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Hyrupill;lu [II;Ur~IUnl~liI 

~~TALAIA~~ 

XXV ANIVERSARI 

VII Marxa 
d'Orientació 

per 
D.escripció 

(XXII Marxa Social) 

9 de mar~ de 1980 - Comarca Alt Penedes 

Sortida: 
Sant Quintí de Mediona 

Inseri peions: 
Carrer COIllerQ, 4 - Te1. 8931257 (de 8 a 10 del vespre) 

VILANOVA I LA GELTRU 

Per gaurdlr de la lIibertat de la natura i I'espart trabara a 

Caravanes - Tendes J t '1#1V Avances - parqulng 
Remoles I tot per el 

Camping 

Botlga d'Esports 
Seeeló de Trofeus 
Medalles I Plaques 

Rambla Vidll, 17 - relifon 893 43 42 
Aroa Clr • . B.rna-T.rro.nna Km. Il~ ~nn 
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AGAUPACIÓ 
EXCUAIi.ON.&T A 

TALAIA 

VILANOVA ILA GELTRÚ 

A. E. TAL4L 

llt) 
ANIVER~t>o.~ 

, , 
VII M A R X A D · O R 1 E N T A e 1 o P E R DE S e R 1 pe 1 o 

XXII MARXA SOCIAL 

ORGANITZADA PER LA SECCIC DE MUNTANYA 

PATROCINADA PER LAFEDERACIC D'ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA 

comarca alt penedes 

9 mar<; 1980 

R E G L A M E N T 

ORGANITZACIC 

Patrocinada per la FEDERACIC D'ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA, 
l'AGRUPACIC EXCURSIONISTA TALAIA organitza la VII Marxa d'Orientaci6 per 
Descripci6 i XXII Marxa Social. 



INSCRIPCIONS 
~ " 

PQdran participar a la Marxa tots el afiliatsa Entitats .feder.ad~~qUe 
posseeixin la llicéncia federativa vigent" a, part;h'd~,lS12' anys ' d'ed'cit. 
Les inscripcions deIs equips, constitui ts per" dues . persones representant 
la mateixa~ntitat, es podrA efectuar a l'A.E.Tala~,a,'qrl'~,r de1:,";Cori\er~ 
nº 4, del · dla 18 de febrer al 8 de mare;., de les. 20 a res 22 h. ' ., 

Hip'odran participar també els socis de l' End ta:t' que' no 'hiigin pres -
part a 1 a Com:fs:si 6 Organi t zadora. .. . ' ,l '~ - ' ,~ 

El sorteig per establir l' ordre de sortida deIs equips, tindrA llOc a 
l'A.E. Talaia, el dia 8 de mar<; de 1980, a les 22 h., en pres~ncia deIs 
delegats d'Entitats Excursionistes que vulguin assistir-hi. 

SORTIDA 

Es donarA a Sant Quinti de Mediona. 
Es comen<;ar~ a donar la sortida deIs equips a les 8'30 h. Tot equip 

que es presenti en rétard ser~ inclós al grup d'equips que determi~,
l'organitzaci6. 

EQUIPS 

Tots els marxadors hauran de dur motxilla i el distintiu d'identifica
ció que li correspongui. Un cop ' formalitzada la .inscripci6, només podrA 
canviar-se un component de l'equip abans de la seva sortida i previa com~ 
nicaci6 a l'Organitzaci6 i acceptaci6 per part d'aquesta. 

Cada Entitat participant anomenar~ un delegat, el qual serA l'~ca p~ 
sOTIa:-facul tcrcra-peY-cracLa-r -arrrb- 1 t Orgo.ni t-z-a-cl-~. 

DOCUMENTACIO 

El dia 8 de marc;::, a les 22 h., es lliurarA als delegats de cada Enti
tat, la documentació i els distintius d'identificació corresponents a 
llurs equips. També es pot recollir a la sortida. 

La documentació consistirA: 

1) En les fulles descriptives per anar de la sórtida"al primer Control. 
En aquest control es donaran les fulles per anar al segUent i aixi 
successivament. 

2 ) Els fulls de ruta, per anotar el pas pels controls. 
3) Els reglaments. 
En les fulles descriptives ' ja 'veindicat el temps de parada en els con 

trols i les mi tjanes a seguir en cada tram, aix:( ' co!iJ ta.mbé ~iQ.:i, ha aigua: 
o no. 

PARADES 

Per al descans deIs marxadors es concediran quatre parades obligatóries. 
Les quatre ,parades ·són a ,!aó de: , , _ .", " . 

"!" " . una parada de 3D minuts • 
. tres parades de 15 minuts. 

A tots elscontrols sense neutralització es concedeix un ,minut de neu
tralització per compensar la p~rdua de temps en la marcada d'horarís~ 

En cap cas es concediran neutralitzacions extraordinAriesde carActer 
particular; si calia per la bona marxa de'l'organització', l'Entitat orga
nitzadora es reserva el dret d'alterar les ja previstes. 



CONTROLS 

Hi haur~ uns control s per anotar l'hora de pas deIs equips. A més de la 
sortida i de l'arribada hi haurA uns control s que estaran descrits en el 
full .corresponent, i d'altres l'empla~ament deIs quals no es donarA a co-
n~ixer fins que sigui acabada la prova. . . . 

Els controls donaran l'hora a minut ven~ut. 
No. s'anotarA l'hora a l'equip que no estigui compiet. 
Els controls es tancaran transcorreguts 30 minuts des de l'hora en que 

l'Organitzaci6 ha calculatha de passar-hi el darrer equipo 

PENALITZACIONS 

Cada minut d'avan~ament o de retard entre l'horari efectuat per l'equ~ 
i l'oficial, es penalitzarA de la forma segUent: 

Arribada i.Controls de neutralitzaci6 1 punto 
Controls de Regularitat1 punto 
Controls de Pas: 10 punts cada control om~s. 

PUNTUACIÓ 

Lapuntuaci6 de cada equip · resultarA de la suma de les penalitzacions 
descrites a l'apartat anterior. 

DESCALIFICACIONS 

Ser~ m~tiu de descalifica~i6: 
1. Efectuaranotacions. o esmenes al full de ruta, que desvirtu~n la se 

va finali tat:. 
2. · Al terar la composici6 de . l '.equip durant la marxa . 
3. No passar per tots els controls segons l'ordre establert per l'Org~ 

nitzaci6. 
4. Efectuar el recorregut de la Marxa, total o parcial, abans de la -

sortida oficial de l'equip. 
5. L'equip que ·canvíi de lloc o amagui les marques exist ·:dts en el re

corregut de la marxa. 
6 . · No portar motxilla durant tot o part del recorregut. 
7. Portar objectes sorollosos que puguin molestar els altres partici

pants. 
8. L'equip que. desvirtu~ l'esperit de l'excursionisme, ja sigui per la 

seva vestimenta, de paraRa o d'obra. 
9. Endarrerir-se més de 30 minuts en relaci6 a l'horari oficial, en -

qualsevol deIs controls. 

CLASSIFICACIÓ 

Hi haurA dues cJ.assificácions: una de general per equips, i un altre 
perentitats. Aquesta darrera només per les entitats forAnies. 

La . classifica ci6 general s'establirA pel total de punts carregats a ca 
da equip, i de menor a major. 

¡¡:n cas d' empat, · classificarA millor: 
·1 • . L'equip amb majar nombre . de controls realitzats .ámb el temps exacte: 
2·. L' equi? que-' tiilgui · més apro.iCÍlnélcions d' un m:i.nut. 
3.L'equip que, seguint el criteri exposat als dos apartats anteriors, 

tingui més difer~ncies de 2, .de 3, et c ., minuts. 
Per la classificaci6 per entitats, es totalitzaran els punts aconse -

gui ts .pels seus tres equipsmil.lor classificats. El cri teri de classifica 
ci6 serA. e~ ínáteix de la classificaci6 general per equips. 



JURAT DE SORTIDA I D'ARRIBADA 

Aquest Jurat serA convocat abans de sortir el primer equip participant, 
i al final de la prova. EstarA compost per: 

Das membres del Comité Catal~ de Marxes. 
Dos membres de l'Entitat Organitzadora. 
Un representat de l'Entitat amb més equips inscrits. 
Aquest jurat podrA decidir sobre qualsevol contratemps que pugui esde

venir a la sortida o a l'arribada. I davant de la possibilitat de suspe~ 
dre la prova, convocar~ obligat~riament una reuniÓ de delegats de les En
titats participants, ja sigui per decisiÓ del própi Jurat o bé a peticiÓ 
de l'Entitat organitzadora. 

JURAT CLASSIFICADOR 

El compondran el President idos membres més del Comité Catal~ de Mar
xes, tres membres de l'entitat organitzadora i "el Delegat de cada una de 
les Entitats participants. . 

El Jurat classificador es reunirA el dia 27 de mar~ al local de l'A.E. 
Talaia, a les 20 hores, per jutjar les reclamacions que s'hagin efectuat. 

En cas d'empat en les votacions que puguin tenir lloc, el vot que hau
r~ atorgat el President del Comité Catal~ de Marxes, o representatns per 
ell anomentat, es considerarA determinant. 

L'Entitat organitzadora trameterA a cada entitat participant, dintre 
deIs set dies segUents a la reuniÓ del Jurat classificador,la punt~aciÓ 
proviSbnal de llurs equips. Les reclamacions sobre aquesta puntuació pro 
visional seran ateses fins el dia 19 d'abril. -

HORARI OFICIAL 

SerA fet p~blic un cop transcorreguts 10 minuts de l'arribada del da
rrer equip; un cop comunica t no ser~"admesa cap reclamaciÓ sobre l' horari 
de pas pels controls. 

RECLAMACIONS 

A l'arribada hi haurA un llibre de reclamacions que estarA a disposi
ciÓ deIs participants. 

DISPOSICIONS FINALS 

El mal temps no serA obstacle per la celebraciÓ de la"prova, la qual 
no obstant, podr~ ésser alterada per l'Organitzac..i.Ó i suspesa per acord 
deIs delegats de les Entitats participants convocats per el Jurat de SOE 
tida. 

La "Mutualidad General Deportiva" cobreix els participa1:s d'aquesta -
Marxa, posserdors de la llic~ncia federativa vigent, deIs riscos d'acci
dent, de les responsabilitats econ~miques pels danys causats a terceres 
persones no esportives i en la quantia que assenyala l'article 42 de la 
dita "Mutualidad". 

Qualsevol cas no previst en aquest Reglament serA resolt segons perto 
qui pel Jurat de sortida, el classificador o el Comité CatalA de Marxes~ 

El present Reglament ha estat aprovat pel Comité GaralA de Marxes.i es 
tablert d'acord amb les normes vigents de la FederaciÓ d'Entitats Excur-
sionistes de Catalunya. 

AGRUPACIO EXCURSIONISTA TALAIA 

VILANOVA I LA GELTRrt - FEBRER 1980 



A.E. TALAIA 
XXII Marxa Social d' Orientació i Regularitat per Descripció 

VII Marxa Intersocial 09 de Mary de 1980 

VII M A R X A ' D' O R I E N T A CiÓ PE R O'E S e R I pe I Ó 

XXII MARXA SOCJAL 

ORGANITZADA PER LA SECCIO DE HUNTAHYA 

:PATROCINADA PER LA FiDERACIO D'ENTITATS ElXCURSIONISTES DE CATALUNYA 

comarca: alt penedes 

9 marc 1980 

R EG L A M E N T 

ORGANI'l'ZACIO 

Patrocinada per la PI!1DSRACIO D'ImTIT~'l'S ElXCURSIONlSTES DE CATALUNYA, 
l'AGRUPACIO BXCURSIONIS~A TALArA or~anitza la VII Marxa d'Orientaci6 par 
Desc:ripci6 i XXII Marxa Social. 



A.E. TALArA 
XXII Marxa Social d' Orientació i Regularitat per Descripció 

VII Marxa Intersocial 09 de Mar~ de 1980 

INSClUPCIONS 

Podran participar a la Harxa tots el a.fil1ats a I!lntitats Eederadeg que 
posseeixin la llicéncia federativa vigent, a partir deis 12 anys d'edat. 
Les inscripcions dels equips, constituits per dues persones representant 
la mateixa Entitat, es podro! efectuar a l'A.E. Tal ai a , carrer del ~ 
nsr 4, del dia 18 de Pebre!' al 8 de marc;, de les 20 a les 22 h. " 

Hi podl"an participar també els soc1s de 1 t Enti tat que no hagin pres -
part a la Comissi6 Organitzadora. " 

El sortei 9 par es tablir l' ordre de sortída deIS equips, tindr! lloc a 
I'A.E. Talaia, el día 8 de ~ de 1980, a les 22 h., en pres~cia deIs 
deIegats d'~titats Excursionistas que vulgu1n assistir-hi. 

SORTrDA 

Es donar! a Sant Quintl de Medion,a. 
Es comen~ar! a donar la sortida dels eq~ips a les 8'30 h. ~ot equip 

que es presenti err rétard serA incl~s al grup d"equips que determini -
l'organitz.aci6. 

Egt1IPS 

Tots cls marxadors hauran de dur motxilla i el distintiu d"identifica
ci6 que li correspongui. Un cop·formalitzada la inscripci6, nom~ podr! 
canviar-se un component de l'eqmp abans de la ~E'Va sortida" i pr,evia comu 
nicaci6 a l'Organitzaci6 i acceptaci6 per part ~'aquesta. -

Cada Entitat participant anomenar~ un delegat, el qual ser! l'IDrlca p~ 
sona facuItad~ per tractar amb l'organitzaci6. 

DOC1.JMENTACIC 

~I día 8 de mar~, a les 22 h., es'lliurarA als delegats de cada Bnti
tat, la documentaci6 i els distintius "d'ídentificaciÓ corresponents a 
llurs equips. També es pot recollir a la sortida. 

La documentaci6 consistirA: 

1) En les fulles descriptives per anar de la sOrtida al primer Control. 
En aquest control es donaran les fulles par ,;mar al segUent i airl 
successivaznent. 

2) Els fulls de ruta, per anotar el pas p~ls controls. 
3) Els reglaments. 
En les fulles descriptives ja~e indicat el temps de parada en els con 

troIs i les mi tjanes a. seguir en cada tram, airl com tamb~ si hi ha aigui" 
o no. 

PARADES 

Per al descans dels marxadors es concediran quatre parades obligat~r1es. 
Les quatre parades s6n a ra6 de: 

• una parada de 30 minllts • 
• tres para~es de 15 minuts. 

A tots els controls sense neutralit~aci6 es aoncedeix un minat de neu
tralitzaci6 per compensar la p~rdua de temps en la ,marcada drhora:cis. 

En cap cas es concediran neutralitzacions extraordinAries de car!cter 
particular; lii calia per la bona marxa de"1'Organitzaci6, l ' Entitat " orga

"nitzadora es reserva el dret d'alterar les ja previstes. " 



A.E. TALAlA 
XXII Marxa Social d' Orientació 

VII Marxa Intersocial 

CONTROLS 

i Regularitat per Descripció 
09 de Mar9 de 1980 

Hi baur! UDS control s per anotar l~hora de pas deis equips. A m~s de la 
sortida i de l'arribada ni baura. uns controls qu.e estaran deso:-its en el 
Pull corre,ponent, i d'altres l'l!lTLpla~ament deIs quals no es donarA a co
nm,xer iins que sigui acabada la preva. 

