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En la circ a r cor resp on en t a ls
assats m esas d.e F ebror -Marc ja
a zan oaVelTI a o ící a d el proj ectc
d e trasva s de es aí gü es de l'Ebr e a
Barcelona, qüe stí ó qu e ha a ix ec at
n gran reb ombori 1 q -8 ens 'a segu e q e st a d.es inat a r a n srcr rr a radíc a lr ent l' esdeven ido
d e m olt es ca ia q es. Actu alm en t,
es
u n íc íp ís dels sec 0 1"8 afavor it s pel p ojecte h an , dem an a t 'a
les emp es'es, ent itat s i agrupacion s que manifes tin la seva a d b esió a aquest am b í cíó s programa.
Un a d aquestes pet icion s h a esta
a drecada a a n ostra entita . El s
excursion ist es, en prrnclpí, estem
'a cor d qu e e trasvas es porti a
terme pels aventat ges que pot don ar a l país, pero la nostra adhesno h a de com p or a r en obso
ó

lut una acceptac í ó t ta al projec
Le ni a le s m esu r es d 'exp opí a cí
que es p u guín p r du ir .
8 'h a de tcnír pr esent dues qües
t · on s essen cials. - 'a p r im er a
se n i social i h um anitarí , es
les expro iacíOil es a g essín
for ma com pensatoria a es pe
dues que orr iran e ls modes o .
propíetar í afect a ts. El gasta a
gumen t qu e s' h an de sacrifica e
interessos d 'uns pocs en be e e
de la majoría, resulta indigna
quan es veu con tín u a en que bo n a p a r daquest sa crifici acost
ma a re cau r e sobre els mé s
mils.
La segon a q ..estió és de caire
.cultural. Segons e p roj ecte, q 'e
daran anegades per les aígües e
panta la ca pe a oman íca de S a
r-1

Esteve de les Masuques i el pontet
roma de la Riera d'Estalella. Ta11ta campanya que s'ha fet darrerament per salvar Ies esgíésíes
anegades en els embassaments
exístents i ara sembla que es vulguí ter-ne desapareíxer una altra
(una de les peques que tením 'a la
comarca) sota les aigües d'un 11.0U
panta.
. La prernsa comarcal, amb excepcíó de {'Totl'1 om " i de la revista
"Casal", ambdues de Vilafranca,
ha acusat una falta d'Intormacíó
esparveradora. A Vilanova .encara
no hem llegit una sola ratlla sobre
els possibles perjudicis del futur
pan tá, el qual, COlTI a míním, engolirá els IJOUS d'abastíment vilanov í situats prop de les Masuques.
Es deu comptar am b la hípotetíca
substítucíó d'aquests pous per un
ramal de la futura conducció que
portara I'aígua a la ciutat.
La presa tíndra l'arrencad.a al
roquisser on hi ha el poble de CastelIet, essent molt probable que
quedin arectadcs les cases de la
part baixa, entorn a Cal Barretet.
La cota máxima de l'embassament
queda limitada als 135 metres. Més
de la meita t de les cases del llogaret de les Masuques i de les Casetes d'en ' Llopart, desapareixen.
també quedará suprimida (o haurá de rer-se un gran terraplé elevat), la carretera entre Torrelletes
i les Masuques, i el mateix passara
amb la de Castellet .a l'Arboc, que
queda coberta .ñns a la indústria
propietat del fu tbolísta Sadurní, a
un centenar de metres de la vila.
Precísament ara aquesta carrete-

ra está tancada al transít

301

causa

del mal estat. Es de temer que si
ha de quedar suprim.ida en un termini més o menys llarg, no s'esmercaran massa en fer una bona
reparació.
Tres sectors de la carretera N340 quedaran afectats i s'haura
d'elevar el seu nívell, Un d'aquests
seetors queda si tuat 'a l paratge
coriegut amb el norn de Pont de
Ferro, lloc molt conegut pels tradicionals aplecs p·enedesencs. Precísamen t per aquest lIoe passa la
conduccíó d'un altre abastim.ent
d"aigua a Vilanova un dels mes
a11 tics, els pous del qual capten les
aígües subalveas de la Riera de
Marrnellar.
Ara que tant s'ha parlat de l'atemptat al paisatge pintoresc de
la Costa Brava amb el projecte de
les sitges del port de Sant Feliu de
Guíxols, també ens agradaria saber el parer de la Direcció General
de Belles Arts en quan a aixecar
una presa al peu mateix del paisatge pintoresc de la rortalesa de
CastelIet, i el que sorpren més als
que han tingut ocasíé d'examinar
el proj ecte detingudament, és que
aquesta presa sera aíxecada únicament per fer de díposít de les
aigües de l'Ebre, menyspreuant
l'aportació propia del Foix. 1 com
diu Josep M. a Masachs a "Casal",
"Llavors, per que no es buscava
una yall ermotada o abandonada
per díposít de l"aigua de l'Ebre,
com tantes n'hi han per l'AIt Penedes, i es deíxa yen tranquils els
propietaris riberenys?".
J. V. i B.

