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SECCIO FOTOGRAFICA

B A S E S
PARTIC I,PANTS.- Tots el residents
lan ova i la Geltr u,

a Vi

Muntanya en tots els seus asTEMA.psctes .
OBRES .Max im de tres per participan ,
en blanc i negre.
MI DES.- Minim , 25 x 25. Maxim, 30 x 40
IDENTIF ICACIO.AI dors de cad a totog,raf ia hi constara Lema i Tltol, En sabre
apart, c los, hi f igurara el nom del conc ursan t. A I'ext er lor, Lerna i tltols,
TER ME D'ADMISIO. - Fins al 7 de seternbre del 1969.

J URAT.- Compost per rnernb res de sol
venc ia artfstica fotografica, tora ns de
Vilanova .
DRETS . 25 pts . per lnsc ripcl o ( per
aquells que no, pertanyin a I' A, E. Ata
laia.
T·RAMESES. - A I'A . E. Atalaia , Ansel
Clave, 3 .
EXPOSICIO. - A partir del dia 21 de setembre .
" DEVOLUCIO.D'intre e,1 mes seque nt a
la clausura de I'exposlcto.
NOTA. - Es preqa als concursants de qu e
si e( tltol de I'obra no s'indica el lIoc on
ha esta presa fa fotoqrafla , procu rin
fe r constar aques detail.

Repartiment de premis
Com [a es costum, e'l passat dia 14 de
Juny per tal de cornmernorar la festivitat
de Sarit Bernat de Menton, patro de I'excursionisme, se cerebra la tradicional vetlIada en la qual son lliurats els premis
l nst lt u rts per I' Entitat.
Eis premis a la constancia 1968-69 fofen concedits arnb el sequent ordre:
MAS,CULI.- 1 Albert Bayo, 88 punts ;
2 Joan Ferrer, 76 punts; 3 Pere Ferre , 68
punts.
FEMENI.- 1 Dolors Trbaldo, 45 punts ;
2 Rosa Maria Simon, 33 punts ; 3 Mari'a
Marin, 19 punts.
INFANTIL.- 1 Antoni Castel16, 25
punts: 1 (exquo) Maria Rosa Fuste , 25
punts: 2 Jose!p Candela , 24 punts ; 3 Manuel Marques, 23 punts.

TROFEU JOSEP A. RION.- Aquest trofeu , concedit al mellor marxador, ha correspost, per segona veqada, al soci Marcel.li Ferrer.
En la mateixa vetllada toren concedits
els premis de la. Cursa de Cross, Oompetici6 d'Esquf, Operaclo Piscis (en la qual
es concedl medalla a tots els participants
per Ilur esportivitat), Marxa Socia,1 iConcurs Fotoqrafic del Campament de Lurdes. Aqu,est ultirn concurs, del qual encara no havia estat publicat el resultat, dona
una distribucio de premis amb el sequent
ordre: Terna muntanya: 1 Josep Blanes ;
2 Francese Prat.- Tema carnparnent: 1
Ramon Bellmunt: 2 Joan Bellmunt; 3 Josep Ca rbonell .

Marxa Social de I'A. E. C. Vilafranca
El dia 13 d 'abril passat fou efectuada
la V Cursa de Regularitat i Orlentaclo per
Muntanya ----;per Descripci6- organitzada
per I'A. E. C. de Vilafranca del Penedes,
en la qual particlparen un total de 18
equips, 10 d'ells de I'A. E. Atalala, L'itinerari s'iniciava al poblet de Bellprat, ascendint sequidarnent cap a·1 castell de Ouera't i passans deg.pres per Ca·1 Tico, Ca
l 'Alernany, masia i font de, Ca·1 Ga.rsa, Tur6
de Pedratcquera, Ca l'Estrlpet. Colfadeta
dels Apostols, Sant Magi de Bufraqanya,
Montalegre, Pontils (descans per a dinar),
Ca 'J Francisquet, Les Fontetes ·i Biure.
EI recorrequt transcorreque per 1I0'cs
plntorescos i forca lnteressants, No talta.
ren els petits incidents que caracterltzen
aquestes curses i .d on en al.tlclent a la
cornpetlclo. Un dels nostres equips ascendi directament fins ales ruines de ,1 castell de Oueralt, les quais quedaven fora
de la ruta, Un altre sortl de l'itlnerarl i
a-rriba a Pontlls abans que el primer equip
classlficat. En sortlr de la font de Cal Garsa i contornelar e,l tur6 de- Pedrafoquera

