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Agrupació [xcursionista lalaia

V MARXA
D'ORIENTACIO

PER
DESGRIPCIO

Comarca: G,ARR AF

Dicr 12 cle tVlcrng cle l9r17tB

Sortida: Caseriu Rocacrespa (ctra. Vílanova'Arboc) K. 5,5 aprox.

Inscripcions :

Carrer Comerg, 4 - Teléf on 89312 57 (de 8 a 10 del vespre)

VILANOVA I LA GELTRU
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GTE{(iLAItilEI\¡T

OTGAT{ITZACTO
Patrocin¡de per la F§DERACIO CIATALi{NA DE MIÍNTAI{YA lAgupa-

ci6 Excrr¡ionista T.{,L4,Iá organitza Ia Y Matxa d'O¡ieatacid per Descripció.i la
XX Marxa Social,

INSCEIPCIONS
Podran particüpar a la Marxa tots els afiIiats a entittE fcderades que po-

seeirin la lliclncia federativa vigent, a parHr dal§ f 2 an¡rs d'edet
Les inscripeions dels equips, cooeütuits ¡rel dues Dcn¡oa€s tepresentaut la

mateisÉ entitat, es podraa efeCtuar a A- E. TAIar+ gaffer COmerq, D.o 4, del dia
21 de febrer at lL de marg de 1978, de les 20 a les 22 h.

Enguany hi pod:sn prendre pa¡t els socis de I'e¡titat que ro hagin pres
peÉ e ls Conissió Orga:ritzadora de [a Marxa.

Hi haurü una classiñ.cació a part pet als socis de l'eotitat
Els drets d'inscri¡rció seran de 50,- ptes. per eguip.
Prüvif, soil-Lieitud d'admisió, podran tenir lloc inscripciouc fot¡ del termiri

asseuyalat.
El rorteig per establir I'ordre de sortida dels equips, tindrá lloc a fA, E.

talaie eI dle lI de mars de l'any 1978, a les 22 h.. er preséncia dels de,lsgats d'En-
titats Excursiouistes que vulguin assisür.hi.

§OETIDA
Es donará la sottid* e Roesrtspa (Terme llluuieipal de Cubellcs).
Es comengari a donar la sortida dels equips participants a les 8'30, sempre

que els mitjans de trausport yagtr com ¡aL
Els grups d'equips a sortir cada 'ninut, seran d.eter¡ninats per te org¡ait-

zació. Aguests EFUF§, oomplets o ng i segoÍs I'orüe establGf,t, seran mantinguts
durant tot el perfode de sortida,

Tot equi¡r que es preséffi en rgErd seri ind&s al grug d'quigs que deter-
miui I'organitzaciú.

4*§*. 
els rnarxadons hau¡Én dc dur rrotxilla i el distiutiu d'identiñ;

que tri correspougui.
Un cop formalitsada la in¡cripció uoa#s godrü ca¡viar-se utr compor€rt de

l'equip avans de la scva sortida i prtvia comr¡nicació a I'Organització i acceptació
Per lrart d'aquests..

Cail¿ E¡rtitat participant anome¡erl un delegat, el o-ual serl l'úniea persCI-
n¿ fgsultad¿ Irer trac{ar amb l'Organització.

DOüu[ilEHf¡tcr{}
EI dia ll de trrar1r a les 22 ho¡es, es lliuará als delcgau de c¿da Endtat

participant, Ia docr¡¡uent¿ció i elg distintius d'identiñc¿ció corresponeuts a llurs
eguips. També es pot ¡ecollir a la ¡ortida.

fa docunentació consistirá: l) E¿ les fulles descriptives lrer aflar de la sor-
tida al prtmer contml. En aguest conuol es donárarr les fullcs per r.nar at pr$xim i
ai:d successivaurnt, 2) Els fulls de ruta, per anortar eü pas per els eontrol§, i 3)
EIs reglaments.

Ea les fulles descriptives ja ve indicat eI temBs de parada en els controls i
Ias mitjanes a seguir eu cada tra"ar, airÚ cou tarnbé si hi ha aigua c no.

FAEAI}E§
Per el desre¡s dels maumdors es couced,ir¡a quatre parades obligatüries.
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Les quatre Parades són a raÓ de:
una parada de 30 ulnuts
tr€s paradÉs de l5 mfntro.

A tots els coutotre- sen¡e uentalitz&ció cs concedeix u¡ minut de ner¡tralit-
zació per EourpeÉsar I¿ pE¡dun de tempe- en I¡ marcada d'hrya¡is,-En 

cap- cas cs conceúiraa ncutralltzacions Bxtras,rdiriürice de car*cter par.
tifi¡tar¡ sl calia ¡rer la bona matxa dc I'Orgauitza.ciú, I'Etrtitst organitzadora es

neserra c[ dret d'alterar les ia previstes.

cotutor§
Hi hnurL une controls per tuotar l'hora de pae dels equips. A més de la sor-

tide i de l'amibada hi haurl rme controls quc E*teran descrits cn e[ full corre6l]o-
Éetrt, i d'altres l'earplagament delt qnals no es douarl e conliro 6ns que s§ui eca-

' bsd¿ Ia prova.
Els coatrols dona¡¡an lhora a ¡rlnut vengut
No §'rnotari I'hora a I'equip quc rio e§tigui complet.
Elg cont¡ul§ 6s tancaran transcorreguts 45 minuts des de ltorr en quc

I'OrÉúitzadó h¡ c¿lculat hr de Imsar'hi el d¿rrer eqt¡iP.

