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XVIII Ma::ra Social d' Orientació
III Marxa Intersocial

A.E. TALAIA
i Regularitat per Descripció

14 de Marg de 1976

TT E IE T-Arl{ E ÑIT
OB§ANITEACIO

Patrocir¡de ¡er Ia FEDERACIO C¿q,?ALANA DE MUNTANYÁ I'Agrupa.
ció Ercrusionista TAI.AÍA organitza la fll [Iaffia d0riertació per I]esmip.gió.

IN§CBIPCION§
Fodran parücipar a la Mer¡ra tots els aúliats a entitats federadeA {tue po-

seeixin la llichcia federativa vigent.
LeE iflscripcions dels eq¡¡ips, coustituits ¡rer dueu persoEes representent la

mateixa euütat, es podraa efectuar a A. E. Tal.aiá, car¡er Comcrg n.o 4, del üa 5
aI 12 de matq do 1976, d6 lcs 20 a les 22 h.

Els d¡ets dtnscripció seran dc 50,- ptes. per equip.
Prlvia solJicitud d'¡dmisió, podrat tenir Iloc inscripcionr fora del tormini

esscnyalat.
El sorteig ¡nr establir I'ordre de sortida dcls equips, tind¡á IIm a l'A. E.

T¿laia al dia 13 de márg de l'any 1976, a les 20 h., en prreséncia detrs deleÍets d'Ea-
ütsrs ExcurÉionistes que vubuin aseistirüi.

SOTÍIDA
Es couengartr r donar la sortida dels equipa participants a les 8'3Q sempre

gue els mitjans dé tra.usport vagin com ca.l.- 
EIE l"upu d'.quiÉ a soriir cada minu! se¡an determiaats per la'orgq¡it-

zació. Aqlrcets gfups, complerts o oo i segoüs I'ordre etablert, seran mantialrrts
durant tot el perlode de ssrtida.

Tot equip que es presenti en retard sertr indos al grup d'equips que deter-
mini I'orgaaitzeció.

EgrirP§
Tote els n¿r¡adors hauran de dur notxilla i el üstintiu de identiiieació

que li correspongui,
Un cop formalitzada I'iuscripció només podri canviar-se un compouent de

I'equip'avans de Ia seva sortida r prbvla comuricació a l'Organització i ac*epració
per pflrt d'aquesta.

Cad¿ Entitat participant anomenarl un delegat, el qual scri le única perso-
ue facultada p€r tracta amb l'Organitr¡ció.

DOCT}DIENTá¡cIO

EI dia 13 de marg, de Is 21 a lw 22 hores, es lliurará atrs delegats de csda
Entitat particlpant, la documentació i cls distintius d'identificacid carnespoaonts
a llurs equips,

I¿ docurnentació conslstirá: l) En les fulles dercriptives per an¡r de la sor-
tida al pdrrer coatol. En aguest sontrol ts donar¿n lee fulles per an¿r al prüxim'i
aixl succeseivame¡t. 2) t*s fi¡lles de rutá, p€r ar¡otar eI pas per eils control+ i 3)
Els reglments

En les fulles descriptives ia ve indicrt el temps de pa¡ad¡ eu els conEol¡ i
els promitlc a scguh en cada trarn. aix{ com tamb$ si hi ha iaigua o no.

fAEADE§
Per el desc¡ás dels m¡rxrdore cs concedira[ guatre parades obllgatóries.

I
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una parada de 30 niauts'
trcs iahde¡. de l0 ui¡uts

A tgts ds cont¡cils s€üse geutraützació es soaccdcis un mi¡ut de seut¡zlit-
zsció per áEpeúsa, tE B¿r¿r¡a dc tempo'en lc' Er¡Eada d'tsrari*

Efi cap eea EE coucedi¡au neut¡alitzacions extraordiuhrie¡ de carácte¡ par-
üculrr; si celis per Ia bone muxa da l'0,rganiteació' I'ElrdtEt or{sdtzadora es
rÉsersa r¡ drct d'algar ¡Gü ts previst€s,

COT¡:IB{T§
IIi h¡ure une contr.o¡s pGr ánot*r l'bora de pat dels equips. A més ds la so¡-

tida i d+ I'arribada hi haurl un¡ cont¡ols que ettaraa descrits eo la fulla corrcspo-
neut, i d'rltres I'emphgrnent dels quals no cs donaÉ a conilxer ñas que sigui aca-
bada Ia prota.

EI¡ coubol¡ dul¡r¡¡ l'hora ¡ niaut renguL
I{o s'snotar& l'ho¡a a I'equip que no Bti8ui comple,rt-
Hs controls €a t¡trcaral. tr¿trscorreguts 45 minuts des de I'hora en que

l'Orgsuitzeció ha ealculat h¿ de passar-hi d darret equip.

SEHAI,ITZAGIONS
C¿ds ninut d'ayas§'me[t o .da retard entre lt¡orari efectuat per I'equip, i

I'oñcial, es penalitzará dc la forme següeut:
Arrib¿da i Csr¡trols de neutralització I punt.
Coutrols de R+ularltat 3 purtt.
Per. cada ai¡ut de ¡etard s la sortide 1 punt.

PUI§':[T'ACIO
L¡ purtuació de cada equip rsultará de la srrma de les penaüteacions dss*

crites a I'apartat anterior.
I}ESGAI,IEICACIO§S

Scril uoüu de deseltñc¡ció:
I. EfestuiE enot¡cions o es¡nene$ at fuII de ruta, que desvirfufu la seys

finalitar
Z. Alterar ta conlnrició de fe4uip durant la marxa.
3. No ¡nssar l¡er tots els co¡t¡ol¡ se5püs I'ordre establert per I'Organirzació.
4. Efcctuer d recerrcgut de le M¡nra, total o parcial ¡vaus de l¡ sortids

oñcirl de I'eqüp.
5. L'equip quc canvli de .lloc o oculti les marques exisúents ea cl recorregut

de la u¡rxa"
6. No portar motxilla durant tot o tr art del recorregut. .

7. Fortar obiectcs sorollosos que puguin rnclestar als altres participauts.
8. L equip que desvirtúi I'esperit de I'e¡erusionisme, ia sigui p*r' lc seva

"G6üürcstÉ, 
de paraula o d'obra.

9. hd¡rrerir-Be mÉ¡ de 4J minuts en relació .¡ I'ho¡ari 0ficial en e[ total
de Ia provq o cn qualsevol dels aogtrols.

CLJTSBIrICACIO
IIi haure ilues Cassitcacio$; una de geueral per equips, i un sltrc per en-

I¿ dassifir¡cid general s'esf¿bliÉ pel total de punts carrcgflts a cada. equip,
i de uenor a naior.

En cr¡ d'arap"ü clawiÉcará inillor:
l. L'cquip añb 

-maior 
nombrc de controls realitrats amb el teffipi -r".rc¡*.
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2. L'cqdp qut tiogüi aés aprori.uiaciou§ 4'.t¡¡t ¡ainut .

f. ¡,eduiir do", *"iqbt el.eriteri cryfffiat ¡ls. de epaitats anteriorq tiugui
,/üés dtfe¡éEcies de ?, de 3' ete oi¡utc.

