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LA COVA D'E
(1)

LES RONDES

La Serra d'A ncosa és una llar ga serrala da que s 'esten en d irecció nord-est a
sud- oest, d es de les immedi acions del poble de M edi ona, al Penedes, fins al Pont
d 'A rmentera , a I'A lt Camp o A braca en total u-na llargada d'uns 23 km . Queda sub 
d ividid a en se ctors torrnat s per les se rres anornenades d e Puigfr ed, de R ocamur ,
dEsgavellats i de fv ontagut. Hi dest aquen els cim s d el Montagut (962 m. ), Puig' For
migosa (995 m .), Puig Cestellar (945 rn.), Rocamur (82 6 m .) i Puigfred (700 m .).

En cls seus fa dars septentrionals es formen les capcaleres de les r ier es d e
Mi ralle j Ir 1 Llac n.--, le. q ual, co nv ertides m és enlla en Riera de Carme i R iu 
d e-í it lles, r especti varn e t, desemboquen ambdu.es a I'Anoia . En els vessants :meri
d ional n ei: en les r ier es de M armellar, P ontons i el Foix, l 'extensa xarxa hidrolo 
gica 1 les qu 1 . es .ruct ura i d efineix el conjunt de les comarques penedessenques
i e CO l st.itueix a erra d 'Ancosa,. la. muralla natural que les lim ita ell el sec tor N .

Tant aquesta serra co.n quas i t ora la zona que I'envolta, és const it uid a prin
c i ~ alment p r calis ses d el t r iasic. A Migd ia de la serra d isc orre, paral.lelament a
aquesta, la Gran Falla Penedesenca. Altres falles més petites, en el mateix sentit, o
creuant- Ies pe rpendicularmen t , formen una xarxa de fractures geologiques, que són
l ~ l causa fo namental de la fo rmació de la majoria deIs fenomens es peleologics d 'a
quest .n ass ís.

La cavitat més coneguda és indubtablement l 'Avenc d'Ancosa (o de la Pla
na dAncosa ), la qual, en opinió d 'algun filoleg, ha donat origen al nom de la serra,
ja qu e al seu parer la paraula " A ncos a" significa, en celta, la Co va. El nom de
S peluche de A nchosa el veiem en diversos documents del s. XII de I'Arxiu de San
t es Creus, en relació amb I'epoca en que els monjos cistercencs intentaren establir
un cenobi a la Plana d'Ancosa, abans de traslladar-se definitivament a les ribes
d el Gaia.

L'avenc dAncosa fou explorat .per primera vegada I'any 1907 per I'equip
d iri git per Mn. Faura i Sanso Altr es cavitats del mateix sector són I'Avene d'en
Viumala, explorat el mateix any pel mateix equip, i la Cova de la Vall de Serbes,
explorada el 1894- per Llu ís Maria Vidal, del Centre Excursionista de Catalunya.
L'any 1909, el Club Muntanyenc publica el ll ibre Sota Terra, que resumeix les ex
ploracions espeleolo giques portades a cap pels membres de I'entitat en els dos anys
anteriors. El ll ib re inclou el primer catalcg espeleologic de Catalunya, elaborat per
Mn. Faura , i que conté un total de 463 ca vitats. A la zona de la Llacuna són es
mentades les cavitats citades, i, a més, la cova de Can Vilar (o Mas Vilar), l'Avenc
(? ) i la cova de Santa Mari a de Mi ralles , la qual no sabem si hem d 'identificar amb
la de la Sensada () la de Francola.

Queda sense catalogar , en aquella r elació i en altres posteriors, una gran ca
vitat si t uad a prop del castell de Vilademager i que possiblement seria poc conegu
da pels naturals d el país, ja que en el curs d e la passada guerra civil fou utilitzada
com a amagatall d 'alguns pagesos que així eludiren la movilització . En la decada
deIs cinquanta, l'E.R.E. , de I'A.E.C. de Vilafranca i Grup de col.laboradors del Mu
seu, portaren a cap una notable campanya d 'exploració i catalogació espeleologica
a la part muntanyosa d e I'Alt Penedes, amb inclusió d e la se r ra d'Ancosa. En una
de les poques masies habitades del sector de Vilademager els fou indicada l'exis
tencia d'una cavitat situada prop del curiós monolit conegut amb el nom de Roca
del Frare.