**##ffi1l*a'avangarneot 
o de retatd cntrc l'torari cfcctuat po I'oqoip,'i

['oñcial, üs PÉnelltzará de la forma següent: 
_

ArriÉada i C.oahols de ¡euualització I pr¡nt.
Contrqts de Regulüitat I Punt.

rUNTUÁCIO
La puntuació de c¿da equiB reeulteri ds la s¡¡ma dc lcs genalit acioas d¿s-

crites a l'a¡nrtat antorior.

I}ESC.ilI,IFICACION§
Seri moüu de desealiñcació:
I. Efectuar anotasions o É$usro§ al full dc rut+ quc dcsvirhrin le seva

fiñeliteL
2. Alt€mr la cornposició ds l'equip dura*t la m¿rrr'
3. No pssssr per tots els conuols scgot¡s I'ord¡e establcrt ger I'Orgaaització.
4. EfeCtuar el recorregut de Ia Marxa, total o parcial, abans dc l¡ sortida

ofrcial de I'cquip.
5. L'eqüip gue r-aovíi de lloc o amagui les marques e¡istents eu cl recorre-

gut de la ma¡xa-
l. Ño portar ¡rotxilla durant tot o Part-del reculegut.
7. pordar objectes sorollosos que puguin molest*r els gltres parücipants.
8. L'equip que desvirtrli l'es¡rerit de I'cxsr¡rslonisutg ja sigui per la seva

vostime¡rta de Paraula o d'obra
9. Enderrcrir-sc més de 45 minuts en relació a lhorari Ofiei8l en el torat

de la prova, o eu quatrsevol dels controls'

CLA§§IFIC.ITC.IO
Hi hrurt tFes classiEcecio¡s; una de general per equips, i uu altre ller ea-

titats, i uua per als narmdors ¡ocials.
I¿ cfassifrcadó general s'establirü pel totat de gunts cerratñts e cada srluip,

i du menor a maior.
En cas d'enpat, classificsr* millor¡
l. L'equip amb major ¡ombde de contrde rcalitzats anb el ttmps exhsts,
2, L'eguip que tfutgui mé¡ ePrortmacions d'un mlnut.
3. tt{uif que, seguint etr siteri e¡gosat als dos a¡xrrt4ts anteriors, tir¡tui

més diferéucies de 2, de 3, ete., minuts.
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Per le classifrcació ptr entitat§, €s totalitEaran eIE punts acoosaguiE pds
seus Fes equips Eillor ctassitcab. El criteri de classiñcac{ó scr} el mateix & IE
classifi.cació gonetal per equips.

JII&AT IIE'SOBTID¡I I I}'áBBIEAIIA
Aqueat Juret sere c.ouvoet avnns d.e so¡tir cl primer equip participa¡rL i rI

final de lia ptova. Estar¿ cotupost l,er:
Dos membres del Comité Catalá d¡ Mar:res.
Dos membres de l'Eatitat Organit'-qdora.
Uu reprcseutent de I'Entit¿t am,b més eguipe ir.scriG.
Aqucst iurat podrá. decidir sotr.e quatrsevol coatratem¡s que puSui esdeve-

¡ir ¿ la sortida o ¿ l'arribada. I davant de l¿ possibilitat de sus¡rc.ndrc Ia prova,
coavocari obligaqóriament una'¡eunió de delegats de Ics Entitats participan§ ia
sigui per ttcciesló del propi Ju¡at o bÉ a pcticiú dc l'Entitat srg¡ritzadoril
fi]BAT CI,¡TS§IFICAI}OB

El coml¡oa¡üan a[ Presideat i dos mcm,bres més dd Comit¿ Catel¡ de Ma¡-
xes, tf,es micmbrcs de l'Entitat orgauitzadora i eI DalegEt dc cada unr de les Enti-
tats parücipauts.

EL l¡¡rat clasdtcador es rcrmirl. el dia 3I de narg al local de l'á. E. Talaia
a le ZI hucs. per iutiar les ¡eda¡¡acio¡s qse s'hagin etectr¡at,

En cas d'unpat en les votacions quc puguin tenir lloe, cl rrot que h¿url
rtorgat el President del Comit¿ C¿tale de Marxcs, o representant IrE¡ ell auomc-
nat, es co¡sidararil dcterminant

L'Eutitat organitzadoEr trameterL a cada cnfftat particlpant, ünte dels seÉ

dics segilent a la ieunib del Jurat classiñcador, la ormtuació pmvisional de llure
equips. Lcs reclamacions sobre aquesta puntuació provisionaL serán ateses flns el
dis 15 d'Abd[,
HOE,IET ortcráI,

§erl iet púbüc utr cop tratrscorregue I0 minuts de I'ardbada dcl da¡rsr
equip; un cop @municat no serl admesa cap reclamació sobrc l'hora¡i de pas pels
cont¡ols.