' P¡r la ctrassifrcació per Entitatsn es tot¿Iitcala.o ds punts acop¡qggits,peF
ser¡s tes equips.ui¡lor gsss¡áEats. E¡, r:dttri dc classiñc¿cié ¡¡¡l el uateü de h
clasÉiEcaeió gcncral'.ger equipe'
fiIf,AT I»B BOBIIIIA f D'Af,E^trETI'A

Asr¡cst lurat sert coEvoeat ava¡s dc.sortir cI primrr cquip.rrticipanü i at
ñnrl !,q 1* prova. Est¿rá comPost per:

Dos-mcnrb,rea del Comité Cat¡Iá de Marms'
Ilos u,crbres de l'E¡titat Orga¡lzaitor¡
Uu rqlrc$ntant de I'Eñtitat amb mát equips issc¡it§,
equeei furat podrá dccidü sobre qualsevol oonffitemps Cut !Pgu! csdeve'

¡itr a la sortidi o a 
-l'arribada. I devant dc la possibilitat dE sospeudre la provq

coEvtrere obllgatbriament utra ¡eusió de deltgats dE les Enütats particlpants, ia
sigui per deci§s]ió del propi fruat o bé a peüció de I'E¡titat orgarrifzndoru.

JIIEAT CITASSIFICADOB
Et compondran cl kesident i dos uembres ÉÉs det Comité Cata¡¡ de Mar-

xes, trcs Ine¡tbres de I'Eatitat orgauiteadora i el Delegat de cada u¡a de les E¡ti-
tats oartieioa¡ts.

El'Iurat ds$iüsador es re¡¡uiri'el dia 22 de marq al local do I'A E. Tataia
a Ies 20 hores, pGr jutjar tres reclamacions que s'Iragin efectuet.

Bn c¡s d'errpet en les vateeiors que puguin tenir lloc, cl rot que haurl
storg4t el P¡esident del Comit} Catale dc Marxes. o re¡iiesentant pcr ell ¡nome-
náü es-bonsiderarl detcrminant-

LEntitet organitadora tr¡metrl a cada e[titat participant,. dintra dels set
dies següeote a la rounió del ]utat classiñcador, la puntuació provisioual de llurs
egrrips. Lu ¡eclamegions sobrc aquesta puntuació proVisíon+l, se¡'atr atescs üns el
dia 5 d'Abril
f,OSABI OflCIÁI,

SEá fut prlblic u[ cop transcorreguts 10 miauts dc I'a¡ribadá del darer
equip; un cop cumuoisat ¡s sera adncsa cap rcclamació sobre ltora¡i de pas pels
coatmln
EECLAI}IACION§

A I'arribad¿ hi ha¡¡¡E¡ un llib¡e de reclasraciols quc es.tarl a disposinió dels
participants.

De les res¡amacions rclativr.s sl dcsenvolupament dc la marrg, solame¡t es
pendran cn cousideracid aquelles guc haurau Gstet enotadas al llibre de reclarqá-
cions, i les que siguin presentades pcr escri$ frns el moment de comengar Ia reu.
nió del iurat classifrcadsr.
DIMO§rcTON§ rINÁI§

El mal trñIrs Bo s€ri oüsteclc pcr la cclebració dc la prova. la qual no obs-
tatt, podrl ésser t¡terade per l'Organitusció i sr¡spese ¡re,r acord dels delegsts de
¡Gs Eúitats pardclpants sonyocats pcr cl lurat ile Sortida.

La «Mutudidad Ge¡rdrd Depofinar coü¡eix ds participanfr d'aquesta tular-
xa, poseídort dc la llicéacia federativa vigent, dels riscos d'accidest, de lei respou-
sabilitais ecorümlques pels danys causáts e t€rcéres persones no csgor:tives i en la
quantia que rsseuyalcn els articles 54 i 55 de la dita rMutualiilad».

Quatsavol caE no prcvist eNI aguest F.cglament serir resolt scgons pestottut"
pel |urat de sortidE, el elassifiailor o el Comit¿ Catalt de Marxcs.

El present Rcalanent h¿ estat aprobat pel ComitE Catali¡ de Ivle¡¡es i esta-
blert d'acmd amb lcs norrncs figeats dc la Fcdaració Caralana dc Muatanya.

Fcüncr del 1976

I. B.utaac - la¡l¡¡ f,atÉIq {l , S[¡arsyeqbf
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Descri pc i ód'0rientocié

Es dóna el nom ile Costes de Gsraf a la
f.ania del litoral que t?Gnscorre entre Sit-
6es i Ia platja de Castelldefels. Les oigües de
Ía Meditenánia lreguen la base d.e les mun-
tanyes calcdries del Maisís, on s'han format
escarpades penges i alterosos cingles que
donen al paratge costq una aspre bellesa.
Tot aquest sector, d,es del Racó de la Fra-
gsta fins a la Platia d.e Cotsa Fumda, per
taÍgt dl ter?ne municipal de Sitges, impor-
tarr,t centre turístic de fama intemacional,
el qual, a més de la oila, cotnprén els agie-
gats i barriúes espargid.es de l'Aiguadolg,
les Botigues, la Bóoila, Campddseins, Cal Ma-
tlorquí, Cases del Sord, el Fondac, Garraf,
Mildpeix, Sonta Bdúara i Vallcarca.

Ia sortida de Ia Morxa s'inicia prop d'a-
quest dáner agregat, poblat fabril nasc-ut a
I'ombra (més ben dit, sota Ia pols) de la in-
dústria del ciment. En cornengar el segle ac-
cad,, Vallcarca eta solament uñ.a odll estre-
ta í pedregosa com l'etimologia del nom ool
lnilicar. Hi hatsia unes ioques masies, la de
Vallca¡ca, el Meset i la Tone d'en Febrer,
les quals aprofitaoen les escasses clapes
culthsables. També hi existia un grán forn
de calg on es treballaua a gran rcndiment.
Ld societat Fradere hi planü la tdbrica, que
comengá a tuncionar el 1903. Poc després
es construl La colónia per als obrers, el port
per al trdfec de carbó i ciment i el bai*ador
ilel fenocanil. L'església é§ molt posterior,
ia que lou beneida el gener de 1941.

La masia dita Tone Xen Febrer existí
fins fa pocs angs en qué fou enderrocada ett
realitzar uns eixarnplaments d.e la fdbrico.
Haotem aconseguit errara fotogrofia*la,
pul.t que, cotn el notn ind,ica, consensaua
oestigis de casa fortificada, El maset eru dit
to¡tbé Mas RapinAa i Mas Cassanges.

Des de l'erimita de la Trinitat, que formap$t del poblat de Yallcarca, Wt contem-
plar-se (si el dia és clar) una extensa pano-
¡d.mba del litoml i una oista doéell per so-
bre el poblat dé Vallcarca. Aquestd ermitd
Iu estat ?estautada en dioerses ocasions, No
conseroa dctuabnent uestigis oi§bles del seu
pimitiu oúgen, que es retnunten, sembla,
al 1375. Ana ilegenda atribueia. h seoa cons-
t¡ucció a Mír Geribe¡t l'E*comutaat; El
Puig d.e la Tñnitat té 193.m. d'altura. Ben
a prop hi ha el Milador ile la Glori,eta, cons-
trult el 1919, Anuabnent, pel mes de iuny,
se celebra en dquest ?intorcsc púatge ufl
corlcoftegut Aplec.'"'-E- *=
' &,$"_IA**r,:, 

¡-;;;¡
,t ^l

agrupae¡ó
excufsionista pertala¡a
§cce¡ó do muntanya Ilia l4 de lUlarg de I9rG
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Dc !a §ort¡da al Gontro¡ A