¡ls controls donaran l'hora a minut ~en~ut. 
N~ s'anotar! l'hora a l'equip que no estigui completo 
BIs controls es tancaran :transcorreguts 30 minuts des de l' hora en que 

l'Organitzaci6 ha calculat ha de passar-hi el ~rrer equipo 

PENALITZACIONS 

Cada. minut d'avlm<;a.ment o de retard entre l'hol'ari efectuat per l'equ.:p 
i l'oficial. es penalitzarA de la forma segUent: 

Arrib~da. i.Controls de neutralitzaci6 1 punto 
Control s de Regularitat i punto 
Control s de Pas: 10 punts cada control om~s. 

PUNTUAcrC 

La puntuaci6 de cada equip resultar! de la suma de les penalitzacions 
descrites a l'apartat anterior. 

DESCA1IFICACIONS 

SerA motiu de descalificaci6: 
1. Efeetuar anotacions o esmenes al full de ruta, que r'lesvirtuIn la se 

va finalitat. 
2. Alterar la composiciO de l' equip durant la marxa. 
3. NO passar per tots els controls segens l'ordre cstablert per l'Org~ 

nibaci6 • 
. 4. EFectuar el recorregut de la Marxa. total o parcial, abans de la -

sortida oficial de l' ec¡uip. 
5. L'equip que c:anvíi de lloc O amagui les marques exi.!!t·~J.t~ en el re

corregut de la mana. 
6. No portar motxilla durant tot O part del recorregut. 
7. Portar objec~es 90r011030S que puguin molestar els al tres partici

pants. 
8. L'equip que. desvirtu! llesperit de l'excursionisme. ja sigui per la 

SElva vestimenta, de paraia o d'obra. 
9. Endarrerir-se mAs de 30 minuts en relaci6 a 1'horari oFicial, en

qualsevol dels controls • 

. CLASSIFICACICl 

Hi haurA dues classificacions: una de general per equips. i un al tre 
per eñtitats. Aquesta ·darrera només per les entitats forAn1e~. 

La classificaciO general s'establirA pel total de punts carregats a ca 
da equipo i de menor a major. . 

En cas d'empat. classificar! millor: 
1. L' equip amb major nombre (le c:qn trols reali tza ts amb el I:.e!llps exac:te. 
2. L' equip 'file tingui lité.!! ,¡¡proximadons d'un minuto 
3. L'equip que. seguint el. criteri exposat als dos apartats anteriors, 

tingui m~s difer~cies de 2, de 3, e~c., minuts. 
Per la classificac:i~ p8r entitats, es totalitzaran els punts aconse -

guits pels seus tres equips .mi~lor classificats •. El criteri d@ classifica 
ci6 ser! el mateix de la c~assif1cac16 general per equips. -



A.E. TALAIA 
XXII Marxa Social d' Orientació 

VII Marxa Intersocial 

JURAT DE SORTIDA 1 D'ARRlBADA 

i Regularitat per Descripció 
09 de Mar9 de 1980 

Aquest Jurat serA convocat abans d~ sortir ·el primer equip participant, 
i al final de la preva. Estar! compost per: 

Dos lIlembres del Comi té CatalA de Marxes. 
Dos membres de l'Entitat Organitzadora. 
Un rcpresentat de l'Entitat amb m~s cquip~ inscrits. 
Aquest jur~t podrA decidir sobre qualsevol contratemps que pugui esde

v~r a la sortida o a 1 'arribada. I davant de la possibilitat de susp~ 
dre la prova, convocara obligat3riament una reuni6 de delegat~ de les En
ti tat!l part1cipants, .la sigui pcr decisí6 del propi Jurci1t o bé 3. pe!tid6 
de l'Entitat organitzadora. 

JURAT CLASSIFICADOR 

El compondran el Presidellt idos membres m~s del Comité Catal.! de Mar
xes, tres membres de l' enti tet orgemi tzadora i . el Delegat de cadól una de 
les Entitats participants. 

El Jurat classiEicador es reunirA el dia 27 de ma~ al local de l'A.E. 
Talaia. a les 20 bores,. per jutjar les reclamacions que s'hagin e.fect:v.at. 

En cas d'empat en les votacions que puguin tenir lloc, el vot que hau
ra atorgat el President del Comit~ Catal! de Marxes, o representatns per 
ell anomentat, es considerarA determinante 

L'Entitat organitzadora trametera a cada antitat participant, dintre 
deIS set dies següents a la reuni6 del Jurat c1assif1cadcr, ,la pun-q¡aci6 
provigonal de llurs equips. Les reclamacions sobre aquesta puntuaci6 pro 
visional seran ateses fins el dia 19 d'abril. -

RORAR! OFICIAL 

SerA fet pl1blic un cop transcorregu ts 10 minuts de l ' arribada del da
rrer equipó un cop comunicat no ser! adJnasa cap reclamadO sobre l'borari 
de pas pels controls. 

RECLAMACIONS 

A l'arribada hi haurA un llibre de reclamacions que estar! a disposi
. c16 dels participants. 

DISPOSICIONS FINALS 

El mal temps no ser! obstacle per la celebraci6 de ~a·prova, la qual 
no obstant, podr! ésser alterada per l'organit.zac.lO i suspesa per acord 
dels delegats de les'Entítats participants convocats par el Jurat 6e SO! 
tida. 

La "MUtualidad General Deportiva" cooreix als participld:s d'a.questa -
Marxa., posse!dors de la llic~ncia federativa vigent, dels riscos d'acci
dent, de les responsabilitats eeonOmiques pe'ls danys causats a terceres 
persones no esportives i en la quantia que assenyala l'article 42 de la 
di ta "Mutualida.d". 

QUalsevol cas no previst en aquest RegU.ment sera resolt segons pert,2 
qui pel Jurat de sortida, el classificador o el Com1t~ CatalA de Marx~s. 

El p~sent Reglament ha estat aprovat pel Comit~ oatalA de Harxes.i es 
tablert d'ac:ord amb les normes vigent!l de la Federaci6 d'l!lntitats Excur-
sionistes de Catalunya. 

AGRUPACIO iXCURSIONISTA T/U..AIA 

VILANOVA I LA GEtTRD - P'EBRER 1980 



VII Marxa d'Orientació : 
per Descripció 

XXII Marxa Social 

Comarca.' Alt Penedes 
SANT QUINTI DE MEDIONA ; 

9 de Marc; de 1980 

Agrupació Excursionista Talaia 
Vilanova i la Geltrú 
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SIGNES CONVENCIONALS 

CAP DE TERME - MEDIONA 

CASERIU PERERES 

MASIA Can Curt 

CARRETERA -
CAMI -DE CARRO - -
e o R R 10 l - ____ o 

ron _.1. PEDREJlA-1'l 
cm _A TIMPlE - t 
CURIOSHAT NATURAl-. 

ESCALA 

1/20.000 

Distancia entre turveS te nivell: 25 m 



ESPORTS 

PUIGMAL 
On trobareu un extens assortiment de materials 

de muntanya de les marques més acreditades 

EDELRID - INTERALP - MONCLER 
VAL D'OR - SALEWA - HIMASPORT 
CHARLET - SUPRANEIGE - SILVRETTA 
SIMOND - CASSIN - LAPLAUD 

STUBAI - BONATTI - NÓRDICA 
ROSSIGNOL 

-nova secció pe~ vesti~ espo~tivament 

Floridablanca, 122 - Teleton 2240820 - Barcelona-11 

Diouix: XAVIER VIRELLA Toponírr.ia: JOAN VIRELLA 



A.E.TALAIA Secc16 de Muntanya 
=--~== 

D'ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ 

A.E. TALAIA XXII MARXA SOCIAL 
Comarca: Alt Penedes 

BIBLIOTECA 
ARXIU 

De la sortida al control C 

9 de mar~ de 1980 

Se surt de la pla~a de l'església. Deixant aquesta darrera nostra, agafem 
un carrer6 estret, situat enfront d'un edifici g~tic. Al nostre davant hi -
ha una font. Passant-hi pel davant, girem a l'esquerra, per sota d'una arc~ 
da, i seguim per un carrer encimentat que davalla. Travessem una crullla de 
carrers i continuem en la mateixa direcci6. 

Al poc sortim a les afores del poble. A la dreta tenim horts, edificis i 
un canal de regadiu. Deixarem a la dreta un cami que va als cultius. Més en 
davant en deixem un altre, a l'esquerra, que es dirigeix a la part alta de 
la poblaci6. Continuem tenint a la dreta uns horts, mentre, anem deixant ja 
les darreres cases. 

Trobem a la dreta un cami encimentat que baixa, creuant al mateix temps 
el canal de regadiu. Seguim aquest camí, tot deixant,a la dreta, un edifici 
de tipus industrial, la part superior del qual es veu modificada de fa poco 
Creuem altra vegada un rec i, tot seguit, passem per un pont, sota del qual 
transcorre una riera. 

Un cop passat el pont, el cami bifurca i gira. Agafarem el trencal¡ de la 
dreta, el qual és pujador. Mica a mica el cami es fa més costerut i pedre
g6s. A banda i banda anem deixant altres camins que menen als Camps de cul
tiu. 

Desemboquem a un cami de carro, planer. L'agafarem en direcci6 a la dreta. 
Anem vorejant camps de cultiu i plantacions d'oliveres. 

Ara el cami carreter es bifurca i nostralt~es seguim per la branca dreta. 
Més endavant tDrna a bifurcar-se i elegirem novament la branca dreta, la 
qual s'allunya del barranc que anteriorment anavem vorejant. 

Trobarem una bifurcaci6 a la dreta, la qual es dirigeix cap a un bosc. La 
deixarem per continuar en la mateixa direcci6 que veníem. A l'esquerra te
nim una novella plantaci6 de vinya. Al seu final hi ha un cobert amb teula
da d'uralita. Ara, el barranc, del qual ens haviem allunyat se'ns apropa al 
cami, que anem seguint. 

El sender, després de girar lleugerament, es fa una mica pujador. Més en
davant navessa un camp d'oliveres. Al poc passem perdavant d'un petit ca
nyissar. Continuem tenint oliveres a banda ~ banda. De tant en tant, trobem 
algun .trencall que. porta als cul tius, per~ en prescindirem. Veurem al' es
querra un petit safareig i una cahana de pedra. 

El cami, esdevingut herb6s, segueix planejant. Entrem ara a un sedDr de 
bose cremat. Queden a la nostra esquerra els ennegrits troncs d'una pineda. 
Més al fons, veiem també el barranc, que ha anat cobrant aspectes ferestecs. 

Després d'una suau pujada el cami torna a planejar. Passa per entremig de 
camps d'oliveres llastimosament rostides pel foco 

A continuaci6 abandonem el cami de carro que veniem seguint i agafem un 
corriol que surt a la nostra esquerra, el qual davalla, tot internant-se 
dins un bosc calcinat, directament fins a fer cap a un aiguabarreig de ba
rrancs. Creuem una d'aquestes branques i, tot descrivint un ampli revolt pu 
jador, seguim per sobre de la seva riba dreta. -

Travesserem un sector d:arbres cremats i caiguts. Ens trobem ara al da
munt de l'aiguabarreig de rieres i seguim pujant per sobre la riba del ba
rranc principal, que queda a l'esquerra. Deixant darrera nostra el sector 
de bosc cremat, seguirem per entre pins i garriga. 1 .. --



Elcami, planer, es bifurca. Agafem la branca de la dreta, que ascendeix 
lleugerament. Poc després es va fent pujadora i pedregosa, esdevenint més 
endavant una mica confusa, per la qual cosa cal parar esment en els senyals 
de l'organització. Passem per sobre uns marges. 

Ens sortirA,per la dreta,un cami que davalla. El seguirem, en sentit des
cendent. Ens trobem ara en el coll d'un meandre que descriu la. riera. Hi pé'S 
seTl) pelmig i, després de travessar una zona de coscqns, ensdecantem cap a 
un corriol confús, que baixa i es dirigeix al llit del barranco Gontinua ha 
vent-hi senyals de pintura. 

El sendp.ró va baixant tot fent alguna giragonsa. Arribats al llit del ba
rranc el travessem i passem a la riba oposada. Després d'una curta pujada, 
el cami planeja per entre bosc i garriga, continuant, com abans, un xic con 
fús. Hi ha marques. 

Ens atansem una vegada més al llit de la riera, al qual hi fem cap enfrort 
mateix d'un desmantellat forn de cal~. Seguim uns cinc me tres caminant pel 
llit de la riera i passem a la riba contrAria per un corriol ascendente 
Trobem novament un sector de bosc cremat, a la dreta. 

El senderó, tot seguit, ens mena altra cop al llit de la riera. La creuem 
en diagonal, i ascendim a la riba oposada. Es van trobant antics marges en
derrocats d'abandonats cultius. Passem a free d'una cabana de pedra, enso
rrada, la qual deixarem a la nostra dreta. 

Al poc davallem novament al llit de la riera, deixant el marge a l'esque
rra. La travessem també i passem a l'altra riba, tallant aixi un deIs seus 
nombrosos revolts. Per uns moments aquesta ens queda a l'esquerra, allunyart 
se, perd molt aviat l'itine~ari ens obligarA a creuar-la, per continuar pe; 
un corriolet que s'enfila dret davant nostre, a l'altra riba, quedant d'a
questa manera la riera a la dreta. 

Moments després creuarem altre cop la riera, aquesta vegada en diagonal, 
per endinsar-nos en un bosquet, per un corriol,degudament senyaliuat, a la 
dreta, que puja una mica. 

Fem qap novament al llit de la riera. Anirem seguint uns pocs metres per 
aquesta,fins a remuntar el voral de l'esquerra. Trobarem una altra cabana 
a l'esquerra. 

El bosc s'aclareix per uns moments i, després de fer un ampli revo~t, en 
llacem amb una pista forestal, la qual seguim en eentit suaument descendert. 

Seguirem una bona estona aquesta pista forestal, que, igualment com el co 
rriol anterior, entrecreua més d'una vegada la riera, fins arribar a les im 
mediacions d'una semienrunada masia, enfront de la qual hi ha una alterosa
i~dregosa cinglera. Deixarem aquesta masia a la dreta i anirem seguint per 
un cami de carro. Quan arribem a una bifurcació, agafarem la branca esquerm. 

Deixem a l'esquerra la cinglera i al poc veiem a la dreta un canyissar i 
un cami que porta a cultius. Prop veiem també .una antiga sinia rotativa. El 
cami remunta i es van veient Amplies zones cultivades. 

Arribem a una cruilla de camins, al centre de la qual senyoreja un magni
fíe pi pinyoner. Agafem la branca esquerra, pedregosa i pujadora. Al poc 
temps la deixarem per continuar per un senderó que trobem a la dreta, el 
qual va vorejant uns conreus. 

Enfront veurem aviat una gran masia. Ens hi dirigirem directament, pas
sant per entre les seves depend~ncies, al costat de les quals est~ situat 
el control C. 

De la Sortida al Control A 
Del Control A al Control B 
Del Control B al Control C 
Descans: 30 minuts. Hi ha 

4,824 
3,306 
4,668 

aigua. 

Km/h. 
Km/h. 
Km/h. 

