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Control de Hegularitat 6, situat al POlI de Can Hamonet, Controls: Assumpta Baig i Salvador Baig. L011g·. trajecte: 731 m, Horari: 10 mill1Its. ·'I'erme
mitja: 4,386 km/h.
Control de Regularitat 7, sítuat al F011do de les Llenties, Controls: Didac
Domencch, Martí Va1ero i Sergi Candela, L011g. trajecte: 1.337 m. Horari: 18
rninuts. Terme mitja: 4,4,56 km/h.
C011trc)1 de Hegularitat 8, situat a l'aiglIabarreig de dues rieres. Controls:
joan Toledano i Isabel Homeu, Long, trajecte: 1.586 m. Horari: 25 minuts.
T erme mitja: 3,806 km/Ir,
Control de N eu.rulització D , sítuat a Canu Planes. Controls: Josep Planas, Roser Muela, .Josep Romeu i Isabel Bertran. Long. trajecte: 918 m. Horari~-..12 mínuts. Tcrme mitja: 4,590 km /h.
Control de Reglllaritat 9. situat al descendent cap al FOlldo del Tro. Controls: J. R. Sabría í Núria Jorba. L011g. trajecte: 739 m. I-Iorari: 12 minuts. Terme mitjá: .3,694 km z'h.
Control de Hegularitat 10, situat al caseriu de Campdaseus. Controls: J0sep julíá i Francesc Sanmiguel. L011g. trajecte, 569 In. Horari: 14 ini1111tS.
Terme mitja: 2,438 km/h.
Control d'Arribada, situat el , Ca l'Amell de la Muntanya, Controls: [osep
Blanes, Pilí Melendez. Manel Pamies Tomas Muela i Rcll11011 Lazada. Long.
trajecte: 1.201 m. Horari: 15 minuts. Terme mitja: 4 ~803' km/h.
Equíp de distríbució i coordínació de controls: Joa11 Virella, Vicenc Carbonell, Blanca Forgas i Xavier Lazada.
Tancarnent de 'C llrsa : Lluís Daviu j Pere Saujaume,
La longitud total ele la cursa era de ' 15.522 metres i el temps de marxa
4,02 hores; ajuntant-hí el les quals les neutralitzacions i pauses clels controls,
surnaven 5;17 hores. El día es presenta francament primaveral i nlls j tot 110
xic calarás lJer als marxadors. S'inscriviren 59 eo uips de 9 entitats diferents,
cleIs quals iniciaren la sortida 56, classificant-se'n 54.
.
,
El1 la propera circular sera publicada la classificació general per equips
i entitats,

Secció de Muntanya
:A CT IVI T AT PER ALS MESOS ABRI,L - MAIG
Dtes 15 - 19 d'Abril. Excursíó .al refugi Baldrich.
Día 25 d' Abril. 'I'ravessia Escornalbou - Capsanes,
Dies 1 - 2 die Maig. Campament de prímavera a Aíguavíva,
Dia 9 .d e Maig. Partíctpacíó a la Marxa Durour,
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Fotografia guanyadora del primer prem i

1 local social, el passat día 25 a les 9 del vespre, es va reur ir e u .a
compost p 1. Se11)TOrS Baques, Gallart i E scofet, pertanyer t al Club
ia.r agm e, de lilafr <Tl1ca d el Pened es, lJer t al de doru r el seu veredicte so re le
s presentados el l'esmentat Concurs organitzat per la Secci ó Fotografica
de la nos tra Elltitat.
Hesultarei p rem iad s le obres
l er . Premi: [ ord í C alvete
20n Premi:
al uel Pr at
3er Premi: Josep
Iba
4rt. Premi:
an ie l H ern ar dez
5e Prem.i: Jaume Cu. tr ecase
6e Premi: Iiq u el Ier torn

giiel t :

