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SECCIO DE MUNTANYA

11 Marxa Social
per

d'Oríentació
Descripció

Regularitat

ovarnent es porta a terrne aq uesta
tradicional cursa organ·itzada .per la Sec
ció de Munta nya i Escalada en cornrne
moració d el XIV anlversart d e la funda-
ció de l"Entitat. La Marxa s'Iniciava al po 
ole de La Plana Rodona, i passava pe l
collet de La Pedreta, .o lrn d 'EI Pao lo }, Can
Marc, Cas es d 'en Macia, tondal d 'en Ros 
sell , Cas es d 'en Moles, Arbocar de les
"Roques, bosqu et d e les Cases Blanquea,
Mas Sunyer, Santa Maqdalena, Can Maní,
Les Gunyoles, Serra d'e Montjurc , Font
del Cuscó , carnl de Cal Miquelet , t orrent
de Sant Marcal, Maset de les Pomeres,
Can Torres de Font-Tallada, E'I Mo li not, El
Ferreny i La Plana Rodona, en finta la
'cur sa.

Els dies anterlors havia ploqut i a l 'hora
-d ' In lc íar-se la cursa el temps no es mas
trava massa be nevolent, Per aquesta cau
sa, els orqanltzadors ves mo st raren pro -
-diqs en la senya litzacl ó i la marxa no re
su lt a ga..ire diffcil. Foren freqüents les pun
tu B..<J'ions baix lssimes, i tan sols un eq'ui p
.s 'ex t ravi á i queda descal íñcat. Ato rtuna-

darnent ell terno s ana rnlllorant i a la tar
da 'bri l la el 50,1 en un cel quasl b é sense
núvols,

Les dades tecniques de la Marxa son
les seqüents:

Control de sortida en el poble de La
Plana Ro'do,n·a. Controls: J . Julia, E. So!la,
J . Ferrer, Sortlda del primer equip a les
8'40 h.

'Contr o l de Requlacltat P1 , sltuat prop
de) collet de La Pedrera. Control , A. Or
d ovas. Lonqltud del tralecte 1.357 m. Ho
rari 18 minuts . Prorniq . 4'500 km , hora,

Control de Reqularitat P2, situat ai CoH
de Can Catant lnques. Controls J . Rátols
i J. Fort. Longitud dell trajecte 802 m. Ho
r arí 14 rninu ts , Prorniq 3'400 km . hora

Control de Neutralltzacíó A, sltuat 21
cím de la muntanya d"EI Papiol. Oontrols
X. Capdet, R. Martí j, J . Pined·a. Longitud
del traiecte 715 m. Horari 17 rnínu ts. Pro
miq 2'500 km . hora. Neutralització 10 mi 
nut s.

Con t ro l de Beqularitaí P3, situat a les
Cases d'en Ma c i» ( Carrer de Can 8'ega-
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rra). Controle, C. Batuecas, 1. Carrasco,
Marissa i Maree. Lonqitud del trajecte
1.422 m. Horari 21 rninuts, Prorniq 4'100
km. hora.

Control de Regiuilaritat P4, situar al
bosquet de les Cases Blanquea, controis,
P. Montaner i A. Vedo. Lonqitud del tra
jecte 2.029 m. Horarí 27 minuts. Prorniq
4'500 km. hora.

Control de Neutralltzacló B, sítuat ato
costat del Mas Sunyer. Controls, P. Coral,
J . Gudí-n·, r Llaverias i F. X. Bernad. Lon
gli:tuo del traiecte 733 m. Horari 9 minuts.
Prornlq 4'900 km, hora. Neutralitzacíó 15
minuts:

Oontrol d,e Regiulairitat P5, sltuat al punt
més elevat del poble de Les Gunyoles.
Controla, tarnllíes Carnarós i Artioues,
Lonqitud del trajecte 2.221 m. Horari 31
rnlnuts. Prorniq 4'300 ·km. hora. Autoneu
tralització de 5 rninuts,

Control de Reg'ularit,at P6, sítuat al co
rrlo) de la font. Controls, X. Carrasco ·í

M. Tomas. Lonqitud dell tralecte 1.411 m ..
Horari 20 rninuts. Promig 4'..250 km, hora.

Control de Neutra'itzacíó C, situat a la
Font de) Cuscó. Controls, J. Juliá, asera,
i J. Vlrella. Lonqitud dell trajecte 286 m.
Horarí 5 minuts. Prornlq 3'400 km, hora"
Neutralització 90 rninuts, .

