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Enguany aquesta Assemblea, que
'aplega a totes les Entitats excur
sionistes, s'ha celebrat a Terr1assa.
El riostre Presídent assístí a l'acte
en representacíó de l'Agrupació. A
quarts d'onze del matí, 'a la Siala
d'actes de l'Escola d'Engínyers, el
Presid·ent de la Federació, Sr.
Martínez Massó, teu l'obertura
amb un resum de les actívítats die
més relleu, fent ressaltar, sense
desmereíxer les altres el conque
riment de l'Annapurna per I'expe
díc íó comanada per J. M. Anglada.

El capítol més llarg va ésser
l'exposició i resum deIs dírerents
grups o vocalíes que constítucixen
la part especíalítzada de la Fede
racíó, E~sdeleg'ats corresponents
exposaren llur actívítat i cal dir
que tots els ponents foren elogiats
per la seva tasca, pero el que s'o
bresortí i ens porta a reñexíó, fou
el Grup de So:cors de la F.C.M. El
seu de legat exposá, d'una forma
gaíreb é dramatíca, que el Grup ~s-

tava a punt de l'extinció o al lTIe
nys d'ínhíbír-se d'una colla de cír-

cumstáncíes que rodegen els 'a c
cídents a muntanya, tals com la
qüestíó de recerca i localítzacíó de
reríts, en la qual, en moltes oca
síons, s'ha de fer sense mitj'ans
rápíds i practícs, sense col.labora-
ció i fins i tot amb algun entre
banc, amb I'agravant que als
membres d'aquest Grup, els reper
cuteix moltes vegades a la seva
"butxaca", Bembla, pero, que, a ni
vell quasí :ministerial, el salvament
a muntanya s'organítzara d'allo
més bé, actualítzant un antic pro
Iecte que estava gairebé oblidat.
El Sr. Presídent aclarí que s'ha
plantejat a la D.N.E.F. iD., i hi ha
la formal promesa d'una rápida
solucíó,

Ressaltem també la tasca de la
E.N.A.M. aíxí com l"extensa acti
vitat del G.A.M.E. Cal dir també
que a la relacíó del Delegat de .
Marxes, figura per primera vegada
la nostra Marxa per Descrípcíó ,
que, com tots sabeu, ya ésser no
menada Oficial. També roren vo
tats i elegits representants nous a
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la Junta Federativa, corresponents
a les entitats barcelonínes i a les
de la províncra, Els apartats eco
nomícs es limitaren a aprovar el
pressupost per al proper exercíci,
consistent a canalítzar els íngres
sos, per les díterents branques que
constitueixen la Federacíó. Tant
en aquest apartat eom en el d'es
tat de comptes, sem.pre hi ha algú
que ha de preguntar quelcom, pero
acostumen a aprovar-se sense
gaíre oposícíó, donada I'eñcacía
aITI.b que es porta la part econo
mica.

Les propostes de les Entitats i
de la Federació foren algunes
aclartdes aís diversos debats ante
riors i quasi bé no temen especial
transcendencia. Els precs i pre
guntes roren molt curts i com que
era tard i l'estomac j'a demanava
quelcom, amb un resum presiden
cial es vs. cloure l'Assemblea, Do
nem les gracíes al C. E. de 'I'erras
sa per la seva acollída, aíxí com a
les atencíons que van tenir amb
els acompanyants, que roren invi
tats a visitar els principals mo
numents i museus de la ciutat.

LA FONT DE L'AMETLLÓ
El passat mes d'octubre els ex

cursionistes vilafranquins organít
zaren una sortída a la Font de
l'Ametlló per fer-hi obres d'acon
dícíonament i arranlar la deu que,
degut a díverses causes, ,es troba
va en molt :mal estat. Es aquesta
una de les fonts d'Olerdola més
popular i vísítada pels excursio
nistes penedesencs i esta situada
sobre de la riba esquerra de la
Vall, enf'ront mateíx del pulol on
s'assenta I'actual Museu olerdola.
Els vilafranquins, per a traslladar....
s'hí, acostumen a seguir un itine
rari que, eludínt el poble de la
Plana Rodo'na, transcorre per les
Planes, anant a parar dalt del cin
gle que queda sobre la f·ont i baí
xant fins 'a aquesta per un pinto
resc corriol.

