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ad an , a comencament, tothom e fa propósits. Dones bé, la Sec-
ció de l ntanya també ha fet els seus, ' aquests són els següents: Fomentar
-I'assisténcía a les marxes regulades per muntanya, continuació del cicle jove

í o d'iníciació organitzar una vegada al mes una sortida amb autocar, orga
itzar a arxa Intersocial per descripció, celebració deIs Campaments tradi

cional , conferencie , projeccions, etc ..

ra bé, nosaltres soIs, es a dir la junta directiva de la secció, tot aixo , a
be segu, no ho podrem acomplir, sinó és amb l'ajut de tots els socis d~ l'En
titat. Es a ells a qui demana la col.laboració. Es pot col.laborar de moltes ma
nere : fent suggeriments sobre alguna cosa; donant idees obre la manera d .
programar le sortides i excursions; assistint a les reunions per tenir bescanvi
d impres io a calgui etc , . .

Ara q e e tem eestructurant la secció és quan necessitem la vostra col.la
boració. El components de la Junta estem al ervei de tots els que ens neces
itin, per orie tar, aj dar, en qualsevo excur ió que vulgueu fer.

olte egade hem sentit dir a alguns jo e que tot ha volien fer els de
a · nta, q e ell o el deixa en fer res . ixo no és pa veritat, ja que la
.eccíó de ntanya esta oberta a tata aquella iniciativa que qualsevol oci
; g i des vo a 'am it d la ecció.

A.E. Talaia BRC19750100_165



LA MORAL DE L'EXCURSIONISTA
(CONCLUSIÓ)

9 Excursionista o turista ell automobil, o en autocar, o en tren! Si fumes
mentres viatges, vés en comptel Tens un cendrer al teu davant o al teu costat
per deixar-hi les puntes de cigar o el llumí. No ho llencis per la finestra, per
que podries provocar un incendi al marge d'un bose, el vent el podria este-o
dre i tu no podries apagar-lo. Tampoc no has de llencar per la finestra les pe
les de la fruita ni els papers de I'esmorzar.

10. Les escopetes d'aire comprimit o de perdigons no són aconsellables
per a criatures pel perill d' accident que poden ocasionar a persol1es i anima
lons . Tampoc no has de matar sargantanes, granates, esquirols o altres anima
lons inofensius, per mer caprici.

11. Respecta els refugis de muntanya, les barraques de pastor, els sa n
tuaris amb hostalatge, els hotels i hostals de muntanya que SÓl1 habitacles teus
accidentals com si fossin la teya propia llar. No hi vulguis entrar fent maroé la
porta o els vidres, perqué després no ha podrá..s arranjar. No tinguís exigencies
que només pot satisfer un hotel. A muntanya tots hem de ser iguals. No em-
.p astiíis les llibretes de registre amb dites toixes, observac íons poca-soltes o ver
sos innecessaris. Inscriu-hi el teu nom, d'on Vé11S i on vas, a fi que, en cas d'ac
cident, se't puguin portar socors. Deixa les coses al seu lloc i el local net. Re
Iés la quantitat de llenya, els quevíures o els medicaments que hagis utilitzat,
, No deixis de pagar el que estigui estipulat, si és que hi ha 111· lloc p er
ter-ha. .

12. Les flors són molt boniques a la muntanya () al can11), p ero val més
que no en cullis cap, si el pom o rarnell t'ha de cansar aviat. A més, certes
íiors, com la Flor de Neu o cdelweis, tenen un área de dispersió o localització
limitada a les condicions del terreny, a I'altitud i al clima, i és Iácil d'originar
ne I'extíncíó si no les respecteu o se'n vol fer negoci.

