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El cognom esta estr etamen t IIi gat
a m b el poble dOlivel la. En el docu
ment f undacional d el nau n ucli de
p oblacio (que es el que ha subsistit
fin s a ui d ia), datat el 1164, s'especif ca qu e estara sit uat en el P 'u,ig
d en C,abot. Possib lem ent la font estava si tuada t a m be e,n terrenys propietat ,d e I'esm en t at Cabot, d'e qui
prendr ia el 110m. A questa font la
veiern documentada el 133,0, 'c om a
af'r on ta ci6 de 'la finea del Raudell,
Aquest a surgencia e s d e degotall,
protegida amb volta ,d ,e COIC'O. Esta
situada a la riba esquerra del Fondo
de 1 Ignasi , al co star -de I'an tic cam i
de ' R i'b e s a Olesa ,d e Bonesvalls, i a
la meitat, m es 0 menys, del trajecte
en t r e Mas Berenguera i el caseriu
die 'Lion a. Li fan cost-at un espies
can y ar i tres grOSSOSJ pins, N ormalmie n .n o es sobreix sobrepassant el
n ivell del bassiol.
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LES
T ambe es coriegud a a questa sur gen1c ia amb el nO(lTI ,d e' F on t d el
Corral O'U, per robar-se a: poca dist ancia d'aquesta m asia. Des die t mp
im rn cm or ial e r ef er encia de partie
de terrne arnb Begu es., i ai xi Ia
veiern ve sm en t a da en di versos docu ments d el segle XVII ,que descriue
la r odalia d'Olivella .
Est a situada a la r iba esque rr a d e
la Riera Id,e .Iaf r a mes arnun t de
I' aigu abar r eig amb 'e l fondo de Vallgrassa , Es una f o'ntdede:gotall l a
propia erosio de Ia qual ha exca at
una bauma, Les parets que f ormen
el IC'Q1CO son de' pedra picada i bien
arren.gler'a'd'a con st r UlC,ci6 que suposerrr es rernunta a l 'Edat Mitja. ns
esglaons davallen fins al fons de' Ia
depressio formada per Ia font, En
epoques plujoses I'aigua arrib a a
sobreixir !p e r' l'entrada, situada a
certa altura. A la part oposada de la '

en

r iera hi 11a un POll excavat
data
recent i un «com» de ciment armat.
FONT DiE LE:S PIQUES
En la Iinia de contacte ~ ,d e (d ues capes geologiques difererits (calisses i
margues) s'or iginen unes surgencies
en forma Id e degotalls. En la mateixa roca foren excavadss unes piques
i trinxeres per a recollir l' aigua i canalitzar-la fins a una gran pica situa- cia al peu de I'immediata masia,
Aquest mas porta des ,d e temps immemorial el nom de Les Puiques,
agafat Id e la -f'on t . D'aquesta gran
masia, avui dia semi-enrunada, en
tenim noticia de I'any 1591, en que
n'era propietari Pere Raventos,
La casa queda situada sota el Puig
d;e La Mala, en el cami de Can Grau
a Can Jaques de Begues, En el passat segle -p ass a a f'ormar part de la
hisenda de La Plana N avella. L'aigua de Les Piques era canalitzada
fins a la- casa-palau. En un costat de
Ia tuberia sif'onada qu·e passava per
·sot a lariera ·d'e Jafra hi havia una
aixeta de pas! molt utilitzada pels
pastors. El propietari . i restaurador
de la finca, Pere Domenech i Grau,
horne excentric les originalitats del
quai han adquirit a traves dels anys
una aureola semi-Ilegendaria, feu
tancar l'aixeta amb una portella i
candau, cosa que' ocasiona diversos
incidents amb la gent de la contrada. Aquesta conduccio es encara utiIitzada avui dia.
FONT DE LA FACINA
Prop dell cami Ide Sitges a La Plana Novella, entre Can Mar,ce i Jafra,
hi ha una masia enrunada pertanyent a Can Merce, Un fondet
que porta tambe el ncrrrde La Facina passa pel costat ,d e la ruinosa masia, i en ,e l seu Ilit, entre el cami de
Jafra i La F'acina, hi ha aquesta
font len fo:rma Id e coc,6 cobert. Per
uns qu"ants esgIaonses baixa fins al
bassiol Id e l'aigua naixent, la qual es

de

conduida p-er un aqueducte
construccio rnolt antiga fins a I'hort .im mediate ~Al costat de la font hi ha
un a beurador de pedra.
FONT DEL REleT-OR