Control de Reqularltat P7, situat ~II . ca
mí de Cal Miquelet. · Controls, J. J,ulf~ l

E. Sola. Lonoitud del ' trajecte 1.596.:" m.
Ho ra ri 23 minuts. Prorniq 4'200 km'. hora.

Control d'Arribada situat 'al poble de
La Plana Rodona. Controls, R. Martí, H..
Marques ,¡ P. Montané. Longitud del tra
jecte 3..973 . m. Horarí 5.1 rnlnuts. Promiq
4'700 km. hora.

l.onqitud total de la Marxa 16.545 m.
Horari eíectlu die carnl 3'56 hores. Equlps

. inscrits: .. 72 . .Equips sortits: 63. Equ ipa
classlñcats: 62.

En la piro/pera clrcular donarern la olas
siñcacíó oficial de l'esrnentada rnarxa ,

Sección de Montaña y
G. E. A. M.

Escalada

Despu és de la 3.a tentativa a la p,are:d
de Olivella hemos dado por terminada
una primera más; la causa que hayamos
tenido que intentarlo tantas veces ha s'i
do un "slmple" .panal de abejas que nos
impedla ascender por todos los medios.
A la que estábamos por encima de la 2.a

reunión uno s,e e... y para abajo como se
pueda: pero deiernos este problema y va
yamos por e'l de la Vía. Esta en recorrido
tendrá aproxlmadamente unos 50 metros
y de altura 42 m. Es una vía fácil pues
to que no tiene más q'ue un 4.° grado o
A 1/2, otro de los problemas (a parte del
de las a,bejas) es la piedra, ésta está muy
descompuesta pero la escalada es muy
bonita en sí y larca, tanto para el que
quiera practicar e'n artltlela I como en li
bre.

, Ficha Técnica:
Nombre: PAR,ED DE OLIVELLA
Vra. MARIA DELS ANGELS

Dificul tad ; 4.° gra:do
Altura: 42 metros
Tlempo empleado: 7 horas (cuatro es...

caladores)
Roca caliza descompuesta,

Material: (El usado por nosotros)
2 cuerdas de 40 m., 1 de 20 m., 37

mosquetones, 30 claviias, tres tacos, 4·
martillos, 8 estríoos, 2 Jumars, Mate,r,lal
abandonado: Tres tacos en la primera
reunión y una escarpa debajo de la se-o
qunda.

Nota.-. Aconsejarnos casco y comen
zar la vía lo más pronto posible, s ~ no
quieren sentir las carletas de los anima-o
Hitos... (las abejas).

1.a ascensión efectuada por Alvaro Ar-·
chilla, Pau Montané, Angel Vedo y Juan
Ohaparro, del G. E. A. M. de la A. E. ATA··
LAYA, e'l día 8 de Marzo, d:e 1.970.

JOAN CHAPARRO



SECCIO DE CULTURA
EXPEDICIO. MANRESANA ALS
ANDES BOLIVIANS

Tal corn estava anunciar se celebra el
<tia 7 de rnarc aquesta conterencía a la
sala d'actes de la Biblio.eca Víctor Bala
guer. Arnb una nodriu íss ima assistencia
de públic foren presentadas les interes-
sants ' d ' i alp os it i ve~ 1 cornentades que en
form-a amena anárern veient, La primera
ascensió m undial al Nevado -l l l:i.mani i al-

e tres cirns i .serralades andlnes, amenitza
des amb sabo rcses pinze liades anecoo
tiques, Ioren scquides ate n.arnent per un
públic que premia, al finali tzar I'acte, a'mb
calurosos aplaudirnents, els membres de
I'expedicló que presentaren la conteren
cia, per llur contribuc ió a una gesta que
'honora I'excursionisme catalá.