El reparti mer t de premis fou efect iat, tal com er a pre is e dia ')
le
8 del vespre, i S'il a 19l rá immediatament 'exoo ició.
la comp ya
,acte fo 1 presidit 1 er la omlJarse·a d' al or d 'a e al
DI tserrat 1 Iass íp , i repres 1 t al t
d' el~titat col. a radore . De r é
am
rir dar e a sa rt de to t .

resident: Lluis Daviu - Dirc. Circula r: David Vidal - Secretari: Josep Candela

Es b en . abut qtl · ja fa t emps la Riera d e
ílafr an ca es convertí e11 clav e guera el' aquella \111a. T amb é 11Í contríbuei xen a incrementar el cab dal les
poblacions d e C anyelles i l tibes i nuturalment aquestes aigües brutes , amb el
seu lJOC a gradable perfum, comencaren 1111é1 " invasió amenacadora per als paratges imrnecliats al Terrarriar de Sitges. Ouan el turisme ha vist els seus interessos e11 perill s'han desvetllat consciencies i l' estament popular 11a protestat
Cal tra un problema qll e a 'L1)lS el1rera havia estat denunciat.
De moment, i saltant-se les ordenances referents als llits Huvials, s' ai xecá
una barrera de contenci ó prOl) del pont d e Cal Panxampla i es cursaren en ergiqlles protestes C011~T<.1 la contaminaci ó. Sembla que aleshores s'aconseguiren
resultats in edíts [ins a la data, COlTI el de preudre lI11c1 decisió l' organisme r ector del control hidrozr afic. 1 ara 11e111 tingut la pensada qlle consisteix <.1 tr ansv asar les aigües brutos d e Vilafranca cal) a 1<:1 Riera de Pacs (o de V loví ), qlIe
desemboca al riu Foix i fa calJ al Pauta, com si les ai gües d e l' embassame ,1t 110
estiguessin en car a prou contaminades.
Es diu qlle est a prevista una e st a c ió d epuradora d e decant ac i ó elels detritus i oxigenació de l' aigu a, p ero d e moment, la bt utícia sera abocada avall
tal C()lTI ragi. U na m os tra 111é s de la manca de prevenció deIs organismes cor r esp on en t s. La Secció de Ciencies naturals del Centre d'Estudís de la Bi.bliot eca- Musen Balaguer ha elaborar l1:'_1 detallat informe sobre 'el grell p erill qlle
a q u est fet suposa, De cap manera 110 p oden ser acceptades m esures -provísionals qlIe després s'etemitzen.
A més , per la part ele Ponent d e Vilanova, s'han iniciat les obres d e la
C entral T érmica de Cuhelles, 'I' a m b é diuen qlle est an previstes les oportunos
m esures lJer a evitar sutges i contaminacions , pero el públic, alliconat amb
]·~eriellcia de l'abocador de brossa del Garraf, 110 C011fia gaír e e11 aquestes
manifestacions,

VI Cic1e d'Excursio ns per a In fa nts
El dia 15 d e marc es dugué a cap una excursi ó en autocar als Rasos ele
Pegucra. Hi participaren 66 infants i els monitors i . acompanyants. Fou precís
la utilitzaci ó de elos vehicles. El día es presenta cIar i assolellat i la quítxalla
disfruta de valent Iliscant pels pendents propers al Coll de la Creu del CaObrero Es dín á al costat de la F011t clel Calderer, propera al vell Xalet deIs Rasos , i després es tornaren a utilitzar els plastics en forma de trinen rudímentari. De r etorn cap a casa es Iéu una breu parada a la F011t Negra, b ell par atge actulment ell curs de remodelació.
El dia 7 de mar e es realitza una sortida matinal cap a la Masía Sama, Coves de la Terraire, Torre del Veguer, Call Martí i "FOllt" deIs Tarongers, Es
féu el retorn pel Torrent de Santa Iagdalena. Hi participaren 32 infants i
quatre monitors.
(Els articles només reflexen les opinions de llurs autors)

