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CARRER ANSELM CLAVE. 3 - TELEFON 89S1257 · VILANOVA I LA GELTRU

CIRCULAR PER ALS SOCIS
M A I G D E '1. 9 7 1

Reivindiquem al nom de
Vilanova i la Geltru

Tan prompte com l' Ajuntament de
l a nostra ciutat not ifica el proposit
de reivindicar la denominaci6 oficial
del nom «Vilanova i la Celtru», so
naren , entremig de les naturals con
gr at ulacions que aireja la premsa lo
ca l i forana , algunes notes discor
dants. Al guns vilanovins han cregut
que aq uestes n otes obeien a m ovils
maliciosos, pero nosaltres estern con
vencuts que n o es tracta mes que
d'una paorosa ign orancia sobr e el te
rna, fet que no priva als autors
d'aquestes «Car t es al Director» d'e n
gegar canonades contra el bon int en t
de posar les coses en el se u lloc.

Resulta inutil d'explicar a algun
d'aqu ests contraopinan ts que la n os
t r a es l'unica de la vintena de Vila
nave s que h i ha a Catalunya a la qual
han catellanitzat el nom. P ossible
ment opinen que el nostre cas es
I'unic cor rec te i els altres estan en
fals. Deuen creure tambe que els
n oms de Castell d 'Ar c, San t Quirze
de Besora, Sant Cebria de Vallalta ,
'S an t Boi de Ll obregat i Sant Sadur-

ni d'Anoia h an de di r-se Castillo de
Aro, San Quirico de Besor a, San Ci
priano de Vallalta, San Baudilio de
Llo bregat i San Saturnino de Noya,
Dons , be, a Granada hi ha un p oble
dit Castell de Ferro; a Burgos, un
San Quirce de l Ri o P isuer ga: a P a
lencia , Zamora y Valladolid, diversos
San Cebrian, i un San Boal , i un San
Zadornin tambe en terres de Caste
lla. S i aquests pobles ca tellans han
conservat el seu nom tradicional, no
sabem veure el perque de la m odifi
ca ci6 dels n ostres, ;,A qui hem d'apli
car la dita de «Mes papistes que el
papa»?

Aquesta frase algu ens Ia refrega
per la cara als catalans perque ss cri
v im diversos topon ims de mes en lla
de la nostra frontera Iingiiistica amb
forma di ferent a la que els es pro
pia, citant, per exemple, els n oms
d'Osca i Ter ol , cosa pef ect am ent li 
cita i d' us corrent en tots els idio
meso Ningu n o p ot Ilen ear la primera
pedra . P erc podern afegir que n o
se' ns acudir a pas d'imposar als ara-
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gonesos 0 a altres llocs la nostra gr a
fia part icu lar i als v il anov in s si que
ens exigeixen de fer-ho amb una ex
p ressio que no sentim nostra .

Si, [a ho sabem . El no m de «Vila
nova i la Gelt r u» es tolerat quan es
criv im en catala en p ublicacions 10'
cals de poca volada . Com unes p lan
t ofes d 'estar p er caSa· P ero no es pas
a ix o el que volem. Des dels docu
m en ts oficials, n otarials i cert ificats i
passan t per les factures, rebu ts , tar
ges i targetes, retols, programes, cai
x es, sacs , paperines, paper d 'ern bol
callar i tan tes altres coses, fins a la
simple adreca d' una ca rta 0 postal
volem q ue figur i el nom de la n ostra
ciutat en for m a corecta.

Es absurd d'invocar en contra una
r idicul a «tradicio» oficial n ascuda a

. m it jan mil set-cen ts. L 'altra t radi
cia anterior i p osterior hi p esa m olt
m eso S i hom ex am ina els arxius mu
n icipals trobar a tants documents ofi
cials, posteriors al ca nvi de n om , amb
I'expressio «Vill an ueva » com am b [a
de «Vilanova». I aquesta duali ta t
arriba fins a ben entrat el se gle pre
sent , conc retament fins al 1939. En
els temps fe li p istes, a Vi c li trans
forrn ar en el nom en Vique, Mon t
se r rat en Montser rate (i una reminis
cencia d 'aleshores encara la podem
veu r e ben grafica rnen t en el r etol si-

tuat al sect or Nor d del ca rrer de San
ta lVIadr ona) , i San t Cu gat del Va
ll es en S an Cucuf ate. Afortunada
ment , aquests noms «tr adicionalss no
pr osperaren, a l 'in reves del que pas
sa amb el «Villan ueva» im p osat,