., 

1 bis 80 r, 
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A.E.TALAIA Secció de Muntanya 

VII MARXA D'ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ 

XXII MARXA SOCIAL 

9 de mar~ de 1980 
Comarca: Alt Pened~s 

Del Control C al Control E 

Sortim del control C deixant a ~ nostra esquerra un carro abandonat cobert 
de verdissa. Seguim per un cami carreter que es dirigeix cap a la muntanya. 
A l'esquerra tenim bosc. A la dreta, camps de conreu. Per sobre d'ells, si 
el dia és cIar, es divisa la silueta del Montserrat. Enfront nostre, una pe
drera abandonada. Més a la dreta, uns espadats calcaris, damunt deIs quals 
veiem una masia. 

Quan el cami de carro inicia un retomb per internar-se dins una vinya, el 
deixarem per continuar, a la dreta, per un corriol herbós. Continuem tenint 
a la dreta els camps conreuats. El corriol es confon gairebé, per uns momerrs 
amb els cultius, fins arribar prop d'un petit canyissar, on torna a definir~. 

Al poc el senderó es bifúxca. Agafem la branca de la dreta. Torna a bifur
car-se. La branca de l'esquerra és més aviat un rasot, al costat del qual hi 
ha un camí que el voreja. Deixarem dones aquests dos trencalls per agafar un 
tercer corriol. Anirem aixi planejant, tot prescindint de corriols subsidia
ris a · una i altra banda del cami que menen a cultius. 

Seguint aquest fressat corriol anem a fer cap a una pista forestal que se
guirem per la dreta, davallant molt lleugerament. La pista descriu un revolt 
en creu.ar una riereta i, després, s'interna directament dins l'abrupta ba
rrancada que anavem veient des de la sortida. Sobre uns penyals de la nostra 
dreta es veuen algunes cavitats. 

En trobar una cruilla de camins, seguirem la branca del mig, la qual travE5 
sa el 1lit del barranco Al cap de poc temps tornarem a creuar-Io i continua= 
rem pujant, ara molt més sobtadament. Deixarem a la dreta un abandonat cami 
carreteDi seguirem per la mateixa pista, sempre amunt . 

Passada una forta pujada, arribem a un repetjó, un xic planer. A uns 25 m~ 
tres .!aproximadament d' aquest, ens surt a la nostra esquerra, una mica conftts, 
(tenint com ttnic punt de refer~ncia uns 5 metres més enlla, dos pins, un 
d'ells amb el tronc cobert d'heura), un corriol herbós, trencat per l'obert~ 
ra de la pista forestal. Seguirem el dit corriol, parant esment en els senYaB 
de pintura de l'organització. 

El 'senderó va pujant per entremig d'antics i destrossats marges fins afer 
cap a una pista forest~l abandonada, la qual seguirem uns pocs me tres a la 
dreta. La deixarem tot seguit per continuar l'itinerari per un corriol molt 
costerut, que trobem a l'esquerra, al costat d'un arbre tallat. Anirem tro
bant senyals de pintura, sempE pujant. 

Arribem finalment a una convulsionada zona geol~gica on, entre grossos 
blocs caiguts de la cinglera, s'aixeca l'esbelta i gallarda figura d'una a
.gulla raquera • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ti •••••••••••••••••••••• 

Segueix ara un sector neutralitzat i senyalitzat. 
Des del'agulla travessem un sector de grossos blocs i ens dirigim cap a 

una esberla de la cinglera, en la qual ens introdurm i anem ascendint. 
L'esberla estA falcada per dos grossos . roes, els quals eviten que aquella 

torni a tancar-se. 
Un cop dalt, hi ha una zona de descans per a aquells que desitgin contem

plar el paratge. El lloc on finalitza el tram neutralitzat esta degudament 
senyalitzat • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Acabat aquest tram neutralitzat, seguim per un corriol que transcorre per 
entre verdisses. Hi ha .senyals. Anem a sortir a un fressat camí de bast que 
agafem per la dreta. 

El cami, que haurem seguit una estona, en arribar a un petit fondal, esde 
vé malm~s, i nosaltres continuarem per una branca nova que passa per'sobre; 
a la seva esquerra~ El cam1 vell, que corre paral.lel al nostre, est~ ple de 
branques de pins. No farem cas d'altres corriols, no tan fressats, que tro
bem a dreta i esquerra del nostre. 

Arribem a una diminutac~riana on es troben un reguitzer de camins. En el 
sentit que hi arribem, agafem la branca de l'esquerra, que és reguerot d'ai 
gües. Sortim de nou a una clariana, que hi ha a la dreta, on hi ha una tri~ 
furcació de camins de carro. Agafarem la branca del mig que és un xic difu
sa i semicoberta d'herba. El cam1 de carro desemboca a un antic conreu, er
motat. El voregerem per l'esquerra. 

Prop d'un pal d'electricitat, pugem cap a un maltractat cami de carro, dei 
xant, al poc temps, una bassa d'aigua a la dreta. 

Desemboquem després en un camí planer per autom~bils, que seguirem a la 
dreta, i que porta a una gran masia, la qual veiem ben prop. Poc abans d'a
rribar-hi, i després de descriure un revolt, trobem al costat del marge de 
l'esquerra unes escales. Hi pugem, deixant darrera nostra un gran dip~sit. 

Passem tot seguit per entre una font i un altre dip~sit, rectangular, di
rigint-nos ve~una robusta alzina, sota de la qual hi ha instal.lat el con
trol E • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,¡ •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Del Control C al Conxrol D 
Descans: 15 minuts. 
Del Control D al Control E 
Descans: 15 minuts. 
Hi ha aigua. 

3,576 Km/h. 

3,888 Km/h. 

2 bis 80 
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XXII MARXA SOCIAL 

9 de mar~ de ~ 1980 
Comarca: Alt Pened~s 

Del Control E al conIrol G 

Sortim del control E dirigint-nos per un cami d'herbei cap a la masia. En 
arribar-hi travessem una era encimentada, deixant a la dreta els coberts a
dossats a la casa, i tot seguit, baixem per un corriol format, durnnt un 
curt espai, d'esglaons de pedra. Enllacem amb un cami de carro, el qual es
devé al poc temps corriol herbós, i travessa una antiga feixa de conreu. 

Aquesta drecera, després de planejar, ascendeix suaument en direcci6 a una 
font arranjada com la que hem deixat fa pocs moments. La deixarem a la dre
ta, per agafar un corriol que va pujant entremig de bosc. El cami discorre 
per entre boixos i fa cap a un ampli cami per a autom~bils, el qual seguim 
a la dreta. Ben aviat aquest es bifurca i nosaltres agafarem la branca es
querra, más pedregosa. 

L'ampli cami arriba a una cru~lla. Seguirem per la branca més ampla, en la 
mateixa direcci6 que veniem. 

El cami de carro puja fins al fil de la carena, anant a parar al costat 
d'una línia telefonica. Aqui el cami tornarA a bifurcar-se, havent d'agafar 
la branca de la dreta. 

Seguim per la carena de la serra, entreveient, a la nostra esquerra, una 
amplia vall curulla de cultius. El cami planeja i després baixa, discreta
ment, arribant a una petita pla~a. Agafarrem un corriol a la dreta, el qual 
davalla, en sentit contrari del que veniem. 

Arribem a una pista forestal i la seguim en sentit descendent, a l'esque
rra~ Baixa fortament i enlla~a a una altra més planera, la qual seguirem p~ 
la dret~. 

A una trentena escassa de metres trobem un corriol a 1 'esquerra. El seguim. 
~s baixador. En veure un rocallis on hi ha una obertura, que és el sostre 
d'una cova, hi anem per la dreta, Baixarem cap a la boca principal de dita 
cavitat, dins de la qual ens introquirem, sortint-ne per un altra forat del 
sostre, convenientment senyalitzat. (Compte a don~r-se un cop al cap). 

Continuarem l'itinerari per un corriol pujador i pedreg6s, més semblant a 
un rasot d'aigUes, el qual no deixarem fins arribar a una pista. L'agafem en 
direcci6 a la dreta i la seguim una bona estona, tot planejant i davaTIant 
suaument a estones, mentre descriu alguns revolts. Més endavant creuem una 
fondalada. A l'esquerra ens queda un canyissar. 

Després d'haver travessat uns conreus la pista torna a pujar. A dreta i es 
querra se'ns ajunten altres camins. Anirem seguint pel més fressat. Enfront
nostre veiem la mola canica d'una muntanya coberta de pins. A la dreta dei
xem una vinya abandonada. Continuem ascendint. 

S'arriba a un sector de pis roc6s, travessat per un rasot d'aigües pluvi~s, 
el qual anirem seguint passant en primer moment per damunt d'unes lloses de 
pedra, en direcci6 a l'esquerra. Trobem un amuntegament de pedres a la dreta. 
Continuem pel costat d'un camp i seguim el rasot, que s'eixampla. Després co~ 
tinuem per corriol herb6s, ascendent. 

A la nostra dreta veiem la cinglera per damunt de la qual transcorria l'i
tinerari una estona abans. Més a la llunyania es pot divisar també la masia 
pel costat de la qual hem passat. 

El camf ens mena aixf a una masia abandonada on hi ha el control G . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Del Control E al control F 3,870 Km/h. 
Del Control F al control G : 3,990 Km/h. - Descans: 15 minuts. 3 
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9 de mar~ de 1980 Comarca: Alt ' Pened~s 

Del Control G a l'Arribada 

Deixem la masia a la dreta i agafem un corriol pujador i herb6s que es bi
furca als pocs metres. Agafarem el trencall de la dreta, també pujador. És 
ample i després planeja, travessant un sector fang6s, en el qual és curi6s 
d'observar les petjades que hi deixen els porcs senglars, així com també en 
els pins que el voregen, enfangats per aquests animals. 

El cam!, ara de carro, torna a pujar després, amb bastant de for~a. Després 
es transforma en corriol, tot fent cap a una petita clariana, on els camins 
dibuixen un triangle, al centre del qual hi ha un pi. Aqu! haurem d'agafar un 
cami carener, a la dreta. En seguir-lo, podrem trobar algun pi amb el tronc 
abatut pel vent, interceptant el pas. 

Continuem entre pins i coscons. El sender fa un revolt i es deixa a la dre
ta'un pi amb la soca serrada. 

Tot continuant per la carena tanim altre vegada, a l'esquerra, l'amplia i 
ben cultivada vall que hem pogut veure abans, amb algun agrupament de cases. 
Enfront tornem a veure la coneguda silueta del Montserrat. 

El bosc s'ha anat aclarint i anem ara per una zona de garriga. Immediata
ment, per~, ens ve davant nostre un petit bosquet amb pins de troncs marcada
ment llargaruts i rectilinis. Més endavant es veu un sector de bosc cremat. 
Tot just deixat el petit bosc de pins d'allargassat tronc, el cami es bifur
ca. Agafarem la branca dreta. Aquesta és una mica esborradissa.En alguns -
llocs de possible confusi6 hi trobarem senyals. 

El corriol va decantant de mica en mica cap a un vessant de la muntanya i 
davalla. Veiem tot seguit, davant nostre, una petita cinglera de penyes ro
q-uere,s. Sota mateix de les penyes ,esmentades, trobem un confús camí de carro 
que seguirem per l' esquerra, en senti t descendÉmt, en direcci6 completament 
oposada a la que veníem seguint. Al cap de pocs mements es transforma altre 
cop en corriol. Poc més enlla, aquest descriu un accentuat viratge, deixant 
al mateix temps un altre senderó a l'esquerra. 

Més endavant, un nou viratge canvia elsentit d'orientació del cam! descen 
dento Després d'efectuar alguns revolts, el cam! va a desembocar a un ample 
cam! de carro, que seguirem en direcció a l'esquerra, fent cap a una claria
na per a llenyataires, on tornarem a virar. El cam! ~s ara herbós, i segueix 
fent alguna ziga-zaga, mentre davalla. Més avall, a 1 'esquerra, veiem un agru 
pament de penyots en precari equilibi. Anem a desembocar a una ampla pista fa 
restal, la qual seguirem per 1 'esquerra, en sentit descendent. -

Entrem novament en una zona de bosc cremat. Al fons, enfront nostre, veiem 
la població des d'on hem iniciat la cursa. Per la dreta se'ns ajunta un camí 
de carro. A l'esquerra tenim una gran zona de penyes nues. 

Al poc la pista planeja i travessa un~tit fondal en el qual veiem una ca
bana depedra rogenca, a l'esquerra. 

Creuem la cap~alera de dues fondalades. Sota nostra es veuen antics marges. 
Just passada la segona : fondalada, trobem a la dreta un camí-r'asot, que dava
lla entre arbres cremats. El seguirem, abandonant d'aquesta manera la pista 
forestal, i seguint pel costa,t del fondal. ' 

Deixem un corriol que travessa el camí-rasot i continuem per aquesto Més en 
davant, el rasotes transforma en un erosionat camí de carro. Hi ha una caba= 
na a la dreta. Continuarem davallant, vorejats de marges durant una breu es
tona. 

El cami descriu un revolt en el lloc on se'ns ajunta, per l'esquerra, un al 
tre cam! d'aigUes pluvials. Al poc trobarem una trifurcació de camins, agafatt 
nosaltres la branca del mig, que é~ igualment baixadora, ara molt més sobtada-
mento L¡ 
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Al~res camins, que també davallen, se'ns ajunten a dreta i a esquerra~ Dei
xarem,a l'esquena, uns camps de fruiters, on es veu l'inici d'un camf , i con 
tinuarem pel cam! de carro, ara j a més planer. A la dreta, més tard, dei~ar~m 
un cam! al costat d'unazona de tala de bosc aemat. 

El camf de carro descriu un gran revolt i nosaltres el deixarem per conti~ 
nuar la marxa per un corriol molt marcat,a l'esquerra, que transcorre per eE. 
tre el bosc cremat. 

Fem cap a un collet on hi ha una cruilla de camins i seguim la branca del 
mig, en la mateixa direcció que portavem. Seguim ara un camf de carro que de 
moment plan.eja i · al .poc deixarem, al' esquerra, un corriol. Passem totsegui t 
per una zona de troncs talats. Aquest cam! degué actuar se~rurament de para
focs en el seu moment, perqu~ a la dreta continuem veient troncs cremats, men 
tre que a l'esquerra els pins són encara sanso Al poc el bosc és ja verd a 
banda i banda. 

Travessem més endavant una nova zona de bosc cremat, on es troba una cabana 
de pedra. El cami es bifurca i seguim la branca esquerra. També a aquesta ma 
veiem una altra cabana de pedra. 

Es bifurca novament el camf i continuem en la ~ateixa direcció, o sigui, 
per l'esquerra. El camf ha esdevingut ara corriol. Poc més enlla, deixem un 
parell de camins a la dreta. Seguim sempre pel corriol més fressat, deixant
ne a dreta i a esquerra altres menys definits. 

Una vegada més .el cam! que seguim es torna escórrec d'aigües pluvials. Més 
avall, trobem un corriol que el travessa, formant aixf una cruilla de camins. 
Agafem la branca del mig, que--és, a més de la més descendent, la que va se
guint .la carena de la serra, i continua essent reguerot. Observerem que a m~ 
sura que anem baixant, anem trobant altres senderons que acaben ajuntant-se 
al nostre itinerari . . 

El corriol que seguim va a enlla<;ar a un e:r.osionat camí re carro que agafem 
per la dreta. Deséendim lleugerament. A la nostra dreta contemplem una zona 
de penyes visiblement erosionades, les quals ocasionen un pis sorrenc. 

Passerri pel damunt de les restes d'una canonada enquitranada, mig soterrada. 
A l'esquerra tenim una gran roca. Arribats que som a aquest punt, deixarem el 
camf que segu!em i girarem a l'esquerra, donant el tomb a la roca esmentada, 
passant justament per sota d'ella, la qual forma un bec que sobresurt. 

