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federación catalana de montaña
federación catalana de esqui
comité de exploraciones subterráneas de cataluña
asociación española de camping l:j caravana
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e te rreny n e r oba -el jacinent. a ce rámi ca es a repre en tada per
e 50 fragm ent . El .r os mé gran
olament 6 cm com m ida m áxima,
n obsta t n 'hem re 11i amb ecoració
la tic a cord n i mugron ) i am inci i n (¿ca di 17 a mé de di ver es v a re e i · fons perfectament aracterí tic
e Teneolitic.
ílex e relativarnen esc á i de poca

im p rtancia : onze e e at, al gun d'ell
a lb enyal de alla intencional,
a pi ta pe r a la 1 calit zació d'aquest
ja iment en a va donar un ragment de
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e fricci ó de gr ani , trobat a e a a di t áncia i po siblem en relacionat
am b le altres tr baIle .
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ecen ment han e .ta
ocalitzat
n tra equip de recerque a a erra
la reueta Ribes) reste cer árnics i
í ex que en delaten la possibilitat
'e i tencia d 'un on de cabana en
inimediacion .
que t tipu de jaciment é molt p e
reqüent al Penedes, mé concretament,
creiem que és el primer q e ha estat 10calitza al Garraf.
e tan molt
EIs materials recupera

EPULCRE D
MERCE?

Pel desembre de 1 any pa at vam tenir
n tícia de que a la finca e an Merc é
'ha ia trobat una epultura al llaurar
na feixa destinada al conreu de la
inya, nterrogat els actuals propietari de la finca en
an dir qu e record áen ha er vist un crani i un p at trobat
en a ue ta epultura pero que d 'aixo feia
més de 20 any , quan encara era propietari del terreny el Docto Jacas, resien a Vilano a i al qual e va n entrega
le referides trobal e .
egon el maso er, aque ta feixa olament e
a trebalIar negada, pel que
1 emplacament de a epu tu a i le lIoses
e que e tava formada e ara eren vi.ible .

Com que el dit jaciment no havia estat
escavat sinó remogut vam creure convenient completar, dintre del possible, el
seu estudia Efectivament es va poder
determinar l'emplacament exacte de l'enterrament ja que el terrenypresentava
ací una depressió. Les lloses estaven
amuntegades a pocs metres. El garvellat de la terra que reomplia
el buit deixat per la fossa va proporcionar solament cinc petits fragment d
cerámica vermellosa amb molt de engreixant calcari.
Aqueste restes cerámiques poc intere
tenen per si sole , no obstant, com que
les seves característiques són identiques
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El foc ha seguit devorant els boscos
a tot el llarg del mes d'agost. Concretant-nos a les comarques del Penedes
i Garraf hem vist zones incendiades al
llarg de la carretera de Vilafranca a la
Llacuna. Un bon sector ha quedat calcinat a l'entorn del Km. 18,2, entre
la Pineda de Foix i les Llombardes. A
la maetixa carretera i ja dins del terme de la Llacuna es cremaren uns centenars de pins a la Serra de Grataconills, amb greu perill del xalet-refugi,
propietat d'una familia vilanovina, que
hi ha dins d'aquell bosc. Aquest darrer incendi es declara el dia 12 d
agoste
El dia 21 del matei x~s hi agueren
uns petits incendis en el terme de Ribes, un a Can LIoses i urbanització adjunta, i l'altre prop del Mas de la Torreta. El setembre s'inicia amb un in-

a les de la cerámica del jaciment de la
Creueta (distant poc més d'un quilometre creiern possible que els dos jaci- /
ments fossin contemporanis i deguts a
una mateixa etnia.
Una vegada més, el mal entes col·lec
cionisme particular ens priva de la comprovació d'una dada que podria ésser de
gran importancia pel coneixement del po
blament prehistoric de la comarca.
Agraim la valuosa col·laboracio del Delegat del Servei acional d'Excavacion
Arqueologiques, a Vilafranca del Penedes, Sr. Giró en l'estudi deIs materials,
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cendi en el terme de Sauta Margarid
i EIs Monjas, cremant-se unes 32 hec
tarees. Pocs dies despré , a le '
.
ques cremaren unes tres hectárees
dues més en la fondalada del Castel
d'Olerdola, Finalment anotem un aItr
incendi a la finca El Recó, de Ribes,
Es molt remarcable que la majoria
d'aquests incendis han comencat a
costat d'una carretera, cosa que en
porta a creure que més d'un fou provocat, o almenys degut "a una deixade
sa imperdonable. En un deIs darrer
incendis del mes d'agost, declarat pro
de la finca La Cogullada de Canyelle ,
el bosc comenca a cremar simultániament en diversos punts separats. El
bombers vilanovins i serveis d
ICONA han hagut de treballar de va"
lente