HIVERNENCA A L'ANETO

PER UNA VIA POC CONEGUDA

L'An eto. Els motius p els quals varem escollir aquest cim com objectiu a
intentar, pel pont d e Sant Jos ep varen ser varia ts. L'un va ser les ganes que
teníem d' en tr ar ell contacte amb el Pirineu aragonés, encara desconegut lJer
n osaltres, L'altre, l' atractiu ql1e ofereix sempre la possibilitat d'intentar U11
·3 .000 a I'hivern, i més encara si aquest és el cim més alt del Pirineu.
Així v árem sortir el dijous dia 18 de marc, a les onze d el vespre, cal) a
Benasque, els cinc companys ql1e intentaríem assolir l'Aneto. El camí que
arem escollir va ser el ele Vallhivierna i Coronas, amb el desig d e fllgir d e la
via normal que ofereix el refugi de la Renclusa.
A les quatre de la matinada deixem el cotxe, passat Benasque, i ens carreguem les motxilles. No necessítem els Irontals, La nit és prou oberta. E11Iilem la pista forestal i aviat pensern que estem seguint un camí dolent, Tornem enrera ; busquem el camí bo i 110 el trobem. A la fi , arribem a la conclusió que el camí que havíem pres al principi era el correcte. Comencem bé la
sortidal H em p erdut ja una llora. Al cap d'una estalla d e caminar p er la pista
surt el sol. Esmorzem i després d'un parell d'hores arribem a Ull refugi que
est á al "Pont de Corones". Enfilem cap al Ibon de Corones i després d'una altra embarrancada, hi arribem a les quatre de la tarda. Plantem la tenda sobre
.la neu i mengem una mica. A les sis e11S p osem a dormir.
L'endema ell S llevem a dos quarts d e Ci11C del matí. El cel esta tot estellat i es lJreveu e11 principi un bon dial E11S carre guem el material just i co.m en cem a caminar. Aviat enfilem una forta p endent que ens fa guauyar aleada
rapidament, i 110 trigucm a arribar al primer elels llacs de Corones. AcÍ meugem una mica, i mentrestant arriben ll11S nois bases qlle també volen intentar

I'Aneto.
Anem tots junts i ens rellevem en la tas ca d'obrir pista, tasca que ell algU11S moments és 11rol1 pesada d egut al fet ql1e la neu és molt tova i a vegades
ens arriba més amunt del ge1loll. A les deu cornenca a llevar i aviat una boira
.esp essa no ens deixara veure a més ele 20 metres. Tenim dificultats a trobar
-el Collat de Corones, El vent bufa fort, fa fret i amb prou Icines podem 'v eu r e
per on caminem. Malgrat tot, arribem al Coll de Corones, saltem el l'altra banda i ens trobem que les condicions encara són pitjors, Quasi es pot dir que
.an em a cegues. Enfilem amunt vers els dos-cents metres de desnivell que en-cara ens queden. L'única forma que tenim lJer orientar-nos és el pensar que
TAneto encara és més amunt. Així arribem al Pont de Mahoma. Deixem les
.motxilles j ellS encordern. Mentrestant, la boira s'aclareix un moment i podem
'veure la creu del cim de l'Alleto , creu que tantes vegades havíem vist eu 1JOStals i ql1e ara podíem veure al . natural. Ouasi som dalt. Per fi , a tres quarts
d'una arribem al cim. La tasca J?er assolir ha estat empresa per muntanyencs
·cat alall s i bases. U na vegada més, la muntanya ha agermanat persones completament díferents ell la forma de pellsar i parlar, pero que s'han trobat amb
110 mateix objectiu l'han lliurat junts i l'han assolit junts, sense miraments de
'tip us polítícs, racials ni socials, sínó solament amb l'amistat qlle dóna la
-m l l 11 t a l1 )l a envers aquells qlle l'estimen de debó.
Ascensió efectuada els dies 18 al 21 de marc de 1976 per Toni Albalate,
Manel Busquets Manel 1 Iarin, Xavier Rabat i Xavier Ventosa, tots membres
·d el GEA N[.