Seguim trepitjantpis sorrenc. Ens dirigim a un petit barranc festonejat 
de penyals amb curioses formes erosives. El travessem. El cmmf va ascendint 
no gaire fortament i, en trobar una bifurcació, agafem un corriol, a la dre
ta, que forma una doble entrada • . 

Ens trobem ara davant d'un sector rocós, on haurem d'anar baixant fent zi
ga-zC:-ga, en breu per~ forta desgrimpada, fins trobar un corriol que transco
rre planejant per entre penyes i pins. A l'altra banda del barranc, a la dre 
ta, es veu la fosca bocad'una cavitat. A l'esquerra veiem, en els ~enyals, 
curioses formacions elaborades per antigues deus d'aigua. 

En trobar una bifurcació del corriol, abandonem ja aquest fantasiós paratge, 
agafant la branca de la dreta, descendent, la qual segueix per damunt d'uns 
marges. Alfons tenim cultius.Al poc deixem el senderó i continuem per un ca 
m!-rasot. Agafem després una branca lateral, que salva un marge i va dreta als 
cultius abans esmentats. El sender6, tot anant salvant marges, esdevé un xic 
confús. Cal parar esment als senyals de l'o~ganització. 

Ensatansem cada vegada més a uns camps . fruiters, quedant-nos aquests, jun
tament amb un rec, a la dreta. Desemboquem a un corriol molt fressat i l'anem 
seguint en direcri6 a la dreta. Planeja. Al poc veiem a l'esquerra una antiga 
bassa que servia per retenció de l'aigua d'una indústria molinera. Travessem 
tot seguit un rec d'aigua, el ~tal ens queda immediatament a l'esquerra i hi 
marxem paral.lels fins a fer cap a una plana roquera,al costat de la riba d'u 
na riereta que s'endinsa en una gorja de curioses formacions. Hem arribat al 
final de la cursa . . . . . . ~ ........................................................................ . 
Del Control G al control H 3,558 Km/h.,.- Del Control H al 1 : 3,852 Km/h. 
Del Control 1 al cnntrol J : 3,912 Km/h. - Del J a l'Arribada : 3,042 Km/h. 

4 bis 80 
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Sant Quinti de Medi ona és una vi la for9a important de la comarca de l ' Alt 
Pened~s . El municipi t é una extensi6 de 13 ' 89 km2 . i compta amb uns 1 . 500 ha 
bitants . L' agricultura és la principal ocupaci6 , amb el cultiu de la vinya ,
arbres fruiters , hortalissa , farratges i cereals . En temps pret~rits compta
va amb una important ind1stria molinera , d ' elaboraci6 de paper i de moltura 
de cereals . Poster~orment s ' establiren a les riberes del Mediona al gunes fA
briques t~xti ls . Actualment hi ha encara una d ' aquestes ind6s t ries , igualmett 
com una fassina d ' alcohol . 

La poblaci6 , situada a 325 metres d ' altitud, queda emp la9ada entre els tu 
rons del Pujol i del "Castell " : En la part al1tiga de la vila hi ha alguns ca 
rrers amb cert desnivell , com el carrer del Salt , on podem contemplar antics 
casals d ' arquitectura t radicional camperola , on alternen les s~lides parets 
de t Api a amb les dovellades portalades de " turo" (pedra travertinica) . S6n 
de destacar les vetustes arcades de cal Pubi ll Barber, cal Llarg i can Barga 
116 , que formen un conjunt tipie i vist6s , injus tament ignorat per les riua~ 
des de turistes que contí nuament acudeixen a Sant Quinti per visitar sola -
ment les fonts de les Deus. 19ualment pintoresc és el raval de la B~ria (b~
ria vol dr petita pe9a de terra , a la falda d'una muntanya, a poca distAnci a 
~' una poblaci6) , situat a red6s i a migdia del tur6 del castell , que consti
tueix un nucli totalment separat de la resta de la poblaci6 . 

Les Deus s6n un dels brolladors més importants del Pened~s , i surten al 
costat mateix de la riba dreta de la riera de Mediona , quasi a la parti6 de 
terme amb el municipi i mmediat , el de Mediona . Estan arranjats per fer rajar 
vint- i - tres brocs d ' aigua . Al costat hi ha una cova , l ' Onica d ' inter~s turia 
tic en tota la comarc? , amb gorgs i corrents d ' aigua subterrAnia d ' on sor- -
geix la font exterior . La riera , en aquest indret , salva un desnivell on les 
aigUes passen engorjades per un esvoranc de formes capricioses esculpides 
p~ l ' aigua , que hi ha cisellat p~lags i penyals cantelluts . Pels rodals es 
veuen algunes balmes formades per travertins , o sigui , per la tosca que a
porten les aigUes excessivament carregades de ca19 . En aquests indrets s ' han 
recollit fragment s de cerAmica ib~rica , fet que evidencia una antiga habita
bilitat d ' aquests sopluigs . Una sitja éscap9ada que s ' hi pot veure , podria 
correspondre a la máteixa cultura . Altres fen~mens espeleoldgics menys nota
bles i poc estudiats d ' aquells contorns s6n la cova del' Toix6 i les coves 
del Tupinet . 

La r iquesa hidroldgica del terlle és extraordinAria . La riera de Mediona , 
la cap9aler a de la qua l estA en e~ terme de la Llacuna , ,és de curs intermi 
tent fins a les immediacions del mas de Santa Anna , en el terme de Mediona . 
per~ a partir de les Deus ja és un corrent d ' aigua regular i així continua , 
agafant el nom de Riudebitlles , fins a desguas sar a l ' Anoia . A més de les 
Deus hem anotat l ' exist~ncia en el terme de les fonts de la Serra , de la Teu 
la , de les Estoses , de' can Tori , de la Mata , del Gat , del Xop , del Salt , del 
Costella , del Bar ber i de la Fresca . Aixi no és d ' estranyar que e.n el curs 
de la darr era guerra civil , quan la fúria iconoclasta bandejA els noms de 
sants de les poblacions , a Sant Quintí li imposessin el nom d ' AigUes Bones . 

L' orige.n de la poblaci6 estA centrat en l ' exist~ncia d ' un antic mones'tir 
benedicU, depenent del del Ripol l. L' església és ' citada j'a el 962 , i el 
1907 consta com a cel . la o casa monAstica entre les propietats de Ripoll . 
L' edifici sofr i diverses reestructuracions . Fou erigit a la categoria de pri 
orat cap al segl e XII . Fins el 1586 hi resid! continuament una min1scula co~ 
muni tat de monjos . Encara avui dia en podem veure vestigis en l ' edifici cone 
gut per la Rectoria ,vella , lloc on hem iniciat la cursa excursionista . A ~eñ 
torn de l ' església i cenobi s ' havien de bastir les pr imeres cases del poble .-

Dalt del tur6 , on radica el , cementiri local , hi ha les restes del que se n 
diu el Castel l . Ens sembla més aviat que correspon a un edifici religi6s i 
que possiblement en ~poques posteriors es transformA en reducte defensiu i 

-



d ' allot jame.nt de tropa en 
el curs d ' una de les malas 
trugues guerres civils que 
ens ha tocat patir . De te
tes maneres , l ' actual ter-
me de Sant Quint! formava 
part de la baronia de Memo 
na i per tant del domini de 
la casa ducal deIs Cardona
Medinaceli, gent se~pre ad
dic ta als intents centrali t 
zadors . 

Un no menys important 
factor d ' establiment de la 
població havia de ser l ' a
profitament de les aigUes 
de l ' immediata riera de Me 
dinna , com ja hem dit , per a utilitzar-ne la for9a motr iu . A l ' any 1399 
consta que Isabel ,< v1dua d ' Arbert de BarberA , castlA de Mediona , posseia 
el mol! fariner de les Deus . A princi pi del segle actual hi havia encara 
els molins del Llarg , el Blanc , del Mig , de l ' Oliver i del Fogars , con
ver tits alguns d ' ells en paperers , ind~stries t~xti ls . D' altres s ón fatal 
ment enrunats . 

Actualment Sant Quint! gaudeix d ' una merescuda fama de lloc tranquil i 
sanitós . A l ' entorn de la vila i pels defores s ' han edificat una munió de 
xalets i torretes d ' estada temporal i que s ' han convertit en resid~ncia 
fixa de molts jubilats . En la temporada estiuenca la població queda dobla 
da amb escreix. 

Sortint de la pla9a de l ' Església els marxadors es .dirigien cap als d~ 
fores de la pobl aci ó i s ' encaminaven en direcció a migdia fins a fer cap 
al pont de Giberga , on passaven la riera de Mediona o de Riudebi tlles , lloc 
actualment poc gra t de visitar. Es el punt on són abocades les escombra
ries . En aquest indret , a la r iba dreta de la riera , hi havia els anomen~s 
Forats de la Ri era , curioses filades de petits n!nxols com a colomar s , ex
cavats en la roca travert1nica i que foren estudiats cap a l ' any 1917 , sen 
se treur e ' n conclusions definitives . -

Segu! rem per camins de tarro , per entre conreus de secA , on alternaven 
vinyes i oliverars , fins pr op d ' un ai guabarrei g de r ieres seques i amb 
l ' arbreda cremada o rostida per un incendi de .f;a pocs anys . AllA hi con
flueixen els tor rents de can Gallego i ~e la Cabanyeta . El corr iol , en al 
guns llocs , quedava desdi buixat tan t per l ' abandó del trAnsit com pels -
pins cremats que hi han caigut al damunt . El paratge és sec i solcat de 
tarteres de pedritxall . A més , la riera de can GaTIego descriu en aquesr 
indret un .. accentuat meandre , segui t d ' altr es sinuosi tats de menor grau 
que acaben de conferir a l ' entorn un ai r e fer~stec . Els esquirols hi viuen 
amb goig i tranquil. litat . 

Els marxadors davallaven fins al llit de la r i er a i seguien un itinera
ri que anava sortejant el s r evolts de la riera . To t seguint- lo podi en con 
templar les r estes d' un forn de ca19 i algunes cabanes de pedra seca , ves 
tigis d' an t igues activi tats camperoles deIs t emps en qu~ l' elaboració de 
ca19 , llenya , fogots , carbó vegetal o recol .lecció d' escor9a i resina e
r en tasques habituals en aques t es con t r ades. 



Quinze anys enrera encara haví em vist disc6rrer un migrat i discontinu 
esc6rr ec d ' aigua per aquesta riereta . Sembla que l ' incendi que sofrí aqu~ 
sector ha alter a t el sistema hidrol gi c . Qu~~ fina l men t es deixa el corr~l 

i se segueix per pista forestal , es retrota un mí ser doll d ' aigua. 
Al poc pass~rem per les immediacions de la quasi enrunada mas ia de can 

Gallego , enfront de la qual s ' aixeca l ' acinglerada paret del Puig Pedr6s , 
amb la base curulla de pedritxall per a fer honor al seu nom o Continuant 
per la pista forestal anavem en direcci6 ~ un enorme pi pinyoner immediat 
a la font dels Horts , brollador que no quedava visible al marxador . DeixA 
vem la pista i , tot contornejant uns conreus , ens dirigí em al caseriu de
Pereres . 

Pereres és un agr upamen t o barri de masies en el qual queden incloses 
algunes disseminades pels entorns . Pertany al municipi de Mediona . Queda 
separat del nucli capitular per l a serra del Bolet . Té bon en l la~ amb la 
car retera de Font- rubí a Guardiola . En el nucli principal hi viuen dues 
famí lies , que es dediquen al conreu de les terres immediates i a l a cria 
del bestiar oví . 

Antigament Pereres tenia la categoria de Quadra , i se'n t é constAnc ia 
l ' any 1338 en qu~ n ' era senyor en Ramon de BarberA . Els -Barber~ , com ja 
hem dit , eren castlans ' de Mediona i posseIen ensems la Quadra d ' Agulla
dols i el mol í de l es Deus . En temps recen ts havia persistit a Pereres un 
edifici defensiu , torre o casa forta , que fou enderrocat , del qual amb 
prou feines s ' endevinen els fonaments . 

En un collet immediat hi ha una capelleta dedicada a sant Salvador i ~ 
la qual es té esment des de l ' any 1596 . Possiblement en substituí una d ' an 
terior dedicada a santa Magdalena , datada al segl e XIV . Un xic més l luny , 
quasi al tocar la carretera de Font-rubí , dalt de l ' anomenat Pujol Gran , 
han estat recollits nombro sos fragments de cerAmica ib~ri ca prop d ' una 
derruIda construcci6 de pedra seca de diAmetre poc freqUen t en aquesta co 
marca , fets que pOdrien indicar l ' exist~nci a d ' un establiment tribal en a 
quel l cim . 

Sortint de Pereres seguí em un camí que aparentment porta a una pedrera 
immediata , per el deix~vem per continuar per un corrti fins a l ' entrada 
del congost de Val ldell6s , caminant per una pista forestal . A la nostra 
dreta s ' aixecaven els espadats de CliveDeres , que forma un conjunt de pe
nyals, forats i claps de vegetaci6 aIllada en terrasses penjades . La pis-

, tal iniciava una forta pujada i al poc la 
de[x!rem per seguir un cor riol esborradí s 
on ~s Eeien imprescindibles les marques ~ 
pintura . 

Feíem cap a l turmentat paratge de Pere
res o de Valldell6s, on , entre uns blocs 
bigarra t s despresos en for mar-se una falla 
geológica, es dre~a l'erecte monOlit d ' uns 
divuit metres d ' altura. Altres penyes , com 
l a Roca del Gat , donen un carActer fanta
si6s a aquesta esberla tect nica . Per des
sota deIs gr os sos blocs hi discorren labe
rínt iques galeri es subterrAnies i entre 
l es penyes es veuen peti ts abrics naturals 
que serviren de refugi tan t als primitlus 
penedesencs com als pastors, llenyataires 
i carboners que en ~poques relativament re 
cents tenien en aquells indrets llur camp 
d ' operaci6 . Dins d ' algunes cavitats i a
brics s ' han trobat mostres de terrissa q~ 
abracen una extensa cronologia , des de l ' E 
dat del ferro f ins al PaleocristiA , cosa-



que fa suposar l a pret~rita exist~nci d ' un poblat troglodita que per5is:í 
al llarg deIs segles . Algun deIs abrics tenen un pedrí s de rocs ben di:po
sats arrengleradament davant l a boca , com per a impedir l ' entrada de bros 
sa i pedri t xall a l ' interior . De les estades més recents se ' n feren testi 
moni les troballes de cerAmica catalana i una pesseta de plata . 

En el curs deIs trebal l s de preparaci6 de l a cur sa foren recolli ts nom
brosos esclats de sílex semielabora t , en una extensa zona que abra9a des 
de les immediacions de can Gallego fins prop de l ' Agulla , i que sembla que 
s6n peces de rebuig d ' un tal ler l! tic si tuat per aquells rodals . 

Per una esberl a oberta en la cinglera , anomenada e l Pas de la Guineu , i 
que queda falcada per dos robusts r ocs all encaixats , ascend! rem fins a 
la part superior de l ' espadat , des d ' on é s possible contemplar un panorama 
complet de l ' acciden t geológi c i tamb del penya- segat de la ri ba oposada 
de l a vall , sobre la qual es veu la masia de Clivelleres . 

