
AGRUPACIO
EXCURSIONISTA

TMIA
)CXf f I Marxa Social d' Orientació i Regularitat per

Descripció vIII Intersocial

15 de Marg de 1981

Santa Maria de Miralles - ca l'Agulla
Grossa - ca la Ramona de Frangolá

Comarca: L'Anoia

¡'

A.E. Talaia MOD19810315_023

, 
AGRUPACIO 

EXCURSIONISTA 
TALAIA 

XXI I I Marxa Social d' Orienta ció i Regularitat per 
Descripció ---- VI I I Intersocial 

15 de Mar~ de 1981 

Santa Maria de Miralles - ca l'Agulla 
Grossa - ca la Ramona de Fran~ola 

Comarca: L 'Anoia 



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

VIII Marxa Intersocial 15 de Mar~ de 1981 

VIII Marxa d'Orientació 
per Descripció 

XXIII Marxa Social 

Comarca,' ANOIA 
SANTA MARIA DE MIRALLES 

... 

15 DE MAR(: DE 1981 

Agrupació Excursionista T ALAIA 
I 

Vilanova i la Geltrú ' , ";.:- . , ~~ (. , . 
~ .-¡ ( I '_ 

'. i ," . 
t. " ,.. 

¡ 1 



Itinerari inedit que transc;:orre per paralt~es~,d~~;f~í! 
.>,~ ~~.l:";' ~fi 

3 



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

VIII Marxa Intersocial 15 de Mar9 de 1981 

Agrupació 
Excursionista 

TALAIA 

VIII Marxa 
d'Orientació 

per 
Descripció 

(XXIII Marxa Social) 

15 de mare de Ig81 - Comarca d' Anoia 

Sortida: Can Ramonet de Miralles. 

ltinerari inedit que transcorre per paratges 
de singular bellesa. 

Inscripcions: Carrer Comer~, 4 - Tel. 8931257 (de 8 a 10) 

Vll..ANOV A 1 LA GEL TRU 

úDOlfraiia 
GliNOSF.: 



" 

Agrupftció 
v,_,,· -;..';~ . 

A SA11TA COLOMA 
DE QlImAm 

Excursionista 

N 

Castell de 
Miralles 

DO 
Q 

Q Sant Roma 

A LA ~LACUNA 
I VlLAF;RANCA DEL PENEDES 

VIII Marxa 

TALAIA. 

VILANOV A 1 LA GEL TRU . 

A lGUALAIA\ 

A CARME 1 LA 1-_-- POBLA DE 
.61 CLARAMUl1T 

C"n Ramonet de Miralles. 

, d'Orientació : 
per 

. - ' . ', 'Oescrlpcl 
15 de mar~ de 1981 ..: Comarca d' Anoia 



AGAUPACIÓ 
ÉXCUA •• O", •• TA 

TALAIA 

VllANOVA ILA GEL TRÚ 

, , 
VIII M A R X A · D' O R I E N T A e 10 PE R o E S e R I pe I O 

x X /11 M A R X A S o e lA L 

ORGANITZADA PER LA SECCIO DE MUNTANYA 

COr.:. .. \RCA D' Al;:OIA 

15 de Mar~ de 1981 

R E G L' A M E N T 



,º!3-~~~ngs;!º 
L' AGRUPACIO EXCURSIONISTA TJI.LAIA organitza la VIII Marxa O 'Orientaci6 
per Descripcio i XXIII Marxa Social. 

INSCRIPCIONS ------------
Podran participar a la Marxa tots els afiliats a entitats federades -
que posseeixin la llicencia federativa vigent, a partir deIs 12 anys 
d'edat. Les inscripcions deIs equios, constituits per dues , persones re 
presentants de la mateixa entitat, es podr efectuar a l'A.E. Talaia, -
carrer del Comer~ n04, del dia 18 de febrer al 14 de mar~, de les 20 
a les 22 h. 
Hi podran participar tambe els socis de l'entitat que no hagin pres -
part a la Comissi6 organitzadora. 
El sorteig per establir l'ordre de sortida deIs equi?s tindra lloc a 
l'A.E. Talaia, el dia 14 de mar~ de 1981 a les 20 h., en presencia deIs 
delegats d'entitats excursionistes aue vulguin assistir-hi. 

SORTIDA 

Es donara a CAN RAMONET DE MIRALLES . 
Es comen~ara a donar la sortida deIs equips a les 8 h. Tot equip que 
es presenti en retard sera inclos al grup d'equips que determini l'or 
ganitzaci6. 

~ºº!~§ 
Tots els marxadors hauran de dur motxilla i el distintiu d'identifica
ció que li correspongui. Un cop formalitzada l'inscripcio, nomes podra 
canviar-se un component de l'equip abans de la seva sortida i previa -
comunicacio a l'organitzaci6 i acceptacio per part d'aquesta. 
Cada entitat participant anomenara un delegat,el qual sera l'unica pe~ 
sona facultada per tractar amb l'organitzaci6. 

!?ºS;º~~~!~S;!º 
El dia 14 de mar~ a les 20 h. es lliurara als delegats de cada entitat 
la documentacio i els distintius d'identificaci6 corresponents a llurs 
equips. Tambe es pot recollir a la sortida. 
La docurnentacio consistira: 

1.- En les fuI les descriptives per anar de la ~ortida al primer control. 
En aquest control es donaran les fulles per anar al seguent i aix1 
succesivament. 