Prop de la masia de Can Marquet s 'aixeca un alter ós espadat d'uns 40 m.
d 'altura, anomenat les Roques d'en Seguers o Roca Vermella. Es tracta dels efec-



tes d 'una de les falles transversals, la qual discorre de NE a SW. Al peu de la cin
glera hi ha una depressió longitudinal a tot el llarg de la paret, i a la part oposada
una serreta en forma d'esquena d'ase. Sembla que en produir-se la falla el sector
oest sofrí un desplacament, separant-se de la cinglera de la Roca Vermella i quedan
d islocada la gran massa roquera que la composa. Aque sta dislocació produí la for
mació de la Roca del Frare i alt res monolits m enys no tables al llar z
de l 'esquena d 'ase. P er altra part, a I'i nt erior d 'aquest a, entre els blocs clive lla t
ana Iorrnan t-se una gran cavitat.

Altres blocs despresos davallaren penden t avall fins a estabilitzar-s e. Hi des
taca un gran bloc hexaedric conegut amb el nom d' El Dau . En un de Is seus costat
h i ha un re buidat natural, el qual, conven ientment complem entat am b un m a ge d
pedra seca, const it uiex un exce l.lent abric. Altres blocs disp ersos pels contorns e
veuen igualmen t habilitats com a refugi s. El fet que en aquests llocs i en les vinye
i camps immediats s'hagin trobat destrals de pedra i fragments de sílex treballat
d óna pe u a suposar I'existencia d'un poblat iberi c en aquell paratge. L'agost de
1956, els membres de l'Agrupació Excursionis ta Catalunya, delegació de Vilafran..
ca, por taren a cap un minució s registre i exploració del lloc, excavant-se l'enterra
ment d'un in fant d 'uns 8 o la any , junt al qual es trobaren fragments de cerami
ca hallstatica i sílex, tot pertanyent a I'epoca final del Bronze. Anteriorment, e
propietari de Can Marquet havia t robat en una esquerda roquera una espasa d
bronze, t rencada, del mateix període.

En el cu rs de les excavacions esmentades, els vilafranquins foren assaben
t ats de I'existencia d 'una gran cova, I'entrada de la qual era molt difícil de lo cal it
zar . El 23 de setembre del mateix any s'organitza un grup de recerca, els membre:
d el qual, desp rés d 'intens escoreoll aconseguiren t robar el que posteriorment ha es
tat designada Boca 13. Un cop dins de la cavitat no fou difícil t robar la Boca A, la
qua l quedava completament tapada d 'espessos matolls.

Foren explorades les gale ries que serviren d'amagatall en el curs de la gue
rra civil, i es baixa al pou que hi ha a I'extrem d 'aquestes. Un cop a baix davalla
re n pe r una tartera de grossos roes que finia en una gran sala en la qual foren tro
bats diversos cranis braquicefals, ossos i cerámica propia del Neolític. La cambra
de grans proporcions fou batejada amb el nom de Sala deIs Cranis.

Des del primer moment s'aprecia el tracat laberíntic de la cavitat, pel qual
motiu Ii escau el nom de Cava de les Rondes, per les giragonces que cal efectuar
per recórrer les infinites galeries entrecreuades. Pero ens asseguren que la deno
minació té un orígen faceciós, relacionat amb una juguesca establerta pels explora
dors i topografs en quant a costejar rotativament les begudes refrescants, cada ve
gada que enllestien la tasca espeleologica,

JOi\N VIRELLA

NOTA

Se recuerdo o los socios que lo proximo circular

corresponderá o los meses de Agosto y Septiem bre

conjuntamente.



TICIARI
EL PRESII)ENT, ACCIDENTAT

En. el curs de les passades festes de Pentacosta, el nostre President, en Josep
Blanes, tingué la dissort d'accide .itar-se en el curs d 'una excursió pirinenca als
Bessiberris. En creuar la ri era que baixa d'aquells se rrals , prop del gran llac, cedí
una placa de glac i caigu é amb tan ms la fo r t una que es trenca una cama . Els seus
companys, [ani F . i A . Torres, tractaren d 'habilitar una llitera per ransportar el fe 
rit, pero els esf'orcos van resultar inútils per fa lta d e mat erials adequats . No hi
hagué altra sol ció que baixar un dels co mpanys fins a la car retera i anar a cercar
auxili a l i lla, on e e s de ombers té organitzat n equip de Sa vament de
Muntanya, els excel . en u me ibres el qual s 'encar regaren de rescat del nos re
co mpany.

raslladat posteriorment a Vilanova i assist it, als poc s di es, pels servéis m e
dies de la .M Lt t alitat Esportiva li a estat tractada a Ira t r a, en a q t al ha
via sofert desplacament d'o , i actualment es traba a casa seva amb la cam en gui-
xada. E que en t é per un parell de meso . lentr es ant , es fa a arr e e
P re idencia de l 'Entitat, el ice-P e ident, en Xavier Ca d e .