el rnarxadors quedaven un xic desconcertats passant quasi sobre e,l matelx cam!
pel qual avien vingut. A Ca l'Estripet es
de sc ri via un rou re que quasi ninpu veqe ,
perc que no fou obstacle perque els
equips arribessin fins a Sa·nt MagI. EI pas
sobre la rlera de Biure, al lloc de Ies
Fontetes, queda molt ben assegurat. La
nostra sincera fellcitacio als cornpanys de
Vilafranca.
La classlficacio dels nostres equips es
Ie sequent:

Classificaci6

2
4
5
6
8
10
11
12

Equip

Antoni Ferrer - M.a Antonia Panos
Marcel.ll Ferrer - Marqarlda Pa,terna
.Iosep Planas-Roser Muela
Lluls Davlu - Blanca Forgas
Antonl Castello - Joan Virella
J. Vidubert - J. Pltarch
Josep M.a Plana - Manuel Prats
Joan Chaparro - Jordl Marti

Ouedarsn descalltlcats els equips Antoni Carnplllo - Antonl Garcia, i Pere Ferre • Slilvi.a Font.

NOU MEMBRE DE LA JUNTA

VILANOVA I "LA" GELTRU

Ha ingressat a la Junta Directiva, Ricard
Artigas el qual actuara d'elernent coorde..
nador entre els qrups de jovent i les diiverses Sec,cions que cornposen la Junta,
per tal d'aconseguir una col.laboracio reclproca. Desitgem a,l nou vocal que ells
seus estorcos en pro de,1 jovent de 1"Entitat resultin tructiters.

En una de les ultlmes edicions de la revista "Montana" "Nov. Des. 68) que publica el C. E. C. hem neg'it un documentat
treball d'Enric Moreu-Rey sobre la conveniencia d'escriure arnb majuscula els articles que acornpanyen alguns noms de
pobles catalans, com E'I Vendrell, Les Gunyoles, L' Arboc, La Geltru i altres, Aquest
criteri contradlu la recomenaci6 de la Seccia, Flloloqlca de 1'1. d'E. C. la qual es
decanta cap a l'escriptura dels articles
en rninuscula: el Vendrell, les Cabories,
l 'Arbocar, la Geltru, etc. Els arguments
del senyor Moreu-Rey ----l'ob-Iit oticial d'aquets articles, entre, al,tres- creiern que
son diqnes d'esser considerate i tinquts
en compte, especialrnent e"n una questi6
que ens afecta.

OFERIMENT DE DOMICILI
Hem rebut una atenta carta ·d 'e n Joan
Rius i Borras, consoci nostre aotualment
resident a la vila de Bipoll. Ens preqa
que lncloin en aquesta circular la present
nota en la, quai otereix el seu domicili al
carter Proqres, nurn. 23, 2.°, 2.a , a tots
els cornpanys de I'Entitat que en Ilurs
desolacarnents facin estada a Ripoll, amo
la cornpleta seguretat que seran ben rebuts - i allotjats si es necessarl-i- tal ca,m
sempre ho havia fet residint a Saint Vlcens
de Calde·rs. Des daquestes Ifnies acralm
eJ seu oferime,nt, testirnoniant-li el nostre
afecte a ell,a la seva muller Teresa Andres, ,i als seus fills.
PREMI LITERARI
En el III Concurs Literari orqanitzat per
la Colla Excursionista Cassanenca, de caca de la Sellva, queda Iinallsta en la categoria d'assaiq l'obra "K,j,erkegaard i Marcel" de la quai es autor e'l nostre consocl
i professor del curset de catala, el joveXavier Garcia i Pujades. La nostra sincera
enhorabona,
LLIBRE -. REGISTRE
EI passat diumenge dla 15 de [uny Joan
Chaparro. Antoni Campillo, Pau Mo-ntane,
Antoni Castello i Lluls Carrasco otectuaren
una ascensi6 a la paret de La Talala en
el curs de I·a qual col.Iocaren un Ilibreregistre per tal que els aprenents d'escalador que efectuin aquella via puguin consignar-hi les seves empressions 0 , senzlIlament estampar-hi la signatura.