BECI.AüACION§
A'Ihrribada hi har¡rá un llibre de reclamacions Eu6 astarl a disposició dels

participants.
De les reclamacions ¡elaüvcs aI desenvolupar,eut de Is uarra, ¡olanent cs

prendran ea ioffiideració aquellee que hauran estet arnstadts aI llibra de recl¿oa-
ciofis, i les que sigrrin presentrdes ger escrit, fins cl moment de comecgar Ia reu-
nió dcl iuret classiücador.

III§FOSICION§ I.INáIA¡
El mal tgmps no serür obetacle per la cetebracid de la grova, Ia qual no obe-

tant, ¡lodrü ésser alterada ¡ler I'Organització i suspca pr acord dels ddegats de
les Entitats participants corvocats per el ]urat dc Sortitla.

La cMutualidad General Deportiva» cob¡eix als partici-oants d'aquesta Mar-
ra, posseldors de la lliclncia frderativa vigenl dels dscos d'acddent, dc l¿s respon-
sabilitats cconÓmiques pelu danys cau§ats a tercercs pcrson0s no esportives i en la
quantia qrre assenyala l'article 42 de la dita eMuhralidad¡.

Quslsevol ca* no grevlst en aguest Regl¿mcut setil resolt s€gons Xtertoqui,
pel lurat de sortida, el cla¡sfñcedor o d C.omitE CataH de Marxcs.

EI ¡neseat Reglannent ta eetat aprlovat pel Cort itü Cátall de Marxes i csta-
blert d'qcord amb les norúes vlgeuts de le Federació Cttalana de Muntanya.

Febrer dd 1978

$

T. G, vihmc¡. RLh. C¡uiltllo. dl - Vlh¡on I b (}GhrÍ
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*i--E=--giI4IA

-1r 
UlIftIA -q'EIEHEAoTó 

ps. .IFsffiJq ---'] i__\_/
Iqdgs ccnBleuentürie§. +1_ Begl-apent :

- Jr sás itels OontrcLs d,e Regularitat i cle l{eu'üra1rtzaoi6, J.t orga-
nitzaeió ha clisBosat afegir unes petltes guto-neutralltzaclons
a1 llar:'g de f itinerart_, per ta1 que el ¡rarxador tin€Id tgnps
de fixar-so €n alguns llocs que es creuen d.tt¡¡t oert fnterést

. §erlrre 1 quaa eI tempe ens sigui faveable.

- .0.quostes auto-neutralitzacioas e} marxactor Les naurb ite sutrar
aI tenps real üe 1a Earxa.

- EI ¡¿lnut ite neutralitzaoló ooncedft per . Go¡rpensar Ia pirdua d,g
tempg cn la nsrcadLa orhonaris está lnclós en eL proutg clel tra:¿,

FE I:3[iBi}IA¡ &r e1 Begla.oeut rie la lfarxa, ou iliu FeÉlerqci6 Cata-
La¡a d.e ú:ntan¡ra, ha tle flgurar: FEDffiJICIO D'HFIIfAIS
ECIRSIOTTTSSES DE CA:T]!¡UI[ÍA..

1
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Esports

PT]ICMAL
On trobareu un extens assortiment de materials

de muntanya de les marques més acreditades

EDELRID . INTERALP . MONCLER
VAL D'OR . SALE§TA - HIMASPORT
CHARLET - SUPRANEIGE - SILVRETTA
SIMOND - CASSIN - LAPLAUD
STUBAI . BONATTI . NÓNOICN

ROSSIGNOL

NOVA SECCIO PER VEETIR ESPORTIVAMENÍ

Floridablanca, 122 - Teléfon 224 08 20 - Barcelona t1
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agrupaciÓ
excursioni§ta

§ECCIO DE MUNTANYA

talaia
U Marxa d'0rientació

per llesuipeió
XX MARXA SOCIAL

12 de marq de 1978
Comarca: GARRAF

I'E LA SK)BTIDA A¡, CONIBOL A

Se surt d'un llogaret situat prop de la carretera de Vilanova a
J'A¡bo§. Des d'uria placeta voltada de pins ens d,irigim cap a un carrer<í
a la dreta del qual hi ha una ernita.

Arribats a uo camf encimentat l'agafem en direcció a ¡a dreta, en
sentit asceDdeDt. El tros eucimeutat s'acaba aviat i arribem a u¡¡a era
situada a Ia part Eés alta del camí. Aquf agafem un corriol que davalla
cap a ur§ @nreus. Deixe¡n u¡a caseta de transformador a la dreta. El'
camí és carreter i va seguint una línia eléctrica.

Es deira el camf carreter i es continua per un corriol que p¡ssa
practicaoent per sota d'aquella línia. Puia. Es pedregós. Prop del llom
es bifurca i seguim la b¡anca de l'esquerra. Per sota nostra, a Ia dreta,
tedm utra masia pintada de bla¡c.