2.- EIs fullS de ruta per anotar el pas pels controls. 
3.- EIs reglaments. 

En les fuI les descriptives ia ve indicat el temps de parada en els con
trols i les mitjanes a seguir en caQa tram, aix1 com tambe si hi ha ai
gua o no. 

PARADES -------
Per al descans deIs marxadors es concediran quatre parades obligatories. 
Les quatre parades son a aro de: 

- una parada de 30 minuts 
- tres parades de 15 minuts. 

A tots els controls sense neutralitzaci6 es concede ix un minut de neu
tralització per compensar la perdua de temps en la marcada d'horaris. 



En cap cas es concediran neutralitzacions extraordinaries de caracter 
particular; si calia pe r la bona marxa de l'Organitzaci6, l'entitat -
organitzadora es reserva e l d ret d'alterar les ja previstes. 

CONTROLS --------
Hi haura uns control s per anotar l'hora de pas dels equips. A m~s 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 -·dels quals no es do 
nara a coneixer fins q ue sigui acabada la prova. 

Els control s donaran l'hora a minut ven~ut. 
No s'anotara l'hora a l'equip que no estigui completo 
Els controle es tancaran transcorreguts 30 minuts des de l'hora en que 
l'Organitzacio ha calculat ha de passar-hi el darrer equip o 

~~~~~!!~~º];Q~§ 
Cada minut d'avan~ament o de retard entre l'horari efectuat per l'equip 
i l'oficial es penalitzara de la forma seguent: 
Arribada i controls de neutralitzaci6 1 punt 
Controls de regularitat 1 punt 
Controls de pas: 10 punts cada control omes. 

~º~!º~º!Q-
La puntuaci6 de cada equip resultara de la suma de les penalitzacions 
descrites a l'apartat anterior. 

º~§º~~g:];º~º!Q~§ 
Sera motiu de descalificaci6 : 

1.- Efectuar anotacions a esmenes al full de ruta, que desvirtuin la -
seva finalitat. 

2.- Alterar la composici6 de l'equip durant la marxa. 
3.- No passar per tots els controls segons l'ordre establert per l'or

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

sortida oficial de l'equip. 
5.- L'equip que canvii de lloc o amaqui les maraues existents en el re 

corregut de la Marxa. 
6.- No portar motxilla durant tot a part del recorregut. 
7.- Portar abjectes sorollosos que puguin molestar els altres partici

pants. 
8.- L'equip que desvirtui l ' esperit de l'excursionisme, ; a sigui per la 

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

qualsevol dels controls. 

CLASSIFICACIO HI-haúra-aúes classificacions: una de general per equips, i un altre -
per entitats. Aquesta darrera nomes les entitats foranies. 
La classificaci6 general s'establira pel total de punts carregats a c~ 
da equip, i de menor a major. 
En cas d'empat classificara millor: 

1.- L'equip amb major nombre de control s realitzats emb el temps exacte. 
2.- L'equip que tingui mes aproximacions d'un minuto 
3.- L'equip que, seguint el criteri exposat als dos apartats anteriors, 

tingui mes diferencies de 2, de 3, etc ..• minuts. ~ 



Per la classificacio per entitats es tota l itzaran els punts aconsegu i t s 
pels seus tres equips millor classificats. El criteri de classificació 
sera el mateix de la classificacio general per equips. 

~º~!_Q~-~Q~!!Q~_!_Q~~~~!~~~~ 
Aquest Jurat sera convocat abans de sortir el primer equip participant, 
i al final de la prova. Estara compost per: 
Dos membres del Comite Catala de ~·1arxes - Dos membres de l'entitat or
ganitzadora - Un representant de l'entitat amb mes eQuips inscrits. 
Aquest Jurat podra decidir sobre qualsevol contratemps que pugui esdeve
nir a la sortida o a l'arribada. I davant de la possibilitat de suspen
dre la prova, convocara ohligatoriament una reunio de delegats de les -
entitats participants, ;a sigui per decisio del propi Jurat o be a peti
ció de l'entitat organitzadora. 

J URAT CLASSIFICADOR -------------------
El compondran el President idos membres del Comite Catala de Marxes, tres 
membres de l'entitat organitzadora i el delegat de cada una de les enti
tats participants. 
El Jurat classificador es reunira el dia 1 d'abril al local de l'A.E. Ta
l a i a , a les 20 hores, oer ;ut;ar les reclamacions que s'hagin efectuat. 
En cas d'empat en les votacions q ue puguin tenir lloc, el vot que haura 
o torgat el President del Comite Cata de Marxes, o representants per ell 
a nomenats, es considerara determinant. 
L'entitat organitzadora trametera a cada entitat participant, dintre dels 
set dies seguents a la reunio del Jurat classificador, la puntuaci6 pro
visional de llurs equips. Les reclamacijns sohre aquesta puntuaci6 provi
sional seran ateses fins el dia 23 d'abril. 

HORARI OFICIAL --------------
Sera fet puhlic 10 minuts despres de l'arrihada del darrer equip; un cop 
comunicat no sera adrnesa cap reclamaci6 sobre l'horari de pas pels controls. 

g~~~~!Q~~ 