CO~JILL

AMB ALL-I-Oll I AROMES....

EI poblet de la Plana Rodona (anomenat erroniament Sant Miquel d'Olerdota)
respira els dies festius cert aire de prosperitat. Ells cotxes utilitaris tenen feina
per a estaclonar-se, AI Celler del Peneoes
i altres establiments simi-lars no donem
abast a servir el saboros conlll a I'all.
Atortunadarnent el poblet queda sunclentment allunyat de,l torrent del Molinet i de
les pestilentes aiques que hi circulen procedents del clavereqat vllatranquf, les
quais per6 aromatitzen le is contorns de la
carretera quasi en tot el seu recorregut
des de Vilatranca a Ribes.

SECRETARIA
Altas de Marzo-Abril de 1969
1153
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161

Juan Chaparro Domfnguez
Pedro Mayne Sufie
Jose Carbo-nell Lomas
Jose Pascual Ousco
Maria Eulalia Montaner Ponce
Maria Antonia Vidal Ribas
Joseip Vinyals Garcia
Amadeo Bedondo Maslp

Construccions medievals defensives (3)

Fortaleses i talaies del terme d'Avinyonet
EI munlcipi d 'Avinyonet es constituit
per un conqlornerat d'agregats que comprenen des de pobles amb esqlesia parroquial i escola propia fins a aqrupaments
de t res 0 ' quatre masies [untes, nuelis
algun d'aquets ultims, deshabitats 0 ,e,n
camf de despoblar-se. La relacio d 'agregats es la sequent: Les Cabories, Les
Gu nyoles , Sant Sebastia dels Gores, I'Arbc car de DaH, I'A rboca r de Baix , l'Arbo't ar de les Roq ues , Clariana, EI Coi l Blanc,
Can tallops, Cap de- Grill , Sant Pere d 'Aviny o, Mas Comta l, La Garrofa, Santa Susa nna ,i Can Ratol s dels Caus. No hi ha
cap ag re ga t que p o rti el n om d'Avinyonet.
L 'Aiuntarnent rad ica en el nuc li de Les
C abo -ies - al costat de la carre tera N,
34-0 - i pe r aquest rnotlu I'agregat s 'ha
ap rop iat indequd ament de l nom de l mun ici pl, no se nse les protestes dels al t res
nucl ls. Se go1n s semb ia, e·j n-om de Les Ca.
bor ie I'
ilt a n x lc
olest6s per als
S 'S ferns, els q uais eren ob ie t e de oromete , tent-los [ oc s de p ara les arnb el
no
qu e veri ta b lern e nt els pertoea.
En realitat , e:1 nom d'Avinyonet procedeix del nucli , quasi des habi ta t avui dia,
de Sa-nt Pere d 'Aviny6. Fins al segle XVIII
el nom d'Aviny6 es conserva en la rna]oria de doc-uments. Posteriorrnent ado-pta
el popular diminutiu d'Avinyonet, com tarnbe succel amb el vei rnunicipi d'Olesa de
Bonesval ls , c one gut pop ularrnent per Oleset a, e nS8 , ' perc, que a que~t ultirn hagi
adq uir it denomina ci6 oficial.
En e ls te-mps por ter ior s a la reconquesta de : Penedes , t ot el terr itor] d'Avlnyonet
pass a a esser feude d'en Mir Geribert,
I'autotitolat Princep d'Olerdola. Posteriorment i durant mols anys , el Iliga,m amb
Olerdola continua subsistint. EI "castrum
Avinione", "ipsos Gurqos" i I'esqlesia de
"s. Petri de Avinone" son esrnentats en
un testament del Cartoral de Sant Cugat,
en el qual Audeslndo, [utqe, concedelx
unes cases, terres i vinyes a l'esq'esia es-