RESUM BIBLIOTECA 1969

Seqons les dades extretes del se rvei de
prestec de Ilibres de la no stra biblioteca,
en el passat any 1969 faren deixats 86
Ilibres entre un total de 30 lectors. Hi ha
un Ileuger auqment res1pecte a I'any an-
't eri or.

'SECCIO FOTOGRAFICA
E.I passat mes de Gener fou celebrada

I'Assernblea General Ordinaria d'aquesta
·Secc ió, la junta ha quedat constitulda de
'la segü'e'nt manera:

President: Albert Bayo
vocal: Josep Candela
Vocal: Josep Carbonell

tS ECRETAR ~A

Altas de En,e'ro a Marzo de 1970
1.200 José Martínez Daviu
1.201 Jua.n Carlos Mestres Escofet
1.202 .Juan Hernández Sariol
1.203 Daría Guarro Miró
l '.204 Ferran Vilarnao Po:Ja,n·co
'1.205 Salvador Ferrer Busquets
'1.206 José M.a Huerta Almlrant.,
'1.207 Mig1ue'l Alentorn Mañé
'1 .208 Vicents Barbará Artigas
'1.209 .Jalme Marín Guasch
1.210 .lalrne Castalló Rico,má
1.211 . M1ig1ue'I Puiq Juliá

SORTEIG

En el sarteig corresponent al mes de
Ma rc ha estat prerniat el socl Maria
Peris i Perelló amb el IHbre "Viatge per
la Costa Catalana", autor Jordí Elias.

El soci prerniat. pot passar a recotltr
el Ilib re qualsevol dimarts o dijous de 8 a
10 del vespre: caduca' als 60 dles del sor-
teig. ~

En ca s de no ésser recolllt, passará :a
formar part de la nostra biblioteca.

REVISIO TOPONIMICA

El passat mes de marc es reuniren els
qu at re presidents de les Dioutacions Pro
vincials catalanes. Entre els diversos

r :r-. -~ --'.3 'nc .oro-i nc lals q'ue s'acordaren
en ~ c r ~ cc latencl ó el de preparar la con
íerc :ó d' i -n nou mapa de Catalunya, posat
al dia, i en elque Ia toponimia sera objec
te de curosa soí.llcitud. QU81dem a I'espera
q-L : .~ El) ncrn de la nostra ciutat es bene..
ficYi d'aquesta atenció i puqul ernerqir
del terbol i contuslonari bllinqüisme, I el
de les altres poblacions q·ue estan en el
riostre cas, natur-Jrnent,

PROXIMAS EXCURSIONES
DE MAS INTERES

Día 12 de Abrill
Participación, a la XVII Marcha Dofou,r

de Orientación y Regula1ridad.

Día. 19 die Ab¡ril '

Partlclpaclón a la .XII Marcha Provincial
de Regularida,d: die Tarraqona,.. .

Día 10 ·d'e Ma;yo
Partlclpaclón Ja la XXXIV Ma,ycha Excur.

sionista de' Re'gula,ridad de Cataluña.

Días 16, 17 Y 18 de Ma:yo
Partlclpaclón al XII Rallve de Esqui.