13. . ESPELEúLEG NOVENgÁ: Potser deixes -al fons dels avenes o CQ

ves les restes del carbur de calci del teu llum d'acetilo.
Has de pensar que, després de la teva colla n'hi anirá una altra que tro-

'l>ara l'ambient enrarit amb perill d'asfixia, Utilitza el llum electric i 110 el car
bur que ernmascara els sostres i les parets de les coves i avenes, Tampoc no hi
has d'abandonar les deixalles del menjar, 11i has d'arrencar trossos d' estalagmi
tes o estalagtites ca roa record de l'exploració.

14. Automobilistes i motocic1istes que circuleu p er la ciutat, el camp i la
.muntanya, Procuren eliminar els fums negres, pudents, calents i greixasos que
desprenguí el ·vostre vehicle. Embruten els vestits i les carnes deIs vianants.
Aquests fums són elements de contaminació atmosférica que perjudiquen tot-
110m, fins i tot a tu mateix. .



(GRUP D'INVESTIGACIONS ARQUEOlOGIQUES)

}ACIMENT IBERIC A LA TALAIA DEL ';MONTMELL :

' . . En el transcurs de la preparacíó del 20D Rally de Baixa Muntanya els
companys J. Ferrer i A. Campillo van localitzar, al punt més alt del massís del
Montmell, la Talaia, unjaciment iberio que creiem inedit,

El jaciment és ·més' .important per la seva localització geográfica que no
pas per les .restes recollides, ja que aquestes es presenten molt fragmentades
i erosionades per la llarga exposició .als elements atmosferics,

. .La Talaia del Montmell és. .una elevació rocos.a de 861 metres d'alcada co
berta per una prima capa de terravegetal on creix una abundosa .garriga. ·E Is
pendissos a l'entorn del cim i la 'petita plana que l'envolta són molt abruptes,
especialment cap al sud. Les condicions d'habitabilitat són, més aviat, escasses;
no obstant ·tractant-se' d'una elevació amb .condicions naturals de defensa es
pot ereure que a l'epoca ibérica hi podria haver hagut en aquest lloc unpullt
d'observacíó i possiblement· una posició defensiva.

,La' cerámica recollida .és troba ell una petita zona d'uns deu metres qua
drats i es redueix els ,tipus "sandwich" i alguns Iragments de campaniana.
... .. " Les característiques d'aquest jaciment són , similars a les d,el nucli del

· ~ NIontgrós ,. conegut des de "fa uns anys.Si fos certa la teoria de Serra Ciré que
al Montgros hi hauria exístit un adoratori paga, ,("E l Eco .deSítges", abril 1974)
la mateixa explicació podríern atribuir .al 'jaciment del Montmell.

x. VIRELLA

LA e MORAL DE·L'"EXCURSIONISTA (Conc1usió)
i 1°

..

. 15." Motociclista .dc. ..Triall Vas .. per camins i corriols que són Ilocs de pas
de persones i bestiar .de .earrega i hi pots "provocar accidents imprevistos. Vas
camps a través.. i muntanya amunt, pel dret 'i .a qualsevol aleada, Ocasiones un
treball d'erosió de la terra en aixecar pols i pedrés; -en 'trencar-Ies si no hi pots
passar, i obres noves vies .innecessaries d'aigua, Espantes. els ocells i altres ani
malons i els fas fugír de llur habitacle habitual. Fas un terrabestall que ressona
per t()ts aquells indrets de pau, repos i silenci, i engegues fums pudents que
contaminen l'atmósfera, Es un divertiment contra la defensa de la Naturalesa.

16. A la temporada deIs BOLETS no esta bé de remallar barbarament el
bose amb eines que ho fan malbé tot. ' D~aquesta manera .impedeixes que n'hi
neixin d'altres. Amb un senzill ganivet de euina o un petit ferro d'extrem gan
xut - ' com .fan els boletaires..professionals oels entesos-s-, en: tens prou per co-
.llir -los. Si els culls 'i no són del ..teu .gust , o no els vols, no els aixafis: deixa'ls
allí. Tapa'lsJ no ' els rnalrnetís.

