aixi, com
aquella dona de' la vida que, una ve
gada sorti del seu cau una matinada
de primavera i restaofesa pier I'aire
fresc cue se Ii posa al rostre, i decidi
entornar-se'n. .aixi la noieta. «en ques
tio» i laoseva mare" davant el dasen
cis del re.fusdel galant, decideren
que. .en avant, 'es faria excursionista,
A ella I'excursionisme no Ii interes
sava una bleda pero li Iaria passar la
mala estona.. S'ho ernprenia com una
venjanca, I 'es va Ilencar a la compra
de I'equipatge. No podia perdrc
temps. Motxilla i sabates, tenda i es
quis, I un bon reguitzer d'accessoris,
Anaven grasses. N omes de diners, es
clar .Per Ia gent fricola. els diners
son la major tomptacio i la mes f'orta
metzina. Tot va Iligat. Els diners,
per ales: persones amb el capdamunt
les ospatlles, son un gran allicierrt en
Ia vida. Pier als frivols son una fri
volitatmes.

Aixo si, demanava consell a un.a
veterana excursionista.

- Mira, no vagis d;e· pressa, Prime
rament comen~a ,a a,nar a la mun-
ta,nya, i v,e'uras si t'agrada, si t'o'mple,
si et tro,bes be e·ntre els companys
que hi fara:s. I,d/e' mica en mica, t'ani
ras ' comp.rant Ie's co:se's que compr'en-
guis qu·e'· ,et faTan falta. L'ex:p,erien-
cia t'ho, anira indicant.
. ~ Ca. no·. Aixo, sf qU:e no. M'inte
resSa rapit...

- p ler'a, i si ,d·e.spr 'e:s: no t'agrada?
- Es igual. L'important e;s fugir.
Ella no s'ado,nav'a que 'en tota la

se'Va cu,rta vida na h avia fet · altra
cosa: fugir d"ella m,ateixa: P 'erque es
feia pore E,n,car'a, que els nois la, guit-
llessin, embad:alits.

La veterana exc'ursionista serena
m'e'nt s'·esquitlla .p,erqu e v:eie clara
me,nt Que ·estava: fent un pap,er d'es
trassa. ENRICI LUQU~



Dia 29 Octubre
Marxa de Regularitat de Vilafranca
Vocal: R. Marti; 26 assistents.
Dia 29 Octubre
Preparaci6 Operaci6 anual
Vocal: J. Julia: 3 assistents.
Dies 28 i 29 Octubre
Avenc del. Bruch
Vocal: J. Ferrer; 4 assistents.
Dia 29 Octubre
Excavacions Forats d'en Sari
Vocal: M. Garcia; 2 assistents.
Dia 22 Octubre
Marxa d'Orlentaclo de Catalunya
Vocal: M. Ferrer; 10 assistents.
Dia 22 Octubre
Travessa Pia Palmeres - Casa Alta - Call de
l'Aliga - Mas Artis
.Vocal : I. Poch; 2 assistents.
Dies 21 i 22 Octubre
Avenc dels Esquirols
Vocal: A. Ferrer; 12 assistents.
Dia 22 Octubre
Preparaci6 Operacio Capricorni
Vocal: J. Julia; 4 assistents.
Dia 15 Octubre
Cava de la Merla
Vocal: A. Ferrer; 12 assistents.
Dia 15 Octubre
Travessa Pia Palmeres ~ Atalaia - Mas Artis
Vocal: M. Ferrer; 19 assistents.
Dia 12 octubre
Travessa Vilanova-Mas Artis-Pia Palmeres
Vocal: J. Fuste: 2 assistents
Dia 12 Octubre
Vilanova - Vallcarca
Vocal: J. Julia; 4 asistents.
Dies 11-12 Octubre
Cava Avenc de la Febr6
Dies 7-8 Octubre
Avencs de Carnpqras
Vocal: J. Ferrer; 8 assistents
Dies 31-1 Octubre Novembre
Gran Castanyada a I'Atalaia
Vocal: X. Salleras; 27 assistents.
Dies 28 al 1 Octubre Novembre
Castanyada al Refugi Baldrich
Vocal: J. Candela; 2 assistents.

Dies 4-5 Novembre
Avenc d'En Pere
Vocal: J. Ferrer; 5 asslstents.
Dia 5 Novembre
Travessa Puig de l'Aliqa-Olerdola-Puiq Mont
gr6s Vilanova.
Vocal: M. Ferrer; 17 assistents.
Dia 12 Novernbre
Prospecci6 a Carnpqras
Vocal: M. Garcia; 3 assistents.
Dia 19 Novembre
Preparaci6 Operaclo Caprlcorni
Vocal: J. Julia; 6 asslstents.
D~a 19 Novembre
Sortida incognita al Garraf
Vocal: M. Ferrer; 17 assistents.
Dia 19 Novembre
Travessa Pia Palmeres - Mas Artis
Vocal: J. Fuste; 2 assistents.
Dia 19 Novembre
Espeleologia al Garraf
Vocal: J. Ratols; 7 assistents.
Dia 29 Novembre
Operaci6 Capricorni al Garraf
Vocal: Comissi6 0 1

. ; 58 assistents.
Dies 2, 3 i 4 Desembre
Travesia Sitges - Montserrat
Vocal: A. Archilla; 3 assistents.
Dies 8, 9 i 10 Desembre
Nurla. Coma de Vaca, Pic de I'infern UII de
Ter, Setcases, Camprod6n, Vilanova.
Vocal M. Ferrer; 13 assistents
Dies 7-8-9-10 Desembre
Espeleologia a la Cova del Conill
Vocal: J. Jansanada; 2 assistents.

',.

Dia 10 Desembre
Sortida al Garraf
Vocal J. Fuste: 3 assistents.
Dies 16-17 Desembre
Colocaci6 Pessebre Cova de. la Merla
Vocal: M. Garcia; 6 assistents.
Dies 30·31-1 Desembre-Gener
Espeleologia avenc d'en Merla
Vocal: J. M. Rafols; 3 assistents.
Dies 30-31-1 Desembre-Gener
Excursi6 al alt Berqada
Vocal: J. Julia; 3 assistents.

(Els articles reflexen nomes les opinions de lIurs aut ors)



Teixits LOEN
Carrer Cervantes, to

VILANOVA I LA GELTRU

Us aconsella que abans de renovar el
vostre vestuari de primavera i d'estiu
examineu les seves e xi e t e n c i e s .

OR 1-\ N S ELECCI()

10% de descompte als socis de l'Agrupaci6

Transpor s ·OVIRA
Teatre, 1 - Horts, 27

Telefons 293 03 43 i 293 13 45

Local a Barcelona:

Avinguda Bogatell, 61 - Tel. 226 72 90

~r.~ei per.,,"-/1.ttnen.t Ie zeceacio

Ie ptt~u.etj i aviso» tele/;anicj.

President: Antoni Llurba, Secretari: Manuel Montoliu, Direcci6 Circular: Xavier Capdet.
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