El canf plaaeia per eDtre l'arbreda. Trobem una bifu¡cació i agafem
la b¡anca de I'esquerra, que baixa lleugerament; després puia per un
sector pedregós; segueix planeiant. El caml és un xic confús perü hi
trob¿rem malques de pi¡tura.

Es puja basta¡t fortameot per u! sender roqu§ cobert de pinassa.
Arribant a un repet!ó trobem urn bifurcació. Seguirem per la dreta,
davallant suaunent. El camf és roc¿llós, semicobe¡t de molsa. Ara bai-
xa fortament pel mig d'ua bosc, El terreny, una mica relliscós, esdevé
pedriscall. Es travessa un xaragall de pedriscall i aleshores el corriol
planeia per dins dei bosc.

El camf queda envoltat de vegetació, especialmeut cárriEr. Fa una
curya per salvar un alüe xaragall i continua per dins del bosc, Segueix
planeiaat.

Més endavant enllaca amb un camí que agafem a l'esquerra per
anar puiant. Es pedregós. Al poc trobem una altra bifurcació i agafem
la branca dreta, que planeia. Tornem a trepitiar camí herbós, amb
abuodiucia de cá¡rit¿ i esdevé altr¿ vegada conft¡s,

Dei¡en u¡ seoderó a I'esquerra i anem pel de La d¡eta, que baixa.
Eos tort¡eE a lrobar a u¡ llom on hi ha una bifurcació. Agafem la bran-
ca de I'esquerra. Puja lleugerame¡tt lrer co¡rtinuar a ¡ilanejar tot seguit.

El camf davalla cap al llit d'un pedregós xaragall, travessat el qual
trobem, a I'esquerra, un forn de calg enrunat. Després' el caqrf torna a
planejar.

Trobem una altra bifu¡cació. Agafarem la branc¿ de I'esquerra, que
toroa a pujar. Més endavant veiem un altre fofn de cal§, a l'esquerra.
Aquest es conserve eo millor estat.

El caDf, que §'ha ¿trat fe¡rt bastatrt úés aEliet, va per la careaa.
A t'esquerra es veu una carretera, Poc desfrrés troben uoa creu de fus-
ta. Una vegada passada, el caml baixa ia decididanélt v€(s un santuari
otr est¡ situat eI CoDtrol A, sota d'un gran eucaliptus, al mig de I'es-
plaoada.

Det @nt¡ol dc so¡üil¡ rl A: 3,6?0 rñ/h.
Et hs &¡pa.

I

ffi
TI

MARXA DE LA TALAIA 1978

Amics excursiottistes :

Estem al lloc de sortüa de la Mar-
xa: ROCACRESPA. Enlorcall d.els ca-
mins de la costa lEt ptenettor a l'inte-
rio¡ i poder ¡mssu I'estret del Foir.

El casqiu de Rocweqn és utw an
tiga qudru (segle X) del municipi de
Cabqües, oora el llit del Foit i resta
a quatre kilómetres del mu i o cinc de
Vilanooa- Es pds i és porta. Fou pes
notural a l'antígor, ent¡e Olérdola i b
costa, carní de lhnca de l'establiment
romd-militar de Cubelles, Erunt de su-
port taú polltic co¡n milito sobre el
iu des de la desembocadura fins a l'es-
ttet, Aquí foren conreats, tsora I'aigua,
els productes bdsics de la oida cntiga:
ségol i ord.i, per obtenir el mestall amb
blat cdnem i lll.

. L'emplagdment de Rocecresga bar¡d
el pas als habitants de Yilanooa a les
aigües del iu Fo* quan, olegots per
la mozca d'espai i regadiu ger con eü,
aoongaoen de mica ea mica (Yilanooa
de Cubelles), apoderant-se de les ter-
res de Cubelles fins que claoaren les
fites doant mdteir de la casa de la
oila.

Actualment, una ratlla, per obitra-
ge, tida. a co¡dill, del ma¡ fins aquí,
sepoe.els dos pobles, i Rocuesp. res-
td fael al seu orlgen guodattt per
sempre més les oigües del riu. Molts
ar.gs ilesprés, Eudtre Km, oigües
qnu¡t, ek tllanotsins rconseguien dei-
to sec al iu amb ana par,et de tren-
ta-dos mefies: el pantA de Fob.

Si seguim la cütete?a i ens endin'
sem cap a l'estret ¿ dos K¡n. aoba¡em
l'ermita de Lurdes (Lorda pek cata-
lans, I¡urdes pels Írancesos) en un gi-
tdltolt ¿lel üit.del riu encisador o¡ l'a-
gruwció cada oty celebra el can4lr.
tnent i l'Aplec de Tolor. Tot Vilo@-
oa dhi aboca quest día.

BIBLIOTECA
ARXIU

It
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A cinc Km, de Rocacrespa i en ple
congost s'a'*eca la !»esa tocant la car-
retero del pantA de laltura dita, em-
óassant, ple, sis milions de m'. d'aigua.
Iniciat tany 1903, s'acabd el 1928. La
paret tou enlaira.da l'anV 1936.