f
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IV CICLE D 'EXCURSIONS PER A INFAN-TS':
El dissabte dia 20' d 'octubre -s'iniciá un nou Cicle d 'Excursions per a Infants. Es va'
celebrar una reunió de la ' quitxalla al local social 'on presenciaren ' unes projeccions cinematográfiques i .foren obsequiats amb una xocolatada. La mainada es mostr á 'entu siasmada en reempendre les .sor tides i l'enderná, día 21, un. grup de seixanta infants i
sis acornpanyants agafaren el tren cap a Sitges i des d 'aquesta població efectuaren una
excursió fins al cim del Puig Boronet, excellent mirador des d'on s'albira una esplendida
panorámica deIs contorns sitgetans. A primeres hores de la tarda es feu el retorn cap
a Vilanova.

XVII ASSEMBLEA I NT E RCO M AR CAL D 'ESTUDIOSOS
El dia 21 d 'octubre un nodrit grup 'de socis de 'la , T~lai'a; j untan;el1t amb membres
del Centre d'Estudis vilanovi, assistiren ala XVII Assemblea Intercornarcal d 'Estudiosos
celebrada aquest any a Santa Coloma, , ~ e! Queralt. .Es visitaren els indrets histories i
notables de la població i seguidament e]~'! assernbleistes es concentraren al cinema local,
00 s'efectuá l'acte academice
Referent a aquest, henl de manifestar que d 'un temps encá eIs organitzadors procuren aplegar un ' m áxim de ponencies j cornunicacions com a exponent de l' elevat nivell
cultural . de .llurs poblacions i comarques. Aquesta lloable intenció queda Ilastimosament
ofegada a causa del breu resum q.ue els ponents han d'oferir als assistents per no . fer
"acte .inaca bable. Tot i aixo , s'hi esmerca molt ,d e temps , no quedant-ne quasi gens per
stablir els habituals contactes informatius entre els estudiosos. Com que les ponencies
] cornunicacions no són editades, fora d'alguna esporádica ocasió, resulta que I'estorc
cultural per elaborar uns acurats trebaIls queda estéril 'en restar inedit. E fs organitzadors
de les properes Assemblees (la propera sera a l'Espluga de Francoli) haurien de reflexionar sobre aquestes questions.
FIR.ES DE NOVEMBRE
En els curs de les passades Fires de ovembre l'A. E. Talaia munta un stand en
el qual s'exposaven les diferents activitats portades a cap pels membres de l'entitat, amb
un intent de promoure i incrementar les practiques de I'excursionisrne entre la joventut
ciutadana. .
" , H i figuraven un seguit de fotografies de mida gran amb temes d'escalada, esp~
leologia, esquí i excursionisme en general. També d 'audicions de sardanes i desfilada
de ' comparsers, Aixi mateix hi era exposada una mostra de les diverses publicacions que
editem, i aIguns trofeus socials conquerits pels nostres marxadors.

(Els articles només reflexen les oprruons de lIurs autors)

N O T 1:C··I A R·1
ITI ERARI EX·CURSIO . ISTA
En el but letí del C. E. Pirenaic e rre po ent als me o de setembre-octubre, el
nostre bon amic en Pere Sanjaume, Delegat de
arxes de la Federació Catalana de
Muntanyi me publica el r-elat de 'la Cur a Social celebrada el 'pa .sat mes d'abril, entre
Carme i
ediona. La preci a 'descripció de 1itinerari i 1 acurat gr áfic que l'acompanya
en fan un treball meriti ssim, per la qual cosa Ielicitem cordialment l'autor.
LA CE TRAL ERRABU DA
De pré : de ser ' rebutjada pels cubellenc i i ano ins la entral t érmica 'pr ojectada,'
a la e emb cadura del ' F .ix ara es rurn eja un pO. sible emplacament en . un lloe del
litoral ntre Torredembarra i
tafua. Entre ' aquestes p bla i n eínes ú icament hi
ha el turó des . unts , farcit de alets en el -.:'ector de Ile ant i amb zones' encara sense
. parcellar cap a ' ponent, .que és precisament on hi ha emplacade les importantíssimes
'restesarqueologique del pob at antiqui im de etma. ·