rnentada de Sant Pere. La data del docues dubtosa, situant-Ia seqons a'qune s opinions entre els anys 1002 a 1003.
En el mateix Cartoral s'esrnenten en les
rnateixes dades, p ropietats i donacions
al monestir, en el terme d'Olerdola, i en
els mate ix os lIocs citats.
En 6,1 Cartoral de Poblet veiern que I'any
111":. 7 , Beren quer Sane d6na a Vives i la
se va mu ller Belu la, l'alou d it " Av inn6" en
el terms del castell d'Olerdola, Aquest doc urn en t es trasl ladat a I'an y 1200 per Bernat " p rese t e r de Sant Pe re d 'Avinyone"
i si gnat ,pe r " Petri de Avin ione ·i Bernardus ,de A /in ion e jun ior". E e l mateix Cart or a l ve ie rn en el s an ys 1170 i 1171 signa ures de " Ber nard us, Guillelmi i Ber enga rii de Avi ni o ne " , res pec ivarnent, sens e,
per' , q ue p oguem assegurar una relaci6
d irects amb el lIoc aJ qual fern re te renci a.
Seg o ns Zurita , en casar-se e l rei ft\nf6s l amb Sanxa , fi ll a d 'Al tons J'Emperadar, co ncedl a la seva mull r e ls Ilo cs doe
Vl latranc a, L'Arboc , "Avin yo" , S iur ana i
altres. En el Cartor ai de Poblet s 'e srnenta
que I'any 1194 el mateix re i, Antos I, d ona
a Guil lern de La Gran ada i als seus fills
e·1 "castrum de Av ini o ne" , !a v ila i la p arroquia, amb el s S8 •.JS del rnes i teus , aixi
com les rendes. Entre e ls si gnataris h i ha
un "Arnaldi de Avinione". AI cap de quatre anys Guillem de la G ranada t e la testament, coneedint al monestir de Poblet els
seus feus "d'avinione".
Finalment , veiem osmentar e,n el "Episcopologio" , I'any 1241, e,1 "castrurn de
Avinione", en el testament del bisbe 89renguer. Un dels marmessors es "Bernardum de Villagranata" . Avui dia, d'aquest
castell ningu no guarda memoria d'on podia esser situate Hom assen vala els lIocs
de Les Gunyoles, L'Arborar 0 Santa Susa·nna.Personalment ens decantem pel
nucli que segueix anomenant-se Sant Pere d'Aviny6. Prop d'aquesta antiga cape-

ment

lIa rornanica, restaurada posteriorment, i
avui tancada al culte, hi ha una gran
masia semi-enrunada anornenada Can Porratols, D'entre ells murs derrults poden
destriar-se tres parets (de les quatre q,ue
formarien un antic edltic) )formades per
grans carreus molt ben escalrats, L'edifici
queda encastellat dalt un petit turonet al
costat d 'una rlereta trlbutarla a la dels
Gores. Naturalment, es tracta d'una sim'p ie suposici6.
En q uam a Ia terre de l'Arbocar de Baix
no hem trobat cap referencia hlstorica, Es
de planta rodona i malgrat I'esboranc que
presents a la part Nord, fa encara un bon
eteete. Eis edificis immediats presenten
vestiqis
rnedievals,
per la qual cosa

creiem que es en aquest nucli on deu
fer reterencla un document del Cartoral
de Poblet, de data incerta, encara que suposadarnent situada I'any 1056, on es diu
que el cornte Ramon Berenquer i la seva
muller Adalmus donen a Ferriol i a la seva
muller Bonadona, la "quadra de Arbozar",
·e n terrne de "kastri Olerdule".
De la quadra 0 castell de Santa Susanna [a en parlarem i en la p ro x ima oc as io
ho farem de la terre 0 ca ste ll de Les
Gunycles. Esme ntern, per tlnal itz ar, que a
Can Ratols dels Caus es co ns erva un baluart i garites ca nt oneres , possi blernent
dels s. XVII 0 XVIII.

v. c. V. • J.