Fa r iu re, 0 m es aviat pena, que a
casa nost ra h i hagi encara gent q ue
es m ogui en un mar de du btes qu an
a la premsa de Bar celon a ve iem com
sovinte ja el no m de la nostr a ciu ta t
en la f orma correcta, Vilanova i la
Geltr u , fins i t ot en la publicac io de
m olts mapes, En div erses ocasions
tambe ho he m sentit per la r adio, i
cada dia son mes f requents les tra 
meses de cai xes, fardell s i m aterials
r ebuts p er les industries i comer cos
vil an ov ins , en les etique tes de les
quals es bande ja da l 'expressio «Vill a
n ueva».

En de fini t iva , el s v ilan ovins v olem
es cri ure el nom de la ciutat arnb la
m ateix a naturali ta t com ho fan per
exemple els hab itants dHosp italet,
La Bisb al 0 Vil adecans , sense coae
cions i sens e sofr ir la m es ll eu sos
p ita que fe m cap acte Illeg al n i aten
t ern contra n ingu . I si la r estauracio
del n om s'a consegueix , i a lgu vol per
sistir amb el se u «Villan ueva»,
que ho faci i quedi be n t r anquil arnb
la propia consciencia.

JOAN VIRELLA

NOUS MAPES
La Comiss io d 'Urbanisme de Bar

celon a ha ed itat una colleccio de nOU
m apes a esc al a 1:10.000 amb el no
menc lator de carrers de les p obla
cions in tegrades en el PIa Comarcal,
el qu al abraca la totalitat de la co
m arca de l Barcelones , catorze muni
cipis del Baix Llobregat, tres del Va 
lles Occid ental, un del Calles Orien
tal i dos del Madesme.

La cartografia dels mapes es d'alta
precisio, [a qu e estan elaborats amb
els m oderns sistemes de fotografia
a eri a. Recomanem als excurs ionistes
e l m apa n.? 1, el qual in clou un inte
r essant secto r del massis de Garraf ,

limita t per le s poblacions de Castell
def els, Garr af i Begues. Les Oficines
de la Comissio dUrban isme facil iten
tarnbe -encara qu e no al preu eco no
mi c de la coll eccio an te r iorment ci
tada - m apes a escala 1:10.000 i 1:
5.000 d 'una extensa fra n ja del Iit or al
de la prov in cia barcelonina, des de
Cu belles a Ma lgrat. En les fulles cor
r esp onents a Vilanova i contorns
remarquem l'excell ent treball ca r to
gr aflc, lamentant peril la t otal ab sen
cia de t opon irn ia i la inexactit ud de
le s Iinies div isories del terme, les
quals en alguns pun ts n o s 'ajusten a
la realitat.



Classificaci6 oficial de la Marxa Social

N.O Dorsal Noms Entitat Punts

1 43 Francese Montaner - Isabel Romeu Talaia 17
2 46 Ramon Marti - Ma ria P lanas Tal ai a 17
3 29 Mique l Cuatrecases - M. Ribas Igua lada 18
4 16 J osep Bove - P ere Segur a Igualada 21
~ 22 J osep P lan as - Roser Mue la Talaia 22
6 39 J osep Blanes - Pilar Melendez Talaia 23
,7 44 F el ip Centelles - Manuel Dalm au Talaia 24
8 15 Llu is Davi u - An dreu Usieto Talaia 24
9' 30 J aum e Samper - F erran Molins A. C. E . Mataro 25