El nucli antic d'Olivel.la queda
bastant allunyat de I'actual poblacio.
Dalt d'un turo que es partie de termes amb Avinyo:net,es veuen les
minses parets del uue fou el castell.
Pels contorns es troben Testes de
ceramica iberica, Mes avall, en direccio E'. hi han les rumes de Ia vella capella romanica, i passa t un collet ens top/em amb les destartalades
parets de Ia Masia del Rector, c'a~a
que fou la darrera supervivencia
d'aquell nucli primitiu.
Un centenar de metres cami avail /
des de Ia masia, en direccio al Fondo
de la Cervera, trobem la 'Font del
Rector, petita mina-coco les aigues
de la qual son canalitzades fins ados
safaretjos bessons, Normalment hi
raja un cabdal bastant abund6s

rou-coco

DE MAS VE,ND'RELL

En un document d,e l'Arxiu de Can
S!urioll, datat el 1662,. en el qual es
consigna Ia venda duna pessa de
terra del terme Id e J afra i que havia
estat ~de Salvador Ven,drell, pages,
s'esmenta com a afrontacio el POll
dels Canyers, Creiem que aquest P IOU
es el que avui coneixem com a coco
del Mas Ve·n1ckell.
Esta situat prop del Mas Vendrell,
a la riba oposada del fondet que
passa al peu de la masia i desemboca a la Riera de J afra. Al IIi t del
fondet hi ha un atapert canyar, cosa
que podria originar el nom primitu.
Es un pou-coco .d'aigua naixent, EI
liquid hi es abundos i en alguna ocasio ies sobreix enfora, Seguint cami
amunt en direccio al de La Plana
Novella, hi ha un altre pou mes antic amb el sostre de volta erunat. Al
costat hi ha ·u n ab,e:uradQr de pedra.
JOAN vntELLA

Dies 17 i 18 ,de Juny 1972
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Guardiola de Font - Rubt

foe de camp - jocs - marxes
iniciaci6 a la muntanya - natura

Per mas details i inscripci6 al local
social de I'A. E. Talaia . - Carrer
Anselm Clava, 3 - Tel. 893 12 57

'EXP O SI CIO
ARTlS·TICA-DO·CU!MENTAL

II CIC'LE D'EXCURSIONS
PER A INFANTS

Organitzat pier la Seccio de Cultura Id e Ia nostra entitat amb collaboracio del 'Ce n t r e d'Estudis de Ia Biblioteca-Museu Balaguer, i del 20 de
maig al 3 de juny, hem p,ogut con~
templar a la Sala d'Exposicions d,e
la darrera associacio, una magnifica
exp'osici6de dibuixos a la ploma
confeccionats pel nostre consoci Antoni Ordovas, el qual, amb el titol
de «Catalunya .romanica» ens ha presentat rnesd'un centenar d'excellents
il.lustracions ·d e I'art romanie catala
classificades per comarques,
De la nostra contrada i concretament 'd el Penedes hi havia dotze
exquisi tes mostres,
Desitjem a I'amic Ordovas no Ii
manquin I'espe rit i la fermesa que
demostra en el present treball, a fi
de que pllgui continuar amb abnegacio Ia tascaque te proposada i tot
just iniciada,

El dia 7de maig s'efectua una €'Xcursio seguint l'itinerari des de Sotaribes, Can Ramonet, Font d'en Sidro, La Coma, Sant P Iau i Ribes, S esmorza a la Font d'en Sidro i despres
de [ugar una bona estona en aquell
indret, la rnainada segui cap a la capella de Sant Pau per tal de visitarla. Els infants tingueren la sorpresa
de trobar-hi hostatjat el Drac de Hibes, el qual era sotmss a reparacions.
Participaren en aquesta exeursio 49
infants i 7 acompanyants,

01 C'AMPIONAT SOCIAL
DE PING-PONG

Es comunica a tots els socis, que
duran t els 'm es as de J uliol, Agost i
Setembre tindra Iloc en el nostre
Local Social el ja tradicional Campionat de Ping-Pong..
Tots els Que vulguin participar-hi
podran apuntar-se a partir del dia
15 d;e Juny fins aldia 30 del mateix meso
Aquest Campionatestil organitzat
per la Seocio D'Espeleo (G.E.T.); hi
hauran dues 'c at egor ies: Femenina
i Masculina,