El Foi.t és el riu més irregular dels
rius de Catalunyd lleoat del ile la Sé-

nia i té un atora:mcnt mdxim de 4i0
Us., peró com que el oas del fons és

cslcari té grans p¿rdues subterrdnies,
que arriben a 325 lls. quan és Ple.
Molts angs no arriba a oessar. Té ra'
cons molt bonics, peró la immundício
que hi entra .i hi resta la Púdor més

d'una oegoda.

A la banda nord de l'embassment
s'hi oeu la aila de Castellet onb el seu

casteü medieoal i, el seu temgile rorná:
nic, seu ile l'Ajuntament, 713 habi'
tattts, 159 m. d'al.tura. El casteü, es-
mer.tot id el segle X, a la Matca del
Cofitat de Barcelona, tou restaurat
l'ang 1928 pel ?ro?ietati. Aoui té unr
oista sorprenent que mdrca Castellet
atnb un segell de prestigi.

Cómarcá: GARRAF

:i : )' : : l 'r " ' t;

Mirant de cara al Santuari, sortim del davant de la spva portt di.
rigint-¡los cap al coctat dret. Es baixen uns quants esglaons i bgafem un
caminet a I'esquerra que va flanqueiant pe,r sota d'lxr mur de c-ontenció
de lá placeta. Aquest camí va bail€nt cap al llit d'un riu. Enfront te-
nim la carretera i per damunt d'ella, un espadat. Passem per entre ro-
ques i, perr mititr d'un foft p€ndís, pugem fins a la carretera enquitra-
nada.

La seguim r¡ns pocs metres frns travessar un pont i agafar un carnl
@rreter a la d¡eta, A la dreta" t¿mbé, hi te¡im ur rierol, més amunt
uns pedriscalls, i damunt d'un penyal, una s¿bana de pedra encastellada.

El camí va seguint una bona estona pel llit d'un fondo. Quan a la
part d¡eta del camí, al damunt d'un llomet, hi veiem una fita rodona,
emblanquinada, agafarem un corriol a I'esquerra, enfront mateix de la
fita.

Aquest corriol puja de valent, A l'esquerra deixem una mulassa o
cabana de pedra. El camí planeja després un moments per continuar
puia[t tot s€guit, anant passant per unes feixes abandonades que co-
breixen m fonder.

Arribem a un collet on hi ha un espai lliure de vegetació. A Ia dre-
ta hem ¿Ieixat un caml c¿¡reter. Travessant el collet trobem un altre ca-
mf crreter que primer planeja i després davalla lleugerament.

El caml va baixant. Enfront nostre veieñ una masia i aI fons, a la
dreta, la presa d'u pant¿.

Poc abans d'arribar a la carretera enllacefi amb un altre camí de
carro que tamb,é baixa cap aquella. Als pocs metres agafem un co¡riol,
a la dreta, abandonant així el caml de samo gue atrávem seguint i d!
rigint-nos cap a un revolt de la carretera asfaltada. Una branca del ca-
mi queda tallada per la trinxe,ra de Ia carreter¿ i.agafem un corriolet a
la dieta on baixem finalmenL

Es cteua la carretera i ens dirigim a una seva branca inutilitzada,
deixant-la al cap de poc Per passar sota d'una lfnia eléctrica'

Situats entre dues Iínies elbctriques agafem un camí de carro que
va cap a un petit bosquet. Va baixant. A la dreta es veueo les runes
d'un vell oolf fluvial. A I'esquerra, ál da-unt d'un petit turó, una ma-
sia. El caml baixa i t¡avessem el llit d'un riu.

Arribem a una ctuilla de camins i seguim per la branca de la d¡e-
ta, Tornem a veure a¡4. a la dreta, les runes del vell molí, qué té al cos-
tat un robust pi pinYoner.

Trobem una bifurcació i seguim -Der la dreta. El camí continua essen

cerreter, Passem per sota un pi de robusta complexió'
Després d'haver planeiat uria estona, el caml baixa per salvar un

fondal que d.escendeix cap al riu' Deixem a l'esquerra uns senyals gtocs.
Passat áquest fondal el c¿ml torna a ascendi¡ lleugerament' A l'esquer-
r'ir trobarem un camf de caro,. peró el deixarem.

Tornem a salvar un segon fondal que, com l'anterior' baixa cap
al ¡iu. Deixem un corriol a I'esquerra. El caml gue venlem seguint s'ha

talaia
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convertit en senderó. El caml & herbós i es va enfilant pu antiguei fei-
xes de oonreu, salant llurs marges.

El camí, que ha esdevingut molt pe&egós, va puiant cada volta
més fortament fins uribu a un coniolet transversal que va seguint pel
niVell d'una,antiga feixa, la qual aniiem seguint per la dreta.-

A I'esquema, i mig confooes per: la vegetació, es veüen lc restes

druns murs baixos i gairebe a continuació Eobem la casa-magatzem que i . ;,,.::i.,, ;:.,: ,

.va servir en el seu témps por a les obres de construcció del propu i ja
ésmentat pantl.