EXCURSIÓNISTES TOTS: PEFENSEU LA NATURALESA EN TOTS
ELS .. ASPECTE.S!.. · . ,, ',
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~~ e ~ R D E CA PER A INFANTS

_ El iumenge, di 5 de desembre, i dins del V Cicle d'Excursions per a o

l rifants es por a a terme la ja tradicional sortida per a recollir vegetals per a
ornar el Pessebre. E l lloc escollit enguany foren els paratges de l'entorn del
caseriu de les Llombardes, conjunt o de masies esparces situades a l'extrem NE
d O} erme de Torrelles de Foix, tocant a la carretera de la Llacuna. En baixar
de l'autocar e s expedicionaris 'adrecaren envers la masia de Can Soler Nou,
esmorz ant en el bosquet que hi ha al llindar d'aquesta masia.

Des rés se seguí p er un antic camí que fa cap a les ruines dites de Ca
_'Isaac, masia que Iou bastida aprofitant les romanalles d'un antic castellot
ti omenat de ecab ecs. quest top ónim ha persistit o en la propera masia de Can
L oler -de ecabecs i en el barranquet que passa entre aquest casal i l'enrunat
cas elle- es ribes d'aquest barranquet foren el lloe eseollit per a recollir-hi la
.molsa, e ga zera i el boig grevol per a ornar el Naixement.

n cop omplertes les bosses , els excursionistes seguiren barrane avall fins
a o la confluencia amb el torrent de les Llombardes, remontant per la riba es
querra -i passant a frec de Cal Pau de la Rosa, masia convertida actualment en
casa de ca onies es iu enques. Seguint una conduceió d'aigües s'arriba a la
. ont de I'Alba, on om es proveí d'aigua, anant a dinar a un bosquet assolellat
110 gaire lluny de la carretera, on es quedaren fins a l'hora del retorne Partici
paren e ll la sortida 36 infants i 7 acompanyants.

°LL BRE

Edi brial electa ha publicat el llibre que enguany ha estat guardonat
amb el remi Catal ónia, "Vilanova i la Geltrú" (Del mil.lenari de Cubelles al
sete centenari de la carta-pobla de Vilanova). L'autor és el nostre compatrici
Alber irella i B oda, bon amic de la nostra agrupació. El llibre és U'1a fidel
-'exposició del fe ts que han coníi gurat la historia local, tan estretament lligadu
°oe l1 els seus inicis amb la veína població de Cubelles, i a la llarga pugna amb
o:el poder feudal per tal d'aconseguir la llibertat i independencia del que pos
teriorment seria e nostre Municipi.

o o¡ r~omplementen e libre unes pagines dedicades als valors deIs vilanovin
:qtle s'han destac at en els diversos camps de la cultura o pel seu esperit cívic j

hum anitari, . es anotacions bibliografiques hi són abundoses iben nodrides.
.La nos tra sincera felicitació a l'autor.

A GUA DE GARRAF

a i ants el poblat de Garraf s'han trobat amb la desagradable sor
presa que es els quatre pous amb que compten, se'ls havien contaminat les
aigües. e a is ancia de sep aració en que es troben aquests pous veiem que
la zona con aminada abraca una extensió de més de 400 m . en quadre. Imme-

o diatament s'ha suposat que aquesta contaminació és originada per les escombra
líes de la Vall d e Joan. em de constatar que un deIs pous infectats esta si
lla en e fondal de la alconera, bastant allunyat del petit nucli urbá i dels



seus "pous negres" als quals hom vol atribuir l'estrall, i per contra (:1 nosaltres
no ens sorprendria gens que la infecciá corrupta ' provingués encara de més
IluI1V.

'El que caldria fer, i segurament no es Iara, és analitzar també l'aigua que
surt per la sorgencia marítima de la .F alconera, en la qual, a pesar de la sali
nitat que conté, potser seria possible detectar-ne indicis de contaminació, fet
que contribuiría a establir-ne I'origen. Una altre qüestió que 110 ha esbargit la
premsa és la que els propis garrafencs dipositen les seves escombreries no gai
re lluny del poblat, concretament als entorns del Castellet, i per tant també
dins de la zona karstica.