}0 37 Tina Moya - Assumpta Baig 'I'al aia 25
11 47 S alvador Baig - M.' Ll. Garri ga Talaia 26
12 38 J osep J as anada - Rita Gomariz Talai a 26
1 3 11 M." Ll. Dom ingo - Rafel Xanco U. E. C. Molins 26
14 41 Ricar d Montane - Francese Munoz 'I'alaia 27
15 14 Man uel P rats - Anton i Llu rba Talaia 27
16 35 Ramon Gom ez - J osep Giberga U· E. C. Molins 27
] 7 13 J osep Torruell a - J osep M.' Soler Ta la ia 28
18 36 Joan Marti - En carna Tor res Talaia 28
19 32 Ramon Arrnengol - J oaquim Guix a . A. C. E. Mataro 28
20 21 Lali Sufier - Carles Romero U. E. C. Prat 28
21 7 Antoni Batanero - Montse Bar t i Talaia 32
22 5 Clo ti Ballell - J osep Mari ne Din arnic 35
23 4 Rosa Domenech - J osep Br u U. E. C. Prat 35
24 24 F eliu Barraco - P ilar Colom U. Eo P rat 36
25 26 Magda Sans - Salvador Pons Vilafranca 36
2E 3 M." Dolors Rambla - J oan M. Del Rio Din arnic 38
27 19 F rancese Fusi - Josep Ll. Guilera Vilafr anca 38
28 18 J osep Farre - Carme Casanovas Din amic 39
29 1 Mingo Vedo - Angel Veda Talai a 40
30 10 Marga r ida Ba ges - Angel Julia Vilafranca 40
~1 28 Pilar Basses - Isabel Moreno U. E. C. Prat 40
~2 25 J osep Candela (jr .) - Josep Gom a Tal aia 41
33 8 P ere Busquets - P ere P eiris A. C. E . Mataro 42
34 6 Antonia Gar cia - Andreu Rom a Din amic 43
~5 9 J . Ibanez - J . Eusebi Yagiie Din am ic 45
;)6 29 J osep Candela - J ordi Candela Tala ia 59
37 42 Marta Sufie - Josep P or ta P rat 81

D esqualificat: Equip n .? 12 Enric Sola - Toni Riba (C. G. Barcelon es)
Retirat: Eq uip n .? 40 J'osep Bruna - Carme Soler (Talaia )



Construccions medievals defensives (25)

Castell de Malconsell
i Torre de Malselliga

Un topo n im completament obli da t
avui dia al Penedes, i que se mbla
que deu ten ir u n origen Iorca inte
r essant, es el de «Mal-consell». EI
veiem esmen t a t per primera vegada
al 956, en el cartoral de Sant Cugat,
amb referencia a la venda d'un alou
situat a «ipso Araio», el qual afronta
va a occ iden t am b els termes d 'Oler
dola, de «Male Consilio» i de F on t
rubi.

Una se r ie de docu ments datats a l
1042 i consignats per Flor es a l 'obr a
«Es pana Sagrada», ens informen que
el 23 d'abril d' aquell any, Suniari,
G eribert, Guillem , Hug i Mil', jura
ren davant l'altar de S. Cristof or , al
P enedes, que el b isbe Deusd edit pos,
sei el «pod io 0 pugio de Malconsel».
EI dia 27, Bernardo Sendr edo i mu
ller Chixulone tornar en a la Seu tot
el que devien de dret pel «podio de
Malconse l», Am b data del dia se
giien t, el bi sbe dona a Sendredo el
mateix pu ig de Malco nsell. E I bi sbe
de Barcelona, q ue er a senyor de La
Granada des de la seva conquest a a
I'any 951, sembla que unicam en t h a
via r eivindicat els seus drets p osses
soius sobre el di t puig, deixant-hi a
Sendredo com a sots-feudatari.

El 1195, l 'abat de S . Cu gat perrnuta
amb Guillem de L a Granada, tot el
que te n ia en «ip so castr o quod dici
tur Malum Consilium», pels masos de
Curtilio i F errar ius. EI Castell de
«Malo Cons ilio» afron taba a Orient
am b la «Qu adr a de Sancte F ide» i les
decimes d 'Avi nione i d'Olerdola, A
Migdia amb el terme de l cas t ell de
Sant Ma r ti, i a Cere; amb la «via pu
blica q ue pergit a s . Mar tinum ».

El 1198, segons document del car
t or al de Poblet, Guillem de La Gra
nada con cedi a en testam ent a S an tes

Creus el seu h on or que canvia amb S.
Cugat, ubicat a «malum consih um »,
aix i com les v in yes que te «Viv es de
P odio alber» (P u igdalber ), excep te
el «pui g» que va donal' al se u n eb ot
Berengu er de Castellet. P oster ior
ment el Mal Consell p assa a ser pos
sess io de P oblet .