~es fonts

d'alcossef1re

Marites vegades hem dit i llegit que la nostra comarca és pobre d'aígua.
D ' aquí ha vingut la importancia dels pocs pous d'aigua naixent i de les fonts
de minsos cabals que tenim di11S i fora d el nostre municipi. Fins fa poc t emps,
abans de trobar el pou Collado, d e Canyelles, només 11'ere11 coneguts Ul1S
quants, i de vegades amb 110m s prou signiíicatius: el pOlI del Comú d e Cubelles i el d'Olivella, el pOlI Dele de Sitges; el pOli N ou de Ribes i el de Sitges;
el. pOlI Podrit i el pOlI Safreig d e Sitges; el pOlI Tancat d'Olivella, etc., etc. Pemés escadusseres són les fonts , com la font d'e11 Bonet i la f011t del Jonc, a
ílanova, la f011t Cabota d'Olivella; la [ont de Codines d e Ribes ; la f011t de
Montseva de Sitges, etc . 1 per aixo h em arribat él donar desmesurada categoría als aíguadolcos o sorgencies de les nostres platges. Fora del riuet de Garraf, l'Aiguadolc del Racó de Santa Llúcia d e Vilanova i l'Aiguadolc del terme
d e Sítges són raquítics brolladors, moltes temporades secs del tot.
Acostumats a veure tan poca aigua prop de la platja, vam quedar esparverats quan vam visitar les F011tS d'Alcossebre, que 110 SÓ11 altra cosa que sorgencies a la sorra, pero d'impressíouant doll.
Alcossebre, oficialment Alcoceber (ell un lloc vam llegir Alcocebre), és
un poblet del municipi d' Alcalá de Xivert, a la comarca del Baix 1aestr at (1).
El terme també és pobre d'aigua, esent quasi tot seca i el poc regadiu aprofita
les yenes d'aigua subterránia extreta amb motors o amb sínies. Entre la serra
d'Irtra i el mar, hi ha Alcossebre, al peu de la muntanya d e Sant Benet, 1 Ulla
de les seves platges, tal vegada la més petita i posada tocant la muntanya,
porta el nom de platja de les Fonts.
Fa cosa d'uns quinze anys que van comencar a urbanitzar el lloc. Hi van
plantar l'hotel "L as Fuentes", i ara, encara que no trobis una font pública en
cap deIs seus carrers i passeigs, tothom viu de l'aigua que es perdia (i encara
es perd) a les seves sorres. A més de les 5.000 habitacions disponibles, tots els
hotels, apartaments i xalets tenen piscines amb aigua dolca, Vet aquí que en
un indret 011 110 hi havia més que quatre garrofers escanyolits, . s'hí troba un
complex turístic de primer ordre grácies él I'aigua que brolla él ran de mar.
Baldament sigui per contemplar aquest rar fe110me11, val la pella fer tilla
excursió a la l)latja de les Fonts d' Alcossebre.
v. Carbonell i Virella
(1) Alcossebre és nom arabig qll vol dir "el cilandre petit", El cilandre
el celiandre, també conegut per celiandria i més freqüentment l)er coriandre,
és el nom vulgar de la "Coriandrum sativum" (ell castella "cilantro"), . herba
una mica fetida, de tall cilíndric, dret i estriat, que arriba a tenir de 15 a 60
cm. i la llavor de la qual, a més d'ésser aromática, té propietats medícinals.
També s'empra com a condiment i e11 la fabricació d'alguns licors.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Durant la primera setmana s'ha pres contacte amb les inquietuds deIs