A l'arr ibada hi haura un llibre de reclamacions a disposicio dels equips. 

DI SPOSICIONS FINALS -------------------
El mal temps no sera obstacle per la celebracio de la prova,la qual no 
obstant podra esser alterada per l'Organitzaci6 i suspesa per acord dels 
delegats de les entitats participants convocats pel Jurat de Sortida. 
La "Mutualidad General Deportiva" cobre ix als participants d'aquesta Ma!: 
xa, p0sseidors de la llicencia federativa vigent, dels riscos d'accident, 
de les resposabilitats economiques pels danys causats a terceres persones 
no esportives i en la quantia q ue assenyala l'article 42 de la dita "Mu
tualidad" . 
Qualsevol cas no previst en a quest reglament sera resolt seqons pertoqui 
pel Jurat de sortida, el classificador o el Comite Catala de Marxes. 
El present - rglament ha estat aprovat pel Comit~ Catala de ~1arxes i esta
blert d ' acord amb les norrnes vigents de la FET)ERACIO D'ENTITATS EXCURSIQ 
NISTES DE CATALUNYA. 

AGRUPACIO EXCURSIONISTA TALAIA 

VILA~OVA I LA GELTRU - FEBRER 1981 ' 
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~~~!!~~!;;!Q 
L'AGROPACIO EXCURSIONISTA T~LAIA organitza la VIII Marxa D'Orientac16 
per pescr.1pc10 1 XXIII Harxa Social .. 

!~2gg!fg!Q~§ 
Podran participar a la Marxa tota els afil1ats a antitats federades -
que posseeixin la llicencia federativa vigent, a partir dels 12 anya 
d'edat. Les 1nscr1~ions dels equipa, constituits per dues , persones re 
presentants de la mateixa entitat, es podr efectuar a l'A.E. Talaia, -
Cilrrer del Co.me~. 1)

0 4, del dia 18 de febrar al 14 t'le mar~, de les 20 
a ·les 22 h. 
Hi podran participar tambe els socia de l'ent1tat que no hagin pres -
part a la Comissi6 organitzadora. .. 
El sorta1q par establir l'ordre de sortida deIs equivs tindra 110c a 
l'A.E. Talaia, el día 14 de mAr9 de 1981 a les 20 h., en presencia deIs 
delegats d'entitats excursionistes aue vulquin assistir-hi. 

~Q!IT!º~ 
Es donara a CAN RAMOm:"r PI:: MI RALLES • 
Es comen9ara a donar la sortida deIs 
es presentí en retard sera incloa al 
ganitzaci6. 

equips a les 8 h. Tot eqnip que 
qrup d'equips que determini l'ar 

Tots els marxadors hauran de dur motxi11a L el distintiu d'ident1f1ca
cí6 que 1i correspongui. Un cap formalitzada l'inscripoia, nomes podra 
canviar-se un component de 1'.equ1p abans da la seva scrtida i previa -
comunicac10 a l'organitzaci6 i acceptac10 par part d'aqu8sta. 
Cada entitat participant anomenara un delegat,el qua1 sera l'unica par 
sona facultada per tractar amb l'orqan1tzac10. . -

!?Q~º~!~!º 
El dia 14 de mar9 a les 20 h. ·es 111urara als deleqats de cada entitat 
la document·acio i els distint1us d' identificaci6 corresponents a llurl!! 
~quips. Tambe es pot recollir a la sortida. 
La documentac10 consistira: 
1. - En les f.ulles descript1.ves per anar de la Slortida al primer control.. 

En a~est control es donaran les fulles per anar al seguent i aixt 
succesivAl!Ient. 

2.- Els tulla de ruta par anotar el pas · pels controls. 
3.- Els reglaments. 
En les fulles descriptives ;a ve indicat el temps da parada en els con
trols i les mitjanes a sequir en ca~ tram, aLx1 OOID tamba .si hi ha a1-
gua o oo. 

!'~~º§~ 
Per al deseans deIs marxadors es ooncediran quatre paradas obligatorias. 
Les quatre parades son a aro de: 

- una parada de 30 minuts 
- tres parades d~ 15 minuts. 

A tots els controls sense neutralitzaci6 es concedeix un minut de neu
tralitzaci6 par compen~ar la perdua de temps an la marcada d'horar~s. 
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En cap cas es concedir&n neutralitzacions extraordinaries de caracter 
particular: si calia per la bona marxa de l'Organitzaci6, l'ent1tat 
organitzadora 8S reserva el dret d'alterar les ja previstes. 

gQ!IT!Q~ 
Di haur& uns oontrols par anotar l'hora de pas dels eqúips. A més de 
la sortida i de l'arribada hi haura un. controla oue estaran descrita 
en el full corresponent, i d'altres l'empla9ament-dels quals no es dQ 
nara a eoneixer fins QUe sigui acabada la prova. 
Els controls donaran l'hora a minut van~t. 
No s'anotara l'hora a l'equip que no escigui completo 
Els control.- es tancaran transcorreguts 30 minuta des de l'hora en que 
l'Organitzacio ha calculat ha de passar-hi el darrer equipo 

~~aH!~H~g~~§ 
Cada minut d'avan~ament o de retard entre l'horari efectuat par l'equ1p 
i l'oficial es penalitzara de la ~orma seguent: 
Arribada i control. de neutralitzaci6 1 ount 
Controls de regularitat 1 punt 
Control s de pasl 10 punts cada control omes. 

~!gIT!l!~!Q· 
La puntuaci6 de cada equip resultara de la suma de les panalitzacions 
descrites a l'apartat anterior. 

~~~~!!!g~f!Q~ª 
Sera motiu de descalificaci6: 

1.- Efectuar anotac.:i.ons a esmanas al full de ruta, que desvirtuin la -
seva finalitat. 