UN D'ESCOMBRE lES

e se trn anari "El Eco" de a veín a població de itges, ens as sabentern de la
ins t a .lació 'u n abo a or 'esco reries en na explan ropera a le ru: es
d el Ca st elle de Gar a , an .ga fort i ca ió m edieval sitr a . alt d' uns enya s
que p ern ontempl r ot p sant per a ca rr e era o d es el tr n .

A q iest "diposi ca tr o " est a d estinat a .rebr c les deixalles del poblats i
nuclis d Gar - s: a Gin est a , allbo a . els ca m ing ituat en aquell sector . El
classic it ine ari e Ga raf a e lussa pa sa él oc ant les escomb a ies o a que el
fa ra r eb u jable. El lloe no és °e lluny de la zona urban i zada de xalets a s pro-
pietari s de s qu als ma eída a gracia ue e tar I'abocador, per rnés necessari que

sigui .
El mal exem ple de I'abocador bar celo ní va donant els seus fruits, i els res

ponsables de torn cer quen les soh cions que els semblen més fact ibles, sense cap
consideració als possibles afe ct ats ni a la degradació del paisatge.

(Els articles només reflexen les opinions de Ilurs autors)

President: Josep Blanes Circular: V. Carbonell Secretaria: Montserrat Bartí



SECCIÓ DE CULTURA

(Grup d'lnvestigacions Arqueoloqiques)

Prospeccions a I f o n dal d e Vi I a d e 1Io p s
par X, Virella

Prosseguint la nostra tasca de localització i catalogació deIs jaciments ar
queologics del Garraf vam dedicar durant els mesos de Febrer i Marc un seguit de
jornades a I'exploració del "Fondal de Viladellops", per tal de reconeixer la Cova
del Pi, anys enrera est udiada pel Delegat d 'Excavacions Arqueologiques a Vilanova,
Sr. Bellmunt. Teníem, per altra part, notícia que en aquest fondal es trobaven al
tres caves, de possible interés arqueologic, el que s'ha vis t, en part, confirmat per
les cates practicades i les troballes superficials.
BAUMA DEL·S MASETS

Est a si t uada a uns 700 metres de la carretera a la vora dreta de la riera,
poes metres per damunt p.el talveg i enfront d'uns safareigs de sulfatar . Es una
gran bauma amb bo nes condicions d 'abric . Té uns 6 m etres de profunditat per S
d'amplada i 4 d 'alcada. El pis és de roca i el sediment existent esta molt remogut.
EIs m aterials es troben m olt barrejats i fragm entats . Havem recollit diversos esclats
de sílex, un petit gratador fin ament ret ocat , alguns fr agments de cerámica ibérica,
que no dónen cap fo rma, i una moneda de co ure amb la llegenda BA RCINO CIVI
TAS 1612.
COVA DELS TRES FORATS

Remuntant UTIS 30 metres la sant dret del bar ranc i a uns 200 m. de la
"Bauma deIs Ma ets " e direcció a .a ar etera, es t raba al costat mateix d 'un co
r ri ol la Loca de I'av nc'~ li él" i ;:l no list! ,n ia la ., ova dels Tres Forats" ,
Co m totes les avitat est di ades és 11 a surgencia fossilitzada en avanca e rs de
degradació . Presenta bones condicions 'ab ~ i c , malgrat que hi hagi na cata de 50
cm.

Ca a detall anecdo ic a egirem que hi vam trobar " un sílex" que, en prin
cipi ens a sem bla un gratado , així . tot, un entes arqueole g del Museu Ar ...
queologíc de Barcelo na va classificar la peca co m una "pedra de fusell" (pedrenye
ra) de les utilitzades en les arm es d e foe d els segles XVII o XVIII.
CaVA DEL PI

Es t raba a un nivell superior al de es caves esm entades anter ior ent i a
uns cent metres d e a " Cova dels Tres Forats", en di recció a la carrete a. En els
treb alls efectuats I'any 1 "55, en aquesta cava, es van recollir dos grans de collaret
de pedra calica, un petit n ucli i un esclat de sílex i alguns fr agments de cerá mi ca
que van permetre reconst rui r part deI s fans d'una ger ra. EIs materials es tan expo-
sats a la Secció Arq .eolozi a del useu de la Geltrú (1) .
TRüBALLES SUPERFI AL

A prop de la " Bauma de s Masets" abunda la cer ámica del tipus campania,
iberic i roma. A quest nucli ibero-roma va ser estudiat anys enrera, pero es va con
siderar de poca importancia, motiu pel qual les referencies bibliografiques són poc
extenses (2). Al Museu Monografic del Cas tell d'Olerdola són exposats alguns mate
rials d'aquest jaciment, amb la indicació "cerámica ibero-romana de l'ermita de Vi
ladellops". Són tal com els que havem recollit, trossos de cerámica de diferents
classes, ibérica decorada i llisa, gris ampuritana i "terra sigil.lata".