V. B.
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SECCIO

per A . RION
PRONOMS PERSONALS FEBLES

LI, LHI
Molt savint velern escrit, errad arnent ,
I'hi on caldria escriure Ii 0 vlceve rsa.
Li es un pronorn: I'hi es una co momaclo
de dos pronoms.
Cal tenir present que cada p . cn orn sol s
.p ot substltuir un no m de I'ora c !o, per tant
escriurem U q uan sigui un el no m su bstitult l 'hl quan siguin dos :
Ex ernples:
Dona-ll una porna (Ii a e ll 0 a e .Ia )
Por ta -l] el barret (Ii a ell 0 a e lla)
Torna-Ii el llibre (Ii a ell 0 a ella)
Li partes el dinar ( a ell 0 a e-Ila)
La teva g,errna;na ve l una poma; dona-I 'hi
. (lhl == porna i gerrmana )
EI pare demana el bar ret; porta-l hi
(I 'hi == barret i pare)
Aquest ffib re es de la biblioteca: torna-t 'ht
(I'hi== Illbre i biblioteca)
En Joan diu que ,Ii portis el dinar; ja I'hi

portare
(I'hi== dinar i Joan)
Referent a la col.locacio dels pronoms
respects al verb, volern
recorder que
quan e,1 verb es usat en perfet peritras-

t ic ( es a dir arnb les formes, v ai q, vas,
'a , etc.) e l oro nom pot an ar lndi st lnt ame rit da .ant 0 darrera 8,1 ve rb.

om va sal udar == Va saludar-rne
· va lq donar == Va ig don ar-l i
HI va anar == Va anar-hl
Per o he m d 'e vitar la incorrec c io bastant freq uen t de repetir e l pronom.
S6n, d ones , totalm ent tncorrectes les
f ras es com :
Li va ig donar-Ii
;"·H van anar-hl
Em va d·j r-me

SORTEIG
En el sorteig corresponent al mes de
Juny ha estat p remiat 8-1 soci Jordi Casa Is i J imenez arnb e! llib re "Guia per a
coneixer els arbres " , autor Francese Masclans.
EI soci prerniat pot passar a recollir
el lIibre qualsevol dimarts 0 dijous de 8 a
10 de! vespre: caduca als 60 dies del sorteig.
En cas de no esser recollit passara a.
formar part de la nostra biblioteca.