EIs defensors del "dipósit controlat" han estat amatents a publicar notes
i grafics per a demostrar que la infecció no ha vingut de la Vall de Joan.
Diuen, i ens en fem creus, que les aigües residuals del "dipósit' són recollides
lJer un col.lector Rus a una petita depuradora, i des d'aquí transportades en
auto-tancs cap a Barcelona, a les grans depuradores del Bogatell on un cop
tractades passen a desembocar a la platja del Poble Nou. En un graBe publicat
en un rotatiu barceloní ens mostren un esquema del que és el "diposit eontro
lat", amb capes alternades d'argíla, grava, terra i escombreries. Total, ens vo
len convencer, i aixó no s'ho creuen ni ells, que són utilitzats en el transport
u'aigues residuals, grava, argila i terra, quasi el doble de vehieles qlle els des
tinats al trasllat de les escombreries.

~1INI-PANTANSAL PENEDES

L'aprofitament de l'aigua s'intensífíca de dia a dia. Qui sap si algun dia
110 veurem els excursionistes tots els llits de les rieres del país eompletament
eíxutes com les de la comarca del Carraf. Aetualment s'ha projeetat la cons
truceió d'unes petites preses en algunos rieres de l'Alt Penedes per tal de sa
tisfer adequadament l'abastiment d'aigua a Vilafranca i altres poblacions. Una
de les preses seria construida a la Riera de Pontons, entre aquesta població i
Torrelles, i una altre al riu Anoia a la zona de Mediona.

Tenint en compte que el riu Anoia no passa pel terme de Mediona, 'p os
siblement la notícia es vulgui referir al Riu-de-bitlles. De tates maneres, les
rieres deIs cursos penedesenes han estat riques en troballes arqueologiques, i
creiem que seria recomanable als excursionístes afeccionats a aquestes activí
tats que efectuessin prospeccions en aquells sectors abans (lue quedin coberts
l1er les aigües.

RESTAURACIONS AL CASTELL DE VILADEMAGER

Fa poc s'han iniciat obres de restauració en l'antic llogaret de Viladema
ger, en el terme de la Llacuna. L'equip de treball esta format per habitants
d'aquesta població i del seu anexe de Rofes. La direcció de les obres és a
cárrec de l'arquitecte i Director del Servei de Catalogació i Conservació de
monuments de la diputació de Barcelona, Sr. Camil Pallas. De moment s'ha fet
una neteja a l'entorn de la capella de Sant Pere, derrocant-ne els afegits pos
leriors que la desfiguraven, i ara, s'estan canviant les teules per lloses de pe
dra, després de reforcar convenientment les vigues del sostre.

Per tal de facilitar el trasllat de materials ha estat obert una variant del
camí a Can Marquet, i per la qual es pot ascendir amb vehicles fins a l'espla
nada del Castell.



11 Cicle Jovenivold'-lhiciació·:{¡ laMunranya
, Aquest cicle es vajniciar el . dia - ,27 ·· :.'d~,-Octubre ~.a.I11b' ..una ..sortída al castell

de l'Eramprunya. Degut potser al retard .amb que Ioren cursados les . comuni
cacions, o potser també al mal temps que va fer durant els dies precedents, la
concurrencia fou molt migrada... Hi varen assistír 5 nois i ,'2' 110ie~, ambo2 moni-
tors. .... - . , .. ,. - . ¿ .