No lluny de la "Cova deIs Tres Forats" vam recollir un tros de destral, co
rresponent aproximadament, a la seva meitat inferior, de basalt, finament polida.
Les seves mides són: llargada 42 mm., amplada 49 mm., i gruix 18 mm.

(saguaix)



PROSPECCIONS A L F ü NDA L DE VILADELLOPS

A pocs metres de la carreter a i per sota d 'un grup d e cavit ats sense condi
cions d'habitabilitat que havem nomenat "Forats de la Fita" hi ha gran profusió d e
sílex molt deshidratat . La m ajoria són esclats sense treballa r i alg unes masses per
desbastar pero la presencia d 'un eina de doble ús, un perforador-t allant retocat i
un fragment de fulla sen zilla de 2 cm . d e llargada i secció t ransversal t rapezoidal
ens fan pensar que possiblement estem en presencia d'un taller a I'aire lliure. L'es
tudi d'aquest suposat t all er és molt di fíc il degut a la molta brolla que cobreix la
zona . H i hem r ecollit, t ambé, part del que creiem que és una pedra d'esmolar, de
gres vermellós molt compac ta.

L'equip de recerca el van co nsti t uir J. Virella , J. Ferrer, J. Sabria i X . Virella ~

Els materials ser an exposats t emporalm ent a les vi trines del nostre local 80

cíal. Desp rés passaran a disposició del Museu Monografic d'Olerdola,
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37. 8 arx Excursio ista de Reg laritat
de atalunya

El di a 13 de maig, amb un esplendi t dia , s'efcctua aquesta marxa, la mé s
popular del calendari excursionista, com ho prova la inscripció de més de quatre
cents excursionistes d e la ciu t at de Reus, i es realitza pels contorns de la Serra de
la Mussara i riu Siurana,

L'itinerari s 'iniciava al Bosc de l 'Agustenc, prop del poblet de la Mussara,
i seguia cap a la Font de la Salut, carretera de la Febró, Riu Siurana, Font Senglar,
Cingles del Barranc de Prades, el Grau, Molí de l'Esquirola, Barranc del Gorg, les
Gorgues, Collet de la Torre, Gallicant (control de dinar), i Plana de Verdú, final de
la. cursa. El camí era molt ben escollit i creiem que la gran majoria d'excursionis
tes participants en van quedar plenament satisfets, gracies als canviants paisatges
on veiem que es combinen bellament el rocam, I'aigua i la vegetació. La nostra sin
cera felicitació als excursionistes reusencs.

La classificació dels nostres equips fou la següent :
Lloc Dorsal N oms Punts

29 294 N. Jorba - J. Planas 26
32 99 M. Prats - JG Rafols 26
39 53 Ll. Daviu - A. Llurba 27
49 387 Tina M. - Blanca F. 28
55 102 Assumpta B. - Jani F . 29
65 401 l. Serrano - M. Raventós 31

212 38 V. Carbonell - J. Virella 46
236 269 S. Baig - J. Mula 49
237 68 D. Margalet - J. R. Sabría 49
238 1 J. Blanes - Pili M. 49
239 14 R. Martí - Maria P. 49
255 207 l. Ruiz - N. Sánchez SI
263 29 Isabel R. - J. Toledano 52
350 170 T. Muela - J. Gudín 118

L' A. E. Talaia queda classificada en el nove lloc entre les entitats, amb 79
punts.
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Creuer Canari es, 34 - T 1. 893 29 98 - Vilan ova i la 6e lt Ú

SCO K
COMPRA VE DA D'EMBARCACIO

DISTRI UIDOR DUCATI

8ant Josep, 1O - Tel. 893 30 89 - Vilanova i la 6eltrú

Ta ler reparaci ó de motos,
venda e maq ui ari a agrícola

reparació de maquinaria agrícola

Tenis
Ma eria esportiu per:

Fútbo - Hockei - Basquetbo - Atletisme
Alpinisme Esquí . Gimnasia

Tenim tot el que necessiteu

VISITEU- OS A: Rbla. Vidal, 17 - Vilanova i la Geltrú

T. G. VllASECA - Villa nueva y G elt r ' - 1973