Hem sortit dels porxos del davant de l'ermita i a la
dreta agafem unes escales que puge¡ cap a la própia maso-
veria de la Trir¡itat. A¡a a¡em deixant, a la dreta, al fons,
la flbrica de cimeat de Vallcarca, Tot seguit, i envers uüa
tor¡e amb antena parabólica que veiem no gaire llua¡ aga-
farem un caml ben marcat i bastant planer. Aqgest camí
ens portará a una pista forestal forga ampla que fineix al re-
cinte on és ubicada I'antena esmentada. Préviameot hau-
rem passat, uns metres abaos, per sota d'una llnia eléct¡ica.
Arribant al davant de la porta del recir¡te, agafarem com-
pletameat a I'esquerra, un corriol que passa a frec de la
reixa (está molt difús, perü sufrcientment marcat). E¡s aaem
endinsant aI bosc. El corriol va devallaut de mica en mica,
molt suaument. \ a seguint Bairebé tota la carena, (Podeu
ootar que a la vegetació encara hi ha restes de la pol.lució
del ciment de la fábrica). E[ g¡ml ss torna més aviat coste-
rut i ñés pedregós. El bosc es va acla¡int. Una mica més
amunt el carní passa entremig d'u¡s penyots, i sense deixar
de pujar va seguint la carena, Ara passem per i¡n puñt
culminant d'aquesta c¡¡rena otr hi ha una creu de malla me-
t¿rl,lica abatuda pel vent, Des d'aquf es veu tota rexteosió
del Fondo de Vallcarca, el port, i també una mica més ¿
l'esquerra, la pedrera on es fa l'extracció de mineral per a
l¡ fábrica esmentada,

El corriol segueix pel damunt de la carena. Arii?em tro-
bant algun altre corriol. subsidiari, peró sempre hem de se-
guir d més marcat. Som altra vegad^a al mig del bosc on el
caml t¡ansco¡re bastant d'estona. La millor mane¡a d'orien-
tar-se seri per les marques de I'organització. Quan sorti-
¡em de la bosqiria arriba¡em a utra mena de collet on a
I'esquerra veurem el mar i u¡ port esportiu. El camf que
ñns ara havia estat plao.er seguiri de cara amunt i anirá pu-
iant i flanqueiant el que és la carena principal. El caml que
seguim és una mica esborradÍs, perb suñcientuent marcat.
Aquest corriol bastant puiador va contorneiant la capgalé-
ra de la fondalada de Vallcarca. El caml ha ar¡ibat a uu
collet molt suai¡. Passarem altra vegada pel mig del bosc,
peró molt poc tros, i llavors anirem puiant. Al nostre da-
vant, més aviat cap a l'esquerra, veiem a 14 )lunyania un
cim i entremig dels pins d'aquest, un mooólit. A l'esquerra,
al fons, una pedrera i molt més üuny una vila molt cone-
guda turfsticament. Passem tocant una cabana de pedra o
<mulassa». Més avall passem també a frec d'uta cisteroa
que es troba al mig del bosc. Immediatament sortirem a un
coll molt ampli i anirem puiaut, ia bastaat fortament, en
direcció al cim esme¡tat abans. Per pujar agafarem els
cor¡iols de la dreta i deinarem els de l'esquerra per ¡ro
creuar-nos amb els equips que retornia d'aquest cim, Un
c-p dalt trobarem una plaga on hi ha plantada una creu de
pedra.

Del Conúrol ile §ortiila al Gontrol ile
Begularitat l: 3,576 Km/h.
DeI R.1 al B-2: 3,334 Km./h.
Del R-2 al Co¡trol A: 3,171 f,mlh,
Hi ha oigua

Descans: 20 minuús,

&-H,'!&L&ffi
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lle¡ Cooi¡.ol A a¡ Gor¡trol B

Sortirem del Cont¡ol A eu direcció contr¡ria a la que
hem tingut per arribar, per un corriolet que deialla aI coll,
el qual fa poca estona havíem deüat. Prop d'aquest aoll
s'ajunten els dos corriols, el de pujada i el de baixada. Un¿
vegada gairebé enmig del coll girarem cap a I'esquerra, A-
quest corriol que anem seguint va a empalmar amb un al-
tre; passem pel mig d'una pineda, EI caml arriba a la cap-
galera d'ul fondo. Seguirem per l'esquerra tarvessa[t u¡s
marges que eI contornegen. Conti¡ruen pel camí ara plane-
iant i més aviat davallant lleugerametrt, Hem sortit del bosc
per tornar a endinsa¡-uos-hi a,ltra vegada. Abans haurem
vist, a la llunyania, a I'altra banda del Fondo, unes ñásies.
Seguirem dura¡t una bona estona pel camí que hem dit,
fins que aquest mateix anirá a empalmar, de iorma ttans-
versa.l, amb un caml de carro més ample. En aquest eh.tron-
cament de camins, al davant mateix hi ha les runes d,una
masia, a I'altra baoda del fondo, Agafarem aquest caml de
carro cap a Ia dreta, en sentit ascendent (descóndent en re-
lació al llit del torrent). El caml esmentat comengare a fer-
se costerut aI cap de pocs moments, i l'a.irem seguint ffns
arribar a les dites ruínes de la masia. El continuareq, arri-
bant a les ruines d'una altra masia de més avall

Seguirem pel mateix caml i a l'esquerra deixem una
cisterna. A la dreta n'hi ha una altra i també camps d,amet-
lle¡s. El 

"umi 
ample es fa perdedor, A¡em a agafar un

corrioi que surt pel costat de dos hmetllers. Va davallant, i
aviat veu¡em u¡a bassa situdda sota d'u¡ llom tot ple de
coscous. Aquest estret corriol va passant pel llom, El se-
Euirem durant una bona estona.sense perdre altura en re-
feréncia als dos fondos que tenim a banda i banda.. El ca-
r_rí _q fa hastapt esborradfs, i cal fer atenció a les marques
,le l'organització. Quan es comencen a tobar algu¡s pins,
el camí va baixant amb preferéncia pel fons de la. dréta i
es passa per entre uns penyots. Es molt pedregós. Al da-
vant Dostre es veuen unes cingleres i el corriolet segueix
prácticament cap al peu d'aquestes. Ara, entre penyóts i
pins, anem davallaut, molt fortañent, ñns al llit del tórrent,
el qual travessarém en ürecció als dits cingles uns met¡es
més amunt de I'entroncament dels dos fondos oue abans
havíem esmentat. El caml, esborradls, puia fortáment.pel
peu dels espadats, deixant ¿ la dreta el Íoido molt fréstic.
Aairem flaaquejant per aqu.-st caminet a mitja algada i tra-
vess¿¡rem dosc urts sectors de pedritxall, IIem deixat de
vista el fondo de la d¡eta i ens endinsem cap a un bosquet
molt clar. També el caml es va acla¡i¡t de-mic¿ en micu,
girant suaument a,la dreta, davallant fins arribar a un cami
de carro, el qual seguirem a I'esquerra en sentit ascéudent.
Anirem paral.lels a una ll¡ia eléct¡ica, Ia qual c¡euari Der
sebre el caml. Seguim puiant fortament en direcció a ina
masia enlairada que veiem dayaüt nostre. A la dreta detr
camí hi ha vinyes i a ltesquerra bosc. També hi trobem un
petit avenc. Després d'un revolt el camí desemboca a un ali
tre moit més -ample, situat en u¡ colled prop de lá masia
on trobarem el Control B.

Del Control A al B,-3: 4,291 Km/h.
Del Conürol E-3 al E-4: $,5?? Em/h.
DeI n-4 al Co¡trol B: 3,652 Km/h.
Possiblement hi haur¿ aigua.
Descans: 15 minuts

Descripciéd'0rientoc¡é
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Sortint del costat de la capell,a de la Tri-
nitot puj?trem unes escales tins a la part en-
Iilrada del turó, dirigint-nos cep al tancat
on s'aixeca la toffe netdlica del rMio-far
pet a l'orientació del tránsit aei, situdt en
el puiol de 205 m. Aquí finei.x uno estreta
cdrretera que empalma onb la corretera ile
la costa,

Passant o frec de la filferrada de tdncd se-
guírem per un corriol que s'internaoa dins
un bosquet de pins.de poca dtur@ i oe4eta-
c!ó arbustiua, Passat un collet i ascendint un
sender esbonadís entre l'eroslonada roce ca-
tíssa es leia cop a un esperó roquer a l'ex-
tren del qual. hi ha un engraellat de leno
en lorma de creu abatut per les oentades, El
lloc és anomenat Penga del Llatnp, nom
tnolt expressiu en dies de ternpesta, i des
d'aquest y.¿nt es oeu quasi tota la clotada
del Fondo de Vallcarca, arnb ld deshdñtada
masia i, més enllá, la lumejadora tábrica de
ciment i les ped.reres.