EIs .excursíon ís t es vílanovíns hí
anemdes de la carretera de Vila
franca i deíxant a l'esquerra la
que pu] a cap al castell i el' camí de
les F'ontanilles, seguím pel fondal
de la Seguera ñns al corriol que
puja a la tont, o encara amb més
treqüencía, es fa la "butírarra" des

de les muralles d'Olerdola i baí
xant al llit del barranc es puja. la
'vessan t oposada.

Possiblement la primera vegada
que es publica la descripció d'a
questa font ho fou l'any 1890 en el
Bu tlletí de l'Assocíacíó d'Excur-
síons Catalana, en el n.v 139-144,
corresponent als mesos d"abril a
setembre d'aquell any. L'autor, en
Josep Castellanos, relatant l'ex
cursió realitzada el 12 d'agost de
l'any anterior, ens la presenta com
una estreta cova d'un m.etre d'al
tura per cinc de llargada en l'inte
rlor de la qual uns degotalls d'aí
gua que s'cscolaven per les parets
anaven a parar a un bassíol d'un
pamde profunditat per dos d'arn
pIe fet d'obra, La gent de la con
trada deíen que l'aígua tenia la
vírtut d'estímular la gana, El ma
teix autor, en el Butlletí del Cen
tre Excursio'nista de Catalunya
(continuador de l'anterior Asso-
cíacíó) n.v del gener-rnarc de 1892,
relata una segona visita efectua
da el setembre de 1891 on repeteíx
la descrtpcíó de l'estreta cova afe-



gint-hi que l'entrada era quasí
obstruida totalment per enormes
roques despreses de la muntanya.

Mossen Narcís Font i S'egué, en
el primer 'Cataleg Espeleológíg de
Catalunya que publica en el ma
teix Butlletí del C.E.C., correspo
nent al n.v 29 del [uny de 1897 pag.
198, hi aporta la següent fttxa:
"Olerdola, 167) - Cova de l'Amet
lló.- Gruta en l'interi.or de la qual
brolla una font. No té més de 5 1Il.

de llargaría per un d'alcada. Es
mclt estreta. Itinerar.i. A 5 km. de
Vilafra.nca.- Terreny, G. Calisses
mioceniques.- Bibli. Castellanos,
But. del Centre Excursionista de
Catalunya, 1892; Puig i Larraz",

En el cataleg següent elaborat
per Mn. Maria Faura i S,ants, con
tínuador de l'obra de Font i Se
gué, i publicat a I'obra "So'ta. Te...
rra" de] Club Muntanyenc de Bar
celona a l'any 1909, podem veure
hi inclosa 'a la pág. 11 la Cova de
l' Ametlló, d'Olerdola, amb 5 m. de
prorundítat, El mateix autor in
clou aquesta cova en la relacíó de
renomens espeleologícs catalogats
a l'Explicació d.e la fulla n.O 34, Vi
larranca del Penedes, del Servei
del Mapa Ge·ologic de Catalunya,
edítat pe.r la Mancomunitat de
Catalunya el 1922.

Mentres tant, i ja dins del pre
sent se·gle, la font havia estat
arranjada, perdent I'aparenca de
cova que tenia anteríorment. La
boca havia estat eixamplada amb
barrínades i l'interior convertit en
dlpósit d'aígua tapat per la paret
d'obra que nosaltres sempre hi
hem viste Anys enrera únicament
'era vísítada per excursíonístes ro-
mantícs cacadors i boletaires. Ac-

tualment la gran massa de gent
que es desplaca als defores els dies
restius l'han convertít en lloc vísí
tadíssím, i j a se sap, no tothom té
la cura de no malmetre ni embru ..
rar les fonts i boscos 'de les nos
tre.s Inuntanyes,

Aquesta sorgencía, Iunt amb les
de J'Avellaner i la de .Can Ximet,
jaseria utilítaada pels primitius
pobladora de la Vall que dibuixa
ren en els sastres de les Coves de
Can Xim.et i del fondal de la S'e
guera, els cervols i arquers esque
matícs que encara hem pogut veu
re avuí día, Bobre la font, ·dalt del
cíngle, han estat retes troballes de
cerámica Ibero-romana, COIn

també d'entalladures i díposits a
la roca llísa per a recollir-hi ai
gua, encara que alguns d'aquests
bassíols són naturals causats per
l'erosíó, ígualment com una falsa
sítja situada ran del cingle i que
no és més que un avencó incipiente

De l'Edat Mitj a es conserven
molt prop de la font les restes
d'una talaia o torre de guaita que
deuría .servir de punt de vigilancia
i defensa del rondal de la Beguera
contra els possíbles invasors que
volguessín penetrar fins als habi
tacles de la Vall, que per les mos
tres de .cerarn íca medieval troba
des pels contorns pot assegurar-se
que tingueren una llarga durada
d'utilització.