üTES 'D'E L CA : PA . E T
del ant del
éu s. e
a m iadem deIs companys,
Oin el darrer e m
amb n altre aque ta n a edició del nostre cam] i. i ants que han
pamentee de Tard r .
Una egada mé , em iscut ambient de ampament en els di ersos aetes que
'han "celebrat dura ' t aquestes 36 hore d e barjo amb una acampada d'una trentena
de tendes un bon om ree i itants a 1 h fa del Foc e Camp, enguany torca animat,
després, al mati amb un de per ar una mi a fred i en ó , l a ribada de X Cross, alegre i e gota s al ma ei temp per 1 estere que representa po e arribar: més tard els
respectius participants del oncurs de ·D ibui Rapid i la Ginkama amb afany de bones
cla ificacio s, han supera les di erses pro e a lencer o
, L 'h ra e a dansa p ular ha arribat també amb les ane e que han fet i han desfet '
unes ardanes, deixa t 'as, als nostres Bordegassos que o fent-nos eneongir el cor,
han ei ecat e s . e s ca e
umans al .s ó de ' a gralla.
1 la quitxa la tam é ' a ingut el seu racó d e plai, tre cant la tradicional olla de .
caramels, rre t din de
a
o fent una carrera de ia le i aigudes, i acabant amb "
gran
la ada.
Com éiem dones la balanca s'ha decantat del
at
itiu i ens donem per satisíet i
sa re en
deu guardar n 'a legre record, 'aq ue t ampament-Aplec 1973.
Ens re ta només agrai la , Habora ió i participació de tot els qui han fet possible
que es p és a erme. Pa i-ho bé i fin l'any que ve!
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President: Josep Bienes

Circular: V. Carbonell

Secretaria: Montserrat Bartí
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Qui rensa
lo toponimia

deis mapes?
No pretenc fer un assaig sobre toponímia, ni tan sols posar-me en qüestions de
reinvidicació dels toponims catalans. La intenció d'aquestes Iínies és únicament la de fer
notar les enormes incoherencies que es poden trobar en un mapa, provocant, ja que no
la indignació, el possible somriure del benevol lector.
La toponímia deIs palsos catalans és, naturalrnent, difícil per al cartógraf que no,
domini el nostre idioma, pero, seran justificables errades com aquestes?
Mapa del Servei
Cadastral
Sol y Cruz
Mas Chicarro
Calomirall
Casa del Betranet

Masia de Aspatagont

Mapa de la Comissiá
d'Urbanisme
Salicruz
Mas Clucarro

Casa del Belnaret
Punta de la Desenroscada
Masia de Aspatagoni
Cañada Real de la Sardana

Can Chirona
Asplanas
Barranco de Turiols
Barranco de Turiols
Mas Escoloma
Barranco de Borrelleras Barranco de Botielleras
Cent Garrofells
Cent Garrofells

Grafia correcta
Solicrup
Mas Xicarró
Cal Almirall
Casa del Bertranet
Punta la Desenrocada
Masía dels Pelagons
Carrerada Reial de la Cesdanya
Can Girona
Barranc de Trullols
Les Planes
Mas d'En Coloma
Torrent de les Borralleres
Cent Garrofers

Com amostra, já esta bé! Molts altres en podríem afegir. EIs deixarem, pero, per
un altre dia.

QUINZE

DIUMENGE, 16 DE DE5EMBRE
EXCUR51Ó MATINAL
PER
RECOLLIR VERD I MOLSA

o salame te compra do obtiene be e ICIO
sino q e después no le dejamos desamparado

uestros servicios garantizan su tra quilidad
Asesoría Jurídica
- Organización de Empresas
Depart amento Gestoría
eguros

..,..... .....

(;~D l al D o'raII O I~a:

e

a

Cre ue r Ca na ries, 34

-

Telefa n 8 3 29 98

o
eo

VE D
DIST

B

-

il ono a i la Ge l rú

I

s

D'E B Re e o
DO
D U e .TI

s

e
Sa nt Jose p, 10

-

Tal er repar ció de
o
e da e
a u aria agríco la,
reparació de maq , aria a ríe le

.

a er a esp

Te is - Fú bo
A

VISI E -

u. per:

c kei - Bas

e

o

- Atle Isme

' isrne - Esqu í - 6im as'

A:

b a. Vi

, 17 - Vi a

va i la 6e

Ú

1973