Examin ant els documents fins aqui
detallats, veiem que el lloc de Mal
consell queda situat dalt d'un puig,
a ponent de Sta, F e. Tenint en comp
te que l'avui dia terme de Vi lovi del
P enedes en aquells temps pertanyia
al castell de S an t Mar ti Sarroca , les
confron t ac ions queden ben precises ,
i p odem situar I'ernplacament del
castell en el ll oc dit en algu ns rna
pes, Pujols de La Granada, 0 rnes
abreuj ats, P uj ols, prom in ancia si tua
da en plena depressio penedesenca
al costa t de la carretera de Vilafran
ca a I gual ada, S on dos t urons bes
sons , el mes alt de 311 m . el terreny
dels quaIs es alluvial . En els vesan ts
de P on ent h i ha el barri de Pujols,
conjunt de m asies esc ampades, del
t erm e de Vi lovi. Visit a ts aquells con
t orns, no hi hem vist el m enor ve st i·
gi antic, ni els hab itan ts de P ui ols te
nen esment de cap r uina que h agues
per dur a t fins als nostres di es .

Una altra to r re desap aregu da i ig
nor ada av ui, es la que s'a n ornenava
de Malselliga . «Malseliga» en lla ti ,
vol di r mal escollida. EI primer es 
ment que tenim d'aqu est llo c es en la
deixa d'un alou i vinyes «an te Ma l
seliga, in termino de Ce gu in olas», a
I'any 1123, i que fe ia el clergue C u i
llem Bernat, pe r a salva cio de la seva
an im a . En el cens d 'u na v iny a, ator
gat per Guerau Alemany de Cer veflo
l'any 1143, als ger m ans P ere i Arnau
Oli ba, es diu qu e afron tava a Or ient



amb la vi a que v a a «Malseliga» i a
Migdia amb l' alou de Ventai ols , que
cor re spon a l' actual Ilogaret de Fe
rran .

El 1147, Pere Maiol i la seva muller
Ermessinda atorgaren t es tament, es
sent-ne m armesors els seus fills , P an<;
Ma iol, Ramon de Cor tei i Arnau. A
aquest iil tim Ii de ixen «ip sum man
sum de Ma lse liga», i to t el que tenen
p er S. SebasWI del s Gorgs. En la de 
fin ici6 feta a S . Cu gat , el 1151, per
Bernat Guill em i ~a se va muller, de
l 'alcu de «Madrigueres», del t erme
de l castell d 'Ols rdola i parroquia de
La Granada , signen els ger mans
«A:rnallus de Ma lsiligar i «P oncii
Maiol».

En el capbre u dels delmes d'Av inyo
n et , efectu at entre els anys 1194 i
1208, s'esmen ta el «Pr at male se li
gat», prop San t P ere Molanta i Sant
Cuga t Sesgarrigues, segons cons t a

en el ca r to ral de P oblet.
El 1235, el [utge R am on de puig de

Vila franca , dona sentencia en un ple t

sobre la p ropieta t d 'un camp que fou
del d ifunt Guillem Ve nrel, «de n a
Ric Qu arten>, [u n t a S. Cugat i San 
tes Creus, possessi ons «cum earum
fructib us ad castr um de Ferran» i
unes possessions «separatas a castro
de F er r an ... assignando quadram et
terminos loco qu e dicitur s. Cucufa- ·
t is de Garricis usque ad turrem que
dicit u r Malseliga».

Queda doncs en clar que una torre
di ta de Malse lliga estava sit uada en- ·
t r e el p obl e de Sant Cugat Sesgarri
gues i el caseriu de F er r an. Actual
ment, amb el n om de «Malselliga »,
es conegu da una partida de terreny
prop de les Cases R oges, del t erm e
municipal de Sant Cugat Sesgarri
gues, 'I'ambe en aques t terme hi ha la
partida del PI a de la Torre i el Mas
de la Tor re, am b possible re la cio am b
una ant iga for talesa, encara que n o
pode m assegu rar qu e fos la de Ma lse
lliga.

v. C. V. - J. V. B.

