
FEDERADOS A:
federaci6n catalano de montana
federaci6n catalano de esqui
cornite de explorociones subterr6neos de cotc lufi
asociaci6n espanola de camping y caravana
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Finalitzat I'any 1968 creiem oportu de

oresentar unes estadfstiques sobre les

realitzacions portades a cap durant

aquesta anyada. Algunes xifres, natural

ment, s6n relatives , [a que el nombre de

participants en una activitat no indicara

pas una quantitat de diferents persones

que s'hi dediquin, sin6 que moltes vega

des sera la repetici6 d'un grup, mes 0

rnenys nodrit, aplicat a aquella afecci6

que els resulta mes idonia.

Revisant les dades de la Secci6 de

Muntanya, veiem que s'han efectuat 104

sortides amb una participaci6 total de

1.032 excursionistes. Desqlosant aquestes

sortides tenim que s'han organitzat dos

campaments socials (Aiguaviva - Lurdes)

que sumen 111 tendes i 400 acampadors,

Es participa en altres campaments inter

socials (Mirador de la Pena - Monastero 
Bastaras ) amb un total de 7 tendes i 15

acampadors.

S'organitzaren dues marxes socials

(Descripci6 i Operaci6 Piscis) que movi

Iitzaren 131 associats, entre marxadors

controls. Es participa en quatre marxes

i "rallyes" intersocials, prenent-hi par

79 marxadors.

Eis afeccionats a I'escalada han fet

quatre sortides, arnb una participaci6 de

35 escaladors.

Eis mernbres del G. E. T., entre pros

peccions i descensos, han efectuat 34

sortides , participant-hi 174 afeccionats a
I'espeleologia. Ames, aquest actiu grup

orqanitza un curset d'iniciaci6, assist! a

campament espeleolcqlc de Bastaras, ha

promogut l'edici6 del recull d'espeleolo

gia "SOTERRANIA", i presents a l'Enti

tat la pel.lfcula "EI ins61ito mundo sub

terraneo" ,

celonins.

Eis afec

tres excursi

A.E. Talaia BRC19690200_099



Rasos de P. - Llessui) participant-hi 95

esquiadors. S'organitzaren les competi

pions socials corresponents, prenent-hi

part 15 socis en el campionat masculf i

3 en el femenL

S 'ha fet una sola sortida turistica en

autocar (a Rupit i embassament de Sau) .

Altres dues excursions programades, fa

Ilaren per manca d 'inscripcions.

Referent a activitats culturals , s'oferi

als socis la conterencia il.Iustrada arnb

diapositives " A lp in isme a l 'Africa" , dels

escaladors Anglada i Pons, i la de " Tal

landia" , que ens presents el senyor Per

kins . Un grup de 5 socis assist! a la 'fies

ta de la Can96 de Muntanya que se cele

bra a Montblanc. La Secci6 de Cultura ha

ingressat a la biblioteca 37 lIibres, 31

d 'ells procedents de donatius, i ha efec

tuat un sorteig mensual d'un Ilibre als 50

cis de la secci6. Ha editat 11 circulars ,

una d'elles extraordinaria, per als so

cis de I'Agrupaci6. Contecciona el

recull historico-toponlrnlc que es donava

als participants de la cursa social i ha

publicat diverses llicons de catala al but

Iletl.

La Secci6 Fotoqratica ha organitzat 5

concursos, en els quals han concorregut

86 participants amb un total de 135 obres

presentades.
La Secci6 Folklorica ha programat 14

audic ions de sardanes, de les quais 11
han estat totalment costejades per la

Secci6 i "Amics de la Sardana". Han

continuat igualment els cursets per en

senyar a ballar-Ies.
Com a actes dits correntment " soc ials"

esmentarem el repartirnent de premis, ' en

18 festivitat de Sant Bernat de Menton ,

amenitzat amb una sessi6 de diapositi

ves. En Santacana oferf tarnbe una sesslo

de cinema arnb pel.llcules filmades en el

curs de diverses excursions, marxes i
camparnents. Es participa en les populars

Cornparses celebrant el consequent ball

refresc. Es juga un partit de tutbol , amb

la corresponent "costerTada", i tambe es
feren els corresponents balls d 'entrada a
la neu i de fi d 'any.