2.- Alterar la composici6 de 1 'equip durant la marxa. 
3.- No passar per tots els controls seqons l'ordre establert par l'or

qanitzacio 
4.- Efectuar el reoorregut de la ~~rxa, total o parcial, abans de la -

sortida oficial de l'equip. 
5.- L'equip que canvii de lloc o amaqui les marques ex~stents en el re 

eorregut de la Marxa. 
6.- No portar motxilla durant tot a part del reoorregut. 
7.- Portar ebjectes sorollosos que puguin molestar ela altres partici

panta. 
B.- L'equip que daavirtui l'esperit de l'excursionisme, ;a sigui per la 

seva vestimenta, de paraula o d'obra. 
9.- Endarrerir-se mes de 30 minuta en relaci6 a l'horari oficial, en -

qualaevol dels controla. 

CLASSIFICACIO HI-haura-dües classificacions: una de general per equips, i un altre 
par entitats. Aquesta darrera nomes les entitats foran1es. 
La classificaci6 qeneral s'establira pel total de punta carregats a cª 
da equip, i de menor a majar. 
En eas d'empat classificara millor: 
1.- L'equip amO major nombre de control s realitzat. emb el temps exacte. 
2.- L'equ1p que tingui mes aprox~acions d'un minuto 
3.- L'equip que, sesu1nt el critari expoaat ala dos apartats anterior., 

tingui mes diferencies da 2, de 3, etc ••. minuta. 
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Per la classifioacio par antitats es tota:itzaran els punta aconseguits 
pela seus tres equips millor elassificats. El criteri ' de classificaci6 
sera el mateix ~e la class1ficacio g~neral per equipa. 

~2~~_~~_~Qª!!Q~_!_~~~ª~~ 
Aquest 3urat sera convocat abans de sortir el primer eauip participant, 
i ~l final de la prava. Estara compost ~r: 
Dos meml:lres del Comite Catala de ~,1arxes - Dos membres de l'entitat or
ganitzadora - Un representant de l'entitat amb mes equips inscrits. 
Aquest Jurat podra decidir sohre qualsevol eontratemps ~ue PU9ui esdeve
nir a l~ sortida o a l'arribada. I davant de la POssibilitat de 9uspen
dre la preva, convocara obligatoriament una reuniD de delegats de les -
entitats participants, ia sigui per decis10 del propi Jurat a be a peti
ciÓ de l'entitat or9~itzadora. 

~Q~!_g~ª~![!f~~~ 
El compondran el President idos meI'lbres del Conte Catala da Marxes, tres 
membres de l'entitat organitzadora i el delegat de ~ada una de les enti
tats participants. 
El Jurat classificador es reunira el día 1 d'abril al local de l'A.E. Ta
laia, a les 20 hores, Der 1utiar les reclamacions Que s'hagin efectuat. 
En cas d'empat en les votacions que puguin tenir lloe, el vot que haura 
otorqat el President del Comite Cata de Marxes, o representanta per e11 
anoroenats, es considerara determinante 
L'entitat orqanitzadora trametera a cada entitat participant, dintre deIs 
set días seguents a la reunio del Jurat classificador, la puntuaci6 pro
visional de llurs equipa. Les reclamacijns sobre aquesta punt,uaci6 ,prov1-

..-. siona1 seran ateses 'fins el dia 23 d' abril. ' 
, 7 ' 