Caminant per un esborrad!s corriol que transcorria entre cosconars anA
rem a parar a un fressat cam! de bast que antigament havia es tat de carro , 
el qual ens han dit que havi a estat molt i mportant , ja que constava en els 
anti cs mapes mi litars com a ruta auxiliar per al pas de la tropa . La veri
tat és que a l cap de poc de transitar- hi es perdia i , seguint per altres 
corriols , feiem cap al cami-pi sta que porta al Bolet , constatant- hi la pre 
s ~ncia de nombrosos gEvolers . Prop ja de la masia ens adre9 rem al peu d tu 
na formosa alzina on férem un breu r epÓs . 

El mas Bolet és una de l es f inques més antigues del Pened~s , encara que 
successives reformes i transformacions li han llevat ves ti gis visibl es del 
passa t . Se sap que hi havia en aquell indret un edifici fortificat , pos s i 
blement en el ur6 on es redos sa la masia , ja que el 1338 era senyor del 
castell de Bolet i l loc de Per er es el ja esmentat Ramon de BarberA . 8n al
tres documents posteriors ja no es parla més d ' un castell i es denomina 
dnicament quadra de Bolet . 

Es pen6s veure aquesta bella mas i a voltada de terres ermes a pesar de 
l ' abundAncia d ' aigua que hi veiérem que omp l ia grans basses i que ra java 
de les fonts . Ens hem aturat prop de la font de Montserrat i al poc de re 
prendre la cur sa pass Avem a les envistes de la de Sant Joan , ambdues arran 
jades amb taules i bancs per a seure . -

Ascendirem fins al 110m de la serra que en els mapes s i ndicada amb el 
nom de muntanya de Marqu~s , i des d ' on pod!em contempl ar la conreuada vall 
de Mediona , antigament dita de Sant Joan de Conil l es . 

Baix rem d ' aqueixa serra i 
férem una marrada per visitar 
l'entrada de la cova de Bolet , 
important cavitat que popular 
ment és designada amb la for: 
ma pluralitzada de "coves ", a 
causa de les diverses entrad~ 
que té , a la qual la fantasia 
de la gent atribueix una extm 
ordinAria longitud . Hom afir: 
ma que encara no s ' ha trobat 
el final . En el seu dia , mem
bres del S . l . R. E., de l a Uni6 
Excursionista de Catalunya , en 
feren la topografia , en la 
qual queda constAncia d ' uns 
vuitanta me tres de llargada i 
una branca lateral de cinquanta més . 8n les parts immediates de l ' entrada 
s ' han portat a cap algunes campanyes d ' excavaciÓ . Se n ' han extret materias 



de terrissa , sílex i os que s ' han class i ficat com a pertanyents des de la 
cultura de les caves fins a l ' poca protohist rica . 

Altres caves , també de certa impor~ ncia , existeixen per aquests redaB . 
A més de les de Pereres o Valldell s citarem la de l ' Omella , la Gran de S~ 
ta Anna i les Peti tes o coves de Penyes Roges . Aquestes darreres , al faldar 
meridional del Puig Clivelleres . 

Seguint una bona estona per Una pis t a forestal , després d ' un camí-rasot , 
an rem fins a la masia de Clivelleres , des de la qua l es pot contemplar u
na extensa panor mica del Pened s i de moles dels llocs per on pass rem an 
teriorment , ara per sota nostre . Enf r ont , a l ' altra par! de la Valldell6s~ 
i per sobre la c inglera de l ' Agulla , es veia la casa de Bolet Nou o Casa 
Nova de Bolee . Prop d ' ella , i amb la boca encarada a migdia , hi ha la cava 
de l ' Omella , formada per una gran sala qua si circular i prou gran per a e~ 

cabir- hi un bon ramat de cabres . 
Sortint del mas Clivel leres segui em un antic cami de carr o . Possible

ment haurem pagu e oon templar- hi , marcades en el f ang , les peculiars un gla
des deIs porcs senglars , a ixl com els refregats troncs de pi on e lls acos 
turnen arrambar- hi la corpulenta i peluda mola per tal d ' eliminar els par -
sits . El caml , convertit en corriol , a nava ascendint fins a abastar el pla 
ner cimall . Hom ens ha indica t l ' exis nci a en aquests r oda ls d ' un avenc
de gran profunditae , la boca del qual és obstrui da actualment . Es possible , 
ja que el terreny calcari de l ' entorn és a dequat per a aquest tipus de fe
nómens espeleol gics . El fet també d ' haver- hi a lgunes clivelles geol giques 
podria haver donat origen al nom de Clivel leres . 

Des del cim tornav em a veur e la val l de Medi ona , ara en el sector i mme
diat al easeriu de Ginoles . El c amí transcorria entre cosconars i boixede~ 

La f ita del v rtex geod sic , en el lloe on la muntanya arriba als 745 me
tres d ' altura , quedava amagada als marxadors . Sobta la pres~ncia d ' algun 
bosque t de pins , de rectilini i allargassat tronc , amb una copa desprúpor
cionadament petit a . 

Seguia després una zona calcinada per un incendi que assol~ aquesta mun 
t anya a les darreries de setembre del 1978 i que dur bastants di es . Ens 
dirig~m,cap a la vessant meridional de la muntanya i per un corriol d ' in
n~eres ziga- zagues que pass ava per sota les penyes de la Genera , an rem 
perdent altura fins a empalmar amb una pi sta forestal . 

Con t inu rem per aquesta nova via fins al lloc on travessava la cap~ale
r a del fondal de la Cabclnyeta , indre t també calci nat per l ' i ncendi . Agaf -
vem un camí - r asot que anava davallant entre troncs i mates carbonitzades , 
fins tra nsforma r - se en cam! earreter a l es rodalies de cal Curt , mas i a 
enrunada que quedava fora de l a nostra vista . 

La ruta segui per entre bose cremat i sectors sal va ts de l ' incendi . 
Deixant els camins carreter s , continu rem per un corriol que davallava 
fortamen i que l es ai gUes pluvials ha n convertit en rasot erosionat , fins 
a desembocar a un ca mí més planer que ens menava a un paratge de penyal s 
travertí nics de formes capricioses . El pi s era sorrenc i pels rodal s es 
veia a lguna coveta . 

Travess rem el l l i t d ' una riera seca que divi dei x aquest sector de pe
nyals i segu! r 'em per la r iba esquerra on el roquissar queda més enlaira t . 
Algunes penyes f ormen abrics i refu§is precaris . Ac! recollí rem , durant 
les e tapes de preparació , algunes fulles i raspadors de s í lex curament 
treballats i a ltres peces de rebuig , signe evident de la pret~rita exis
t ~nci a d ' un taller l ! tic on es treballaven aquests materials la materia 
prima deE quals , el s í lex , t é afIoraments naturals en aquesta zona . 

EIs marxadors havien d ' e fectuar una breu grimpada en un punt on el co
rrio l quedava sobtadament interromput per penyals de forta incl inació. Se 
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guí rem a coníinuació a peu pla , teni nt a la nostra dretd 3d Jarrancoda del 
torren r de la Rompuda o tamb de la cova del Toix , l ' en trctda de 1,,, qua 1 
véiem per sota nostre , tocant quasi al llít de la orrenC0ra . Ten em el p~ 
ble de Sant Quint ben a prop . 

El paisatge se suavitzava i travess rem an ics conreus . Per so cl nostre 
es veien canyi ssars . A l ' altra part del torrent es veí a can Llopart , ambl~s 

velles parees cobertes d ' heura . Hom ha preferil constru'ir u:' a CdS- nova ell 
seu redós abans de reconstruir la vella . 

Travess rem un deIs divei'sos recs de regadiu que faciliten l ' e tabliment 
de nombroses i ufanes peces d ' hortalissa . BIs seus propietaris es queixen , 
amb ra , de la depredaci de qu s6n objecte per pare de més de qUütre de~
aprensius , els quals , amb el pretext de visi ar le Deus , els sostrcuen eE 
fruits de llurs suors . 

Es passava a frec de les malparades 
pare:s de retenci d ' aigua d ' una gran 
bassa d ' alimen aci d ' un mOl i , ja fa 
anys desaparegut , i es reia cap a la 
part superior del ~ongost de les Deus , 
on f i ni a la cursa , En aques t i ndre t , 
la rier- de Mediona acos .urna a portar 
un minso doll d ' aígua que es despenja 
pe fantast i c roquissar tra~ertí ni c . 
Aquest corrent procedent del p lag de 
Sanca Ann , com ja hem dit , és retin
s-x:: per algunes r~scloses i condul t 
per cana_itzaci ons adien:s cap al po
ble ~ i~r[es de Sant Quint í . nicament 
quan _e~ pluges han estat freq ' ents , 
el consc=t de les Deus queda abellit 
pels sal~an~s d ' aigua . 

J . V. B. 
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Sant Quinti de Mediona ~s una vila fo~a important de la comarca de l'Alt 
Pened~s. El municipi t~ una extensi6 de 13'89 km2. i compta amb uns 1.500 ha 
bitants. L'agricultura és la principal ocuPQci6, amb e l cultiu de la vinya. 
arbI'es fruiters, hO'rta1l.ssa, .farratges i cereals. En temps pret~ts compta
va amb una important ind~stria molinera,. d'elaboraci6 de papel' i de 'moltura 
de cereals. Pos'terlorment s' establiren il les riberes del Mediona algUi'u~ .. <; fA
briqué!: t~Xtil5'. ActuaJ.ment hi ha encara. un;;t d' aqucs tes ind11stries, igualmert: 
com una fass1na d'alcohol. 

l,a poblaci6, siru.ada a 325 metres d'altitud,' queda emplac;ada E>.ntre els tu 
rons del ~Jjol i del ~Castelln. En l~ part antiga de la vila hi ha alguns ca 
rrers amb cert desnivell, com el carrcr del Sal t, on podem contemplar an'tici 
casals d'arquitectura tradiciondl camperola, on alternen les s~lide3 parets 
de t~pia ,amo les dovellades portalades de nm~" (pedra travertlnica). S6n 
de destacar les vetustas arcades de cal Pub1l1 Barber, cal Llarg i can Barga 
116, que .fonnen un conjunt tIpic i vist6s. injustament ignorat per les riua=
des de turis tes que 'conUnuament acudeixen a Sant Ouind per visitar sola -
ment les , fonts de· les Deus. 19ualment pintoresc és el raval de la ~ria (bO
ria vol dI' petit<1 pe<;a de terra', a la fa,lcla: dTuna. muntanya, a poca dist!ncia 
~·una poblaci6), situat a red6s i a migdia del tur6 del castell, que consti
tueix un nucli totalment separat de la resta de la poblaci6. 

Les Deus sc:Sn un dels 'brolbdors més important,s del Penéd~5, i surten al 
costat mateix de la riba dreta de la riera 'de Mediona, quasi a la partió de 
terme amo el municipi immed1at. el de ·Mediona. 8stan arranjats per fer rajar 
vint-i-tres brees d'aigua. Al costat hi ha una cova, l'~ica d'inter~s turia 
tic en tota la comarca, amb gorgs i corrcnts d'aigua subterr~n1a d'on sor- -
geix la font exter1or~ La riera, en aquest indret, salva un desnivell on lC5 
aigUes passen engorjades per un esvoranc de formes capricioses escUlpides 
p~ l'aigua., que hi ha ciséllat p~lags 1 penyals cantEfl1uts. Pels rodals es 
veuen algun~ balmes formades per travertins, o sigui, per la tosca que a
porten les aigUes excessiv¡¡ment carregades de oa19. En aquests indrcts s'han 
recollit .fragments de cerAmica ib~rica. fet que evidencia una antiga habita
bilitat d'aquests 30pluigs. Una sitja, escap~ada que s'hi pot vcure, pOdria 
correspondre a la máteixa cultura. ' Altres fenOmens espeleol~gics meny~ nota
bles 1 poc estudiats d'aquellS contorns s6n la COVd. del'" Toix6 i les coves 
del TuPinet. 

La riquesa hidrol~gica del teI'llle ~~ extraordinAria. La riera de Mediona, 
la capc;alera de la qual es d en cJ, terme de la Llac:un.a,. és de curs intermi
tent fins a les illlllledi.acions del mas . de l:!anta Anna, en el terme de Mediona, 

, per~ a partir de les Deus ja és un corrent d',aigua ~egul.ú- i aix! continua. 
aga.fant el nom de Riudebitlles. f1ns a desguassar a l'Anoia. A més de les 
Deus hem anotat l'exist~cia en el terme de les fonts de la Serra, de la Te~ 

la. de les Estoses. de~ can To:d, de la Mata. del Gat. del Xop, del Salto del 
Costella, del Barber i de la Fresca. Airl no l!s d'estranyar que en el curs 
de la darrera guerra civil" quan la .fária iconoclas ta bandejA els noms de 
sants de les pOblac1oD.S, a Sant Quint! ti imposessin el nom d' AigUes BOnes. 

L1ol'igen de la poblac16 estA c,entrat en l'exist~ciofl d'un antic mones"tir 
benedietí, depenent del del Hipoll. L'església ~s citada ja el 962 •. i el 
1907 consta com a ceL'la o casa monAstica entre les propietats de Ripoll. 
L'édifici so.fr! diverSes reestructuracions. Fou eri9-It a la categoria de pri 
orat eap al st!gle XII. Fins el 1586 hi residJ contlnuament una minl1s~a cO: 
nnmitat de monjes. Enc¡u-a avui día en podem veure vestigis en l'edific::i. cone 
gut pe:!' la Rectoría , vella, lloc on hem. inieiat la CIlTsa excursionista. A l'eñ 
:t:orn de l' esgl~ia i cenobi SI 'havien. de bastir les primeres cases del pOble.-

Dalt- del tu:r6, on radica el. c:em.entiri local, hi ha' les l'estas del. que se\'l 
diu el Cast:ell. Ens sembla és aviat que corres pon a un edifici religi6s i 
que possiblement en ~poques posteriors es transEormA en reducte dePensiu i 

>0 
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-d'al_lotjament de tropa en 
el curs d'una de ¡es malas 
trugues guerres civils que 
ens ha tocat patir. De te
tes maneres, l'actual ter-
me de Sant Quint! foxmava 
part de la baronía de Med:io 
na i per tant del domini de 
la casa duc~l deIs Cardoná
Medinaceli: gent s~re ad
dicta als intents centralit 
zadors. -

Un no menys important 
factor d'establiment de la 
poblaciO havia de ser l'a
profitament de -les aigUes 
de l'1mmediata riera de Me 
MIma, com ja hem_ dit. per a-utilitzar-ne la fo~a motriu. A l'any 1399 
consta que ISótbel" vidua , d'Arbert de Barbe!'A, castl! de Mediona, -posse!i;1 
el mol! farin~r d~ les Deus. ~ princip1 del segle actual hi havia encara 
els molins del.Llarg. el Blanc, del Mig. de l'Olive!' 1 dél Fogars, con
ve~tits alguns d'ells en, paperers, inddstries tAxtils. 'D'altres sOn fata! 
JlU;!ll t enruna. ts . 