Cloem aquest capitol consignant que

s'han celebrat en el seu dia les dues

Assembleas Generals Ordinaries que mar

ca el Reglament , i a les quais han assis

tit un total de 51 socis .

•

Es a a

Despres de la passada Assemblea
d 'aquesta Secci6, ha quedat constituida
la junta de la manera sequent:

President: Hel.leni Marques
Vice President: Josep Julia
Secretari: Pere Molins
Tresorer: David Vidal
Vice Secretari: Joan Ferrer
Vocal Es'peleologia: Antoni Ferrer
Vocal Escalade: Alvar Archilla
Vocals Material: Pere Farre

Antoni Carnpll!o
Vocal Mat. Espeleo.: Albert Bayo

En i'Assembtea General Ordinaria, ce
lebrada elpassat mes de Desernbre , horn
acorda, entre altres cases , augmentar la
quota d 'aquesta Secci6, deixant-Ia a 5
pessetes mensuals,
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Continua la febre urbanitzadora al sec
tor de ponent de la riera del Foix. Excur
sionistes que el passat desembre acudi 
ren , COrTI cada any , a la tent d 'Horta a
fer verd , ens comuniquen que la masia de
La Creu sha convertit en centre duna
novella urbanitzaci6 , amb el corresponent
parador i snak-bar incl6s.

Aquell celebre itinerari de Cubelles ,
Trencarroques , La Creu , Font d 'Horta i
Castellet , ha quedat definitivarnent esbo
rrat dins una complicada xarxa de pistes
aptes solament per als posseidors de
vehicles motoritzats.

Hem de la mentar la defunci6 del pare
dels nostres associats Teresa i Ignas i
Quintas . A ells , i a en Jesus Santacana,
fill politi c del finat , els hi expressem el
nostre sincer condo!.

* *

Ens ha sorpres la noticia de la mort
del pu bl icista Joan Bonavia, mes cone
gut en els cercles excursionistes arnb el
pseudonirn de " Ber nat del Gaia" . Espe
ciali tzat en I'estudi de la historia i les
lIegendes medievals , periodicarnent apa
reixien els seus articles a " Senderos",
';EI Eco de Sitges" i altres publlcacions .
La seva ultima obra, " Guirnera" , editada
per l 'Arxiu Biblioqrafic de la U. E. C. tin..
gue gran difusi6 dins la nostra entitat,
en la qual tenia bons arnics.

Descansi en pau I'excel. lent excursio
nista i escriptor Joan Bonavia i Jacas.

* * *
L'any excursionista ha estat clos amb

luctuosos fets que han provocat un total
de cine morts. La traqedia de les Gorges
de) Freser feu empal.lidir -tractant-se

d 'uns noiets molt joves- la noticia de Is
altres accidents del Monteixo i del Tei
de . Fem ressaltar aquests fets per pre
cisar que I'alta muntanya pot resultar
perltlosament fatal a la minima imprevisi6
o lrnprudencia, tant si es tracta d 'excur
sonistes [overicans com de veterans ca
rregats d 'experienc!a .

No ens cansarem de reco,menar mode
racio ames d'un soci eixelebrat , farcit
d 'entusiasmes tartarinescos . Confondre la
prudencia amb la covardia pot costar-nos
un t ribut excessivament oner6s . Procu
rem guarda r a la MUNTANYA el respecte
que, no hi ha dubte, es mereix .

A la Vall de Nuria, els dies 5 i 6 de
Gener passats , el nostre amic i company
de Vilafranca , en Jordi Carbonell i Ba
tet , t roba la mort, per accident, en el
curs d 'una t ravessia en aquell massis .