HISTORIA DE CALAFELL

EI nostre bon amic en Joan Santacana i Mestre, de Calafell, ha publ.icat una interessant monografia historica del seu poble, amb el t.itol
d'«Els homes de Calafell». Amb l'aparicio d'aquest opuscle, la bibliografia comarcal s'enriqueix amb un nou
exemplar en el qual l'autor exposa
el desenvolupament, des dels temps
primitius als nostres dies, d'aquesta
poblacio meitat camperola i meitat
marinera del Baix Penedes, La nostra enhorabona.
.NJE CR O,L OG IQ UES

Hem Id e Iamentar la defuncio de
la mare d'Argimir Granell i del pa- ··
re d 'An toni Ordovas, Des d'aquestes pagines testimoniem als nostres
. consocis el rnes sen tit condol, ~
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'X V ASSEMBLEA
INTERC'OMARCAL D'ESTUDIOSOS

SUiCU,RSAL DE L' AFRICA AL
BAIX PENEDES

El dia 14 de maig, en representacio ide l'Entitat, un grup Ide socis assisti a I'Assemblea d'Estudiosos c,elebrada enguany a Terrassa. Es visitaren el Museu Municipal d 'Art, el
Museu, Provincial Textil i el CastellCartoixa de Vallparadis. L'Acte A.cademlic s'efectua en el Teatre Principal, on foren exposades .un a serie
dinteressants ,p on encies relacionades amb la ciutat, Segidament s'efec,
t 1u,a unarecepci6 a I'Ajuntament, i a
continuacio Ia visita a la basilica del
St. Esperit per' tal d'admirar el magnific retaule major.
El dinarcolectiu fou servit als salons del «Gran Casino», Els assistents forerr -obsequiats amb un voluminos lot de publicacions terrassenques, Despres dels habituals parlamerits de sobretaula, ,e l , grup d'assembleistes (quelcom minvat a causa d'una sobtada p~u\ja) vrsitaren
les esglesies visigotico-romaniques
d;e Sant Pere admirant-ne el con[unt arquitectonic i les restes de les
pintures visigotiques.

Nauf'ragat el projecte d 'instalar un
pare africa (I) a la muntanya de
Sant Llorenc del Munt, sembla que ·
esta prosperant l'intent de situar-ne
un altre en el terme d 'Albinyana, a .
p 'OrCS quilornetres d 'EI V!en,drell. En
una extensio de cent hectarees, en- ,
cerclada per u·na solida barrera de .
tanca, hi ha el prop6sit de construir'-·
hi tres llacs artificials i plantar-hi .
pels contorns especies vegetals afri-~
canes per entre Ies quals hi habita- '
ran en completa llibertat elefants,..
Ileopards, micas" antilops, [irafes, 08-:,
sos, lleons, cebres, cocodrils i diver~·
ses aus aquatiques, De moment ja..
han arribat tres rrnoceronts.
L'empresa promotora, que porta el'
nom de «Safari-Leon, S·. A.» , anuncia.
tambe el proposit de contribuir a habilitar un museu que posi de rel1eu
el conjunt arqueologic de Ia Covaavenc de Vallmajor.

ElL PANTA SEGUEIX CURU,LL

' EI Panta del Foix no tan sols segueix sobreixint-se des de primers
d 'any sinc -q ue a cada pluja intensa
Ia triera baixa turbulenta, Un aiguat
caigut el 2 de maig ocasiona una fur iosa rierada que deixa molt mal paratcl gual del Moli d'en Galtes, pas
obligat per anar a l'Ermita de Lurdes. Confiem r-n q'ue pel mes d'octu-br e la r iera haura recobrat el seu
posat normal. .

Enel curs _de Ia pass-ada Fira dels
Enamorats, celebrada en el passat
maig a Vilafranca del Penedes, hem
tingut ocasio de veure ell I'estand
patrocinat per I'Ajuntament, diverSOSi planols dels projectes a realitzar
en el future Les autQtpi~tes,.d.e patge,
naturalment, cobreixen tota la comarca, Aeroports, sobre el paper,
ri'hi havia ner ·/do!n ar i vendre, i ens
ha .sobtat ·t r o!b ar-n·e' un de projectat
amb el nom ·de «Aeropuerto SitgesVillanueva», als voltantsde Puigmolto, 'p·r op ,de Xir iguera i Can Miroriet. '

8

9 de Juliol

Participaci6 a la XXVI Marxa
Nocturna d'Orlentaclo
16, 17

18 de Juliot

Participaci6 al XIV Rally
d'Alta Muntanya

SECCIO DE MUNTANYA

SECCIO DE. CULTU'RA

ASSEMBLEA G·ENE:RAL
E.XTRAORDINARIA DE SO'CIS

Dia 20 de Juny de 19'2
a les 9 del vespre

Dia 26 de Juny de 1972
9 del vespre

ASSEMB·LEA GENE,RAL
E,XTR·AORDINARIA DE SOCIS

amb un un vunt unic:

amb un punt unic.