Deixem d caninet per otr hem vingut i n'agafem un alüe que pas-

sa a frec d'aquestes edificaciones. Per fesErerra se'ns aiunta un mní.
Per sota, a la noctra dreta, es veuen les edifrocions complementlries de
la presa.

Passem pel costat d'una antiga pedrera. A la drea veiem un corriol
molt mucat. El deixarem. Inmedi¿tament en ve uo segon. t'agafen.
Creuem un coniol transversal i fem cap sobrg la presa dd pantl on
trobem d CONTROI 3. 

.

Del Con'hol A al B-l: 3,6E$ trü/t.
Ilcl Conhol B-l a¡ Conhol B: 3,553 trmA.

Ei h¿ ¡iguu
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§ECCIO DE i,TUNTANYA

Després de guoitdt d.e reüll les ai-
gües eñbassades del gantd ens llan'
g.tern en direcció a lleoant pet entror
a l'espai entre el riu Foix i el Pic de
l'Aliga (468 m.), terra diUada, teftste-
ga, que frontereia omb el Ballestd, una
planura de 350 m, Üaltura.

Després de la pesta negra del .1i65
i de les rebrotúes del segle XY ques-
tes muntarzges es despobloen peró cap
al 1550 hi anibeen moltes lamllies
pageses del Bedrn i de Foix (Franga).

En aquest tenpE el oint per cent dels
,rutrimonis regist?ats eren del Llen-
guadoc i Occitilúa. La naioria arrela-
da en aquest indret.

D'aquesta terra i d'aquests homes no
puc mews de transcriute els records
duna dona de noranta anys, de cog-
nom frataés, @nb auaflt?assats del Ba-
llestd.

talaia per
U Marxa d'0rientació

Ilesuipció
XX MARXA SOCIAT

12 de marq de 1978
Comarca: GARRAF

Hi ha un tram neu,tralitzat per sobre l¿ prcse ilel pa,nti.

DEL CONTEOL B AI, COIIIIBOL C

Se surt del costat de la carretera. La seguim per la palt esquerra,
en se[tit asc€ndent. Arribem a u¡a á.¡¡plia curva i, creuant la c¿rretera
a u¡s 20 metres després de l'hectómetre 9, agafem un camf a l'entrada
del qual hi han dos pals aetiü.lics.

Seguia et camí amunt. A I'esquerra hi ha una esplanada, amb una
caseta d'instalJació d'aigua i, més enlairades, les runes d'una masia.

AI cap de poc. deixem I'itinerari per agafar un corriolet a I'esquer-
ra, que porta a utra propera font,

Passada aquesta foot agafem un altre corr,iol que s'enñla forta-
ment pel coster de la Euotanya. Hi ha se[yals.

Arribem a les ruaes de la masia que ja havÍen vist abáns. IIi en-
trem per dins del derrult forn- Travessem la casa i en sortim per u¡ra
porta del darrera.

Enfront d'uir antic cup es troba un corriol que puia decididament.
L'agafarem arlant eo direcció a uns erosionats.penyals que veiem da-
mu-ut de nosaltres.

Un cop aribats aI peu d'aquests pe.nya:Is seguirem per un senderó
quc va cap a I'esquerra. C¿ldrá fer una grimpadeta per arribar a dalt.
Hi troba¡eu seoyals.

Arribe¡n aixl a la carena de la serra on hi.ha glaatada una viga de
cimer¡t armat; en e,l rocalüs hi ha diverses cadolles.naturals, Des d'a-
quest puD.t es divisa una e)atenia panorámica de.la depressió penede-
senca.

D+aquf anirem a la d¡eta" en direoció o¡rosada a la d'ur gratr diÉ-
sit que €s veu.a prop, El caml passa entre roca i garriga i va seguint
una boua estoaa pel damuat d'un semicingle.

Al davaat, al fons, es veu una ped,rera abandonada. A la part opo-
sada del fondo hi ha un gran penyal i una roca que que{a separada. En
el camf anem t¡obant, constantment, petits cocons formts per I'erosió
de la roca, Anire¡[ caDiEa¡rt en direcció a una totre eléctrica. L'itioe-
rari esdevé cada oop més confús; seri doncs necessari parar esment en
les marques de I'Entitat.

Passad¿ l¿ tí¡i¿ sllstri6a arem seguint pel llon. El caml continua
entremig d'espessa brolla, anant ascendint ñns arribar a un pulolet des
del qual veiem enfront un gran caserlu abandonat.

El corriol que segufem s'ha anat transformaat en cemí de catro;
aquest retom-ba, deixaut el caseriu a la part ogosada d'un fondo que
tenim a l'esquera.

Més eudavaat entronquem amb uu ca-í més marcat que setuim
en sentit desc-endent; al poc aquest bifurca i agafem la branca de I'es-
querra. No feu cas d'alt¡es marques que trobareu al llarg de I'itinerari.
No peitanyen a l'organització.

El caDl retomba, salvaut un fondet, per entremig d'antigues feixes.
Anem seguint sem¡rre el ci¡mí de carro en direcció al caseúu, deixant
els corriols laterals.