La Marxa Social per Coordenades

(I Intersocial)

El proppassat dia 28 de Ma rc tin
gue ll oc la celebrac io d'aque sta Mar
xa qu e, aquest any fou declarada de
ca rac ter inter social , com cada any va
esser organitzada per la Delegacio de
San ts de l'Uni 6 Excursionista de Ca
talunya.

Aquesta Ma r x a t ingue lloc en la
bonica Com arca d'Oson a. Sor t ida de
Tarad ell, i passa nt per la fon t de C.
Grau . Castell d 'En Boix , Collada d'En
Boix , Collada del Vilar, P uig I'Agu
lla, Santuari del P uig l'Agulla , Vila
lleons, C. Rocafarigola , Hostal et del
Bou i C. Pujol , arribad a en una font
prope r a a Tar adell.

La marxa transcorregue per pai
s atges molt bonies , els trams eren
m olt carenes, i la vista de la que es

gaudia era formidable, posa t que
tam be el dia va acompanyar m olt, ja
qu e va fer un sol m eravellos. Totes
le s r odali es de la Plana de Vic, Mont
seny , Guill er ies y fins i to t el Pirineu
s'o fe rien a la n ostra vis ta am b t ot el
seu esplen dor .

L a classificacio de ls nostres equips
va esser la seguen t :

V Assumpta Baig - J . Ferrer 18 P.
2.0 R oser Muela - Josep Planas 18 »

13.0 Isa bel Romeu-F. Montaner 71 »
16.0 Bl anca F orgas _ L. Daviu 78 »
39.0 A. Redondo - ManuelP rats 179 »
40.0 J. Candela - J . Torruella 181 »
56.0 Cr F abr e . Jor di Rafol s 390 »

Per Entitats
V A. E. Tal aia 107 Punts



deSecci6
Coneguem

RESPOSTES:

Sr . A. Garcia: Tots dos mots son
cor rec te s, m edi y mitja paro, es clar,
usats en Ia forma adequada. P er in
fluenc ia del castella hi h a una certa
tendencia a I 'u s exclusiu de medi 0

be, contrariament, a usar sernpr e
m ita, cr e ien t que medi es un castella
nisme. Cal saber el sentit exacte de
cada m ot a fi d 'emprar-Ios cor r ecta
ment.

La paraula med i expr essa la idea
de I 'element qu e envolta un a COSa 0

be el con junt de p erson es, ambient,
contex t social en els quals h om viu.
Vegeu aquests exem ples:

Inquie tud en els me dis es tudian
tils.

Esta m olt in t r oduit en els medis
esp ortius.

EI medi en qu e vi u no I i es fav or a
bl e.

.l\Ii tja es un substantiu que desig
na allo que serveix per acons eguir
una determ inada cosa.

Exemples:
Els mitjans de transp ort son defi

cients.

Cultura
I'idioma

EI f i no just ifica els m it jans,

Se se rv i de tots els mitjans al se u
aba st .

Ho anun cia per mitja de la tel evi,
sio.

Vole m evidenciar el fe t que en cas
tella, per expressar tant un sentit
com l'altre u ti l it zem el mot «rne dios
i d 'aqui ve la confusio.

Pot ser util la indicacio que en el
f rances les equivalencies de med i i
mitja son «mili eu» i «moyen» , respec
ti va men t .

Sr . M. Argenter: No tan sols po
dem accentua r les majuscules sino
q ue cal accentuar-les, Sernpre, es
clar, que hagin de portar I'acent , No
existeix en el nostr e id ioma cap nor
ma que ex im eixi les m ajuscules de
po rtar a ccent. I creiem , francament,
que el mateix fet s'esdevs en les al
t r es Ilengues. En el castell a hom ob
se r va una gran to le r ancia refer ent a
aquesta qiiestio , perc la tendencia aC
tual es tambe d'anar a I'accen tuacio.

Aurelia Rion

Properes excursions de mes lnteres

Dia 16 de Maig

Partici paci6 a la XXXV
Marxa Excursionista de
Catalunya

Dies 27, 28 i 29 de Juny

Participaci6
al X III Rallye d'Alta
Muntanya



NO l elAH I
ELS CASTELLS CATALANS

Am b la publicacio del fascicle 19,
s'ha ini cia t la descripcio dels castells
de la com arca de Garraf. Hi s6n co
m entats els h istorials dels castells de
Can yell es, Castellet , Cu belles, Galli
fa , Oli vella i Ribes, La bib liografia
vilan ovina h i es abundosa , cosa m olt
na tural, aix i m ateix com la collabo
r aci6 dels afe ccionats a la castellolo
gia comarcal.