El ca¡nl seguia per zones de pedruscall i
bosquinyol, fent-se perdedor pel reguitzall
de senilers que s'entrecreuooen, essent ne-
ces«iri seguir les tnarques de senyalitzrcíó.
Es passaua per und collada que és capgalera
del Fondo d'en Robert el qual d,esguassa a
t'd Cda de l'Aiguadolg. Des d'aquest lloc
ueiem el port e$,ortiu situaf en aquest punt.

" 
Passdrem a frec d'un turó pedregós en el

cin del qual hi ha und ?ndtusseta crcu de
troncs de Vi, Es el puig de Sant l§dre on
@¿tigarnent hi haoia una altra creu més ben
ieta des de la quol eren bene:íiles les ter¡es
de conreu ilel terme en la ilitda del sant pa-
tó dek pagesos. La creu primitioa sembla
que fou destruiila a principi de segle, ja que
a lang 1895 encara existia.

Passant pel costat tuna cabana de pe-
dra i d'una cisterno seco férem cap a una
collada des de la qual escendírem fins dalt
del Puig d'en Boronet, on §aixeca l'actual creu
de Sant Isidre que fou inauguraila el setem-
bre de 1955, i on aoui hi haoia el cor.trol A.
Per cert, en el curs de pre!¡aració de ln cur-
sa, trobdrern a l'entot¡ de la crcu lragments
de cerámica lbero-romana que semblen in-
dícar que aquell cim era uaa talaia dels an-
tics pobladors d'aquestes tefies.

Eoidentment el puig de 320 m. és una
excel,lent guaíta per sobre Sitges i de I'e¡-
tens peno?dmo que s'albira de les tetes bai-
xes del Ganaf. Prop ile la creu hi ha una
cabúd i una. cisterna rcstailrddes en el curs
lle construcció ilel pietós monumeflt.

lL
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Baixant del Puig d'en Boronet retond-
rem al coü per on haoíem ar¡ibü atterio¡-
me¡4 i des d'aquí atbem daoallott cap a la

- cqgalera ilel Fonilo ten Volbric, seguint-
Io per la setsa riba esquerra fins al pnt on
trauessdtefi el seu llit dirigint-nos cap al
Erup de cases enrundes dites de tes B¿sses
o de Sortt Danid. Etroa poden apr*ia¡-§hi
unes depressions excaodes al terreny per
tal d'aneplegar l'aigua de pluia, llquid molt
esümat ol Massls de Garral per b seoa es-
cassetat i molt més a los t¡usies .ileilbües a
b ¡and.eria com Ia era la majoria de les
d'quests rodals. Tenim notlcia que en el
pdssat segle s'haoien promogut algutts li-
tigis pek fo?ietaris de les Basses cóntra e|as

lrostors traishumar.ts que recorrien aquell
sectot.

Deiiarlt quectes ruines enre¡a'segubem
un llom planer per un corriol esborrdis, dei-
tant a I'esquerra un corriol que bafuaoa fins
al costat de la boca de I'Aoenc il'en Valla-
ric, cooitat coneguda ja en el segle XVAI
onb aquest fiotei.x nom i de la qual es feien
rclets llegendark suwsatú-se que comuni-
caoa amb el ma¡.

Passcnt wl costat d'uns peryals aillits
oú¡em bahant cap al llit ¿lel ¡ondal,
creuant-lo en el congost que fotma un al-
terós penya-segat úalmat, Ascendlrem a
t¡ec de b base de la cinglera Wr ufl coste-
tut corriol que pass4I.)a prop tuna diminuta
cooetd yentreda de la qual ero protegida pqr
un natget. Dins d'ella onb ?rou feines hi
té cabuda un home aiagut. Possiblemeat era
el refugi d'un gnstor trar,shümüú

Saltant un llom féren cap d un caml ite
oüro Eue oe de. Vücuca cap d Mas Qua-
d¡ell, eiliÍici d'excel,lent presércia encáste-
llat ¿lalt i{un pujol, lloc al qual ens diri§-
rem, tot seguint psal,lelattent el Fonilo del
Mas Qudrell, el qn\ iunt onb dtres, for-tu la Riera de Vallcarca. Tocant ol coil espdia oeure h boca d'un ae¡có innominat,
possiblement perqué els espeleólegs io han
inte¡tat perutrar-hi, Fbú¡em aEuesta etaga
en un coüet de 240 m. tdtitu¿L, prog* a la
trusia on hi hat:ia i¡rstal.lat el Control B,

ffi
Tt
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Descripciód'0rientoc¡ó

D.l Gont¡.o¡ B ¡l Gontnol C

Sortirem del Control B per ua caml que va en setrtit
contrari a,l que puja a la masia. Es ñolt ¡mple, fressat i en
seatit ascendent. El car¡I fa un revolt de gairebé 180. i a
I'esquerra deixeo ún transformador eléctric. L'auire¡¡ se-
guiut dqrant una'estona. Més endavant, a I'esquerrq ens ve
u¡a bifurcació que la deirarem per seguir Bel camf molt
Eés trasat. A¡ribarem a un camí-pista i el seguirem en di-
recció aEunt, cap p la dreta, ..s pogs metres, .Tot seguit,
a I'esqrrerra, agafarem uD corriol més semblant a un pe-
druscall que puja fortament. Aquest caol ar¡iba a u¡a 

-bi-

$rS"A9 on trobaren un pi i una sivina. Agafarem el c¿;l
de la dreta. Traoscorre eatreoig de bosc. Ara davalla i el
bosc es va aclarint, Al fons divisem una masia. Bl caml es
va perdent. Fitrs i tot 'anirem pd damunt d,un nrarge mig
desfet. A la d¡eta tcniñ cDnreur semb¡ats. El camí oue ve-
dn! segui¡¡t porta traces que hi han passat -e¡ lteufrtaires,
es fa.esborradís i cal anar-lo seguint pel coCiát dels marges,
fent atenció a les marques. Arribem davant d'uu pou, iota
d'uns magnlfic5 pi¡s.

Ara segufun per r¡na pista amplan eD sentit asce¡dent.
Despres es torna nés planer. Hi ha con¡eus senbrats. pocs
rnetres després d'haver pássat una sistena arriba¡ém a ..a
trifu¡cació. AgafareB Ia de I'esquerra passant pel costat
d'un.pi bastant elev4t.-Seguint una curta estonJper l,a--
pla pista a¡ribarer¡ a una bifurcació. Hem d'agafar ia que va
a^ la masia:qge,veiem al davaut D.ostre, o sigü ta Uraiá ¿e
I'esquerra.-Molt a prop de l,a casa agafarem, i la dreta, ua
camí que baixa molt sobtadametrt. Deixaren a la dreta uu
caml molt Tqga! que v! a un camp i agafarem a I'esqúé¡ra
un qu€ també bain. A l'esquerra hi ha conreu i una ñIada
d'oliveres. Continuem baixant. Bl cauf dóna a un foado on
trobaren una font. Seguiren per un corriol poc Dárcat gue
ya cap a una masia en rulnes que tenim una mica més-al
fons. A frec de la masia i sense atu¡ar-nos, travessaren u4
torrentet, i tot seguit ani¡em a trobar u¡ caml de ca¡ro ei
qual travessar_em perpea$cularmen! pujant envers u¡a pe-
tita ediñcació que sembla una barraá, Et camf €s forta-
ment puiador, pedregós, amb bosc a ba¡da i banda. Uns
moments després veurem, a la nostra esquerr¿, u¡a mic¿
més ,ñunt, un caseriu etrn¡nat al que ens adreg4rem per
un corriol e¡t¡e utrs camps abandonáts, i ani¡em á parar a
un camí molt més ample que áls pocs Eetres ens deixare a
¡a primera casa del llogarel

Como rco del GA R RA F

Del Cont¡ol B al R-5: 3,?70 KmA.