Per aíxo é.s digne d'elogi i'intent
dels companys vílatranquíns de
reparar els estralls causats pe 1
temps i la gent irresponsable a
una fon t que 'en el curs de tants
segles ha calmat la set dels nos
tres avantpassats penedesencs,

JOAN VIRELLA

(Els articles nornés reflexen les oprruons de Ilurs autors)

President: Josep Bienes Circular: V. Carbonell Secretaria: Montserrat 8artí



I'IOTICIARI
ACCIDENT MORTAL A L'ORDAL

El passat 21 de setembre morí a
l'Avenc dels Esquirolsel noí de 18
anys, Ricard Marín i S,oler, afec
clonat a l'espeleologia i socí de la
Penya Excursionista Guimera de
Barcelona, Segons diu la nota pe
rtodístíca, l'accídent es produí en
escapar-tí de la ma, mentre des
cendía, el prússíc metal.líe, el
qual no pegué recuperar i per
quin motíu la corda li obstruí el
pit causant-li la mort per asfixia.
El CQS de l'ínrortunat jove queda
penjat ríurant díverses hores díns
la cavítat fins que fou recuperat
pel personal de la Creu Roj a de
Vallirana, auxilíats per la policía
Municipal i Guardia Civil d'aque
lla població, aíxí com pels bombers
de Vilafranca i S'abadell.

Des d'aquestes págíries expres-
sem el riostre sentit condol als fa-o
miüars del malaurat noí i a la
Penya Excursíontsta a la qual per
tanvía .
XVIII ASSEMBLEA
D'ESTUDIOSOS

El dia 29 de setembre s'etectua
la XVIII Assemblea d'E;studiosos
que en aquesta ocasíó se celebra a
la població de l'Espluga de Fran
colí. Com en anteríors reuníons hi
acudí una represen tacíó de la nos
tra ent i tat, els quals tíngueren
oportunítat de confraternitzar i
ín te rcanvíar ínrormacíó amb gent
de centres -excursícmstes de Bar
celona que, igualm.ent CO!l1 els nos
tres assocrats, són afeccionats a
portar a cap investígacíons que
s'ínclouen perfectament amb la
práctica de I'excursionisme. L'acte
academíc se celebra en 'el teatre
auditorí del Casal de l'Espluga de

.Francolí, on roren lle gides les in
tercssants ponencíes presentades
pels .propís autors, De les comuní ....
cacíons, que foren moltes, tan S01.3
se'n llegí un breu resum de calda

. una. Com sempre Ia s'acostura a
prometre (i poc cum.plir), el- con- ·

[unt de ponencíes i comunícacíons
se'ran publícades en un VOIUlll edí- .
tat pels organítzadors de l'acte.
, Seguid.ament es procedí a l'inau
guracíó del monument a la Page
sia Catalana enels j ardínsdel Ca
sal i s'erectua el dinar de germa
nor a l'Hostal del Senglar, adíunt
al Casal. En la sobretaula fou pre
sentada la proposta que la prope
ra Assemblea, coincidint amb ~l

25e aníversarí de la primera cele
brada 'a Martorell, tínguí COimes
cenari la riostra ciutat de Vilano
va:
BANDOLERISME
AL MASSIS DE GARRAF

En el cursdels segles del XVII
al XIX les muntanyes del nostre
massís foren escenarí de les tra
pellerres dels bandolers que ña
gel.laven 'el terrttorí catalá. Un dia
eren uns maltactors que assalta
ven una masía solitaria. E'n una
altra ocasíó eren uns brivalls que
utilitzaven les coves i avenes com
amagatalls o com presó de p,erso
nes segrestades, O també, pre
nent...se la [ustícía per la seva ma,
uns miquelets de Begues estimba
ven uns bandits díns l'avenc de la
Fragata. .

Tot aíxó eren fets la molt
llunyans, pero no fa pas gaíre uns
racínerosos intentaren assaltar la
masía die Can Grau, 'al peu de la
M,ola i prop d'Olivella. Un dels
assaltants morí en l'intent fallit.
El passat octubre uns atracadors
robaren en una Caixa d'Estalvis de
Viladecans, escapant després en
automóvil en díreccíó 'a Begues i
decantant després, en veure el pas
barrat, pel cam.í-pista de la Plana
per una barrancada i fugiren per
les muntanyes.. El cercol i perse
cucíó establert per les rorces de
l'Ordre Públic, i en les que col.la
boraren gossos rastreíadors i heli
cópters, resulta íntructuós. S'em-
bla que els m.alfactors coneixen
bastant el Massís de Garraf.