Lamentem aquesta perdua, ja que era
un excel.lent company, espeleoleq : era
Vocal d 'Espeleologia de I'Aqrupaclo Ex
cursionista " Catalunya" de la vema po
blaci6 .

Va esser enterrat en el poble de Que 
ralbs , a la Vall mateixa de Nuria, i els
funerals van esser en el seu poble natal ,
el dissabte dia 11 de Gener, als quaIs
va assistir una representaci6 de la nostra
Entitat.

• •

EI Grup Espeleoloqic de la nostra En
titat , amb la col.laboraci6 de la Creu Ro
ja de Vilanova i la Geltru , ha organitzat
un petit Curset de Socorrisme, a fi de do
nar a coneixer a tots els socis i sirnpatit
zants de l'Atalaia , nocions de primeres
ajudes, a Muntanya, per aixf poder orga
nitzar en un futur proxirn un Grup de So
corrisme .

Prequern a tots els que hi estiguin in
teressa,s, que passin a informar-se pe
nostre Local Socia .



Cunit fins fa poes anys era un petit po 
blet que Ilinda amb Cubelles , a ponent
d 'aquest ultirn poble . En passar per la
carretera del lito ral en direeei6 a Calafe" ,
pocs forasters s 'h i deturaven. En poes
anys , qracies al tenomen turistic , s 'ha re
vitalitzat i actualment, junt amb el nucl l
de Segu r, es un dels prornetedors cen t res
d 'estiueig del nostre litoral. EI terme que
da s ituat a la comarca del Baix Penedes,

Generalment hom ignora -a1part els
hab itants de l po ble- que a Cunit hi ha
gU8S (i que en subsisteixin vestigis) un
castell . Durant molts anys , Cunit -igual
ment corn Segur- fou lIigat arnb Cube
lles , del castell del qua! depenia, fins que
en temps relativament recents aconseguf
lndependitzar-sen. De la seva capella rO
rnanica - dedicada a Sant Cristofor 
se'n parla anteriorment al segle XIII. Era
de dimensions molt redurdes i I'any 1593
sacorda la seva reconstrueci6. Una am
pliaci6 s'etectua I'any 1755. L'antiqa ca
pella, avui dia es ocupada per la sagris
tia de J'esglesia nova, a la qual sanexa.

Segons la " H isto r ta de Cubelles" de
Mossen Aviny6 , de la qual extraiern la
major part de les dades que esrnentem,
en un memorial d'actes de l 'Arxiu de la
Catedral de Barcelona, hi ha un docu
ment sense data i que es pot situar entre
els anys 1131 a 1162, on el compte Ra
mon Berenguer IV fa donaci6 a Dalmau
de Conit i a la seva descendencla, del
castell de Conit. En un document del Car
toral de Sant Cugat, datat el 1177, refe
rent a Castelldefels i l 'Erarnprunya, hi si'g
nen "Dalmacii de Coni'lt" i "Guillelmi de
Coni It". Es possible que aquests personat
ges procedissin de la comarca de l 'Anoia,
ja que en altres documents de Sant Cu
gat els veiem Iligats amb interessos si
tuats en aquelles terres.

En tot el segle XII veiem el noble Dal
mau , primer senyor del castell de Cunit ,

designat 8,1 seu cognom en les formes se
quents , Conit (1131-1162), Conilt (1177) ,
Cunido (1188) , Cunid (1188 ) i Cuni t
( 1198) . Al tres lIinatges similars ( Choni l,
Co n il) fan re te rencia a po ssessions situa-
des a Tarreqa i a Salmella.

En tot el segle XIII la quadra de Cun it ,
igual,ment com les de Vilanova, Roc acres
pa , Segur, Enveja i Aderr6 , sesrnenten
com a possessions si tuades dins e l ter
me i jurisd icci6 del castell de Cube lles.
L'any 1287, un document de I'Arxiu de fa
Corona d 'Arag6 diu q ue Dalmau de Cu
nit (segon d 'aquest IIinatge) i el cavalier
de Segur, venien obliqats a fer hosts , 0

sia servir el Rei amb homes d'armes, el
mateix que els alt res cavaliers feudataris
que habitaven en el terme del castell de
Cubelles.