Días 16, 17 ry 18 de Mayo
Partlclpaclón al XX Campamento Gene

ral deOataluña,

Día 24 die Mayo
Excu1rsión en autocar a Santa Fe del

Montsen,v.
P: n,fo·rmación -e'n \9 1 local social,



Construccions medlevals deíenslves ( 12)

El Castell de Llorenc
Els termes veins de Llorenc del Pene

des i Sant Jaurne deís Domenys són si
tuats a la comarca del Baix Peine,dés, a
rniqdia die les serres del Montmell, Les
Ventoses i Els Naveqants, A Llorenc hi
ha les restes d'un castell medieval, del
qual parlarern avui. Sant Jau'me del 00
me nys és un terme bastant extens, A rnés
de la vila, on radica l'Ajuntarnent, té els
aqreqats de la Torreqassa, El Paplolet,
I'Hostal Nou, I'Hostal de Dalt, La Carronya
Alta, La Carronya Baixa, La Pujada, L,I,e
gel", Cornudella, Les Cases de Gomila i
Les Casetes d'en Lllqamosques. A Lleger
hi ha les restes d'una antiga torre de
guaita. Sovint el norn del Iloqaret és pro
nunciat "ILletger", i és preclsament aiques
ta forma I'ernprada en els retols oficiala.
Com veurern, no hi ha massa motlus per
a rebutlar-la.

0 ,j1versoscursos de redurt pe ro requlc r
cabdal d'aigua devallen de les properes
serralaides, fet que, ocasiona q'ue en I'e~po

ca de la rornanltzacló peninsular s'esta..
blissln diverses viles sin aquella fértil pla
nura, Els noms "Laurentius" i "vlla Do
menio" semblen corroborar aquest origen
roma. A més, tenirn les restes de l'aqüe
ducte deis Ares, que recentrnent esmen
tárern, i que posslblernent marcaren el
prirnltlu emolacarnent de 'la VHa Domeni,o.
A l'Edat Mit]a , tant aquest lloc com el de
Llorenc, eren possessló del Monestír de
Sant Cugat, seqons veiern en les anti
g·ues escriptures.

Lleger, sembla pertanvla al terrne I JU

risdiccló de Caste'lIet , i I'etimologia del
nom creielm que procedeix d"un r antro
pónlrn germEl nic . En els segles X i XI era
senyor de Castellet "Audeqarlus de Chas
telero" (Odqer ) : pare de Bernat Odqer.
N·o~!i's _ Ila se'mblanQa de "L'letg'er" amb
"L'O,d:ger" (Ipro¡nú'n,cia d·':A,u,ger). Sé, don,cs,
aq·uesta simi·litud antigament, era encara
més a,cce1ntua,da. "L,ógdarii" a111023, "Log
d'eri" all 1032, U'Log;er" al 1173, u'Lo'gger",
"Lodg'er" al 1174, "L:otger" al 1183, "Lod-
ger als 1186 i 11-87, i "Lo,dgerj ,o" al 1238.

la T·orre de Lleguer
El "collum de Loqdarl¡" és asrnentat en

UI~ docurnent de I'any 1023, en el Llibre
Blanc de Santes Creus, referent a la ven
da del castell de Castellví. "Raimundo de
Lau rentio" és citat en el document de
donació de terres a "Miro de Salfores"
(Sa ifares), datat el 1152 en· el rnateix LIi
bre Blanc, feta peí Guillern de Oastetlvl
i Ponc Pere de Banyeres. El 1170, Guilla,
senyara de Banyeres, dóna al Monestir
de Santes Creus la tercera part d'un ho
nor que té a Vilarrodcna. Entre els si,gna
taris h'i veiern "Petri de Puqades" (La Pu
jada, Les Pujacesvj , Pere de "Scorsen "
i "Ralmundt de Lorens", El 1173, "Petri
d'Eschorsen" ven al Monestír de Santes
Creus el castell de Montornes. Signen'
1,'escr iptur a "Bernard i De'ZIP,a¡p io 1" (del

Paplol), "Petri de L.ager" i "Berenqa rl¡ de
Lager". Tenim ara dos personatges d'un
mateix . llinatce. El nom de "C orsen" 8,1
crelern relacionat arnb el proper Iloqaret
de Cornudella. a, un quilómetrs eseas de
Lleger, i I'etimoloqla de,1 qual sospltern
que deriva del lIatí "cornu", turó.