Actualment Sant Ou1ntl gaudeix d 'una merescuda fama de lloe tranqui;t i 
sanit6s. A l'entorn de la' vila i pels deEores s'han edificat una muni6 de 
xalets i torretes d'estada temporai i que s'ban convertit en ' resid~cia .. 
fixa de mOlts ' juhilats. En la temporada esti~ca ,la poblaci6 queda dobla 
da amb escreix. - -

................ 
Sortint de la pla~a de ltEsglésia els marxad~ es .dirigían cap als d~ 

fores de la poblaci6 i slencaminaven en direcci6 a migdia Eins a ~er cap 
al pont de Giberga, on passaven la riera de Mediona o de Riudebitlles,li~ 
actualment poc g.rat de visitar. Es el punt 01'1 s6n abocades les escombra
ries. En aquest indret, a la riba dl'eta df! la riera, hi bavia els anomená:s 
Forats de la Riera, cul"ioses .filades de petits n!nxols coro a colomars, ex
cavats ' en la roca travert!nic~ 1 que foren estudiats cap a llany 1917, sen 
se treure'n conclus1ons de.fini tives. -

Segu!rem par camins ' de tarro, per entre conreus de seca, on al ternaven 
vinyes i olivarars. fins prop ' d'unaiguabarreig de rie~s seques i amb -
l' arbreda cremada o ,rostida per un incendi de .('a po es arlYS. All! h:t con-:. 
Ilueixen els torrents de can Gallego i -<:le la Cabanyeta. ' El corriol. en al 
guns lloes, quedava desdibuixat tant per ltaband6 del tr!nsit com pels -
p1ns cremats ,que hi han caigUt al damunt! El paratge ~s 'sec i soleat de 
tarteres de pedritxall·. A més, .la riera 'de can Gallego descriu en aquesto 
indret Ull,.dccentuat meandre, seguit d'altres ,sinuositats de menor grau 
que acaben de co~erir a llentorn un a11'e .fel'~tec. Els esqv.i;rols hi'viuen 
amb goi g i tl'anquil.li ta t. 

Els marxadors' davallaven fins al 111 t de la riera . i seguien un i tinera
ri que anava sortejarit els l"e"Iolts de la riera. Tot seguint-lo podien Con 
templar les !'éstes d'un POl'Jl de cal¡; i algunas cabanes de pedra seca, ves 
tigis d'antigues activitats camperoles deIs temps en qu~ l'elaboraci6 de
cal~, llenya, Eogots. carb6 vegetal o recol.lecC10 ~tescÓI'9a 1 resina e
ren tasques habi~ls en aquestes contrades. 
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Ouinze anys enrera encar'a hav:!.em vist disc6rz'er un migrat i discontinu 
. c~c6rrec d'aigua per' aquesta riereta. sembla que l'incendi que sofr:!' aqu& 
sector ha alterat el sistemu hidrelOgic. Qua~ finalment es dcixa el corrDl 
i se segueix per pista forcstal,es retroQa un m1ser doll d'aigua. 

Al poe pass~rem per les immediacions de la qu.a5i enrunada masia de can 
Gallego, enf'ront de la qual s' aixeca l' acinglerada paret del Puig Pedr6s, 
amb la base curulla de pedritxall per a xer honor al seu nomo Continuant 
per la pista forestal anlvem en direcci6 ~ un ,enorme pi pinyener immediat 
a la iont deIs Horts. brollador que no quedava visible al marxador. DeixA 
vem la pista 1, tet contornejant un~ conreus, ens dirigíem al caseriu de
Pereres. 

Pereres és un agrupament o barri de masies en el qual queden incloses 
algunes dissem1nades pels entprns. Pertany al municipi de Mediana. Queda 
separat del nucli capitular per la serra del Bolet. Té hon enlra9 amb la 
carretera de Font-rub1 a Guardiola. Bn el nucli principal hi viuen dues 
f.;un1lie~. que es dediquen al conreu de les terres im¡nediate~ i a la cr1a 
del bestiar oví. 

Antigament Pereres tenia la categoriü de Quadr3, i se'n té const~ncia 
l'any 1338 en qu~ n'era senyor en Ramon de BarberA. E1s BarberA, com ja 
hem dit, eren castlans'de Mediona i possefen ensems la Quadra dtAgull~
daIs 1 el mol! de les DeuS. En temps recents havia persistit a Pererc5 ~n 
edifici defensiu, torre o casa forLa, que fau p.nderrocat, del qual amb 
prou reines s' endevinen els fonaments. 

gn un collet immediat hi ha una capelleta dedicada a sant Salvador i ~ 
la qual es t~ esment de5 de l'any 1596. Possiblement en substituí 1~ d'an 
terior dedicada a santa Magdalena, datada al segle XIV. Un xi.e: més lluny, 
quasi al tocar la carretera de Font-rub1,dalt de l'anomenat Pujol Gr~n. 
han estat recollits nombrOsos fragments de cer!mica ib~rica prop d'una 
derruida construcci6 de pedra seca de diAmetre poc freqU~nt en ~questa co 
marca, fet~ que p~ien indicar l'exist~ncia, d'un establiment tribal en a 
quell cim. 

Sortint de f'ereres seguiem un cam! que aparentmenL porta a una pedrera 
immediata, p~ el deixAvem per continuar per un corrXi f1n5 a l'entrada 
del congost de Valldcl16s, caminant per una pista forestal. A la nostra 
dreta s'aixecaven els espadats de cliveDeres, que forma un' conjunt de pe
nya1s, forats i cIaps de vegetaci6 a!llada en terrasses p~njades. La pis- ' 

I tal iniciava una forta pujada i al poc la 
dekx!rem per seguir un corriol esborradís 
on' es feien imprescindibles les mQrques ~ 
pintura. 

~eíem cap al turmcntat paratge de Pere
res o de Val1delló5, nn. entre uns b10cs 
bigarra ts despreses en formar-se u.na falla 
geológica, es dre~a l' crecte monllli t d 'uns 
divuit me tres d'altura. Altres penyes, com 
la Roca dcl Gat, donen un carAetcr Panta-
5i6s a aquesta esberla tcct~nica. Per des
sota dels grossos bloc~ hi discorren labe
ríntiques galeries 5ubterrAnies i entre 
les penyes es veuen petits abrics naturals 
que serviren de refugi tant als primitius 
penedes~ce com alS pastors, llenyataires 
i carboners que en ~poques relativament ¡Je 

cents tenien en aquclls indrets llUI' camp 
d'operaci6. Dins d'algunes cavitats i a
brics s'han trobat mostres de terrissa ~ 
abracen una extensa cronOlogía, des de l' E 
dat del 'Ferro fins al PaleocristiA, cosa-
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que fa suposar la pret~ta exist~ncia d'un poblat troglodita ' q~e persiso! 
al llarg dels segles. Algun deIs. abrics tenen un pedrfs de roc's ben di:>po
sats arrengleradament davant la boca, com per a impedir l'entrada de brQ~-
5a ~ pedritxall a l'interior. De les estades més recents sc'n feren tes ti-

. moni les troballes de cerAmica catalana i una pesseta de plata. 
En ~l curs deIs treballs de preparaci6 de la cursa Foren recollits nom~ 

brosos esclats' de sílex semielabor~t, en una extensa zona que abraya des 
de le~ immediacions de can Gallego fins prop de l'Agulla, i que semhla que 
s6n peces de rebuíg d'un taller lític 'situat per aquells rodals.. 

Per una esberla oberta en la c1nglera, anomenada el Pas de la Guineu, i 
que queda Paleada par dos robusts roes all! encaixats, asecndírem fins a 
la part superior de l'espadat, des d'on és possible contemplar un panor~a 
complet de l'accident geol~gic i també del penya-segat de la riba opo~ada 
de la vall, sobre la qua'l es veu la masia de Cli vell'ere. 

caminant per un esborradis corriol que transcorria entre cosconars anA
rem a parar a un Eressat cam! de hast que antigament havia estatde carro, 
el qual ens han dit que h~via estat m91t important, ja que constava en els 
antics mapes militars com a ruta auxiliar per al pas de la tropa. La veri
tat és que al cap de poc de tran~itar-hi es perdía i, seguint per altres 
corriols, feiem eap al cami-pista que porta al Bolet, constatant-hi la pre 
s~ncia de nombrosos g:evolers. prop"ja de la masia ens adr09~rem al peu d'ü 
na "formosa alzina on férem un breu rep3s. 

El lilas Bolet és una de les finques mts antigues del Pened~, encara que 
successives reformes i transformacions li han llevat vestigis visibles del 
passat. Se sap que hi havia en aquell indret un edifici 1'ortiIicat, possi
hlement en el curó on es redossa la masia. ja que el 1338 era senyor del 
castell de Bolet i lloc de Pereres el ja esmentat Ramon de BarberA. En al
tres documents posteriors ja no es parla més d'un castell i es denomina 
rtnicament quadra de Bolet. 

Es pen6s veure aquesta bella masia voltada de terres ermes a pesar de 
l'abund~ncia d'aigua que hi veiérem que omplia grans bas~es i que rajava 
de les ionts. En5 hem aturat prop de la iont de MontseTrat i al puc de re 
prendre la curSa pa!;s!vem a les envistes de la de Sant JUi:!ll, ambdues arran 
j<1des amb tllules' i bancs per a seure. -

II.scend1rem. fins a.l 11om'de la serra que en els mapes ~s indicada i.lltlb el 
nom de muntanya de MarquAs, i des d'on podfern contemplar la conr~uada vall 
de Mediona, antigament: dita de Sant loan de Conillas. 

BaixArem d'aqueixa serra i 
férern una marrada per visitar 
l'entrada de la cava de Bolet. 
important cavi tat que poplil~ 
ment é5 designada amb la for
ma plurali tzada de "coves",a 
causa de les diverses entrOld<3 
que tt'., a la'qual la fantasia 
de la gent a tribueix una extm 
ordinaria longitud. Hom afir= 
ma que, encara no s'ha troba~ 
él final. En el seu dia, mem
bres del S'.I~R.E., · de la Uni6 
Excúrsio~sta' de Catalunya,cn 
feren la topografia, ' en la 
qual queda const~ncia d'uns 
vui tanta mett'eS de llargadu i 
una hranca lateral de cinquanta més. En les parts immediates de l'entrada 
s'han portat a 'cap algunes campanYeS d'excavaciO. Se n'hal1 extret materiáls 
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de terriss<.t, .#.lCX 'i 'os que s'har'l elassi.ficat com a pert¡mye~ts des 'de la 
cullurcl ' de les'cov~s fins a l'~poca pro~ohist~rica. 

Allre:. coves, 'tamb~ de eerta import~ncia, exis teixen per olques ts rod3Js. 
A m~s de les de .lJCI'CI'CS o Va 11del16,<; ei tarem la de l' Omell.!, ld 'Grdn de Sal 
I;u Arma i les Pcti tes o caves de Penyp_q Roges" Aquestes dOl:r.'xeres, ill fald..'l.r 
mcridionc.l del Puig ClivelleJ"es. ' 

Seguint una bona estona ,PE'X " un.a pista f'ore!ltal, després d" un camí-rasot, , 
anarcm Eins a la masía de Clivelleres, des de la qual es por. ~ontemplar u
na extensa panor~mfé:i'l. dp.l Pened~s i ,de molts deIs liocs pp.r on passArem an 
teriorment, ar~ pp~ so~i'l. nostre. Enfront, a l'altra part de la Valldel16s; 
i pel" sobre la cinglera de l'Agulla, es veia la cas,a de Dulet Nou o C..'lsa 
Nova de Bolet. Prop á'ella, i amb la boca encarada 'a migdia, hi ha la cova 
de i'Omella, fOrmad~ per una gran sala quasi circular i prou gr~n per a e~ 
cabir-hi un' bon ramat de eabres. 

Sortint del md~ Clivelleres segu!em un antic e~ de carro. Possible
ment haurem pogut oontemp l ar-hi, marcades en el fang, le~ peculiars ungla
de~ deIs pores senglars, aixi com els refre9~Ls trone~ de pi on ells acos
t~en arrambar-hi la corpUlenta i peludil mOl~ per tal ~'eliminar els parA
sits; gl cam1, conveTtit en corriol, aoava ascendint Pins a abastar el pl~ 
ner cimall. Rom ens ha indicat l'e.xi~t~nd.a en aquests rudals d'un avenc
de gran profUnditat, la boca del qual és obstrurda actualment. Es P095ible, 
ja ~le el terreny calcari de l'entorn és adequat ,per a aquest tipus de fe
n~mens espeleol~gicg. ,El fet també d' haver-hi algunes cli velles g~l~giques 
podria haveT dOndt origen al ,nom d@ Clivelleres. 

Des del cim torn~v~n a veure la vall de Mediona, ara en el sector imme
d1at al cdseríu de Ginoles. El cam! transcorri~ entre eosconars i boixedes 
La fit~ dei vartex geod~sic, en el lloc on la _muntanya arriba a1s 745 me
tres d'al tUl"3, quedava amagada als III<1l'x.adors ,. Sobta la pres~cia d'illgun 
bosquet de pins. de recti11ni i allargassat tronco amo una copa desp~por
cionadament petita. 

seguia desp~s una zona calcinada per un incendi que assolA aquesta mun 
tanya a les darreries de getembre del 1978 i que durA baStants dies. Ens 
diri gfrem .pap a la vessant meridional de la muntanY<l i per un carriOl d 'in
n~ere~ ziga-zagues que passava per ~ota les penyes de la Genera. anArem 
p~dent altura .hns a emp.;¡lmar amb una pista forestal. 

Continu~em per aquesta nova via fins al 110e on trav@ssava la capt;:ale
ra del fund,,¡l de la Cabanyet:a ', 1ndret tcl~ cale~nat I?~ l',incendi. Ag~EA": 
vem ~ c~-rasot que anava davallant entre troncs i mates carbonitzades, 
fins cl tr~nsformar-se en cw cOU'retcr a les rodal1es de cal CUrt. , masia 
enruncld~ que quedavA 'fora de ld nostra vista. 

La ru ta seguia per entre bose cremat: i sectors salvats de l' incendi. 
Dcixant els cam1ns ' carreters, continuArem per un cor.rioi que davallava 
.fortament i que ' les ,aigUes pluvial!'; han convertit en rasot eros1onat,fins 
a desembocar , a un c~ ' més planer que ens menava a un paratge de penyals 
~raveTtinics de .fo~es 'capridoses. El pis era s.orrenc i pels rodals es 
veia aiguna coveta. - ', ' 

Travess~~ el ni t d I¡ma rieril seca que divide1x aquest sec:tor de 'P~ ' 
nyals i segu1rcrn per la riba esquerr~ on el roquissar queda m~s enlairat. 
Algunes penycs formen abrics i refuijis precarH. Acl ' recollíresn, durant· 
les et~pes de prep~aciO. a1gunes fulles i raspador~ de sílex turament 
trebdllats i altres peces' de rebuig. signe evident de la"pret~rita ' exis
L~ncia d'un taller litic on es treballaven aquests materials la mat~a 
prima dp.J!:; quals. el silex, t~ afloraments naturals en aquesta zona. 

J:as maT'Xadors havien d'e.Ecctuar una breu grimpad<t en un punt on el co
rriol quedava sobtadament interromp11t par penyals de .Porta inclinaci6. S!, 
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Scmt Quinti 

<1~ 

M e d i () n t! 

Pc:nyal 

de les 

Deus 

gú~rcm a coniinuaciO a peu pla, tenint a l~ nustra dreta la barranca da d~l 
torrent de lCl .RompudCl o tounbé de 101 l:OVcl del Toix6, l'entrada de la qual 
véiem per sota nostre, tocant quasi al llit de la torrentera. Ten1em el po 
blc de Sant Quintí Den a prop. -

El paic;atge se sUOI.vi tzava i travcss~rem antics CQm:'eus. PeZ' sota nostre 
es veíen canyissar5. A l' a ltra part del to~rent es veia can klop0.rt,~mb l~s 
vp-lles parets c(")bert~5 .d' heura. Hom ha pt'eferi t construir m'_3 . cas0. nova .JI 
.<;eu red6.<; ahan;; de reconstruir la vella. . 