ª2~~LQ~!S:!~ 
Sera fet public 10 minuta despres de l'arribada del darrer equip, un oop 
coroun1cat no sera admesa cap re~lamaci6 sobre l'horari de pas pels controls. 

~~~~!º~ª 
A l'arribada hi haura un llibre de reclamacions a d1sposicio dels equips. 

º!ª~Qª!S:!Q~~_r!~~~ 
El ma.l temps no sera abstacle per la calebracio de la prova, la qual no 
obstant pedra es~er alterada per l'Organitzac16 i sus pesa per acord dels 
dele9ats de les entitats participants convocats pel Jurat de Sortida. 
La "Mutualidad General Deportiva- cobre1x als participants d'aquesta Ma~ 
xa, p~sseidors de la llicencia federativa vigent, dels riscos d'accident, 
de les resposabilitats economiquespels danys causats a terceres persones 
no esportives 1 en la quantia que assenyala l'article 42 de la dita "Mu
tualidad" • 
Qualsevol cas no previst en aquest reglarnent sera reso1t seqons pertoqui 
pel Jurat de sortida, el ~lassificador o el Comite Catala de Marxes. 
El present ' rqlament ha estat aprovat pel Comit~ Catala de Marxea ,1 esta
blert d'acord amb les normes viqents de la FEnERACIO D'ENTITATS EXCU~Iº 
NISTES DE CATALUNYA. 

AGRUPACIO EXCURSIONISTA TALAIA 

VILA..'l>fOVA I LA GELTRU - FE8RER 1981 
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EOELRIO - INTERALP - MONCLER 
VAL O'OR - SALEWA - HIMASPORT 
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SIMONO . - CASSIN - LAPLAUO 

STUBAI - BONATTI - NÓRDICA 
ROSSIGNOL 

l10ya secció pe~ Yesti~ espo~tiYament 

Floridablanca, 122 - Telefon 224 08 20 - Barcelona-11 

Dibuix: ANTONI SAGARRA i HAVIER VIRELLA • Toponimia: JOAN VIRELlA 



A. E. TALAIA Secci6 de Muntanya 
-----------------

VIII MARXA D'ORIENTACIO PER DESCRIPCIO 

XXIII MARXA SOCIAL 
Comarca d'ANOIA 

15 demar<;;: de 1981 

De la Sortida al Control B 

La marxa s'inicia al pati davanter d'un bar restaurant. Enfilarem la ram 
pa ascendent que porta a la carretera; la travessarem i seguirem per un c~ 
mí-pista, pujador, que es troba a la part oposada. 

El camí transcorre per la vorera d'un bosc. A l'esquerra veiem conreus i 
una masia encimbellada. Deixarem alguns camins, a l'esquerra, que menen aE 
Camps. En el punt on el camí es bifurca, agafarem la branca dreta, que con 
tinua ascendente Després, el camí planeja. Per l'esquerra se'ns ajuntara -
un corriol. 

Més endavant, també a l'esquerra, veurem un transformador. Més 1 luny , un 
agrupament de masies. Pocs metres després d'haver passat el transformador 
el camí bifurca novament. Seguirem per la branca dreta. A la mateixa ma 
veurem una masia. Un cop arribats al seu davant, observarem que els camins 
formen una petita pla<;;:a amb un pi16 central. Situats davant d' aquest, aga
farem e-l camí de l' esquerra. 

El sender, qu e transcorre per entremig de camps conrea ts, es dirigeix en 
vers unes masies. Al fons, a la dreta , tenim les ruines d 'un castell. En
fron t, una serra re t allada en forma de dento 

Prop d'una masia ens tornem a posar dintre d'un bos c febl e . Per la dreta 
un camí s'uneix al nostre. A la mateixa par t hi ha un r ocallís. Arribats 
enfront de la masia, el camí bifurca; agaf arem la branca de la dreta, la 
qual, aparentment, va envers unes pilastres d'entrada a una torre. Enfront 
d'aquestes pilastres, dacantarem cap al camí de l'esquerra. 

Seguidament veurem una masia davant nostre. Poc abans d'arribar-hi, el 
camí bifurca i agafem la branca de la dreta, que passa a free de la masia, 
deixant-la a l'esquerra. Per sobre nostre hi ha una t orre-xalet de la qual 
baixen uns camins. 

Poc després d'haver passat la masia deixem un camí, a l'esquerra, el qua 
davalla vers uns camps. El camí que seguim va planejant. A l a dreta tenim-: 
bosc. 

Tornem a endinsar-nos novament en el bosc, ascendint lleugerament i pla
nejant. Al poc,el camí bifurca; agafem la branca esquerra. El camí tornara 
a bifurcar en un punt, tot formant una placeta amb un pi solitari, per ajun 
tar-se pocs me tres després. En el mateix punt, per la dreta se'ns ajunta -
un corriol. Seguidament el camí inicia una davallada. 

Deixarem a la dreta un camí pujador que s-'interna en el bosc. Arribem 
molt aviat enfront d'una masia deshabitada. 

Anem passant a free de la masia, la qual ens queda a la dreta. Seguim per 
una vorera encimentada, deixant, a l'esquerra, un safareig. 

Aquesta vorera trenca en angle recte. La seguim en sentit ascendente Pas
sem aran mateix del cup de la masia. A la dreta, deixem una cisterna. 

A través d'llll corriol herb6s, anem a fer cap a un altre, bastant erosio
nat; és pujador i passa per entre el bosc. Mentre pugem, ens va quedant 
la masia a la nostra esquena. 

El corriolet bifurcara molt aviat. Agafarem la branca esquerra, que és 
un vell camí de carro, cobert de pinassa. Per la dreta se'ns ajunta un ca
mí~ Més endavant, el nostre camí bai~a lleugerament, dirigint-se a uns 
camps ermotats, on practicament en desapareix el rastre. 1 

).7-



Travessem aquests camps, sempre planejant, passant per entre un grupet 
d'oliveres i umpins novells. Anem seguint el camp ermotat. Enfront tenim 
una masia enrunada, cap a la qual ens dirigim. A l'esquerra d'aquesta ma
sia, separada per un fondal, n'hi ha una altra voltada de conreus. 