CRONICA DEL CAMPAMENT-APLEC A L'ERMITA
DE LURDES

8'ha ceIebrat una edieió Inés d'aquest polemíc Campament-Aplec.
Die polemíc pierque no arríbem a saber si nauríem de fer cas d'aquesta
fraceió d'amícs queens aconsellen d'abolír l'acte perqué dóna peu a la ví
sita d'una colla de persones íncontrolades i més avíat índesítjables que
desdíuen en l'ambientdel Campament, i que fa que ñns i tot t'hagis de
violentar amb elIs. Per aítra ban-da, len canvi, no podem pas deíxar perdre
una festa de muntanya que ha esdevíngut tradicional, que a Vüanova unes
setmanes abans quasí tothom en parla i que fa que una gran quantitat de
gent cíutadana les desplací a la muntanya per passar un dia agradable.
QU'an a la tarda deldíumenge ñnalitzava el "Cant dels Adéus" em pregun
tava si aquella gran rotllana sabia, ben bé el que cantava "...germans 'do'
nem.-nos les mans, senyal d'amor, senyal de pau". Crec que la ímmensa
majería ho fa com. una cerímonía protocolária que clou 'el Campament:
Pero tením l'esperanca que si algun [ove o nota, pel sol fet d'haver passat
la nit sota una tenda, torna a casa amb les ganes de sortir de nou a la
muntanya, podem dir sense dubte que s'ha guanyat quelcom.

La pluja del díssabte espargí quasi tota la concurrencia que altres
anys pujava a veure el que ells díuen ~l "típic FOlc die Camp". L'edíñcacíó
que hi ha al costat de l'ermíta s'omplí de gom a gom percelebrar un
'''show'' que acaba 'de fer-nos oblídar el que és un verítable "Foc de Camp",
La resta de la nit transcorregué bastant normal vdespr és d'una pluja in
tensa. L'endema, amb un dia esplendíd, a primera hora se celebra el Cross
Vílanova-Taíaía-Lurdes. Amb I'emocíó d'una preva esportíva, els atletes
foren rebuts amb grans aplaudíments, A la míssa, els companys die l'anella
sardanista "Volerany" reren la benedíccíó del seu novell banderí. Tots els
altres actes se celebraren amb la normalitat acostumada. Tant la Gimkama
com el coneurs de díbuíx infantil roren molt concorreguts, Sarda,nes, re
partíment de premís i una ñorída actuació dels "Bordegassos de Vilanova",
que carregaren i descarregaren tots .els casteüs.

En havent dinat, els íocs per a la canalla, amb 'una bona xocolarada
i mentrestant es reu la segona audícíó d-e sardanés. A l'entremig, la colla
de "Falco:ns" de Vüanova ens detecta amb les seves rormacíon.s. La cíoen
da, com us deia avans, fou amb 'el "Cant dels Adéus", Un cap desert el re
cinte i les tendes desparades poguérem contemplar I'escampau de deíxalles
que hi havía per tot arreu, malgrat les advertencíes que tínguérem ocasíó

. de repetir pels altaveus. Aquesta cosa ens deixava una mica desínñats, Per
aíxo, el masover va acom.iadar-nos dient que [a ho netelaría elle Vam mar
xar quan s'enrosquía, deíxant enrera una jornada de neguít i de treball.

JOS'EP BLANES
V CONCURS DE ,DIBUI X RAPID

A. E. TALAIA - GALERIA PRISMA

. Prerni especial 5 anys RaIllón Carbonell Puj 01
Categoria 6-7 anys ler. Judíth Mauri Anguera

2on. Rosa M.a Borrell
Categoria 8-9 anys ler. Carles S,egarra Mas

Ramon López Ayats
Categoría 10-14 anys ler. Anna M.a Domingo Alcaraz

2on. J. Burcet Solé
, Categoria 15-18 anys ler. Roger .Callao Sánchez

2on. Pere Ortoll



Degut a la importancia que mereix el tem.a, transcrtvím la present
compílacíé publicada pel Centre Excursíontsta de Catalunya,

EXCURS ONI8ME, ,CIVI SME 1 DEFENSA DE LA NATURALESA

CONSOCIS: No deíxeu de Ilegír aquesta compüacíó de Máxímes o
consells ·d 'Edu ca ció Cívica que adrecem a la massaexcursíonísta len .general,
amb el bon fi de contríbuír a esmenar l'impropi comportament que, d'un
temps enea desacredita el veritable excursionista i qualíñca COlll .a tal a
tothom qui va amb motxílla.