E·L EC'CIO D'E PRE.SIDENT

ELECCIO DE PRE,SIDENT

UN SIMI FOSSIL AL
MASSIS DE GARRAF
Una interessant troballa p'aleonto.I ogica ha estat feta recentment en
descobrir-se lies restes d'un simi de]
quaternari ( 1 m ilio danys) pertanyen t al grup Id e ca tarrins. El lloe
de Ia troballa es la cavitat coneguda
arn·b el nom de Cova Bonica, situada
en les imrnediacions de l.a Vall de
Joan, ell. terme d'e' Castelldefels, prop
de la Fori t ide la Ginegra.
EI primat mes antic dels descoberts fiins avui dia, es el lermirid
trobat a Wyoming (U. ,S!.A.). P 'ertany al peri ode, Terciari inferior i ·
horn creu que te seixanta milions

da n ys. Els simis n o es feren presents fin.s al oligocen, essent un dels
exemplars mes 'a n t ics el Parapithecus, des cober t a E.gipte.
E:Is catarrins son exclusius de l'antic continent i es caracteritzen pel
seu emba nasalestret, formula dentaria id en t ic a a Ia del horne (2.1.2.3/
2..1.2.3) i la eua mai premsil i fins i
tot atrofiada.
Actualment les . re.ferides restes
trobades al Massis ,d e' Garraf estan
dipositades al Laboratori de Geologia del Seminari ,de Barcelona i s'efectua el seu estudi pier un especiaIista angles.
/

XAVIER VIRELLA

Secci6

de

Cultura

CONEGUEM L'ID,IOMA
Barbarismes en els verbs

Tenim per exemple el verb ometre.
qUfe si el conjuguem .con si fos de Ia
3: corijugacio, es a dir amb la f01'1Jna

Hi ha una llarga Ilista de verbs de
la 2.h conjugacio, els quals, per in"
fluericia dels seus corresponents en
castella, son usats bastant sovint
com si fossin de la 3.a conjugacio,
es a dir, acabats en ir, creant aixi
una serie Id e barbarismes que cal
bandej ar.
Exemples:
I1NlCiOR R E,C TE

CORREICTE

Abatir
Abatre
debatir
debatre
combatir
combatre
rebatir
rebatre
incluir
incloure
decluir
recloure
excluir
excloure
infundir
infondre
difundir
difondre
confundir
confondre
incurrir
incorrer
recurr ir
recorrer
discurrijdiscorrer
in terrumpir
interrompre
corrompir
ccrrompre
prorrumpir
prorrompre
irrumpir
irrompre
emitir
emetre
amitir
ometre
adrn i ti r
admetre
concebir
concebre
pe rcibir
percebre
subscr ibir
subscriure
inscr ibir
mscr iure
Cal remarcar, pero, que no es nomes en els infinitius on es cometen
les incorreccions, sino que aquests
infinitius-barbarismes, originen unes
formes del. verb falses i per tant incorrectes,

incorrecte OMITIR ens donara les
formes f'alses: Omiteixo, omdteixi,
omitim, ornitint, omitit. Que co'nju-'
gat en la forma correcta seria: Orne-tal, orneti, ometem, ometent, ames.
Atencio dones 'a a,q'uestes formes;
N'O DIREM:
Combatirn
cornbatirern
inclueixo
incluit
difundeixo
ocurreix
ocurr ira
in ter r um pe ix
interrum p·i m
concebeix
concebira

SINO::
Combatem
combatrem.
incloc
inclos
difo·nc
ocorre
ocorrera
interromp
interrompem
concep
concebra

Aurelia Rion

D,issabte, 10 de Juny
Ales 10 de la nit:
FESTA DEL REPARTIMENT DE
P 'R,EMlS

temporada 1971-72
Projeccio ,d e p'el·licules. cedides gen,
tilment pel Institut Francais Id e
Barcelona:
«LE ·C:OrNIQlU ERAN T DE L'INUTILE».
«SIPHO'N 1.122».
«SLALO'M}).
«,CALANQUE:S».
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Taller reparaci6de rnotos,
venda de maqulnarla agricola,
reparaci6 dernaqulnar!a agricola
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