DeI B-5 al Control C: 4,068 Km/h:

HI h¿¡rr¡ a¡guq possiblcm€nt

Itesc¿ns:'16 mtnuts
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Des del Mas Quadrell ascendírem per un
camí cdrreter que empalma amb la gista fo-
restal que oa des de Sitges a la Plana Nooe-
üa i dei d'aquest daner lloc a Begues o Cas'
telldefels. Tot puiant ttéiem el gtup de ma'
sies d.el Mas Maiol a la nostra esquerra i
més enll.d la fumaiada ile l'abocadór d'es-
combreries ile Sitges, Traoessada l,a. pista se'
guírem per un corriol pedregós que wiaoa
jins a la ca¡ena de la Serra Boletera que
passdrem per un collet. Aquesta serra és ili-
iisór;a d'aigaes ilels banancs que desembo-
quen a Vallcarca i dels que ho fan a l¡ Rie-
ra de Jafre, essent ol matei* temps dioisória
de terme enfie Sitges i Olh:ella, Estdoern
d,otrcs en els dominis de l'antiga Baronia de

iofre, un dels agregots que, junt atnb Can Su'
riot, Trullols i Liotw, lormen anb el poblet
on hi ha l'Aiuntament, el municipi d'Olil:ella,
el més regressiu en habitants de totd l4 co'
ma:ca del Garof.

T¡aoessdre¡n un bosquet en curs de tcl.o Ío-
restal i després agaldrem uno pista que pass¿'
oa a frec ile ilos t¡ous d:aigtd naireflt, ool-
tats il algunes jonqueres. En tocar quasi la
masia de Can Mercé ile lafre, una de les po'
ques cdsgs habitades d'aquests rodals, seguí'
retn un catní ilescendent que ens wrtd a la
Font ile la Facina i il'aquí a la propeta masia
enrunada que li ilóna nom. Aqul troüessarefi
el Fonilal de lalre (no ho confonEueu atnb la
Riera) i pujdrem cap a dalt del turonet on hi
lu el nucli principol que donaua nom a la Ba'
ronia. Aquest nucli, situat a 200 nt" d'altitud,
era també cr,omenat l.a Capella, ?er I eristén-
cia de I'esglesiola dedica.da a la Marc de Déu.

Documents del segle XIV indiquen la pre'
séncia en aquest ltoc d'u¡ castell. En els ar'
fius de la Casa Papiol s'esmenten tünbé
l'existéncia ile sepultures i sitges prehi.stóri-
ques que posteriottnent no han estat localit-
zdes. En el segle XVil ere¡ ba¡ons de Jafre
b fatnílid Catd. Per estinció de la branca mas'.
culina, el potrinoni passd als Papiol de Vila-
noua i dorerament n'ererz pro?íetaris l4 f4-
mllia Torrents i Papiol. El 1780 h Quad.ra i
Baronia de lafre ten;d teme propi. El 1819

ia era anexionada a Olioella, Fins aleshorcs
la Ri.era haoia fet de ilioisória natural, excep-
te a la zotu dels Masets,

Componien aEugst terrne de Jotre les ma-
sies del Maset de Baix, Maset de Dalt, Mas
Nou, Mas Vendrell, la Capeüa, La Fassina,
Can Mercer, Casa del Capellá, Casa Nooa,
Cqn Ratnonet, Mas Lloren1, el Morsell i la
Phna Not¡ella, Moltes de les masies eren en-
cara habitades als angs quaranta. Posterior-
melt, en normalitzar-se la situació post-b¿l.li-
ae les terres no ¡esultoren rendables i es pro-
d.tú l'abandó. Fins i tot les despulles dels en-
terrdts al cemeitiri Íoren trasllailailes aI tos-
sar d'Olfuella gter tal d'eúitar les barbaritats
de qué eren obiecte wr pafi de gambirots
írresponsitbles.

Descri,pciód'0riento(,¡ó
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Del Gontnol Gal Gonirol D
1 ,..,1

Se su¡t del Cont¡ol C'á'una placeta, dava¡udé i*tai-'
ñcacions principals del caseriu i.aui¡em a agafar.ug ,§aml
que es troba davant d'rin'pi molt grái. A¡ürem ddvhtraat
cap a ula pista que veureo més,ayall..Travessarem lapista
perpendicularment, ágarare¡ir un corriol i séguüem-ávall,
Seguirem aquest camí, fressat pel moto-cross i auirem per
un corriol, que ja está senyalat, tot arra¡ilbant-nos al bosc.
Anem a par¿r en un revolt de 180o aiu4a.;eatRifica:'.$ista
foresta,l i la seguirem en sentit descendent, Ar¡ibem a una
cruiilla de camins, deixareq -el que anlvem seguiot, que és
el més fressat i el més arnple. A la dreta taDbé eu d€i-á-
rem un altre, i agafarem el de I'dbquéira.': Aquest'é: de
carro i ample. A la dreta tenim un torrent, Qu¿¡o aquest ca-
ml vagi a empalmar tot iust a la riera, pocs metres darrera
no§t1e veurem un (cocó¡,,o Pou.

Anirem seguint pel llit de la riera o a poca algada d'e-
lla, pel mig del bosc. Pocs moments després trobem una bi-
furcació a l'esquerra, perd hem de seguir per Ia dreta que
és la més fressada i está molt a prop del llit del tor¡eot. El
camí gairebé es confon ja amb ell, o sigui que passa tal-
ment pel fondo. A l'esquerra, i eolairada, hem deixat una
masia enrunada. Anirem seguitrt una bona estona per a-
quest caml del fondo, i veurem trogos de bosc cremat. Tro-
barem una bifurc¿ció a la dreta d'una pista de recent cons-
t¡ucció, peró la deixarem per continuar pel fondo. Aquest
cada vegada es fa més ample. L'anirem seguint fins que ens
trobarem en un revolt de la mateixa riera, i damunt
d'ella, un camí a l'esquerra que puja molt sobtadanent.