El 1174 és siqnada urna concórd¡a en
tre el monestir de Santes Creus i Rai
munda, muller que tou de Pere de Gor
nal, sobre I'honor del castell de Mentor
nés. Entre el s signataris velern Bertran
d'e Cas,te,lIet, Mlr de Castellví, Bernat de
Castellnou .(Gomal). Gu·j11Ie!m de Pa'piol,
Pere d'''Es-corse·n'' i "Petri de Lagger".
El 1183, l'arqueblsbs de Tarraqona actua
de iutge en les diferencies haqudes entre
e :) Monestir de Sant Cugat i "Berengarium
de Lotqer", Ip·er la quadra del "castri de
Albinlana", dlta "Squina Rosa". S'es'men
ta. el plet anterior que hl haqué entro el
mateix monestlr i "Petrurn de Ste!ella'"
pel castell d'Albinyana, que deixa Pere'
d"Escors-e·n a Pe're d'Esta·lella. La qua,dra
d,':Es,qu·ena Rosa és esm'enta,da nova,ment
en els anvs 1186 i 1187. En aquests do-o
c'uments es destpren que Bere'nguer de'
Lo'dg1er era fi·1I de Pere d'Escorsen.

El 1238 . "Guillelmus de Lodger'¡'o" de-o
fr!n,eix 118 donació q¡ue feu GuHle:m de-



Crebei al Monestir de Sant Cugat i' a
"Guaseo de Albornar", que Sibil.la de Se
gur, mu ller del Crebei, li deixa en el seu
testamento Veiem les signatures de "Gi·lel
mi. de Lod ; erio" , "BerengarH de s.Ste
phano" (Caste;llet) i "Ponen de Litrano"
(Llitrá ) .

El document rnés antic, redactat en ca
tala, que' es conserva a l'Arxiu de la Co
rona d'Araqó, és datat el 1211, i és l'acta
de capitulació del castell de Llorenc. No
podern assequrar que es tracti precisa
ment del castell de Llorenc del Pene'des,
ja que a les comarques de la Noguera i
U'rge,ll hi ha poblats amb aquest rnateix
nomo En ell "Eoiscopaloqlo" consta la íns
titució pel bisbe Pone, I'any 1324, de I'ar
diacanat de;1 Penedés, fig'uran,t-hi corn a
testirnoni "Guillermo Laurentií''. En eJ cens
de, Pere 111 , eíectuat el 1359, el terme de
"Lorens" i "Loger" , suma 22 toes , i és feu
de Bernat de Tous. E:n l'lnventarí del cas
rell de Tous. fet per Beatriu de Tous el
1410, s'esmenten entre altres possessions
"Los castells de Leger e de Lorenc ab

AMICS DE LA S..Cr.R DANA

Amb motiu de les Festes que saproxi
men, en les quals la sa:rdana és festejada
a tota Catalunya i arreu del món on hi ha
catalans, ,~MICS DE LA SAR'DANA de la
nostra Agruipa·ciópre,paran els següents
actes:

Dia 16: Asslstencia , a LES CINC DE
LA TA'RIDA, a la Placa de la Vila en Iará
cap la Caravana portadora de la Flama,
arnb una aturada de rnitja hora. ASSIS
TIU -,HI TOT8! Molt probablernent hi hau
ra una audició de sardanesa

Tenirn a la dtsposlció uns bells bance
rins d'aquesta Jornada, al preu de 15
pessetes.

El dia 16 la caravana anlrá de Barce
lona a L'Espluqa de Franeolí El dia 17,
arribará fins a Tortosa. El dia 18, fins a
Manresa. E,I 19, final a Serga. A cacas
cuna de les poblacions on es tara nit hi
haurá gra,n testa.