(Els articles nornés reflexen les oprmons de Ilurs autors)

UNA NOVA MARXA A LA PALESTRA

Comentoris entorn a la I Marxo Iniersocial d'Orientació i
Regularitat per Descripció
Despres d'una solida i 1larga experiencia ronamentada en I'organització durant quinze anys d'aquesta pro-va arnb un caire puramen t social, l' Agrupació Excursíonista Talaia i amb el patrocím
de la Fcderacíó Catalana de Muntanya, ha organitzat enguany la 1
Marxa Intersocial d'Orientació i
Regularitat per Descripció.
Amo aquesta primera preva,
oberta Ia a tates les entitats excursíonístes s'ha iniciat una nova modalitat entre les d:iverses
marxes regulades j a existents que
estic segur que mereíxerá el bencplacit dels marxadors habituals i
que amb el temps sera Ur1'8J de les
competícíons per rnuntanya qlle,
degut a la seva senzillesa i especíals caraeter ísttques, comptara
~JJrJb
un ma] ar nombre d'ass ístcnts, 'Un dels seus prtncípals
2.. tractius
és el que ademés de
mantenir el prtncípí competrtlu
basat en la regularítat
la dosíficació de I'e srorc propis d.e t et es
les rnarxes patrocinados per la F ederacíó rte 1\1u n tanya, desperta
J'atencíó del partrcípant per la d.etallada d esc rrpcíó que es ta del calTIÍ a segu ir i del terreny en general per on transcorre la m a rx a ,
complementada per 11r1 acurat resum geograñc i historie de la regió, aíxí com dels seus p r ín cípals
monuments o ediñcacíons, cosa
que J.i dóna un catre ín rorm a t íu
cultural torca interessant que fan
reviure a molts les antígues guíes
descrtptives,
L'Itíncrart escollit per a aquesta
1 Marxa s'ínicía a les afores de
Sant SadurrlÍ d'Anoia, població
xampanyera per cxccl.lencía i contornejant la capcalera del To,rrent
clels Casals s'enñla a trobar un collet de la serreta despresa del Puí

í

jol d'En Figueres o Muntanya del
Ccccdrrl, per arribar al control A
emplacat erl el Castell de Subirat:. sota la restaurada capell'a de

Fere.
1)e8 del Castell es contínuava
pujant fins a la Plana ele la Giramela i l'ample esquenall carener
de la 8erra del Pi del Melló i després d'una curta parada per vísítar I'Avenc de l'Ordal el camí s'arrtbava al maset d'en Parellada a
les envistes del poblet de l'Ordal
on estava el Control B.
Tot seguin t practícamen t p'er la,
carena s'aesolia I'enlaírat 'I'uró de
MC:r1tcau on hi havia el COIl trol e
i que per la seva domínant sítuació constí tueíx una magnífica talaia damunt les comarques del
Pf;nedes, Anoia i Baix Llobregat,
tenint com a fans la retallada silueta de Montserrat i les difuminades serralades prc-pírmenques.
. Devallant vers el coll del Trencall d'Amunt es baíxava després a
trobar el llit del torrent de Vallverdina tot contemplan t el cingle
ram del Puiol d.e Migj orn i de Ca
Oller fins que, amagat en una bo nica raconada, es topava amb e
Control D, vara la Font Freda que
brolla a una temperatura de 15
graus.
L'arribada va ésser 'a la coneguda
Font de Canta-i-llepa situada a les
afores del boníc poble de Gelida,
sota les parets del vell castell.
Esperem que 'e l tutur ens mostrara cada vegada mós, I'exít d'aquesta nova modalíta t de marxa
regulada, perqué és verament interessant
que l'entitat organitzadora la sabrá prornoure com es
mereix amb Uil8.J adequada 1 oporturra informació a les entitats i als
mateíxos marxadors,
Sax1t

í

EUGENI BATi\.LLA
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Advertim als excursionistes amb
wehicle propi que acostumen a.
anar cap als sectors de Pon tons i
la Llacuna, que el pon t de Cai 80gues, sobre el ríu Foíx, a les immedtacíons de Sa,nt Martí Sarro'ca , ha quedat ínutüítzat temporalmen t a causa de movímen ts del
terreny per anar a la Llacuna pot
ter-s'e el tomb per les Cabanyes,
Guardíola i Forrt-rubí, pero hi ha
bones pistes de terra que per la
barríada de Can Miret tan cap
prop de la, capella de Santa Maria
-de Foix del barrt del Cosc ona r , a
ia carretera de la. Ldacuna. Per
anar a Pontons també pot passarse per la Blecta, Rovella ts, els
Hostalets i fer -c a p a S~tnt Martí
'S a r r oca .