TravessArem un dél!'; divE!l'SOS rec:s de regi'ldiu qUE' frt~ilitel'l 1 'e5tablimc:rt: 
de nombrases i ufanes peces d 'hortalissa. Els seus propi~tilri.<; !'!~ qlleixen, 
Olmo r<l6., de la depredaci6 de qu~ s6n objecte per part de m~s de quatr~ de~
~prensius. els quals, amb el pretext de visitar les Deus, els sostreuen e~ 
fruits de llurs suors. 

E:s pas53va a free de, les malparad~s 
parets de retenci6 d'ctig~a d'~~a gran 
ba~sa d'alimp.ntaci6 d'un molí, ja fa 
.:l.ny,'\ desapare'gut, i eé; feia cap a la 
part , superior del congost de le~ Deus, 
on finia la cursa. En aquest indret, 
la rieru de Mediana acosturna a portar 
unminso doll d'aigu~ que es despenja 
pel fant~~tic roquiss~r tra~erLInic. 
Aquest corrent proc:cdcnt del p~lag de 
Santa ~nna, com ja hcm dit, és retin
gut per al~lne5 resclo~e5 i conduit 
pSI' canalitzacions adient~ cap al po
ble i hortes de Sant Quint:!. Únicarn@yt 
qua.n les pluges han estat freqUents, 
el congost de les Deus queda abellit 
pels salt~nts d'aigua. 

J.V.B. 
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ARXIU 

VII Marxa d'Orienlació 
per Descripció 

XXII Marxa Social 

Comarca.' Alt Penedes 
SANT QUINTI DE MEDIONA 

. 
9 de Marc; de 1980 

Agrupació Excursionista Talaia 
Vilanova i la Geltrú 

)\. 
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SIGN E S C ONVENCIONALS 

CAP Ol HRMf - MEOIONA 

CASEIIIU 
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PE RE HE S 

Can Curt 

CARRf HilA 
CAM I U[ CA IIR O 
CORRIOL 

T [ I~ 1'11, 

I\nrh·ell 

rUII f rEDR ERA -i! 
CIIVA TEMPLE - t 
CURfOSITAT NATURAl. _ . • 

.,. ... \ 
Ilot:o Corba 

• 
'.~ 

/0 .<". 

, " Can BOSqIJft o~;.,. 

)( V 19t1 0 

ESC.i\LA 

'1/20.000 

Distancio entre curves 8C n/vel/: 25m 
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I~SPORTS 

PUIGMAL 
On trobareu un extens assortlment de materlals 

de muntanya de les marques més acreditades 

EDELRID - INtrERALP - MONCLER 

VAL : D'OR ., SALEWA - HIMASPORT 

CHARLET - SUPAANEIGE - SILVRETTA 
SIMOND - CASSIN - LAPLAUD 

STUBAI - BONATTI - NÓRDICA 

ROSSIGNOL 

-nova seCCLO pe~ ve5ti~ espo~tivament 

Floridablanca, 122 - Teléfon 2240820 - Barcelona-11 

'--------------- -_._--------' 

Dibui x XAVIEll VIF~ I: l A Toponílll (J: JOAN VIHELLA 
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VII Maria d'Orientaci6 
per Descripci6 
XXII Mana Social 

DORSAL NOMS .......................... .. . 

ENTITAT .. _ .................... ................... _. 

ConlTOl 
TEMPS 

Hora Pos Er..duo Oficial Punto 

Arribada 

J 

H 

G 

F 

E 

o 

e 
B 

A ' 

1 3 

2 4 

PENAUTZACIOflS 

TOTAL PUIT5 

VII Marxa d'Oñentació 
per Descrlpció 
XXII Marxa Social 

DORSAL NOMS . _. . __ ... _. .. . . ........... ...... . 

• ..... - " - . ..... - . . ........ ,-.. •• • •• • • . .. . . ___ o 

ENTITAT . __ .......... . 

Control 
TEMPS 

Hora Pos En.ctua Oficial Punl$ 

Anibodo 

J 

H 

G 

F 

E 

o 

e 

B 

A 

Sartida 

1 3 

2 4 

PEJlALlTZA(IONS 

TOTAL PUNTS 
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Cl~ :tt.,., .. t lM· lleM.1JIo14enoU8 qu. o .... l1v.tren per a alcuM .. 

qu1~1 .... e..CII'1ataolcu !Se 08IIf • .- la oCU.q,-.n't PeJtaJ'Ueo16 d~ pui .... 

c¡- aob:·.a al 1iarren" d. ou. Oalleco 1 a la plata. :rane'-1 !Se Y.uUll~. 

Aleda · )IU'Uo1JUl" 4e &10 noe.a1v.-n1i ... ollllliD~'~ Jll'ob~. en 1' __ 

ole .. 4e1 ... ele la Gu:1JMu, •• ,e01&b1m" a 1& 801't1da, ClIl.1 trClllO el' ... 

b,.t cU:t1cnal1rlla 01roulao16 tlu!4a. ma oOllWOla !Se PU, aan1iat el'~. 

"1' .... la _ ........ d~lID ec¡1d.p '1- DO aepia a1fa1iaMnt la de.ori]K216 ..... 

lea 11 ............... q,_ .la •• pel..u.p ele ~. cona cl8 Bale1i 1 .18 elO8 

....n .......... _ tan'er. 4' .. te le. ~ •• d. la lt~ d18trutareD ele "'''' 

len1l C¡1IIIIl ... 1_ JIU" ~ ..rxa4CIN 4. J.la1:og. 

I.Y.1t • 

. 010:5 TECNmlEs DE LA VII MAAXA O- ffin:m'AbIO ·PER DESCJllPClD, 

Da la sc:rtida al Control A : 2012 1IIGtr'_ 2S min.atli 
,1';,', " 

'1', 

.. ! ' "l¡¡ .•• 

. Del Control A al ContI'a1 B I 1269 • 23 • (.~ 
.r,:-'" 

Del Control B· al Cantrol .C • 1323 • 17 • .. ... .... .... :\ :;~. ·~;;·~<t~ ::: .~.'. 

Dei Control e al Centrol o : 1490 • 25 '. -r ,30 JS~ 

. Dal Control o el Control E : 129"1 • 20 ,,+ 1~ 35 
.,. 'u;- - 38 Del Control. e: al Contral ~ · 1484 .. 23 • . · 

Del COntI'ol F" al Control G : 1235 .. 19 • 
.+ ~-S'" - 31-

Da1 Control. G al CClnb:"cl. H : 959 .. 15 -

001 Control H I'll. Control 1 : 1Bó2 • 29 • 
Del Conm;l 1 al Control J · g¡g · " 15 • 

e 
Del Control J 8 1- m"r1badcI: 710 " 14 • 

1469J IDBtres 3 hcres 46 m:1ruta 

L¡'L 



·f 
Comité Region: 

de 

Federación Cata/a~ 

Detalles oficiales de la Marcha de ..... V.II._MA.B..XA-.. D!ORIENTACIO .... .Pffi .. DESCRIPCIO 

Organizada por la Entidad ............... AG.f.nJ..f.AQ¡º ... ~OVR.§:rQr.U:ª~A~AJu\~ .. . 
En la Comarca de ................ AJJr. .. .. .PENEDES.... ... .............. ... .................. .................................... .. .......... . 

En el día .. .................. 9 . .DE .. MARQDE.J .... 9.80...... .. .. .... ......... / ... .. . 

EQUIPOS DE CADA ENTIDAD PARTICIPANTE 

., E N T IDA O ~u...-:~ Inscritos I Salidos T Clasificados 

..... Jl.t..;F.; .. t..O................. .. ....... ............1. 11 
.... . .. ':á. }.§ I... . )§ ..... )2 

.... 'O~.E ... san1; .. ~:t.! . . .. . ................... ~.~? ............ ti . . . ti . 6 
.. A.E..Talaia. ..4; .. .~W .... 
... C ... N...lguaJ..ada. ................ . ...3 .... . J ?, 

..... C .•.. E.Bª'ix ... Fene.ge..e... ... ~:L I ........ Jo 

..... C .•. ,E ....... Sant ..... Yi.c..e.n9 .... d.e..lª .Hm:-:tJ? ... ) . ............... .51 
.A.C . ..... F. .. Ql.kl.Q;r..;l, .. ºª ... ~grQ.fi)Jºn.ª . ............... 9 .. :; ..... ............. J:r .... . 

. .. .15 .. . ... 15 . 

...... J .. . .. J ...... 
11 ....... JJ 

... .4 ......... ...... ... 4 .. . 
1 1 

J ... 
.. JJ , . 

4 
1 

........ C .... E ....... Ali&a ........ .................... . .1qQ . 4... .....? ......... 4 ... . 
..... C. •. E .•.. M.ol.in.e. ..... d.e .... R .. ei. .... .............s.. . ......... ...... . JL 

, 
__ 55_.5 . 

....... C .•. E ....... .P.ene.de.I:L ................................. .. .... (; ........................ {;.f......... .... . .......... ? .. ..... . ... ...2 

.. .. . ....... . .... .. 

................................................. .... . . .. .. .. .. ............ ... .... ... . ........... .. . .. .................... . 

........ .. . 



al de Marchas 
la 

"a de Montañismo BIBLIOTECA 
,"tN~~;... ARXIU 

ITI"ERARIO 

Salida ...... SANT ..... QUlNTIDElJEDIONA 

Puntos intermedios ... POliT .... GIBmGA, .XORRENTCAlL.GALLEGO, ... .PERmES,AGIJLLA ..... 

~ ....... DE .. YALLDELLOSt . .PmTYESR.O'Mp.UllA.,¡..ARRlBADA .. A. .. R.IERA .DEJ.iliDIONA. 

DETALLES TECNICOS DE LA MARCHA 

Distancias parciales Oistancias por contro les Tiempos parciales 

.......... .... 2 . • Q1 .. 2 .... ln .•...... 

t~269 .. lD. .. 

........ .... J .... 3.23.m: . .... 

. 25m. .s.oRTlDAAL A .... . 

. . 23.m • ................. ...... AAL1L ........................... . 

.. 1.490 .. m • ...... 

... 1 •.. 297 .ID .•..... 

1 • ..4.84 ...... m ...... 

J~.2º.5 . m~ ... . 
.................. 959. m.~ .. . 

1.862 m. 
979m~ .......... .. . 

17m. ....... .......... E . ALC 

.25m . ................ CALD 

.. ....... .. ........ 1 ... 20 . .m.. . ........ D .. ALE 

. 23.m • ................ . E-ALF ..... . 

19m • ...................... F .. . ALG ..... . 

. 16.m. . .......... .. .G ... ALH 
29 m. H AL 1 

. ................. ................. .. .. ...... ······ 15m. · .. ······· IALJ . . 
710 m. 14 m. J A L'ARRIBADA 

CLASIF I CACION DE ENTIDADES 

N.O de orden E N T DAD 

., 

":1:: 
...... ...... 2 .. . 

.......... ~f.GtJT~.;l~~m ...... ····· ..... m....... . m .... . m.m ................... . 

..... .......... • ......... .............. ........................ ... .l . ............. :2.\~ .b~&~~ . 
.... "' .... 3 .. . . º.:¡¡:~S,ANJ:'YIºEN9 . DELS . . HOBTS ........ ... ............. ... .. 

.... ... ..4 ................ C .• E.... BADCPEtmnES 

9 ... 5 ... .. .... º ... :¡¡:~ .J4º¡,INS .. DE. B.l.U 

............. .... NQta:Lesdenes .Entit.at.8. .. no . tenen .nombre 

.... déquips .. sufic.ients ... per ... aquost.a ..... class.i~ ..... 

. . ......... . ............ .... .. :t'i.Gª.Qió~ ... . 

Puntos 

.. 34 .. . 
. ...... 43 .... . 

... 51. 

.70 

... 7.1 ... 



A.E. TALAIA 
XXII Marxa Social d' Orientació i Regularitat per Descripció 

VII Marxa Intersocial 09 de Man; de 1980 

nt IWIU D'CIlDIUOIO lIJIll lBISCJtI1ICIO - UII 800IAL 
__ ,.. i 

Da4!' J'on1p!P. 
:11 Ha 9 4. -.r9 _ oelebrl ~ ..... -.rxa qu:ln 1.1i1.Dera:r1. "traDIIoorr1. en-

. gua¡q _ MrrH 4. l'Al" .PeM4h. 8'1n101ava a la plava d. 1.':lfICl,e.1a 4. San' 

QU.1AÚ da ~1.CIDa, .e.mn1; oap al. PCIID1; ele G1.bersa, :tcmdal de l.a OabaDTeta, 

_auaz.e el.l torrea" ele Oan !J&lleco, C8D. Gal.l.eso, -Pere .. , APlla de 1'~ 

l.l.lI., Pu de la Ch1neu" B0181i, _~ d.l -.z.q~ .. , oOY ... ele BOle1l, Ollve

l.lAre •• oia de Oll .... l.laretl, pIll'q"- ele la Gener., o~ ül "arreJl1i d. la 

C~, bOlO 4. oal 0ar1i, 1iorra.1i 1 JIUlM de la ROIQ\I4a, bMa ... 1H 

De_ 1. riera 4. 1le41oa.a, • Q.~a r1be. fln1a la 0'IIZ'1Ia. 

11. oCIID"trol de aot'Uda ,11;ua1l a la pla9& d. l'lagl •• 1a wa coapoaa1i per 

'f."la, 'f.l'oru-.& .1 .. PaId.u. 

Oon"trOl ~ repl.ar11ia1i A, 111 ..... en un nll oaId. 4e OW'Z'o. lIl'Op del. tCD

clal 4. 1& O~"'. Ccmtrola. temU. labri. LGD8.1ir~. 2.012 .. Rararil 25 
, . 

Umn •• !erM 1I11i~"1 4.824 lm./h. 
OOllVOl !le ,.. 1 ,.1tua" .obre el ~ 01. 1io:i'r8n1i ele Can Galleco. OQDoo 

"'018. :raMU1 • Losa4&. 

0=_01 de re~Ua1; B, a1~1I al t'1Dal. el. l.a piñ. tore.1ial el. Oan 

CJaU..CO. OGDuol8. :r.mU. tra1eto. lia.Qc.Va,j. '.269 •• llorari. 23 alnUU. 

'fVII. 111 't. 3.306 a./h • 
. OQl1trol te neu..ral11i.aoi6 o •• 1na" al oaaertu 4e PeNre" aab 30 1liau1ilt 

o 1INoau. OCllD. ... O:¡.. faldl1a J~. :r.oa..traJ. 1.)23 .. Horar1.: 17 ainutll. 

'!va. a:l t. 4.668 kL/b.. 

OavO¡ de "plaritat D, .i.1uat al peu da l.'~ ele l'alld.1l6tl. Ccm

Vola ••• O~ 1 I.JulQ. Lcmc.~. 1.490 .. HC8'an. 25 lI1nu1oa. 'rezo-. 

111 ... 3.576 kL/h. 