Eseolte'u I'emissló extraordlnárla que
Radio Penedés dedicará aquesta dles a
la sardana.

tots sos drets", segons dades que apor
ta, M. Brassó en un article publicat al
butlletí del "Clrculo Catalán de Madrid",
de! Juliol de 1966, ateplnt-hí que poste
riorment l'heretat passa a la familia Des
bosch i de S.Vice'ns. En í'lnventart fet amb
rnoriu de la mort del senyor Frederic
Desbosc I'any 1671, s 'esmenta el castell,
Iloc i terme de Sant Llorenc, de Ltorenc,
amb els seus drets :j. pertinences, el cas
tell de) qual és dotat arnb muralles, Tambá
s'inclou el lIoc i terme de Lletqer i les te
r res cí e Papiol.

Actualment, el castell de t.lorenc esta
tan , restaurar que sernbla un edltlcí mo
dern. La torre de guaita esta arrebassa
da i amb marlets ateqlts, A I'ediücl es
veue'n arcados i finestrals aráblqs. Tot
plegat té l' aspecte d"una casa senyoriat
tirant a ca ste !l deconte de fades. La to
rre de Lleger és de planta circular, com
les de Banyeres i El Papiol , i, corn aques
te--, esta mi o caiquda , des de l'ensutclada
que sofrí en el mes de gener de 1941.

v. c. V. • J. V. B.

Dia 23: FE,STA DE S'ANT JORDI.- A'u
dicló de Sardanés, a ,la Playa de la Vila,
a les 7'39 de la tarda, per la Cobl a "La
. . incip al del Llobrecat".

Avui éso la Festa del Ilibre. Oornpreu
Ilibres catalans, Són un elernent vital per
a la nostra cultura, Penseu en els vostres
ti lis petits.

Obse,q'ui,eu les vostres arniques, la no
via, la ge nmana, la mare , arnb una rosa.

Ola 3 de Ma,ig: DIA ~_~UNDIA,L DE LA
SP,!RIDANA. (Aquesta Diada se celebra el
dia 26 d'Abrll, pero per irnperatlus de I'a
Cobla ens hem vist precisats a organit
zar-lo avui).

A les 12'30 de,l rniqdia , audició , a la
Playa de la Vlla, per la Cobla "La Prin
c : I ~~ 2 1 del Carnp".

.A. les 5'30 de la tarda, Concert, a la
Blblioteca Balaquer, de música catalana,
a carree de la· mateixa Cobla, en eol.la
bo ració del Centre d'Estudis (Secció Mu
sical) .

Excurslonistes i simpatltzants de I'A.
E. Talaia. A·SSI8TIU a aquestes Diades
i col.laboreu-hll



oticiari
"CONFERENCIA

E,I presldent de la Secció .d'Hlstórla del
Centre d'Estudis local, i consocí "'ostre,
Joan Orrtols i Carbone!í féu la presenta
ció, el passat 6 de marc, a la sala d'actes
de la Biblioteca Víctor Balaquer, en una
amena conferencia, de la personalítat i
l'obra de l'artista vtlanoví Pau Roi ,g i Es
t rad é, au tor dels dibuixos de rnasies co
marcals, I'exposlció del qual s'inauqurava
al mateix temps, Com a excurslonlstes fe
l ic item I 'ar tt st e , p~ r H::~ S8 ,V.tl declcaci ó i
amor a les velles cases pairals de la rura
lla, i el conterenciant p,er l'escaient dlsser
tac ió.

CARA I CREU D'OLIVELLA
Olive:lla, la població arnb menys habi

tants de la riostra comarca, .és actuali
tat . El rev itarnent oxperim entat qracíes a
I'estabíiment d'una "coionía de, fi de set·
mana" que han adqui rit i re1parat les ve
lles cases abandonadas i aixecat altres
de nova pl anta, sembla que rnornenta
nlamenr ha detlnqut l'erniqració. Ultima-
.ment , el poblet fou oscenar¡ de la fltma
ció d e diversas seqüencies d'una pel.Ií
cula. També fa poc una lrnportant em
presa avícola vilanovina adquirl la rnasia
Pou de la Vinya en la qual s'na Instal.lat
una granja de notables proporcione.