Passem un segon fondet, tamH amb feixes abandonades. Al da-
vant nostre tenim ja'el casqiu, tantes vegades esmentat, on trobem el
CONTROL C.

Del Control B al B-2: 2,613 fm/h,
Dd B-2 aI Contmü C: 3,97? Km/h.
No hi ha ateua.
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SECCIO DE MUNTANYA

"Els meus poes oiuien a Cangelles
(una oila al daffetd del Pic de l'Aliea)
peró oenien del Baltestd on els alois
tenien casa i coireaen ordi i ch¡da
con tothom. Els caps de casa eren pa-
gesos i cuboners, els hereus, llenya-
toires i els altres fills, quor, teüen dis-
set @tys, desapareixien de casa per
sempre més: tsoluntaris a la guerra del
carll co ta hi haoia menjar ger a tots.
La metsa mare, molt petita, quatre cops
a tang era coregada dins la sdrria i a
mitia ñit dues rengleres dases sortien
del Ballestd: la primera direcció a Vi-
lafranca canegad,a de carbó, L'altra
cap a la costa carregadd de llerrya amb
destl a les primeres Ídbriques té*tils
(1845) que usat:en el oagnr com a for-
§a ¡notriu. A Vilutooa, Aquesta sego-
na renglera, a les sdrries i peniant tnr-
toao polldstres que bescarusiaoen pet
una oerita&e lloninadura de la getzt
de muntanga: les arengades de la cos-
td. Amb la diferé¡aia de oreu compra-
oef, La, üestimento a Vilcfratrca on I'o
uiron, degut al gran mercat cotnorcal,
eld sotdpreu."

Creuarem Otr aquestd ter'ra on en-
cara es goden oeure els grans casalots
enruncrts on oiseueren i moriren sote
el Pic de l'Aliga la gent del Ballestá i
'les rodalies: Can Cassanqes, Con Bala-
gue4 la Coma Pineda, la Case Crema-
da, on les oiiges es conoertiren en er-
mots I'any de la malura (1857) i iles-
truits ?er la fíI.loxera el 1866, desapa-
reixenf grans clapes de bosc Wr tal de
poder sobretsiure éls habitants.

Danallott per la coena Dassarem pel
cim de la Tdaia (279 m.) en el caml
di¡ecte de n untonga Vil,onot¡a-Olérdo-
la, pel pic de I'Aliga, foola funtemo-
rial diürna dels gescadors de Vilanooa,
de Sitges i de Cubelles,'

U Marxa d'0rientació
per Deseripeió

XX MARXA SOCIAL

12 de mars de 1978
Comarca: GARRAF

DEI, CONIBOL C AT OOIi¡,IB{)L I)

Sortim del davant del portatr del caseriu per un camÍ pedregós que
puja suaument, deixant a l'esquer'ra una petita ediñcació.

BI caml bifurca i agafem la branca de lá üeta vers una propera
masia. Arribats que hi som Ia deixeur a I'esquerra, seguiat pel caml que
va pujaut. Després planeja una estona p€l mig del bosc.

Trobem una bifurcació pedro.sa a I'esquerra, que hem de deixar.
També pell'esquera se'ns aiuata un camf de carro.

Arribats prop d'una boDica i abandonada masia medieval; deixa-
rem aquest ca¡¡í de carro lrer agafar un corriol que es dirigeix cap a la
pora del celler.

D'esquena a la porta del celle'r ens dirigirem cap a un pet¡t bosc
agafant un senderó que davalla.

Al cap de poca estona el co¡riol es va eixamplant, @nvertint-se en
un camf de carro fortaEetrt e¡osioDat. Creuem uu alt¡e corriol i conti-
nuem baixaut pel malmés camí de carro. Aquest esdevé altra vegada
corriol i baixa cap a un fondal, travessa¡t un canl de carro i uqa ám-
plia i abandonada feixa de conreu situada en aquest fondd.

Un cop al pendent oposat, el caml es va enfilant pel mig del bosc.
Enllacem amb un altre corriol i agafem el de l'esquerra, ascendint pri-
mer lleugerament i després més fortament.

Hem arribat així al llom de la serra i ara bahrarem pe[ pendent
oposat. El canl bifurca i agafem la brauce de I'esquerra, pujant i plane-
iant tot seguit.
' A la poca estona arribem a una trifurcació de camins on és situdt

el CONTROL D.

agrupació
excursionista

talaia
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Ilel Controf C aI B-3: \425 KÁ/h.
De¡ R,-3 sl Coartñol D: 3,E80 Km/h.
No hl h¿ ¡lgua.
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DEL coNTno,L o e uenn¡gtbci í r' : "' :

. rt : l.
Sortim del Control D per la pista que ¡rlaneja, seoialfombrada de molsa;

aquest& més endavaag coE¡eosa a pu-far molt suaumeEt i es va fent pedregosa. Es
passa per sota fI'una líaia d'alta tensió.

Al poc temps de passada la ¡rñia €léctric¿l veurem un corriolet i ua camÍ de
lleoyataire, I la dr9ta, perü els deixarem. Tot seguit trobareD un altre corriol, de
doble eütrada, tamtÉ a La dreta com eils anteriors. L'agafarem.