E,I 1352, "Jacme March" , senyo r de la
baronia d 'Erarnprunya, fa reclamaci6 de
potestat de la casa de la Sentiu (Gava )
al donzell "Eimeric de Con it" . En el fogat
ge dels anys 1365-1370, s'esrnenta com a
propietari de la "Quadra de la Centiu" ,
igualment a n 'Eimeric de Cunit , mes el
1373 veiem fer novament aquella recla
maei6 de potestat per part del cavalier
March d'Erarnprunya, aleshores al don
zell Berenguer de Cunlt. Aquest Beren
guer de Cunit possera en el foqatqs de
1359 les Quadres de Cunit i Segur, les
quais comptaven un total de 25 foes.

Cunit, igualment com altres feudes del
castell de Cube/les , fou cedit a ultims del
segle XIV a Bernat de Fortia, incorporant
se novament a la corona quan els bens
d'aquelJ noble foren confiscats.

En tot el segle XV no trobem noticies
del Castell i Quadra de Cunit. EI 1530
Mossen Miq'uel Ferrer , senyor de la Qua
dra de Sant Cristotor de Cunit, es cura
dor i procurador dels pubills de Joan
Bargal16. La casa Bargalt6 era de les rnes
poderoses de Cunit com ho eren Vilase-



ca, el mas Caralt, el mas Vendrell , mas
d'en Mata i Segur.

A ultims del segle XVI es senyor del
castell i quadra de Cunit, rncssen Vicens
Mollet, que te com a procurador Miquel
Mollet, qerrna seu. EI 1667, Carles de
Llupia, amb el caracter de Carla Major
del castell i terme de Cubelles i Vilanova,
es enserns senyor dels castells i quadres
de Cunit, Gallifa , Segur i Rocacrespa.

A cornencos del segle actual el castell
de Cunit s'estava enrunant. EI seu pro
pietari era en Joan Braquer i Roger (rnes
conegut amb el nom de "Bar6 de Cunit" ) ,

el qual fou batlle de Vilanova i feu res
taurar I'edifici convertint-Io en casa pai
ral. Esta situat al costat del poble de Cu
nit, separat d 'aquest per la riera, con
vert ida avui en avinguda de transit. Res
tauracians posteriors han contriburt a la
cesaparlclo de tot vestigi que delati un
edifici medieval. Avui dia es un xalet sen
yorial de gran presencia, casa que ajuda
a conservar la denominaci6 popular d ' ''EI
Castell". Actualment, ens diuen , GS pro
pietat d 'uns subdits alemanys.

. VIRELLA

Coneguem

ELS DOS ACCENTS, AGUT I GREU

En catala tenim dues menes d 'accents
qrafics I'acent agut (..t) i I'accent
greu (~)

Quan, segons les regles d'accentuaci6
grafica, de les quais la varn parlar, cal
accentuar una a ens servirem sempre de
J'accent greu (qerrna, catala, maxim,
tacil ). Quan cal accentuar una i 0 una u
ho farem sernpre amb accent agut (cami,
jardf, ffsica, unica, oportu).

La e i la 0 poden portar dos accents.
Portaran acent agut quan tinguin el so
tancat (canco, excursi6, nelxer, esqlesia )
i accent greu quan el tinguin obert (cafe ,
cinque, aixo, docll ):

Veiem, dones, que nornes otereixen
dubte a I'hora d'accentuar, la e i la 0 en
les quais cal guiar-se per la pronunciacio,
encara que potser no sernpre es prou
clara. Fixeu-vos en aquests exemples i
noteu 'a diterencia entre la e i la 0 tan
cades i obertes.