Señar 1W1rizoali1i .. t elel Pa8 4e la Gu1Deu. · la dUPQlfIYa de 15 llinutll per 
• 

a e:reo1i.- 1 1 .,oeJUI par aques1a eeole'ba roquara :f1D! da11; 1& obcJ.era • .lO-

1i1aYa 4 l eqa1p 4. ooord.:blao16 1 aJ1IIla, P.HU'2lb4es. 1'.DIzran 1 P.Kontaner. 

Ocm1iro1 4e Dn:tra11tu.o16, 11, a1tua1i • 1& -..1& ele Bolet. COIrU'o181 ... ]t. 

8111=, a.BOZTeI'0 1 L~. L_.~. '.297 .. Rorar1. 20 1I1mIt1l. 'fel'1l.IIU. 

3,888 a./h. 15 III1.nutIl de 4 ..... · 

Control de replar1~.1i ., 1 ,.. 2 •• 11iuata • l.'entrada 1· 1nter1ar:o ele lee 

cot'e. ele B01.e"" re.peo1l1va.nt. Oonuolat _libre. del. G.R.B.V. L0D8.tra~. 
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,. 484 .' HGrarit al 1d..ImU .. - tera.1Ii*-- . 3,870 . kIa.¡h. 

Ooavo1 4e neu.Va11 baoi6 G, .i 'ha" • la maa1a d. Ol1 .... u..re.. COIlvolllt 

B.lla:rti, J) .. n~ 2. DaT1d 3ua1or. Lonc.'h'aj. 1.265 .. Ha:razoj,1 19 1I1nu1Ia. !era. 

.:l.". ),990 lDI./h. 15 1I1.Il1ñ. ele de8O&Dll. 

Oaatrol. de re¡'1Ü..z'1"-t B, .j,'ha:1I en UIl oorriOl. .obn l •• PNQ" •• 4. 1& 

Gaera. OOlltrolal ~.:r0l'llU 1 1 .... .Tori. Lcmg.~. 959 .. Horarlt 16 JliDu1l8. 

!era. .u. 3.558 Jaa./!t.. 
·OOll.VOl .. 1'~t .. t 1, .:ltu. .. al b080 4e Cal. Cun. Controla. f._111. 

Iepnoa. I.oIIBe'b'~. 1.862 .. Rorar1. 29 1Iinu .... '.ra.IILU. 3.852 lDL/h. 

Ooatrol. ele 1'8CQ1ari_"·J~,.It1"" prop Clel tarrent de la .oapud.a. OOlltr~ 
... o.~6 1. 8.BIñi.LoiDB .. 1raJ. 979 .. Harar1l15 1I1zm. •• '-ra.II11;. 3.912 

ka./h. 
OOl1vOl 4. I'U 3, dtuat clarrva el t 1lD& 4. lea ~. 4e la ROIQJUIla.. Oao

trola. Ll.:ror ... 1 O.Da'rlu. 

Ooav01 d'arribada, .Uaat al 008"tat 4. la riba dreta 4e la 1'iera. de .... 

cU.ClD&, )181' .obn 1& tOll" de les DewI. CClIlvol8a tallilia hbÑ. LaDg • ....,. 

710 .. Bar.-11 14 1dDu't •• hra.ü t. 3,042 1aI./A. 
001111'01 Ite "oo1ll4. ele ~ •• ,ele ~ .1-." • la plava ele l'S.gl"1a, 

i cm .' obaeq,u1.aYa alII partioipaBu a 'ter 1m breu rAe op6. Control... 'f ..... la, 

!.:rarut4, J • .Julll 1 JI.a .. ~. 
Bquip de ooard1Daoi6 1 cl1a1ir1buo16 ele ocmvolJl1 Ll.Dav1u, V.Oarbonell, 

.J. AlAcn-t 1 J. Vin1la. 

:81 clia toa. -..dnc ~ ... oJ.ella". pb una 11110. el'aire" que ert .. , l'ao. 

d. aalor 1 ~ool UIla a~era olara ~ abell1a 1 .. suae •• 1TH »-norlld-

qUB. qu. •• PNHntaT_ a la T1B1;a delA -.rzacl0l"1I. 

Jl1 na~ 4e 1& 0lIl"Q "otall'ba .... 14.650 _1.rea 1 l'honrl 3 haN. 1 

46 lI1Du'b. laan""-hl .lJI duoaua. i .u.eutral1t-.olC1D8, "'otaJ.1'ha .... 5 hGl"tlB 1 

1 IdJlll". 

~ .o11u cI' .. oauzoe' •• 1 D.V aniTeraari ele la tuD4aa16 ele l'enU"''', .... 

lu.IIl' el ..,. le 1& O\lZ'Ba era oGllfOeaoicmat a •• s t1D ... s 1 pul,w.-n" U~ 

.zat pV %. Y1rella. lB1 "la" ooaple~'Yr1 'tou ecl1_1I en ter.. d. bu'Uled i 

U.l_v." &IIb t01ioaraf1e.. Per la s..". pert ela e~'" elel cmIY' eU 'Wen 

\IDa. :flalla aIIb 1DIa bJ'eu "lad6 ele 1 •• oon. 4e :S~", 1sual_n't U.1_'t1'a4ee 

ab un pa.:relJ. 4e fo"oga:tl •• de sale. be1laMa" oOJ101'eolODacles. 1 que entre

pTe. alJI llU'D4ars oteriJl'-lOll al "''HU ".-pe 1IDa xarr1oa4& d. bcm. .,1. 



A.E. TALAIA 
XXII Marxa Social d' Orientació i Regularitat per Descripció 

VII Marxa Intersocial 09 de Mar~ de 1980 

CLASSIl'ICAOIO VII tfARXA D' atIEm'ACIO PIR DlSallPOIO 
XIII li:ARXA ::OCIAL • 

Dora.' CL., Idf. !S!!!! Entit;Qt 

64 
60 
63 
&6 

1 
73 
12 
CJ2 
61 
17 
34 
90 
11 
26 
48 
4' 51 
58 2' 1. 
le 
Si 
46 
22 
44 
82 
28 
32 
18 •. 
45 

7 
2J 
77. 
57 
50 
21 
70 
55 

6 
30 
13 
91 
74 
36 
37 
71 
72 
15 

9 
79 
(37 
10 
~3 
67 

2 
54 

4 
65 
69 
84 
81 

, 
2 
3 
4 
5 
6 

,7 
8 
9 

10 
11 

13 
14-
15 
16 
17 
10 
19 
20 
a1 
22 
23 
24 
25 
26 

~ , 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

n 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
43 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

~¡ 
59 
60 
61 
~? ' 

Xnv.1er Per--.A1lton1 D1aB 7 ' 
VlaGn9 G1JnenOll~oona l.!a1r&s 11~ 
r..LW.a :8erDndes-Jordi Diaz 11-2-7 
Neue JI atllo-JeSUB D aldominee 12-5-3 
tw'al.li l"orror-Harcel. .11 Fon:er12-3-4 
u. Cuatro08ooo-JJoxrtse R1bU.. ' 13-5-3 
RQlllon Carbi-Jardi Sanchoz • '3-3-~ 
]1'. SanMoa-A. Oooeno 13-3-5-2 
Joan Haillo-Joon SUJl:Y8 13-3-5-1 
J.X. C8rdt-Imno. CornJ.t 14-5-2-2 
JaUlit8 OU1Jner8,-Jawne"Guimor& 1( ... 5-2-1 
308e~ Blen03-ftur1a Dlanoa 14-3-4 
Joari YUo.-nur1a Sanja.WftQ 14-2-6 
Joan Maloampo-Fl'a.nceoo Pu1g 14-2-5 
JOfJOp PlMnD-JosGl) f.II. Pl.anñe 14-1-7 
Josop ~OIIIIllJ....Angel Soldov1.la 1~e..2 
Ja.'ImG Velar~. Pal.omare8 1 ~, 
Aooens10 Lobora-Anno. Tollo 15-24' 
)ÚIl"IIIDS soJ.er-PUar Farre, 15-3-3 
F anC8eo V1:to..J':ul'iG Porez 15-3-4 
nOl'D8t Sanche:a-Da.v1d Gorca 16 
Ant oh1 Lopoz-tIarta. Uart1noSl 16 
A. J.."Uft0ll-A. ~O%1tonol8 18 
'Jooep Sanabo-oJoa.n Poobame 18 
Dieco BornaJ.-Jaree Ruzafa 18 
Jardi L"'ado-I. Pe1'ea 18 
Fl'811oeec I:'lonttmer-ua. C. 781"%'.1; 19 
J'oaop M. Pexio-Jordi Canal. 19 
lJaroel. LLñ3a-A. LLetja 19 
Jord1 Ri"u-COJ1oepoio Romeu 20 
Patr1c1 Batalla ... LLu1s :BereelS 20 
J oe~. PlJamI,s...!'. fila , 20 
Rafael :Ba1p~va.dara OU1l.len 21 
1'1na lf~Ba Uñeto 21 
Enrio SBlazar-OOcn1' G~al.ez ' 22 
Andreu !'C!l'Jl8Ddez.;ll. 08.:r1IIe Eepr1,¡ 22 
J08ep 11. Sabate-!ere8& Pauto 2l 
Jooep R1zo-Isidre Co&ta 2l 
Jordi Sueraflee-Jardi S10ari 23 
Jawne Eallus-Jard1 ValenUnea :Z4 
1'.J. Und- ISralba Alteraba 24 
0~H8nce8 o 24 
Anton Gome~ereD8 lkm1'Gri 25 
R. Gal.nz-a. Nebat 25 

, K. Franoh-Antonia I:faae¿ 26 
R. K. Oual~ereea Portada 26 
Kanuel Apar1c1o-lL.Ptler lf1ena 27 
3 oo.n 1'edroJ.a.-Rose l'reix:l.net 27 
J~8P~~~_~11~ ~ 
Isidra J'abre~ Ca.e1Jejem • 28' 
30en Wro-Joan lt1ro 26 
Roaer Forrea-llsid manco -31 
Serg1 1'CJr118Z'-J1ID1. FerrO%' 31 
Alh'edo V'11'glJj.-Joeep S,01er 32 
,Antcmi !eje!ar-EDrio :aa-te't; 32 
Joan Jr:I.ooho-Joan Capllona 32 
!furia Al.ba- :1. 1.1aJ.tre 33 
Rosa CArbo-JCI8n Hirao1e 33 
Jardi Sellaree-1 l'al.tr. 35 
Dol.ors F8lT~. CQpdeT1la 36 
Bduard lIanadD-!oA. Palau 37 
0en18 Rov:lra-JO&Zl J. G18bañ 40 

C.E.SQnt Marti 
U.E.O. 
U.E.C. 
U.E.O. 
A.B. !l'oJ.nia. 
C.N. 18UBlAdt\ 
U.:!.C. 
U.E.C. 
U.B.O. 
C.E. Snnt V100D9 
A.B. Tr.Ue:la 
A. E. TnJ.a..1B 
U.B.C.' 
U.B.O. 
A.E. TQJ.a1a. 
U.E.C. 
U.E.O. 
U.E.O. 
A.C.}".IlBrcol.ona 
U.E.C. 
U.E. C. ' 
U.E.C. 
C. E. Sant Vioonp 
U.E.C. 
C.,B. Snnt Mari! 
C.E. So.nt MnrtI 
A.E. !I'olaia 
C.B. 9ant Vioon'p 
C. E. Hol1ns de l! o! 
C.E.B. Penodes 
U.B.C. 
U.B.C. 
U.E;O. 
A.B. fala1a 
U.E.C. 
O.B. Sant V1cenp 
U.B.C. ' 
C.B. Bant laord 
U.E.O. 
A.E. falda 
C.E.B. Peno des 
C.B. sant I!crt! 
O.E. ~ollna Dei 
C. E. San" Jiar1¡! 
U.E.C. 
O. B. Ba1x Penades 
U.E.C. 
O.B. 140llna Dei 
A. l. fal.a1a 
U.E.C. ' 
U.E.O. 
U.LO. 
A.E. !ala.1a 
C.E. Da1X Penedee 
O.B. Al1B8 
O.E. Penodea 
.A:.E. fa:la1a 
c. B. l3a1x Ponedo:l 
O.B. Penodee 
A.B. !l!ala1a 
9.E. Daix PenOdPA 
a.E. :Ba1z Penodoo 

41-
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~ 
86 
40 
21 
85 
15 
33 
1G 
~o 
39 
80 
~1 
31 
2"-
1).2 
J 

20 
35 
~13 

29 

18 
62 
38 
68 
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6.1-- Ann4 14. Avilo~.mruol. DBlJnau 40 
G4 LInda Uuida Dcnnin~. CcuJtroo1n 42 
65 Dald1ri »ureas-nomon Gomos 44 
6G llantas Dlruioo-Pil.ar Blanco 45 
G7 Sant1 LLoormrt-J\JJlL\deu lnelea 46 
68 Id. Dol.ore L~orqui...J. rJ! tj",vUo. 49 
69 r&muel. Pra ts-Kilru. Fra1re 52 
70 Elona LLaao-AJma Teixidor 55 
71 Jooep Havorro--J .ti. In@.ada 57 
72 Jooep cando~~ol.odnd Pascual 50 
73 RamOD Civ1:t-J(),!Jcp Albe1la 58 
74 n~OD Alao-Odr1ozoJ.a 60 
75 J.!cinta8 Pcrel5-Cn!'leo Peras 65 
76 ldon'tea ~r:l.as-A.tma Trias 74 
77 Jooep ~cl~.J.Bon1to 75 
78 Jord1 Uunr~- XBvior Novell 75 
79 A. AulUn-Dolors Carbo 75 
80 Ra1'aal. Baieee-F. Mi t ja.v1la 77 . 
81 Jord1 J\mce.clel.l.a-TOJliLecha 85 
82 1'eraea Goroia-l:Nri.a Zunta ·90 

1 
2 
3 
4 
5 

CIASSIFlCACJ:O PIm EN'U~MS 

U.E.C. 
C.E. SAN! JlARTI 
O.B. SAN! VICERQ DELS Hatft 
C. E. BAIX PENEllES 
C.E. JJOLDS DB REI 

34 
43 
51 
70 
71 

A. E. 1'o.l.a1a 
C.E. rJol1na Uo! 
C.E. JJol1no no1 
U.B.C. 
U.E. C •. 
U.E.C. 
A.E. ~'aJ.aia 
U.E.C. 
C.E. DaiX Penada8 
A. E. Tnlo.ia 
C.E. Alica 
A.E. ~Qlo..ia 
U"E.C. 
C.E. llaix PenodeD 
C.E. Dn1x Panadoo 
U.E.C. 
C. E. Dal.x Penadas 
U.E.C. 
U.E.C. 
U.E.C. 

Lee da.es Bn1:1'tat. no 'tenen nombre C!'equ1.pe sutiofezrte 
par aqueota olassU1oac16. 

Cal r ........ a la pal'ti.o1l8016 a 1& liara 11818 ~ ele 

1'1.001"1, que pez' 1IO't1_ 48 DO .. tar federat. DO poden ~ 

a la akaaei1'1aao16. Di. 1Dd1~ Di.par equipa- !ot 1 a1xf la 

aeva olualt1cac1& t8br1~ d1DVe. ~ equipe local. roa. 

5 
6 

11 
13 

16 
17 
30 
32 

¡".A.corcl 
• 
• • 

Ba~. _ 1 111 ~ Uoo ....,.,011". el.. bi oorreapcc pr .. ~ DO h1 

ha oap aMe .. ctUe el .~-

fupoo a.1 d1r ... el. ~ * lod_, 1 .. qu .. nDI,dn, ,.. 
; . 
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