Ca

------.-L-.-.arca

Castell de Sant Marti Sarroca • Castell de Gelida • Castell de La Granada· Castell de Medio,na - Castell de Sant M;quel d :Olerdo,la - Ca'sal d'Alio .' Castell de
Faix - Palau reial de Vilafranca - Castell de Banyeres - Castell de Mermallar· Castell d e Santa Oliva
Castell de Font-rub!
Trenta-set municipis , en tre l'Alt i el Ba ix
Penedes , donem idea d 'una cornarca forca populosa , E,) primer Castell que ens ve
a tomb d 'esmentar es el de Sant Ma rt i
Sarroca , que, conserva una t erre atalussada , de bona alcaria. Pertanyia a la casa
senyorial dels marquesos de Dues-Aiques ,
aixf com I'esqlesla de San t Mart i, curosament restaurada per l'arquitecte Jose,p
Puig i Cadafalc . Darnunt el turo de Ge,lida, hi ha les runes d 'un castell f eud al,
amb part de terre i paraments de murs,
Font-rub! fou jurisdicclo del marques
de Manresana, Les cases estan posades
sota un turonet , score el qu al h i ha les
ruines de ,I antic castell senyorial.
A La Granada hi havia un fort castell
fe ud al , que calque junt amb els altres
castells roquers , en temps de Fel ip V.
Va) a dir que al peu dell castell de La
Gra-nada, Felip IV havia estat sorollosament vericut. Subsisteixen encara alquns
murs, AI cim del turo de Me.diona es
veuen encara les restes d 'un castell feu dal, prop de, la parroquia de Santa -taria ,
i del qual es parlava [a en ell segle XI.
Olerdola, tenia , a mitians del segle X, un
castell ben fortificat i guardat per soldats
cristians . La poblacio era arnurallada . EJ
c.astell , dit de Sant Mlquel , un cop acaba.
da la Reconquesta , fou abandonat aJ pes
dels segles, i avui sols hi ha en peu unes
quantes restes al costat de l'esqlesla parroqulal,
A Sant Pere de Riudebitlles hi ha , en
perfecte estat de conservacio, el gran ca ..
sa! dels rnarquesos d 'Allo , d 'estil gotic,
obrat entre els segles XIII i XIV. Torrelies de Foix tenia un castell del qual no
resten ni despulles : pertanyla al baro de
Rocafort, senyor dell poble.
Vilafranca del Penedes pot Iluir encara
el palau que ocupaven els reis d 'Arag6
cuan e ren a Vilafranca , de pas 0 fent-h i

Carts . Es una casa torta qotica, de) segle
XIV, amb dues torratxes rnerletades ,
A Banyeres del Penedes hi ha les runes
d 'un castell senyorial. Names un fragment de terre s 'aguanta dret.
A Marmellar, agregat del Montmell , es
veu un cas tell senyorial , enrunat, que te
tarnbe enrunada una esqlesia rornanlca
fOT9a interesa nt , amb algunes pintures murals que sernblen pertanyer all segle XII. EI
castell fou bastit al elm d 'una rnuntanya ,
a 400 metres d 'alcaria sobre el nivell del
mar. S'utilitza paret de tapla, de bastant
gr,uix. Sernbla que va esser destinar, des
de) primer moment, a alberp d 'una comu ..
nitat de, canonges aqustlnians.
Santa Oli va ccnserva restes d 'un antic
casteil feudal , que deuria esser bastit als
seg,),es X i XI , posslblernent per ordre de Is
corntes de Barcelona.
M. FORTUNY

CANeO DE ROMERIA
Carreter, carreter,
agafa la brida
que el matxo es Quit,
i portes una carreqa de ponzelles,
i el cerni es farclt
de sots i de clivelles
per la pluja d'anlt,
Carreter, carreter!
Ves sempre alerta,
que el matxo es guit,
i les notes que portes al carro
s6n formoses i donen neguit,
i la bruna, mes fina de totes,
es la que vull fer fellc,
Carreter, Carreter!
tinguis manya,
que el matxo es guit,
que no volquis la carreqa de roses,
que el caml es pie de sots i esquifit;
la canco de les boixes del carro,
carreter,
que no et facin dorrnlr,
PAU GOI.

Excursions realitzades durant el mes de Maig
Dis 1 de Maig
Espeleolog·ia a Avinyonet del Penedes,
Vocal: G. E. T. 6 assistents.
Dies del 6 al 9
Esoeleoloqla a la Cova del Conill (Horta de St. Joan).
Vocal: A. Bayo. 2 asslstents.
Dies 10 i 11
Espeleologia Avenc del Valles (Garraf) .
Vocal: P. Ferre. 3 assistents.
Dia 11
Travessa CasteHdefels - Basset del Arbre - Morella - Coil - Fie - Penya Blanca Puip de la Mola - Sitges.
Vocal: M. Ferrer. 5 asststents ,
Dia 11
Vilanova - Canyelles - Font del Bosc.
Vocal: J. Fuste. 4 assistants.
Dia 11
Espeleologia a Avinyonet del Pen,edes.
Vocal: A. Ferrer. 3 assistents.
Dia 11
Autocar a Prades.
Vocal: David Vidal. 30 assistents .