EI senyor marques ha manat qUe Ii
marques la roba amb el seu escut.

l'id ioma
per A. RION

He compres que volta que ho compres
tot .

Primer s 'ha sentit un scroll: despres
s'ha despres la roca.

La dona dona menjar al seu fill.

Hi ha unes mores que mengen mores.

Si a I'hora d 'escriure un mot, no vei 'e,m
prou clara aquesta diterencia hurem de
rec6rrer al Dicclonarl.

I sobretot Ilegir torca , aixo es el que
rnes ens ajudara a saber escriure'l be.

Sorteig
En el sorteig carresponent al mes de

Gener ha estat premiat el soci Teresa
Quintas Soler amb el /libre "Educaci6 cl
vica i inserci6 social", autor Jean .Jousse
lIin.

EI soci premiat pot passar a recollir
el Ilibre qualsevol dimarts 0 dijous de 8 a
10 del vespre; caduca als 60 dies del sor
teig.

En cas de no esser recollit, passara a
formar part de la nostra biblioteca.



EG
EL PESSEBRE DE L'ATALAIA

Diversos mernbres del Grup espeleolo

gic de la nostra entitat van col.locar, per

segona vegada , el pessebre subterrani ,

en la cavitat de la Merla,a Roda de Bara,

Aquesta cova te 125 m. de recorregut

de galeries . L'acte fou dut a terme el

dia 22 de Desembre . EI pessebre fou

col.locat a la "Sala gran" , central , de la

cova , i era construit dintre una cantirnplo

ra , oberta pel centre , per on foren lntro

duides les figures . AI costat de la can

timplora i dintre d 'un tub de plastic hom

deixa un vers escrit per I'amic Antoni

Castell6, pare d'un dels nostres joves es

peleolegs .

La poesia diu aixi:

F

T.
ALS VISITANTS DEL NOSTRE PESSEBRE

Que la P,A,U de NADAL vingui a v6s
i poqueu copsar-la dins vostre,
i Us faci brillar els cristalls del rostre
la pira de PAU que abranda els cors.
Res no hi fa que la rabia i el gos,
i I'odi , i la guerra i el monstre
vagin furgant dins ' I'entranya nostra
per foragitar-Ia amb el baf traidor.
Una mica de PAU, de Pau de NADAL ,
arnb sentor de pessebre i de molcal
Una engruna de PAU del PORTAL
que posi al lIavi una saliva dolca,
per guarir tot allo que fa mal
i entonar, riallers, un cantle de GLORIA.

G. E. T. Cava de la Merla.
Nadal del 1968

Una vegada acabada la col.Iocaclo,
pujarern a I'exterior, on ho celebrarern
amicalment i modestament.

A. Bayo

C c r F tografic d'Espe eologia
[E. . E. de He 5)

Durant la segona quinzena de novem

bre de I'any passat, tinque lIoc al Museu

de Reus, aquest concurs , organitzat per

I'E.R.E., de Reus, de l 'Agrupaci6 Exc . Ca

talunya , amb motiu de la I Setmana d 'lni

ciaci6 a l'Espeleologia. Amb fotografies

de diversa qualitat obtingueren el primer

exit aquest grup de novells elements que

van tenir la iniciativa de programar aquest

concurs .

Afiliats a la nostra societat i tarnbe de

a Secci6 Fotografica s'hi presentaren i
obtingueren notables exits amb obres de

blanc . negre i transparencies"

Classificaci6 "Blanc i Negre"

Premi d 'Honor: Joan Gaya, de Reus

1.- Jordi Trilla, de Reus

2.- Antoni Ferrer, de Vilanova i la Geltru

3.- .Jordi Munoz, de Reus

Classificaci6 "Diapositives'

Premi d'Honor: Antoni Toldra, de Baree
lona.