El camí que anem seguint va a pa¡ar a un co¡riol es-
borradls que creua amb aquest que pugel., L'agafem cap a
la d¡eta, tot planeia[t, i, encara que a distenlia, seguirem
quasi el transcurs de la riera que venlem seguint abans.
Anem pel mig del bosc fins que arribem a u¡a cruiilla de
camins, Seguirem pel que davalla, o sigui, eo la direcció.a
la riera, pel de la dreta i deixareq els dos de I'esquerra que
pugen, B1 caml que hauren agafat anirá a creu¿ü perpendi-
cularment el llit del torreot. Tot seguit 

.arribarem a una pe-
tita esplan¿da on al mig hi ha un pi jove; al voltant d'a-
quest pi girarem cap a I'esquerra, i anirem a agafar un ca-
mí més ample que eI que segulem i que va també paral.lel
al llit de la riera, en direcció aigües amunt. Transcorre uo
breu temps una mica enlairat per auar a parar una altra
vegada a Ia riera, la qual seguirem emr¡at per la banda dre-
ta que és la menys embrossada i els camins són: més mar-
cats, Tot seguint caml i riera cal fer atenció als senyals de
I'organització, ja que és una mica esboradls, U¡s moments
després passarem a la banda esquerra de la rie¡a" sempre ai-
gües amunt. Passarem pel mig de bosc de pias ioves i el
corriol fuig del Ilit de la riera per eulairar-se en direcció a
uns cims. Quan aquest ha guanyat ce¡ta altura toma a pla-
uejar i seguirem paralJels a la. riera, a una distáncia cous!
derable, durant una bona estotra. Després, eI camf clevalla
lleugerament i travessa l'inici de la riera, plaüeiant, Després
puja molt suaument en direcció a uns conreu!¡, i uns me-
tres abans d'arribar-hi girarem a 90o aproximadament, a l'es-
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querra. E[ camí és més marcat i puiador. A pocs metres tro-
barem una bifurcació a la dreta, gue la deixarem, Seguirem
el camí que transcorre pel llom i moments després trobarem
una. bifurcació a la dreta, güo. també la deixarem. El camí
e§' torna pedregós, i va guanyant ceita altura. Un temps
després'desemboca a un- camí-pista forestal de recent cons-
trucció, la qual seguirem a la dreta i també puiant. A la
nostra esquerra deixarem una cisterna i després d'haver se-
Eurt per aquesta pista divisarem una masia. La pista desem-
boca a un camí carreter ample i el seguirem en direcció a la
masiá. Un cop alli trobarem el Control D.

.Del Control C at n-6: 4,3t6 Km/h.

Ilcl 8-6 aI B-?: 4,456 Km/h.

Dd A-? aI B-t: 3,806 Km/h.

Del B-t aI Controt D: 4,590 Km/h.

El ha.uri algua

IDescans: l5 4inuts.

É

Lt bis



agrupaG¡ó
excursionista pertala¡a
secció do muntanya D¡a t4 de targ de r9ro

IVTAFTXA

Com o rco del GA R RA F
Debárem rera nostre el fantasmal i rui-

nós caseriu de lafre seguint un sector ile ca-
mt-pistd que oa de Sit[es a ta Plana Nooelh.
Refermt o aEuesto dorera ti¡ca, que ?erta-
ttyia també a l'heretat de Jalre (i que no oeié-
rett per éss* situda loru ile le nosffa ruta)
fou totalment translornuda a darreries del
segle passat ysel nou propietari Pere Domé-
nech, persorwtge excéntric que la conoertt en
un edifici tas!,ecte castellíool taflcat pq utt
clt murallam, El fet ¿|e construir una mansió
fastuosa al mig de les aspres muntatryes del
Ganal, cred a l'enton de I'eú?aúoga?.t sub-
iecte una aureola de llegenda que encara aoui
dia pe sisteix ben oioa, ezcplicant els pocs ha-
titants que segueixen oiaint a b Baronia, his-
tóries fantasioses de contrabands, ffdfeg d'es-
claus, cdssinos de joc claadesüns i lti§sseres
olsites de ?erconotges d'ela)at llinatge. Des-
p"és d un llarguíssim plet la Plana Nooella
retond a la latnllia Torrents, descerdents
dels Papiol, peró p* poc temps ja que les
despeses ilel lítigi sembla que es cntspíren la
hisenda. Actualment és el centre tuna ar-
barritzacíó qte ¡o Wilem qualifbar ile prós-
peftt.

Ek marxadors §búernd)en cao al tondo
de tes Llenties, passant Wl costat dql Pou de
Cdn Ro¡flonet i poc més enlld per ilessota da-
questa nasia. Es p¿ssd ?er un sectot ilel ton-
dd on es oeien les restes tun bosc calcinat
en el cu¡s il'un incendi declarat a l'agost del
1971. Aquell any fou prddig en incendis i el
setemb¡e desclatd un a les immediacions de
ColI Entreforc i qua s'atansá perillosament
molt grop de Can Me¡cé ile lafre, per on pas-
sd¡em a¡teriorment.

El torrent que segulem fa de ltmit a ta tin-
ca de Ia Casa Nooa, ta poc temgs tattada
ctnb ftlferrada i conoertiila en oedat de case-
ra. Dei*doem i torná»em a seguir el Uit de h
torreítete fins al lloc on la abandondrem de-
ftnith:anent ascendint per un llomet i ter cap
a uf,a recent pistd torcstal que ens portd fins
a Can Plotes' gran masia protegida anb u¡u
to¡re de defensa de plnnta quo.drada, situada
a 275 m. d'altitud i on aouí hi haie el Con-
t¡ol C,

Frawesc i Magí Planes, pare i iill respecti;
oarnent, són es'tnentats en un glet de l'aryt
7624 ¡elacionat artb ek drets que te?.ia la Va-
le de Sitges sobre les pasturcs d'herbes en el
terme de Canpddsens, com tattbé en tenia
ger a llengar, palmeiar, pastutar i abeurar al
'terme i castell de Jatre des del s. XIV. Per al-
tra part un document ilel 1681 fa refeincia
a una oenda de teteng feta pet Pere Platu,
pagés del Mas de la Font de la Gallina, terme
de Cottpdásen& La tinica fonl conegt¿la ¿n
qaells indrets és Ia ile ld Montseba, relatioa-
ment ptope?a a Can Planes, i on s'han let
ttoballes de cerbnica íbérba,

lll--
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Ool Gontrol ll ¡l Gontrol d'Aribada

Sortirem del cont¡ol, D de davant de la porta de ¡a
masia, deixant a I'esquerra una torre de defeosa i un petit
corral. Deixarem també a I'esquerra el caml carreter que
passa per dayant de la masia i ágafarem u¡ corriol a la dre-
ta que s'éndinsa enmig de palmeres i atzavares. Tocaot a la
dreta del corriol queden camps de coureu. Passareo per
dintre els pins joves, sense allun¡rar-nos gaire dlaquests
camps que serviran de guia, El corriol devalla lleugtra-
ment i s'hi troben marques de I'organització i d'altres que
só¡ verdes que tro tetren res a veure amb la cur.sa,.encara
que poden coincidi¡ aeb el mateix caml. El corriol es tor-
na pedregós i s'eixampla. A la dreta nosta queda l'i¡ici
d'un fondo. El camí precdcament es totna Éolt pedregós
quasi com un. ma¡ge, i !¡l fondo a la dreta es va fent cada
vegada més grau.

Aob un revolt de qi¡asi 90' del camt agafatem s¡
c.orriol a la dreta quO plaueja bnstant i a uns met¡es
més endavant agafarem el co¡riol de I'esquerra, que de-
valla cada vegada més en direcció al fons d'una
riera, la qual seguirem uns Eetres avall fins
arribar a un encreuament de rieres. Agafarem la de l'es-
querra en seotit asceodent uas Eetres. Més amunt de I'en-
creuament agafarem un co¡riol a la dreta pedregós que s'en-
lai¡a bruscament eumig de coscons i mates, puja deixa¡t
el fons de la riera a l'esquerra. Passa¡em per un rocallls.
En arribar a dalt de la care¡a divisarem un caseriu i segui-
rem direcció amb ell. A prop del case¡iu el caml planeja
bastant i ens adregarem a la seva part esquerra, on existeix
una petita ermita, per davaat de la qual passarem fent un
angle de 90". El caml a¡a és carrete! apte per automóbils,
Anirem planeiant lleugerament i a la nost¡a dreta qúeda-
rá, el caseriu. A I'esquerra d'aquest c¿mf hi ha camps de
conreu i més endevant viuyes, Més endavant, ¿ Ia dret¿,
deixarem una masia i el camf devalla lleugerament. A I'es-
querra deixarem una a,lt¡a masia, Davant nostre es divisen
unes llnies ellctriques i un caseriu. Després de cert tempg
hi arribareo, i al costat d'unes basses esta.e installat el
control dtarribada

Del Cont¡ol D al B-9: 3,694 trm/h.