Fa pocs mesas, amb motíu de les
festes de la Llum de Manresa, un
deIs membres de la corníssíó organítzadora tíngué la, genial pensada que els membres del C.E.C. que
portaren a cap la gesta del Hindu
Kush, escalessin el campanar de
la Bassílíca de la Seu, petícíó a la
qual es negaren els excursíonístes
manresana per simple qüestíó
d 'etíca, Es volgueren pendre represalies i hi hagué una mica de rebomborí períodístíc, pero la cosa
no ana més enlla.
Hem de felicitar els companys
manresans per la seva dignitat i
més 'e n els temps que corren en
qué més d'un conron I'alpínísme
i l'escalada amb les cabrioles dels
pallassos del circ.
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RALLY DE BAIXA MUNTUNYA

El dia 23 ae Maíg es celebrara el
Rally So'c ial d e Baix a Mun tanya .
A diferencia de les edí cíons anteríors d'aquesta preva, en aque st
cas tíndra lloc qu el com allunyat
de la nostra comarca, j a que es
de senvolupara per les muntanyes
del Mon tmell,
L'esmentat Rally esta pensat i
organitza t com un entrenamen t
en vistes al Rally d'Alta Muntanya, per que la gent interessada

President: Josep Blones

en p articipar-hi puguín calibrar
els seus coneixements topograñcs
i les torces físiques.
Encara que la comarca escollída
no sigui de grans altítuts, es bonica i interessan t.
EIs equips partícípants seran
compostos per dues persones. Per
més ínrorrnacíó i inscripcions,
qualsevol día de 8'30 a 10 del vespre (menys dissabtes i diumenges) en el Local Social.

Circular: V. Carbonell

Secretaria: Montserrat Bartí

Car a oberta a
a A. E.
Sr. Presiden t:
Hem llegit a la, circular deIs mesas febrer i marc d'enquany, la
mem ór ía de l"'Assemble'a General
Ordinaria de $ocis", avalada per
la seva signatura, 'e n la qual r esurneix Ia llista d'actívítats desenvoupades pels membres de la, nos tra Entitat en el cu rs de I'any 1973
qu e j a havía esta.t llegida per la
p r esidencia al nostre local socí a l
el 27 del p assat mes de genero
En a quella ocasió, tal i com en
a rerertda cr ónica, no es féu r eferen cia a la constítucí ó d 'un n ou
grup (dintre la Secció de Cu lt u r a )
sot a la denominació de "Gr u p
d' In vest iga cion s
Arqueologíques
Talaia ". Ens hem preguntat el per
qu e d 'aquesta omíssí ó. Diver ses
respostes possibles s'ens han acuí t, Proeu rarem a nalitzar-les.
¿er eu algú que a questa a ct ívítat n o té caire excursionista? Recordem que la primera entítat excursí onista crea da a Catalunya, la
centenaria Assocíacíó Catalanista
'Excurs íons Cie tíñques, genes
del Cent ~'e Excursionlata de Catalunya, tenia com premisa fonamental el coneixemen t de la nostra t erra en t ts els seus diferents
aspectes, 'e ssen t, j a a esh ores
molt més avuí día, I'arqu eologia
UIl de ls de major
ím port a n cla i
projeccí ó,
¿~e a q e e nombre de sort ídes
portades a cap pel grup ha estat
m olt reduít? Revísant els números
del passat any de la nostra circular veíem que precisamen t aquest
grup ha estat el que 'h a publicat
majo'! nombre de croníques de íes
seves sortides.
¿La seva actívítat no ha tingut
trascendencia? Parlem-ne! Les xíí