nens i els seus problemes.
Varem parlar amb ells i els vam distribuir segons el seu ni vell .Hem ft1t
dues sortid es i s'han organitzat diverses activitats .
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LA TERRA TREMOLA
El día 1 de marc, a les 3'30 es produí Ull terratremol d e pOCe iti nsitat a
les comarqu es d el Penedes í Tarragona, A ilanova fou notat p er bastantes
persOll es malgrat l'hora en ql1e s'origina el Ienómen sísmico L'epicentro Iou
localitzat e11 un punt a gran profunditat i situat entre el Vendrell i alls. 0vament, el día 25 de marc, a les 13'37 i 18'57, es registraren 110l1S tremolors,
el darrer de la intensitat 2 de l'escala de Iercalí , i ambdós amb l'ep ice ntro
ituat e11 el tríangle Tarragona, Valls i el Vendrell.

'1

o

o

1 ) ~ .L~

' lEGADA

~1ES

El passat mes de febrer calgué sol.licitar unr atr a v zuda l'ajuda d'un
Iielicopter francés de la base de Tarbes per a traslladar 1111 obrer malalt que es
trobava bloquejat ell el control de valvules ele la central hidroeléctrica de
Montcasau, a la Vall d' Aran.
o ens cansarem de repetir qlle és precís or ganitzar el servei de protecció civil a la nostra nació per a la prcvenci ó d' aquests i altres casos similars, 1
-dels quals, com e11 el present, no e11 SÓ11 sernpre íctimes els excursíonistes.
l E VAD A
El dia 14 de febrer es produí una llellgerél ll evada que emblanquiná els
l' endema, diumenge, alguns ex'p arat ges elevats deIs COl1torJ1S de Barcelona,
-cursíonistes pogueren contemplar i trepitjar neu al .lassís del Garraf. Concretament la Mola i la Morella presentaven una isió poc corrent. A les peques
<h or es 110 quedava ja rastre de la neu.
"o
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OU RESSO D'UNA NADALA
Com ja haviem abancat e11 el darrer Butlletí la Fundació Carulla-Font 11a
·editat , com »costuma afer anualment pels volts de Nadal i Cap d'Any, la 1 a'd ala amb que són obsequíats els socis d'Omnium Cultural. Enguany és dedicada a l'Excursionisme Catala, amb rnotiu del Centenati ele la seva fundació.
.E s un llibfret nulcrarneut treballat tant e11 el text com e11 les nornbroses Foto'f!rafies que I'il.lustren. Hi són relatats els ínícis d e la practica de l' excursionísme de nuasi totes les localitats importants de Catalunya. Una de les que no
. ón esmentades és la nostra cíutat.
P er tal d'aminorar aquest oblit, l'historiador local Albert Virella i Bloda,
'ha publícat ? 1 setmanari vílanoví l111 extens resurn ele tot el que ha significat la
'p r8ctica de l'excursionisme a Vilanova i que fa remuntar a darreries del se..
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Of ICINA COLABORADORA ASESORIA JURIOICA y CONTAIL E
c. J~ rd i n . 11 . 1t'1. 893 26 74 . VlllANUEVA y GEL TRU
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CIAMOS TODA CLASE DE VEHICULOS

o solamente comprando se obtiene beneficio si no que después no le
dejamos desamparado.

A5ESORIA JURIDICA - GESTORIA - ORGA ¡ZACIO
SEGUROS

DE EMPRESAS

Oficina Colaboradora: Asesoría Jurídica y Contable
Calle Jardín, 37, 39 - Tel. 893 41 95

e
JOA

o

A A

ercat ublic, 29 - o - Tel. 893 22 94
arqué del uer, 7 Te!. 893 02 7
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ota mena d'equips per a practicar
qualsevol esport

ocl ey · Basquetbol · Tennis

Fúthol

>

Gimnastica

Alpinisme · Esquí · Camping - Atletisme, E c.
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T G. Vllaseca, Rbla. Caudlll , 41 • Vlllanueva y G Itrú-1976