Dies '14 i 15
Sant Miquel c'otercota.
Vocal: S. Mar-rugal. 4 assistents.
Dies 24, 25 i 26
Espel·eologia a I'Avenc Ramon Valls. ."
Vocal: P. Ferre. 6 assistents.
Dies 24, 25 i 26
Espeleologia a Pontons.
Vocal: A. Ferrer. 6 assistents.
Dies 24, 25 i 26
Travessa Re'fug,i Baldrlch - Puiqrnal •
Refugi Baldrich - Fonts del Llobreqat •
Berga .- Barcelona.
Vocal: I\~. Ferrer. 9 asslstents .
Dies 24, 25 i 26
Assistencia al XIX Campamem General de Catalunya (La Clota).
Vocal: J. Fuste. 6 assistents.
Dies 24, 25 i 26
Escalade al "CAVA·LL BERNAT", Montserrat.
Vocal: A. Campillo. 3 assistents.

ARXIU CARTOGRAFIC
Continuant el propos-it de posar al dia
aquest arxiu, han ingressat els mapesguies de l'Editorial Alplna: "Molxaro- La
Molina" i "Rasos de Peguera". -EI primer
abraca tota la serralada del Moixaro d'es
del Pulqltancada fins ,a l Coil de Tancalaporta amb els seus respectius vessants
cap a la Cerdenya i al Berqueda, lIocs
que no ens cansarem mai de recomanar
als nostres consocis. Per la part de migdia ,e l mapa limita arnb les poblacions
de Saldes, Macaners, Guardiola de Berga1da i Sant Julia de Cerdanyo!a. Oueden
dins la fulla les poblaclons i 1I0,cs de Saga, Gisclareny, Broca, Gabarros, Greixer,
Ells Hostalets, Refugi Sant Jordi, Comabe,lIa, Tossa d'Alp i altres.

EI segon es complernent de I'anterior
en fa seva part meridional. Oueda limitat
a,1 Sud amb la poblaci6 de Berqa, incloent
dins la tulia, en la part Est, tot el recorregut del riu Llobreqat des de prop de Guardiola fins a la capital del Berqada. Dins el
mapa ,h i ha els petits nuclis de poblacio
-pecu'liars d'aquesta zona muntanyenca- de l'Espa, Vallcebre, Bonner, Peguera, Fumanya, Fiqols, Llinas, Castellar del.
R,iu, Sercs, La Garriga i Xalet dels Rasos ,
aixf com la Serra d'Ensija, Serra de Queralt i Gorja del Tec. Tambe hi ha alquns
tenornens karstics, ca lm e'l Punt Cabradlc,
el Forat d'Esteles, la cava de les Llosanques i altres,
Els dos mapes s6n a escala 1:25.000.
Oueden a la disposicio de Is sociis.

(Els articles reflexen names les opinions de Ilurs autors)

Pr6ximas excursiones
de mas interes
Dias 5 y 6 de Julio

Partici paci6n en la XXII Marcha Noctu rna
de Orientaci6n
Del 5 al 17 de Agosto

Excursion en autocar a los Alpes
Chamonix (Francia) y Zermatt (Suiza)

Dias 4 y 5 de Octubre

"Campament - Aplec de Tardor"
Ermita de Nuestra Senora de Lourdes

D ia 26 de Octubre

Participaci6n en la XXIV Marcha Excursionista
de Orientaci6n por Montana
Informacion en el tocal social

Vidrio

T

Cristale

LAR

•

Acristalamiento de obras
Instalaci6n de escaparates y vitrinas
Ventanas practicables de aluminio
Presupuesto sin compromiso

San Gervasio, 10 - T 1. 293 13 90 - Villanueva y Geltru
i3resident : Antoni Llurba,

Secre,lar-. Xavier Salleras,

Direcci6 Circular: Xavier CapdeL
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