Aquestacampanya va lligada a la "Def.ensa de la Naturalesa", d'am
bit internacional, tan necesaria al públic en general com igualment a l'ex
cursíonísta.

Sigueu detensors de la Naturalesa:
La Comíssíó d'Educació Cívica

La moral de l'Excursionista
Excursionism.e, civisme i Ia defensa de la Naturalesa

PORTIe
Aquest Centre ha cregut conveníent aplegar en· un sol rascícle, el

conlunt de Consells o Maxímes publícades en les círculars d'octubre de
1971, per tenír-Ies juntes, factlitar-ne la lectura completa i reflexionar so
bre el contingut, per 'a bé nOI tan sols de la massa excursionista en tates
les modalitats sínó també per a tothom.

Les noves concepcíons de la vida . la manera com surt la gent al
camp o a la muntanya, la seva. heterogeneítat i la part índesítjable que es
conron com. a excursionista, ha tet necessarí recordar l'exístencía de l'E
ducació Cívica" -del CIVIS,ME tan oblidat!-, per tal d'esrorcar-nos a re
trobar la correccíó que en's cal per a la bona convivencia, i com exemple
per als qui no miren prim..

Aquesta campanya ya íntimament aparellada a la DEFENSA DE LA
NATURALESA, empresa a nívell internacional.

1. L'EXCUR,8IONI8ME, el Civisme, i la Defensa de la Naturalesa,
cntenem que són tres conceptes estretament lligats en alló que es rerereíx
a la Terra, l'Aigua, l'Atmostera i el Mar, i cal que' l'excursionista en g'ene
ral ha sapíga.

El camp, la m.untanya, 'el bosc, les ñors, els anímaís, la rauna mari
na ;e1s 11acs, els estanys i els aiguamolls; les masíes, les bordes i els refu

. gis; els castells, les esglésíes i les ermítes, etc. Tot és part de la Naturalesa,
i ha hem de respectar ide fer respectar.

2. L'Excursínnísta -de qualsevol de les modalítats esm.entade,s
pot ser un estudrant, un depenent de cornero, un treballador, una persona
de carrera, etc., que se'n va de la cíutat per gaudir de l'esplai corporal o
espiritual amb la contemplació de la Naturalesa per añcíó artística o
cultural, o fent la coneíxenca d.e la vida d.e la gent, del camp, de la mun
tanya, etc. '

L'Excursionista té el deurede respectar i d'obeír les Ileís, orderia
cions, reglaments i costums a que ,en s oblíguen la mútua convivencta. 1 la
seguretat personal, tant 'a la cíutat, com al camp o a la muntanya, i té 1'0
bligacíó de no perjudicar ningú, sinó d'aíudar el proísme en casos de ne
cessítat urgents com accídents, íncendís, inundacions o d'altres malvestats,

(Continuara )



FINA CIAMOS TODA CLASE
DE VEHICULOS

No solamente comprando se obtiene beneficio,

sino que después no le dejamos desamparado

Nuestros servicios ·garantizan su tranquilidad

- Asesoría Jurídica

- Organización de Empresas

- Departamento Gestoría

- Seguros

Oficina Colaboradora: Asesoría Jurídica y Contable

Jardín, 11 · Tel. 893 26 74



Secció autlca L Y
Rambla Vidal, 17 - Telefon 893 43 42 - Vilanova i la Geltrú

COMPRA VENDA D'EMBARCACIONS

DISTRIBUIDOR DUCATI

Secció Agrícola L Y
Creuer Canaries, 23 - Telefon 893 29 98 - Vilanova i la Geltrú

TAllER REPARACIÓ DE MOTOS
VENDA DE MAQUINARIA AGRICOlA

REPARACIÓ DE MAQUINARIA AGRíCOLA

o y
at r" er:

Tenis - Ú bo - ckeí - a quetbol

Atletisme - Alpini me - Esqur - Gimnasia

Tenim tot el que necessit u

VISITEU-NOS A: Rbla. Vidal, 17 - Tel. 893 43 42 - Vilanova i la Geltrú

Talleres Gráficos Vilaseca - Rambla Caudillo, 41 • Vlllanueva y Geltrú