Passant pel costat de les oliveres anirem trobant marques de l'organit
zaci6, les qual ass'enyalen l' i tinerari a seguir, practicament inexis tent. 

Prop ja de les runes, que ens queden a 1 'esquerra, el cam:! de carro tor
na a fer-se visible. Tot just passada l'enrunada masia, el camí gira suau
ment cap a la dreta. Ens hi adre9arem, en direcci6 a una figuera, la qual 
deixarem a la dreta. 

Pocs me tres després de la figuera, abandonem els camps ermotats per in
troduir-nos al bosc, per un peti t corriol esborradis i pujador. S,eguirem 
trobant marques de l'organitzaci6. 

El cami transcorre, en principi, paral.lel als camps ermotats que hem 
deixatfa poc. Després se'n separa, esdevé molt més fressat i continua pu
jador. Planeja per breus moments i torna a pujar. 

Arribem així a un esper6 roc6s que queda a plom sobre una barrancada que 
tenim a l'esquerra. Aquí veiem dos camins. Agafarem el senderó de l'esque
rra, que corre paral.lel a la profunda barrancada, per damunt la cornisa 
roquera, davallant pronunciadament. COMPTE a no arrambar-se massa a la 
cinglera !!! 

~l sender desemboca a un ampli camí de riera. Seguim aquest en el mateix 
sentit que portavem. A la dreta ens queda un canyissar. A l'esquerra con
tinuem tenint la cinglera. Arribem així al CONTROL B • 

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

De la sortida al Control A 

Del control A al control B 

4,964 Km/h. 

3,470 Km/h. 

Descans: 30 minuts. Hi ha aigua. 

1 bis 81 )1{ 



A. E. TALAIA Secci6 de Muntanya 

VIII MARXA D'·ORIENTACIO PER DESCRIPCIO 

XXIII MARXA SOCIAL 
Comarca d'ANOIA 

15 de mar9 de 1981 

Del Control B al Control D 

Sortim del Control B posant-nos al llit de la riera, per un corriol con
fús, per entre jonqueres i canyars. 

Anem en compte perqu~ hi ha alguns tolls d'aigua. Es convenient fixar-se 
en els senyals de l'organitzaci6, tot seguint el marge riberenc a l'esque
rra del marxador. 

Fem cap a una enforcadura de rier~s, agafant aquí la branca de l'esquer~ 
J!:s un fondal estret i de pis herb6s. Al poc el deixem i, passant pel costat 
d'un pi degudament assenyalat, el qual ens queda a la dreta, ens dirigim 
cap a un corriol erosionat i pujador. 

El camí es va elevant per sobre d'un fondal que ens queda a l'esquerra. 
Passem per sectors de terra rogenca. Es van alternant zones pedregoses i 
visiblement erosionades. Ens anem allunyant del fondal i passem per entr~ 
mig de bosc. 

Fem cap a un camí transversal, també molt gastat. El seguim per la dreta. 
El camí és planer i pedreg6s i retomba seguint el faldar d'una muntanya. 
A la dreta ens queda un fondal; també hi veiem una roca amb els estrats 
ben definits, gairebé verticals. 

Tot retombant anem creuant algunes torrenteres que baixen de la muntanya. 
El cami es va eixamplant. Anem seguint les traces, ben~gur, d'un antic ca 
mí de carro. 

Fem cap a un replA. A la dreta, uns cultius. A l'esquerra, l'inici d'una 
pista. Deixant a la nostra esquerra aquest arrancament de pista i a la dre 
ta uns roes de regular tamany, ens situem enmig d'un fondet de fenAs, ve-
ient-se, a pocs metres, un erosionatcorriol ascendente El seguim. Aquest 
esdevé tot seguit herb6s i fa cap a un camp ermotat, el qual anem resse
guint per la vora dreta. A la dreta ens queda un torrentot. 

Per Pesquerra se'ns va ajuntat un cami-pista, al qual desemboquem, i 
l'anem seguint en el mateix sentit que portAvem. Alguns sectors estan en
sulsiats per les pluges. Travessem un pont de terra i trobem un altra pis 
ta, que seguirem en direcci6 a l'esquerra, en sentit descendente La pista 
s'ha posat en un fondal que abandona al cap de poc per elevar-se fortament. 

A la dreta es dre9a el rocam d'una serra dentada. El cam! transcorre ara 
per zona de pi rojalet. Seguirem una certa estona aquesta pista, el pende~ 
de la qual es va accentuant i fent-se sentir considerablemente Per l'esque 
rra se'ns ajuntarA una altra pista i farem cap, al poc, a un collet. -

El lloc és envoltat d'espessa pineda. A l'esquerra tenim estribacions de 
la serra retallada que abans esmentAvem. Molt lluny, a la dreta, veurem 
també, si el dia és prou clar, la tan familiar serralada montserratina. 

Al collet el cam! es bifurca. Agafarem la branca dreta, la qual continua 
pujante Mentrestant, podrem observar que el terra estA sembrat de nombro
sos f~ssils "nurnmulítics", coneguts popularment per "llenties". 

El cam! retomba i fa cap a un altre collet. Continuem pujante L'abundAn
cia de "llenties" es fa aquí molt més palesa. 

• 



Tot pujant -s.i el dia és clar- podem gaudir d'una espl~ndida panor~mica. 
Al fons, la serra del M0ntclar, situada en plena conca del GaiA. El cam1 
retomba una vegada més i planeja. Prop d'una torre met~l.lica pass~ per 
sota d'una lÍnia d'alta tensi6. Enfront mateix tenim una cinglera groguen 
ca, al cim de la qual es troba una bianca fita gecd~sica. -

Pel costat mateix de la torre met~l.lica desemboquem a una trepinada 
pista de muntanya que seguim en sentit asc.endent, per la dreta. El cam:1 
va pujant; mentre descriu alguns revolls, i no l'abandonarem fins arribar 
a un coll, a l'esquerra del qual veiem les ruines d'una casa-corral. 

Aqui esta situat el Control D . 