En cont ra, anotem que les empreses
urbanltzadores que inlclaren llurs obres
amb gran empenta i optirnisrne en aquell
te rme munlc ipal, aotualrnent estan en un
estat estacionart, tirant a rnenys. Fins i
to t hi ha alouna promotora que [a ta mas
sa ternos esta endentada amo els treba
Iladors . de l'ernpresa.

NOVA PUBllCACIO CATALANA
He:m rebut el n,ú1mero de la re,v'is,ta uV·e1r-

tex" corres1p'onent al p,ri,mer tri,m,estre d'e
I'any en curs, 'i q,ue edita la Fe'derac'ió
Catalana de M,un,tany,isme. L'exe'm'plar que
COlmentem inaug'ura la nova eta 'pa ein la
q'ua.l aq,ue'sta ,rev ista és pubifijic,a!d'a total
ment en catala. Aquesta decisió de la
Fe,der'8ció ha esta1 a,colHda a:mb gran
comp,la,enc;a.

ENLLAC
Ha contret rnatrimoni el nostre associat

Manuel Garcia arnb Petronella Moreno.
Desitgem a la [ove parella una venturosa
i inacabable telicitat.

ARTICLE
El setmanarí catalá Tela/Este! publica

un antic'ledel .riostre associat Xavier Gar
cla, (junior}, reíerent al retorn del ma
trlmonl d'escriptors Aqustl Bartra i Anna
Muria, d,es,prlés de més de trenta anys
d'abséncla del país. Fe llct tem el nostro
cansoci per I'acertat estil en qué exposa
l'entrevista, tot desijant-ll ai propi ternos
que la selva col.laboracl ó a la prernsa si
g!u,i continua.

EXIT ESPELEOLOGIC
El Grup Espeleolóqic Arrnanya, acscrit

a la Secc'j'á de Geogr'afía i Hisit6ria del
Centne d'Estudís locat, i torrnat per per
sones, quasi totes elles socis de la nos
tra Entltat, ha vist coronats els se,us es
torcos i perseveranoía de perllonqar la
Co /8 de la J Marl'a, de Roda de Sera,
aconsequint de desobtrulr un estret pas
sadís d'una llarqada aproximada a
la cinquantena de metres. El recorrequt
finalitza en una saleta bellarnent ornada
arnb estalaqtltes de curioses forrnacíons
i un qorc tarnbé molt i:nteressant.

NECROLOGICA
E:I nostre condol a la tamllla Llurba

per la defuncló de I,a rnare del nostre con
soci Arnadeu i ávia deJ presldent de I'En
tltat, Dernanem al Senyor vulqul tenir en
la Gloria la bondadosa senyora,

TERRATREMOLS PIRINENCS
El mes de rnarc ha estat predio arnb

terratre1mo:Is I'e,picentre dells qualls ha es
tat situat en d,¡'versos lIocs de la serralada
pi'rin¡enca. Els moviments sís1m,ics, encara
q,u,e molt débill,ment, s'han deix'at sentir a
V'i,lanova. Almb re'ferén,c'ia a aquest tema '
és eln c'urs d'e,d~ilció una obra sobre els
te!tlt'iatremolls a Catal,unya, I'a,utor de la
qual és el presit¡i'giós metereoleg Eduard
Fon tseré, qu'i re,centment ha c'omplert els
cent alnys. I q'u'e mblts més en pugui co,m
plir aqu :eslt bon a,mic deis excursion istes.



RECOMANACIONS ALS
EXCURSIONISTES NOVELLS

QUALITATS DE LA ROCA
(RELLEUS I FALLES)

La roca té caracterlstlques diferente,
Es am plia la varietat geol6gica í torca
complicada, a voltes, per la seva cornpo
sició i per la localitzaoíó d'estrats de
constitució diferent í per la propia meta
morfosi de la pedra,

La condicló Indispensable de la roca
per a escalaramb sequretat, és que si
gui terma, sonda i que tacilit¡ l'adheren
cia de I'escalador,

Entre les roques borres trobern:
Calcária (roques que contenen carbo

nat de cale).
Dolomitlca (roques tormadss per car

bonat doble de cale; i magnesi).
Aquests dos tipus de' roques són moít

semblants ,i: de color clar. Presenten gra'ns
verticalitats, arnb petltes pero nornbroses
preses,

A voltes és molt aspra i eroslonada
(Pedraíorca, massís calcari del P!rineu
central, P"¡cos de Euro'pa).