1.- Joan Gaya, de Reus

2.- Jesus Santacana, de Vilanova a
Geltru

3.- Antoni Jordana, de Reus



Activitats realitzades de setembre del 1968
a gener del 1969

SETEMBRE

Dies 1-15: Excursi6 al refugi Baldrich.
Vocal: J. Candela. 3 assistents.
Dia 15: Excursi6 de escalada a la pa
ret de la Talaia.
Vocal: A. Bayo. 3 assistents.
Dies 7-8: Excursi6 a Roda de Sera
Bonastre.
Vocal: J. Ferrer. 6 assistents.
Dies 31-1: Excursi6 de prospecci6 a Bo
nastre.
vocal: A. Bayo. 2 assitents.
Dia 29: Participaci6 al I Curset de Es
calada a Vilafranca.
Vocal: J. Ferrer. 8 assistents.

OCTUBRE

Dies 5-6: Campament Social de Tardor
i II del Penedes.
Vocal: Comissi6. 330 acampadors.
Dies 11-13: Participacio al III Cam·pa- .
ment Regional d'Espeleoleqs a Basta
ras (OSCA).
Vocal: G. E. T. 7 assistents.
Dies 11-13: Excursi6 al Refugi Baldrich.
Vocal: J. Fuste. 7 assistents.
Dia 27: Espeleolopia a Sant Miquel d'O
lerdota.
Vocal: J. Ferrer. 5 assistants.

Dies 26-27: Espeleologia a I'avenc de
la "Sivinota", Garraf.
Vocal: P. Ferrer. 3 assistents.

Dies 31-1: Gran castanyada al cim de
la Talaia. Vocal: S. Malrras,

NOVE·MBRE

Dies 2-3: Espeleoloqia a I'avenc de
"l'Esquerra,
Vocal: A. Archilla.

Dies 1-3: Excursi6 travessa a Rupit- Ta
vertet-Vilanova de Sau.
Vocal: A. Ferrer. 6 assistants.

Dies 31-1: Espeleologia a les coves de
8itge-s.
Vocal: P. Ferrer. 4 assistents.
Dia 17: Travessia Vilanova-Mas del Artls
Casa Alta-Pia Palmeres-Vilanova.
Vocal: J. Fuste. 6 assistents.
Dia 24: Travessia a Vallgrassa-Plana No
vella-Jafra-Can Mercet - Sitges-Vilanova.
Vocal: I. Poch. 15 assistents.

DESEMBRE

Dia 1: Espeleologia a la cova de la Mer
la.
Vocal: S. Marruqat. 11 assistents.
Dia 8: Operaci6 "Piscis" de Gava a Be
ges.
Vocal: Comissi6. 27 assistents.
Dies 14-15: Espeleologia a I'avenc d'en
Pere.
Vocal: P. Ferrer. 7 assistents.
Dies 21-22: Col.locaci6 del Pessebre a
la Cova de la Merla.
Vocal: G. E. T. 10 assistents.
Dia 22: Travessia Vilanova-Mas Artis
Can Ramonet-Vilanova.
Vocal: J. Julia. 2 assistents.
Dia 31: Festa de fi d'Any al estatge so
cial.

GENER 69

Dies 4-6: Excursi6 a Saga-Ref. S. Jordi
Puiqcerda.
Vocal: J. Julia. 3 assistents.

Dia 5: Espeleoloqia a l'Arcada Gran
Coli de l'Ordal.
Vocal: J. Bertran. 4 assistents.

Dies 4-6: Travessia invernal i esqui a
Nuria-Nou Creus-Pic de l'lntern-Nurla.
Vocal: M. Ferrer. 24 assistents.

Dia 12: Travessa a Sitges-Jafra - Can
Planas-Can Llussa..Garraf.
Vocal: L. Daviu. 7 assistants.

(Els articles reflexen nornes les opinions de Ilurs autors)
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Iti ma no vedades en pantal ones de caballe 0 , se no ra y nino

Descuento a los sen res soc ios

Ca l e Ca banyes , 2 V il lanueva y Gelt ru

, . G I i a eca - bla. Caudillo, 41 - Villanuev y Geltr'u - 1