resldent
•
aaa

e

fres ens poden aiudar. S'han localitzat i explorat en el curs de l'any
1973 se tze J acímen ts, onze d"ells
ínedits, alguns d'innegable interes com les restes romanes trobades a Sant Valentí de les Cabanyes.
¿No s' h a doriat a, coneixer CO'ffi
a Grup? Ja h em fet re ferencia a
les croniques publicades, nou en
t ot al, a la circular. Altrament, han
est a t publicades en el t ranscurs de
l' an y dos treballs a la revista
" VER TEX "~ organ informatiu de
la Federació de Mun tanya, Com a
curiositat transcrívím de la citada
revis t a el comen tarí : "... in can sa blem ente l os m iembros de la
Agrup a c.ión Excursionista "Tala ia" de Vilanova jo la Geltrú, prosiguen sus traba jos de prospección
arque ológica...". Apart de les referi de s ocasions, el n om de la nostra entit a t n o s' ha vist publicat
cap més vegada a l'o r gan ín t orm atiu mé s írnp ortant de t ata activi t a t exc u rsionist a.
¿Són po cs els socis que t or m en
el gru p ? S í; n o' obstan t , creiem
que m és important que les perso,nes implicades en una tasca són
els resultats obtinguts.
Per a qu.. esta i alt res raon s, ens
sembla inexplicable I'omíssíó que
s' h a fet en referir el nostre Presiden t les tasques socials, que,
creíe ,hft· rien d'abastar les de sen volu p ades per tots els socís.
Com que no podem creure en
la manee d'informació, gosem preguntar: ¿Per quin motiu s'ignoren
oñcíalment les
activitats del
"Grup d'Investigacíons Arqueologíques Tala.ia"?

x. v,

SECCIO DE CULTURA
(Grup d'lnvestigacions Arqueoloqiques)

J AOIMENT IBERO· ROMA.
A ~·LA MUGA" (BELLVEI "
Al turó denomina t "La, Muga' ,
on actualment són patents les restes d'un mas acastellat d'epoca
modernista i a la seva vessant que
dóna 'a l rons de "La Llopatera", és
abundant la cerámica de tipus corrent de l'epoca iberorromana.
Coordenados : 41° 13' 20" lato N., 5
15' long. E .
Al igual que en quasi bé tots els
jaciments superñcíals trobats en
zones de conreu, els material s recollits es troben molt dispersos i
fragmentats.
H-em recollít gran abundancia
de cer ámica com Ú similar a la trobada als demés j aciments del Penedes. AIguns fragmen ts de ceramica pintada amb els característícs cercles concentries de color
vermell rose, quatre fragmen ts de
cerámica campaniarra i alguns bocins de cerámica indígena amb
mol t desengreíxan t.
En els encontorns hem localítzat dos grans díposrts rebuidats a
la roca viva un dels quals és d'aproximadament 15 per 8 metres i
1,5 de fans, i l'altre de més reduides dímensíons, si bé són encara
considerables 8 per 4 metres i uns

dos de prorundítat. La primera
impressió es la d' estar en presen-cia de construccíons similars 'a le s.
existents al rccínte fortificat d'Qlerdola. No obstan t , la seva finali .
ta t no queda .t a n definida COlTI en
el cas d'aquest darrer lloc, a on u n.
complicat si stema de canalitza-·
cíons i filtres condueíx l'aigua de
la pluja cap a l díposít central.
Un altre possíbilítat és la d'ésser una obra de la Alta Edat Mit .
j ana similar a I'exísten t al Castell d'Eramprunya. Seran 'a qu ests
els últims vestígís de I'exístcncía
d'una torre i les seves dependen cies, que fou de Tedbert, díta d a,
Bellveí "Belví ci, prop de la Gra lera" (Grallera === Oriera) segons.
consta en document del l037 ?'
(Cartularí S. C. V. II, n. v 544 , pp.
202 -205) .

Un estudi d etallat d'aquests in
teressants díposíts podrá aclarir,
en el millar deIs cassos, el seu orígen j a que a les immediacions n oes conserven altres restes de construccíons de qualsevulga epoca,
que puguín relacionar-se amb le
descrites.
XAVIER VIRELL

o solamente comprando obtiene be efici
sino que después no le dejamos desam arado

uestros servicios garantizan su tranqui idad
sesoría Juríd lea
Organ ización de Em pesas
- Departam nto Gestoría
Seguros

Oficin Colaboradora: Asesoría Jurídico y Contable
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Secció Nautica T P L
Creuer Canaries, 34

-

Telefon 893 29 98

-

Y

Vilanova i la Geltrú

ESCOlA SKI
COMPRA VENDA D'EMBARCACIONS
DISTRIBUIDOR D U CA TI

Secció Agrrcola T P L
Josep, 10

-

Teléfon

893 30 89
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Vilanova i la Geltrú

TALLER REPARACIÓ DE MOrOS,
VENDA DE M QUINARIA AGRICOLA,
R PARAC Ó DE MAQUINARIA AGRíCOL
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tot el que necessiteu
VISITE

bla. Vidal, 17 - Vilanova · la Geltr
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