Es apta per a l'escalador áqll, fi i ele
gant, que s'enñla sen : e estere muscular.

Granit (Roca cornposta de Ieldespat,
quars i mica). Roca dura, compacta i
torta, forrnant grans blocs i relleus. Es
presenta també amb grans lIastres, dití
cils de superar per la manca de preses
(la majar part del Pirineu i Gredos, L'es
calador ha d'ernorar la torca deIs bra
ces) .

Ouan el granit és molt antic es presen
ta arrodonit per l'erosló de] ternos ~ for
ma lIastres lnclmades, pero rnolt llises,
arnb possibles fi sures , encara q·ue de lla
vis poc marcats.

t.'escalador de constltució atlética ha
d'ernprar molta eneroia. Les escalades so
len ésser relativament cu·rtes (Pe·driza del
Ma'nzanares) .
Gn~is (co:m'posic'ió ·igua:1 q·ue el gra

nit, pero d'estructura p~i'ssarrosa o es
quistosa).

Presenta, en gene,ral, men'ys consisten
c'ia que ell gra·n·it i o'fereix una adheren
cia menor.

Congiomerat o Pudinga ' (roca d' oriqen
sedimentan, cornposta per códols o pa
lets cirnentats per una rnassa arenosa).

El prlnc lpaí secret de la consistencia
del conglomerat el trobern a la qualitat
de la massa arenosa, la qual li dóna to i
color, i que ha clrnentat les pedrés arro
donídes i qastadeapel ternps i I'a:igua.

Preses pet.tes i nornbroses, amb can
tells poc pronunciats. (Montserrat, Sant
Llorenc del Munt, Mallos de Rig·los).

El millar conglomerat, terrn i compacte,
e·n forma de grans agulles i altres parets,
el trobern a la rneravella geo,logica de la
rnuncanya de Montserrat,

Propi per a l'escalador jove i f i, arnb
gran sentit de I'equiíibri, ja que sols ha
d'emorar I'es puntes deis dits ·i deis peus.

E'I relleu de la roca pot oferir les prin
cipals termes seqüents:

1.- Diedlre.- Es on la roca forma un
angle de dos plans (IHbre obert).

2.- Flssura fesa.- Al vértex d'un dte
dre o a un altre 1I0,c de la roca, es pot
formar una esquerda o' físsura, que és, en
realitat, una xernenela molt estreta.

3.- 8alma Sostre·.- Roca que sobre
surt formant cavitat sota seu i que avanca
sobre la vertical,

4.- Llastra Llo'sa.- Roca pollda e,n un
mur vertical.

5.- Xerneneia Canal.- Obertura vel"lti
cal que permet el pas i proqressió d'una
persona. Ouan I'arnolada és superior a la
que es pot abastar simultániament, es
converteix en una canal.

A..ix f. f rscu ra. xemeneia i canal és un
rnateix accident diterenciat p·er la selva,
nrnp lada.

6 ~,- Vira~ Fran:ja.- Relle i: o filet de'
roca estret i llarq en direcció horfzontat
o pcc lnolinat.

7.- Plateforma. Re'ora.- Superücie
plana 'i horizontal enlalrada, Sli aquesta
s'estreny molt i s'allarqa , esdevé una vira.

Cornif.sa.- Podem donar-li el sign·ificat
d'una vira , pero és prop'ia,ment la massa
de neu que sobresu,rt de les arestes i yo_o
reres deis es:pa:dats.

J . JULIA

(Extracte de'l darrer Curset d'lniciaclió'
a la Muntany~).

CEls artic ~e s reflexen només. les opinions de \Iurs autors)
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