Passada una sem,iplarrura ani¡em trobant alguns corriols laterals dubtosos.
. Els deixarein, i ani¡en segui¡t, url¿ bona estona, p€l sorriol més fressat.

A la Dostra esquerTa, d pla de Vilanova, A la dreta trobem, més endavaa!
una caba¡.a de pedra e¡sorrada i u¡ petit pou inutilitzat.

Despqés d'haver carenei¿t una bola estoaa, el caml davalla UeugerameDt. Es
fa pedregós,

Toragm a veure l¿ plaaa de Vilanova, i, a la dreta, bastant més lluay¡ la po-
blació de I'Arbog.

El c¡Eí travess¡a ua collet i torna a pujar pel mig del bosc, Al cap de poc es
bifurca i agafem la braaca de la dret¿. Ara és planer.

Travessem uu altre oollet, passat el qual, i a la nostra esquera, podem veure
un pi amb u¡a curiosa anomalia-

Uitinera¡i segueix pel bosc. Trobem u¡ra trifu¡cació i seguim la branca del
mig, que plaaeja i després baixa per un terre[y pedregós cap a uq ampü coUet.
Ea aquest, a I'esqueira, es troba u¡ veü a¡bre abatut pel ve[t, tronc enlaire.

E-s va deixant aquest collot. El camf puia bastaDt fortame¡¡t. De pedregós es
'traasforma en ple de pinassa.

Al cap d'una estona de puiar travessem u¡r rDarge de pedra. El cámf plaaeia.
-Més endavant trobem una cabaaa de pedra, enrunada" a la dreta. El car¡l segueix
¡üanejant. A estones baixa u¡a rnica i passa per un seúicollet.

Ens dirigin cap a urr turonet. Uo cop arribas a dalt, e.l c¡mí plareia la ñns
arribar a un cocó que, ja fa nns lrnysr va¡en bastir alguns membres de I'Entitat or-
ganitzadora.

Sortim per la part del da¡¡era del coc{. T¡avessem un derruit marge de pedra
i agafem un cami[et a La dreta que el segueix paral.le.l durant uns minuts, passem
per uga zona d'acampada on hi ha" a I'esquerra, una taula i alguns bancs de pedra.

Conti¡ueh teni¡t el ¡na¡ge a la dreta. Després ens n'pllunyem i seguim per un
corriol que es decanta cap a l'esquerra, A la poca Éstona eD trobem un de trans-
versa.l. L'agafarem per la part d¡eta-

El sender va per mig de pins i comenea a baixar, cada volta més fortametrt.
Esdevé pedregrís.

Passen pe.tr c.ostat d'una ñta de dos termes muDicipals. Si el üa és. clar podem
gaudir d'una tronica pano,¡)mlca- A I'esquerra tenim les poblacions de Cubeües,
Vílanova i Sitges. Al fons, una mica a la dreta, podem veure e,l lloc on era situat
el control A i, encara més a la dreta, la presa del pant) també couegut. Cap a la
part ile migdia, I'exteüsa franja blava de la mar mediterr¡nia trencada per la sinis-
tra silueta de la xemeneil de la térmica de Cubelles.

El caol, fora d'algun repetio¡et, segueix en franca davallada-
Més endavant podrem veure tañbé €l llogarret o¡ ha comenqat la marxa. ta

bastaot avall trobem iodicis d'una mina d'aigua.
Arribern al reyolt d'una carretera. La segurirem per I'esquerra dura¡t uns Di-

úuts i, arribats atr davant del Ho. l, la creuarem per agafar un seude(ó a la d¡eta,
bastant confús,.que baixa pel costat d'un canyissar. A le dreta tenim les runes

SECCIO DE.MUNTANYA

(Scgueix ol dorrero)
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d'una odifrcació. Agafem un caminet que passa per entremig d'un garrofer, a l'es'
querrr, i d'ubres fruiters, a la d¡eta.

Baixem i.travesem una vegada més d llit d'un riu per entremig de les roques.

Despr& agafarem,un,corrfut que segueix paralJel al riu, que tenim a l'esquena,,

no gaire sépuat d'aquest. Bl sender és ple de pinassa.

A poc a poc es va enfilant, separant-se del riu i fent'se mig pedregós. A la dre-

ta, per sobre de nooaltre, continuem tenint ub¡es fruiters. Més endavant, ia més

enlairats, pqssen pel costat d'uns marges de canreus i, acabats aquets, trobem un

ampli camlde pedra. L'agafen,p€r la ilreta i Pugem, arribant aixf a la mateixa

placeta voltada de pins d'on hem sortit en iniciar la Mana. En aquesa placeta é¡

situat el Control d'Anibada. [a donem aid, doncs, per finalitzada.

Ilel Comtrol D aI B-4: 4,085 trn/h.

Del B-4 al ft-5: 4,380 trm/h.

Dd A-5 at Colr,trol d'arrüad¿: 3,E$,fa¿¡.

Hi h0 aigua

,,'5 Lis
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