La sortida es va iniciar a l'estació de Cava i tot caminant es va anar Bus a
Fermita de Bruguers, lloc on es va esmorzar. Una volta satisfeta la gana varem
pujar dalt elcastell de l'Eramprunya, on, .malgrat el fort vent reinant, es g~u

dia d'una meravellosa vista. Els joves van .disírutar. molt.
Després ens varem dirigir a la . Iont del Ferro, lloc on...després d haver rea

li.tzat alguns jocs, varem dinar.
Pels voltants de les 4 de la .tardavemprengu érern el .retorn cap a I'estació

de Cava, on varem pujar al .tren i ..ens varen traslladar a ,Vilanova,

La segona sortída d'aquest cicle va tenir lloe el dia 24 de Novembre.. 'al
macís del Carraf. .Es va recórrer l'itinerari: Carraf - ,Sitges, 'p assant per Can
Lussa, Casa Vella, Can Planes, Fondo Llanties, Can Ramonet, Jafra, FOl1t de
la Fassina, Can Mareé, Mas del Coll d'Entreforc, Collet..de la Fita i Sitges.

Aquesta vegada també la concurrencia fou minsa, ja que el 'd ia 110 es- va
presentar agradable, Van caure algunes gotes d'aigua,
. .' A les vores del Castellot de, ·Garraf varem poder' apreciar .U 11 incipíent abo
cador d'escombreries i .a Jafra 'yare,m ' poder contemplar totes les barbaritats
comeses per tata .mena de gent que pa~sa pe~" allá.

La tercera sortida del cicle va tenir ' lloc el '.día' ·15,d.e 1 ••Desemhre a ..la COll
cadelriuGaia. Es va sortir de l'estació del Tlatllarvdirigint-nos cap al riu,
passant per sota el pont de 'la línia Ierria que .trav essa el riu. A 'les vores del
Mas Tarrers contemplem les obres de 'la nova presa; ,després passem per la
,fabrica d'en Forns, ~101í del ' Pomerí, Coves Roges" Molí del ,Pansit , Pi de les
"Tres Branques, Caseta del Cristí, Font de la Pineda, ',i .p assant per la Iínia del
Ierrocarril ens .dirigim a Salomó. .' '.- . '
, .En aquesta excursió carregada d'íncidencies varem seguir l'itinerari de la
marxa social de l'any 1969. Pero, degut, com ja hem dit abans, a les obres de 'la
presa, el camí en alguns llocs 110 existia, en altres .les bardisses se n'havien apo-
derat cosa que feia molt difícil el paso . . . '

Esperem i confiem que les properes sortides d'aquest cicle seran molt més
concorregudes. També recordem que aquestes sortides són obertes a tots a
.q uells nois o noies, socis o no, de l'Entitat, que Jinguin més de 14 anys.
. . EIs que estiguin interessats a ,assistir-hi, poden donar la seva adreca .al
:Cons.erje de l'Entitat, senyor Llaveríes, qualsevol dia de 8 a la del ·vespre.

(Els articles només reflexen les oplnlons de llurs outors}

President: Josep Blanes Circular: V. Carbonell Secretaria: Montserrot Borfi



No solamente comprando e obtiene beneficio,
sino que después no le dejamos desamparado

Nuestros servicios garantizan su tranquilidad

- Asesoría Jurídica

- Organización de Empresas

- Departamento Gestoría

- Seguros
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Secció autica
Rambla Vidal , 17 - Telefon 893 43 42 - Vilanova i la Geltrú

COMPRA VE NDA D'E l'v~BARCACIONS

DISTRIBUIDOR D U C A T I

Secció Agrícola TI LAY
Creuer Canaries, 23 - Telefon 893 29 98 - Vilanova i la Geltrú

TAllER REPARACIÓ DE MOTOS
VENDA DE MAQUINARIA AGRICOlA

REPARACIÓ DE MAQUINARIA AGRíCOLA

Esports TIP AY
a erial e po iu per:

enis - Fútbol - Hockei - Basquetbol
Atletisme - Alpinisme - Esquí - Gimnasia

Tenim tot el que necessiteu

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

T. G. Vila seca - Vi ll anueva y Geltrú- 1975