CICLE D'EXCURSIONS
P ER A INFANTS

Un nodrit estol de mainada se
gueix amb ant us iasm e les exc ursions
programades en aquest Cicle. El mes
de febrer es realitza una sortida a
Vilad ell ops i el passat 28 de marc; a
Torrelletes i Fondal de Ia Bovera,
v isi tan t-se les baumes traglodites i
fen t recollida de crist alls de cal cita.
Al Cor ral de Muntanye s'efect ua una
recerc a de fossi ls , arrepl egan t alguns
ex emplars d 'equinids (ericons de
mar) i ab un da ncia d'ost reas.

La darrera s'efectua el dia 18
d'abril , amb una excurs i6 a les gui
xeres de Vil ovi del P enedss, excava
cions que hom diu ja eren explota
des en I' ep oca dels rom an s. algune s
d 'aquestes pedreres ab as ten un a no
table profu nd itat , i al seu fon s
s 'han forma t un s estanys d'a igu a de
pl uj a en els quals han fet cria ca r
pes de riu, t ranspor tades exprofes a
aque lls Ilacs pels veins de Les Gu i
xeres. Els infants feren provisi6 de
cristalls de guix de cur iosa t raspa 
rencia .

Seguidament es trasll adaren a
Sant Mar ti Sarroca, visitant l 'esgle
si a rom anica i el castell m ediev al i
anaren despres a dinar a la fon t de
Ia Salut, al cost at de la r iera de P on
tons.

EXPEDICIO BARCELONA
A L'INDU KUSH·1969

Elp as sat 14 d'abril s'efe ctua al Sa
16 de Conferencies de la Biblioteca

Victor Balaguer , l'anuncia da se lec - 
ci6 de diapositives com entades
d'aquesta vi ct or iosa expe dic i6 a una
impor ta nt se rrala da de I'H im alaia.
La confer encia era patrocinada con
jun t ament pel Centre d 'Estudis de la
Bib li oteca i la n ost ra Agrup aci 6,
fen t-ne la presen taci6 en J or di p ons,
m em bre destacat de l'expedici6.

Les sa boroses anecdotes a que ja
ens tenen aco st umats el grup Angla
da-Pons no faltaren pas en aquest a
sess i6. Les exotiques estampes que
ells ofe r ia el pas per l' India i el Pa
quist a no s'escapare n als se us ulls
d'excursion ist es, obse quia nt-nos amb
les antagoniqu es viste s d'uns temples
magn ifies, com el Taj Mahal, i la mi
se ria d'un a pobl ac i6 pauperrima que
conviu amb Ies vaques sagra des i es
pur ifica a les aigiies del Ganges. Els
entrebancs am b la burocr ac ia orien
t al i e ls p in torescos i diferents s ist e
mes de locomocio utilitzats per a
trasladar-se al punt desit ja t , h ost at
ges i v ies de com unicaci6, ens f oren
presenta ts en f orma em en a.

La part alpinistica fou in teressan t
i detallada , amb I'expl icacio de to ta
la seri e de preparatius d'adaptaci6 a
l'altur a i entrenaments, en el curs
dels quals assoliren dive rsos cims
verges, fins al m oment d'emprendre
la proesa d 'a tacar el ISTOR-O-NAL
de 7.398 m. d'altu ra, aquest coles que
h avia ress isti t l 'in ten t de sis expe
dicions an te ri ors i que els nostres al
pinistes aconseq ui re n venee r .

EI nodr it pub lic assistent premia
amb una entusiasta ovaci6 el fina l de
la conferen cia, ag ram t la ag radosa
vetllada.

NATALICI
La fam il ia dels nostres associats

Marcell i F errer i Marg ar ida P at erna
s'h a vist au grne ntada amb la pre
sencia d'un nou fillet , el segon, al
qua l han donat el nom d' Andreu.
L'enhorabona al s venturos os pares.
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