Del R.-9 ¿l R-10: ?,438 f,h/h.

Del B-10 al Control iP¿rrlb¡il¿: 4,803 trm/h.

it
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Comorco del GARRAF
Continuant lt tut@, dei*árem Can Plous i per un corbl i més enllá per

un malmés caml de carro mig peniat sobre una Íondalaila. En un fort ¡eoolt dei-
xdrem aquest coní i pet u¡ ag?est corriol deoalldrem tins al Ut del Fondo ilel
Tró, escabrosa barancada. d'altes parets toqueres. Els masimcs *plicaen b üe-
genda de com es lonú a4uest banatt en un dia de lorttssbna tempesta i et es-
clatq un espantós tró desberlá la massa de calissa, fisum en la Etal taigua,de la
pluja and excdoant la torrentera.

ttn cop al tlit ilel tondal el segulretn fins a lciguúaffeig or.b un de tated,
que remuntdrem uns pocs meÚes firrs al lloc d'on en sortia un grdu de lorta pen-
dent que ens portá fiw al Pla de Cctttpildsens on hi ha ufl grup /e cases, utu
,esglesiob i utu toffe de defensa. D'aquesta església, dedicada al Sant Crist, se'¡
tenen esfients del segle XlY. De la ?rimitiua cagella no en queden restes oisibles
i I'actual lou construiila el 1853 i restaurda .el 1899, La tofte defensh:a és de
ploúa qudtda com la de Can Planas, i, com aquella, estd escapgada i protegi-
da amb teulada, mo¿lificció que solrbett la maioria d'dquests edificis en dedi-
car-los posterio¡nent a utilitas pacífi4ues.

Alguns cteuen Eue aquesta tore, situa.da en aquesto pl,ana ile 242 m.,tal-
titud, cortespon a un o¿tic castell documentdt a l'drry 1097 @tb el nom de ':kcs-
trum Cc?rqo de Asi¡tod', o sigui "camp d'ase{', que no altra cosa ool dit 1l to-
pónim. Altres opinén que aquest castell era situat en el turó del litoral anorfretut
el Castellot (241 m,) i en el quol hi ha rcstes d'una talaia. Tanbé hi ha ¡et:eñ¡-
cies históriques que efl aquests p.trdtges slautoritzd a l'atry 1163 la Íundacü del
Mottcsti¡ de Scnt Viceng de Gaftaf al qual eren do¡udes bs comes de "clnnpo
asinotttn". Se suposa que dquest monestir era situal, prop de Can Lhtssd, puix
que !oc@ú a la twsia encaru hi ha el lloc dit Era del Prior, A I'any 1299, el rei
Iaume I detnand a Bernat ile Centelles el reconei*ement ¿le ¿ldttini que per a ell
tenía al castell de Catnpddsens. Al üarg del segle XIV encaru lesmeflta aquest
éastell, perd en tinalitzar aquella centtiria és de§gnat el lloc únicanent onb el
¡om de Qudw.

De Campdásens surt un cafií-pista en direcció a Vallcarca i que otbem
seguint passott Wl costat de la Casa Nooa de Campdásens i més enlld per les ca-
ses iuntes de Ca la Balüna i Can Rob*t. Les pedres ilon s'e*treu el nateñq\ per
c corutertir-lo en címent queilen ben prop ilel caml. Finalment oribdtem ql nu:
cli de Ca l'Amell de b Muntu,Aa, lloc or acabaa la cursa. En dquest llogoret
podem admirar-hi una torre ile detensa rodona, escapga.ila i otnb teulada cotn les
anterio¡s. Tot aqtest seguit ¡le tofies que anárem oeient, lc»maen pot tun sb-
tema ile oigildncia i protecció dels campérols que lwbitetsen questes terres cos-
tetes en quells temps m Eté els pirates md,hometdns leien fucarsions'pel litoral
catalá. El tum ile Cab Morisca és reminisiéncia d'aquelles falconades que dte-
morien els nostres ouantrysots i que no finolitzarcn fins a época relatitswzent
recent, efl qué les nrcions europees d,o¡ninaren les teftes de Tunlcia, l'Alg* i eI
Marroc. D'aquestes oiolércies n'és una mostra el que el 1586, Isabel Carbó, t:ldua
es comprometia en una ?enqota de seixanta lliures que entregaria al capitd Llo-
,ens Falg Qe Sitges perqué les esmercés a rescdtü La seoa filla, presonetd a Alger,
ciutat Atricdnd on el pató sitgetA soointeiaoa comercíar. Lo noia hdfu. estat
capturddo iunt amb els seus pates en un dtac dels sarrains fet a la Tone ile Ganaf,
El iuliol ilel 1669 un gtup ¿l'u?u trentend de moros desembarca¡en a la Cpla de
Vallcarca i, possible¡nent aoisats per les guaites estdblertes, toren ¡ebutiats pet un
cer,teflar thomes.tnots qrc hi actiliren des de Sitges. Malauradament, et lac-
tuolitat el segrest de parcones per a obtenir-ne rcscdt cónthNua 6en oiEent.r.,V. 
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0rgonitzodó i dodes tbcniques de lo lll Morxu

d'0rientodé psr Desripciú

Coutrol de §ortida, situet il lErmÍta de la Trinit¿t de t-allcarca. Coutrolsr
IJuís I)¿viu, |osep Blines, Pili ltelendez, \tauel P¡mies, Tr¡más \Iuel¡. Ra-
nrorr L(rzada i Antoni C¿mPilltl.

Co0trol de Regrlariflr[ l, situat a la Penya del L]qgrfr. Conkols: Ar¡toul
Penrra i X¿rvíer Sallire.s. I;r»g. traiecte: LI67 m. Horari: 9l mfiruts Terme mit-
iir: B,&34 lmI¡.- 

Control de Neutralització A, sitrat al eim del Puig d'en Boronet. Contmls:
L.laria llirír, Co¡rsit¿ .{lmirall, }Iotrtse Correa, .t\r¡olisse Niget i }oau Ossó.

I-r)¡rs. tr¿riecte 870 m. H¡¡ruri: ? minuts. Terme mitih: 3'171 Lrn/h.
'Contiol de Regularitat S, situ¿rt. u lm Basses de Sant Drrniel. Controls:

Angel 1'edo, Doméñec Yedo i Rica¡d Belasco¿rin. Long. trajecte: 1.895 m, Ho'
rari: 19 mitruts. Terme mi§il 4,991 Im/b.

Control de regularitat'4, situat al peu del Ciugle d'ea l¡allaric. Controls¡
Lluís Soler, Núria ,llbir i Antod Gómez. Lorrg. ü'ajecte: 9.14 m. Hrnari: l8 mi-
huts. Terme mitil: S,57l kmlh.
, Control de Ñzutralització B. situat d Collet tlel \'Ias Quadrell. Controls:
David \ idnl. \laue1 \¡id¿l, Rosam¿ri Simou, Lfercel.lina Simon, Andren Usie.
[o i ]Iari+ AragorrAs. Loug. üaiecte: 974 m. Horari: 16 min¡rts- Terme mitiü,;
8.652 tm/h.

Coutrol de Regularitat l, .sihr¿t aJ Pou de Cun IIercE. Controls: |enl
lierrer, Armaud Senipera i Jordi Candela. Long. kajecter 1.5"/1 m. Horari: 25
minur"*. Terzne mitilr 3,770 kh/h.
: Cortrol de Neubeliteació C, situat ul caseriu cle Jafre. Controls: R'¿mon
!vl¿r'tí. \laria Pl¿n*s. Antoni Llurl¡a. Fina S§nchez. Antoni Cumpillo i llr¡rtse
Brtrd. Long. traiecter 1.152 m. Ilor¿ri 17 minr¡ts. Terme mi§rl: {-065 km rh.