. . . . . . . . . . . ' .............................................................. . 

Del Control · B al Control C 

Del Control C al Control D 

3,724 Km/h. 

3,915 Km/h. 

Descans: 15 minuts. No hi ha aizua. 

~bis81 

• 

'1.0 



A. E. TALAIA Secci6 de Muntanya 

VIII MARXA D'ORIENTACIO PER DESCRIPCIO 

XXIII MARXA SOCIAL 
Comarca d'ANOIA 

15 de mar~ de 1981 

Del Control D al Control F 

Sortint del Control D agafem un corriol herb6s que transcorre per entre 
les ruines d'una casa-corral. El camí es torna pedregós i anira pujant for 
tament per entremig de garriga. Trobarem alguns corriolets secundaris dels 
quals no cal fer cas perqu~ tots condueixen al mateix punto Anirem pujant 
una estona per aquest sender fins a fer cap a dalt d'una cinglera, on tro
barem la blanca fita geod~sica que e3tona abans havíem visto 

.......................................................................... 
Hi ha 5 minuts d'autoneutralització. 

Estem situats al cim del Grony, a 850 me tres d'altura, punt culminant de 
la serra de Miralles. 

Si tBnim la sort d'un dia clar, albirarem d'aquí una extensa i magnífica 
panoramica. Cap a migdia, la serra d'Ancosa i els plans de Miralles; a po
nent, la serra del Montclar i el castell de Queralt; cap al noroest, les 
planes de Fiol; al nord, la petita serra dels Cavalls Morts, trencada la 
seva cinglera per un cam! que la traspassa i darrera seu la planura de Sarr 
Martí de Tous, la depressió central segarrenca i la serra de Rubi6; molt 
més al fons,la serralada que s'est~n des dels Rasos de Peguera fins al 
Port del Comte . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ............ . 

Des del cim, situats de cara nord, baixarem per un corriol, molt embros
sat, motiu pel qual procurarem no deixar de vista els senyals de pintura 
de l'organitzaci6. Elcorriol va descrivint algunes giragonces mentre bai
xa decididamente Després d'aquesta dificultosa davallada,desemboquem a la 
cap~alera del llit d'una riera que remuntem per la dreta, fins arribar a 
un collet trencall d'aigUes. 

Travessem el collet i fem cap a una ampla pista que anem seguint per 1'5 
querra. Aquesta fa tot seguit un revolt a l'esquerra i pocs metres més en
lla fem cap a un punt d'on surten dos camins a la dreta. Agafem el que te
nim més a prop de nosaltres i que forma un angle agut amb el que segu!em. 

En aquest sector veurem, a més de les nostres marques, els senyals carac 
terístics dels senders de gran recorregut. 

El camí és ample. Mentre baixem podem distingir altra vegada, molt a la 
llunyania, la serra de Montserrat. Molt més a prop, davant nostre, l'esmen 
tada serra de Miralles, d'estrats fortament inclinats. -

El pendent es va accentuant i es fan patents en el camí els estralls de 
l'aigua. Anirem baixant una estona per aquest ample cam! de carro. Deixem 
a l'esquerra un corriol per on segueix el sender de llarg recorregut i a 
continuaci6 el cam! fa uns revolts per salvar uns desnivells. 

S'arriba a una replaceta ombr!vola. Passada aquesta, el cam! segueix re 
tombant continuament i baixant. L'~ltim revolt ens mena a un estret, que
és una porta natural oberta a la muralla roquera de la serra de Miralles. , 

El cam! ha esdevingut de pis rocós i de fort pendent. Després es trans
forma de pedritxall i terra. A l'esquerra veiem una rugosa cinglera de p~ 
dra groguenca. L'ample camí es bifurca. Seguim per la dreta. 



Poc després desemboquem a un altra pista, la qual agafarem per l'esquerra
Immediatament retomba i passem tot seguit per sota una línia d'alta tensió. 
Més endavant deixarem~ a la nostra esquerra, una pista que s'enfila. Per la 
dreta se'ns ajunta una descurada pista-herbosa. Continuem baxant molt lleu
gerament. 

COMPTE! Prop abans d'arribar a un punt on es forma novament una muralla 
natural esberlada per la riera i el camí que seguim, el deixarem per agafar 
un malmés camí de carro herbós, que travessa la ruta que hem anat seguint 
fins ara. L'agafem per l'esquerra. 

El camí,que és ample, va pujant i fa cap a un collet. A la nostra dreta 
veiem les rUlnes d'una antiga masia fortificada. Novament el terreny esta 
pIe de fossils. El camí planeja breument i en arribar a un barranquet dei
xa de planejar per iniciar una suau pujada. El corriol és ara herbós. Anem 
per entremig de bo~ de pins. Després, el pendent es fa més abrupte i pedre 
gÓs. Arribem així a un collet, que és trencall d'aigües d'aquesta serra. -
Enfront nostre veiem les romanalles d'un antic castell. Molt més al fons, 
altra vegada, la serra de Montserrat. 

Un cop al collet, el camí comen~a a descendir, esdevé herbós i transcorre 
per bosc més espes i garriga. Sortint del bosc el camí es transforme en zo 
na pedregosa. Arribem a un fondal que travessa novament una muralla roque
ra, a la part oposada de la qual hi ha les restes de l'antic castell. 

Seguim per un malparat camí de carro en direcció a la dreta. Ens queden 
a l'esquerra antigues feixes ermotades, per sobre de les quals es veuen 
les ruines esmentades. A la dreta, un bosc de pins. El camí fa un revolt 

'per salvar un fondet i un rasot d'aigües pluvials. Puja molt lleugerament, 
periniciar, tot seguit, una sobtada i curta baixada. Travessem un estret 