Control de Regularitat 6, situat al Pou de Can Ramouet Controls: As-
,umpta Beig i Salvidor Baig. Loug. trajecte; 781 m. Horari: l0 minuts' Terüs
ai§I: 4,386 krn/}.- 

Conbol de Regularitat 7, situat at Fondo de les Llenties. Conkols: Didac
Doméneeh, Irlartl Valero i Sergi Caudela. Long. trajecte; 1.887 m. Horari: 18
ninnb. Terme mi§h: 4,456 kmlh.

Couúol de Re-gularitat 8, situat a l'aiguabarreig de dues rieres' Controls:
[oen Toledaao i Isabel Romzu. Long. traiecte¡ 1.586 m. Horari: 25 minub.
Ierme mitii: 8,806 Im/h.

üontrol de Neutralització D, situat a Canu Planes. Controls: losep Pla-
ras, Roser Muela,.Josep Romeu i Isabel Bertran. Long. traieete; gl8 m. Hora-
iii2 minuts. Tcrrie init¡Ur +,SeO m4,.' 

Control de Re,gularitat 9. situat al rlescendent cap ul Fondo del Tro. Con-
hols: j. R. Sabrii i Núria Jorba. Long. traiecte: 789 m. Horari: 12 minuts. Ter-
rre mi§á: 8,694 hn/h.

Cont¡ol de Regularitat 10, situat al easerin de Campdlsens. Contols: Jo'
rep ]uliI i Francesc Saumiguel. Long. traiecte: 569 m. Hor¿ui: 14 minuts.
Ienne ini§il 2,438 km/h.

Control d'Aribada, situat a.Ca I'Amell de la Muntanya, Controls: Jose¡r
Blaueq Pili Melendez, §larrel Plmies Tomirs Muela i Ramon Loeada, Long.
rajecter 1.201 m, Hora¡i: l5 minuts. Terme miti}: 4,808 km/h.

lquip de distr¡btrció i coordinaeió de controls: Joan VireIIa, Viceng Car-
¡onell,-Blanca Forgas i Xirvier Loznda.

Tanc¡ment de Cursa: Lluís Daviu i Pere Seniaume.
La longitud total de la cursa era de'15.522 írehe"s i el temps de marxa

l,(E hores; -aiuntant-hi u les quals let neuhaliEacions i pauses dels conhols,
ilrmaven 5,17 hores. El dia es preserrtü fraucnment primaveral i ffns i tot un
ric calorós per als marxadors. §'inscriviren 59 equips de I enüt¿rb difereots,
lels quals iniciaren la sortida 56, classiffcarrt-seh 54.

En Ia propera ei¡cula¡ serl publicade l¡ cl¿ssiftc¿ció general pq quifc
i entitats.
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cf.as§IMcacro IIE LA III MAAXA ?EB DFñTCBIFCIO

Gb. Dra¡l IrH Frrl
1 50 Viffi Tm§s .,lordl Slcart
9. 8! lrraa Camarena - Lh¡fs Rtus
$ fl Núris Biocca - I' CaIi$
I U Daniel Oriol - octsvi Btos€
6 dg M.' Lh¡Éa Pararnau - ,{.'Lcúa'
0 78 Cerlcs MoaÚorte - Eégpñ¡ Marfn
7 m Ioúali Cuardit - Eqe,ni Violrot
8 65 Gc"'-s Csbmelt - Aroeldo Pmo
I {E Megdaleme Eseal¿ - M.¡ Lh¡ise D.
l0 71 E. Eat¡II¡ - E. Saurt
tl fl¡ R Berrcs - Baf¡el Beixec

l8 75 l'. Costs - E. Iisritos
l8 U I. Fabreg¡t - Pilsr Castellguez
11 4 R. Cuterl - Iorüna Co*eitl
l5 5 F. Pascu¡l - I. Pesct¡e¡
L6 8¿ A. Sárcüez - M.'T. Gandh
.y Eg f.M.'fu@' - Fo. Arnal
18 g? T. MonÚo* - Baldirf B¡¡rguéB
l9 #¡ M.'lL Ribot - R. )ftooo
W 6l Albert Qoenal - A. Ferrnándezgl 6 f. Toua - M. Mt¡rci¡
92, 47 Montse Ribas - M. Cuatsecases
ZB üt I. Boseh - M.' Llu¡ha Cuesta
9t 1Í¿ f, Vil¡ - n Vila
?É. I I. Júé - J. Mo,oforb

---rü - -- 1-- losizfinrPlanar--f--Miü¡tnla-
W g! L UrrUro - S. Guilléo
% 8l C. Esofnose - G. Grmoar
8 {} M. T@ás - N. Tmásg) $f¡ A. Quaral6 - I. Garcfa
8l S4 I. Vila - Núriu Saniarrmegg 65¿ Luis Lép€u : F. Iápez
&9 gl I. P€drole - R. Freixm€tg4 29 F, Fabreget - B. Fabregat
85 S E. fhncñ - M.'Dolors Galvo
88 9l I. Be[r/É - F. Paredera
S7 G0 N. Scbostfá - M.' Rosa PiioángB l0 A" PlúCIs - A- Sabaté
SB 10. Iosé U Navarro - E. Almorio
{} A E. Albanán - R. Gómez
41 % A. Lai¡cz'F. Vidal
49, @ G. Gimdnez - I. Giná,D@
43 14 C. Loaam - námóu Sánchs
4 ?8, A. trllor - Manuel Cod¡na
4Eí gB N. Fitc - I. M.'Peiré
fi 78 M. Gltrell - F. áloDp
4l g0 M. Moyrm - F. Caralt
48 2 R. Cabeccao - I. C&ave
¿9 Yl I. CaffiIt - M.'I. Crelt
fll 6E C. Vlmte - D. P€ña

CIA§ÍIITIGACIO PEN E}ffl:tAT§

u.Ec. gl
u,E.c. s8
u-E.c. s1-7
u.E.c. sl-!(
u.E.c. gr+8
Folldsr. 8l-9
u.E.c. sP.4

F. Mefirr. 8ll.5
u.Ec. 8&g

C. FoIkL SSB
u.E.c. s64

C. FoILL 8&5
u-E.c. sesl-r
u.E.c. guó

C. FoIlü gl+2
f, Maüth gf+l

U.M. Eranp. 4S5
u"E.c. 4&8
u"E.C. W

C. E. §, Vis. 4&&8
U.E,C, W2

C. N. Igual. &24
C. E. Aguila M

u.E.c. &2
C. Foltü 4S2*- -Ir.E-.C. -El --

u.E.c. w
u"E.C. 5{.3
u.E.c. *2
u.E.c. &8

u.E.c. €&ss
u.Ec. dt$t
u.Ec. flrl
u.E.c. 0s

C. FoIL 68
,{. E. Muntanya U

C, E. AlsE 6É5
C. FolL 6É9

u.E.c. 68
C. E. AIrEe 70

C.E. Alisa 75
C. E. Vila¿ n

AJEJI. EEI-T
u"F-c. 8el4

C. E. §. Vic" S¡
F. Merür. gl4

c. E. s. vb. 98
C. E. AIig¡ lGl

C. E. §. Vrc. Il8
u.E.c. rr4

l.' UNIO EXgUn§tONISfA CATALU!'ÍYAg. AGRT'PACIO CULTT'BAL F. EABGTONA
&. AOMENT MANfiNENC
* C. E. ALTGA
5,. C. E. §ANT VICEN§
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