barranc, pedregÓs, que desemboca a la riera, la qual transcorre paral.lela 
al nostre camí. Aquest travessa novament una muralla roquera. 

Anem seguint un camí ample, voltat a banda i banda de pins, que puja ara 
lleugerament. Abans d'iniciar un revolt podem contemplar encara, a la nos
tra es quena, les rUlnes del tan esmentat castell. Aquest revolt salva un 
altre fondet. Continuem anant per camí ample, mentre el bosc s'ha anat es
clarissant. El camí deriva i nosaltres deixarem el camí de carro, que va 
als camps, a 1 'esquerra. Seguirem un corriol, a la dreta, que baixa; és p~ 
dregós. 

Novament bifurca i agafem la branca esquerra. Poc abans d'arribar a uns 
camps de conreu, girarem sobtadament a la dreta per un corriol herbÓs, una 
mica baixador. Per l'esquerra se'ns ajuntara un altre. 

Més endavant, un altre corriol, molt més fressat, s'uneix al nostre, per 
la dreta. També a la dreta ens queda una barrancada de terra vermellosa. 
El camí pel qual anem és de terra com aquesta. 

Fem cap al llit d'un d'aquests 1:arrancs terrosos. Anem seguint per un ca
mí descendent que ens porta a una pista, laqual seguirem, en sentit as
cendent, per 1 'esquerra. 

Tot caminant ens queda a ma dreta una pintoresca barrancada, al fons de 
la qual es poden distingir alguns tolls d'aigua. Poc més enlla arribem 
prop d'una masia, al costat de la qual ' esta situat el Control F. 

Del Control D al Control E 

Del Control E al Control F 

4,080 Km/h. 

3,993 Km/h. 

Descans: 15 minuts. Hi ha aigua. 

3 bis 81 

• 



Secci6 de Muntanya 

VIII MARXA D'ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIO 

XXIII MARXA SOCIAL 
Comarca d'ANOIA 

15 de mar~ de 1981 

Del Control F al Control H 

Sortim del Control F continuant per la pista per la qual veniem. La casa 
ens queda, dones, a la dreta. 

Tenim a l'esquerra un bosc feble; a la dreta algun petit conreu i olive
res. Acabat el bosc, el cam! passa aran d'uns camps cUltivats, que queden 
a l'esquerra. A la mateixa m~ tenim oliveres; a la dreta, uns pins, i bas
tant més al fons, més oliveres. 

El paisatge se suavitza. Se'ns ofereix davant nostre un mosaic de camp~ 
conreats, tancats per una serralada boscosa. A un revolt del cam!, a l'es' 
querra i per damunt d'u~s altres camps, podem veure encara les ruines de
l'antic castell. 

Per l'esquerra se'ns ajunta un cam!. Anem per pista que en principi és 
ascendent i després planeja. EIs camps conreats s6n ara a la nostra dreta. 
Més al fons, una barranca da de timbots terrosos. 
~vament travessem un fondet, suau a l'esquerra, i de llit trencat a la 

dreta, per on, en algunes ocasicns, es despenja un filet d'aigua. 
El cam! desemboca a una carretera enquitranada, la qual seguim en direc

ció a la dreta. AIs pocs metres agafem un cami-pista, que surt a la nostra 
esquerra: és ascendent i va en direcció a unes cases. A la dreta veiem una 
carretera i a dreta i esquerra del caml, camps conreats. Poc després d'ha
ver deixat una primera casa, el cam! bifurca i seguim la branca dreta, que 
davalla. L'altra branca menava a una propera masia, que aviat deixarem a 
l'esquerra, en situació elevada. 

El camí ens porta a una nova masia. Situats enfront d'un corpulent pi, 
trenquem en direcció a la dreta. A l'esquerra deixem un cobert. Tot just 
passat aquest cobert, ens trobem davant d'alguns camins abandonats. Segui 
rem pel més fressat, a la dreta, per~ el deixarem ben aviat, quan aquest
descriu un ampli revolt, per continuar per la bifurcació esquerra, que és 
cam! de carro, de pis irregular, bastant ample. 

Deixem a l'esquerra l'inici d'una pista i continuem pel cam! de carro, 
que ha esdevingut pedregós, passant al mateix temps per entre uns marges 
de terra. ~s pujador. 

Passat aquest marge terrós,el cam! discorre en principi per la vora d'um 
camps ermotats i després per uns conreus que queden a la dreta. A l'esque
rra continuem tenint alguns pins. Se'ns uneix per l'esquerra un ampli cam!
pista, el qual seguirem en sentit ascendent. L'itinerari continua una cer
ta estona per una zona ombr!vola de bosc, arribant aix! a les envistes d'm 
grup de masies. 

Fem cap a un cam!-pista procedent d'una propera masia en la qual apre
ciem una magnífica porxada i una escap~ada torre de defensa amb espitlle
res. Immediatament passem a frec de les depend~ncies d'un altra masia, que 
anem vorejant, deixant-la a la dreta. Anem a parar a la seva fa~ana prin
cipal. Des d'aqu! agafem un cam! descendent, que passa davant els corrals 
de la dita masia. 

El cam! es transforma en pista per autom~bils, quedant limitada a l'es
querra per marges vermellosos i a la dreta per conreus. 4 



A la dreta se'ns ajunta un camí de carro. Saltem un petit repeu i veiem 
enfront un bosc de pollancres. Ens hi dirigim. Travessem un pont per sota 
del qual discorre un d~bil doil d'aigua, veient-se, a 1 'esquerra, un gorg. 
Seguidament el camí retomba, a 1 'esquerra, passant per enmig d'uns canyars 
i uns conreus. El camí és herb6s i ascendeix molt lleugerament. Els con
reus ens queden ara a banda i banda del camí. 

Novament desemboquem a un camí pista que descriu un retomb. L'anem se
guint per 1 'esquerra. El cami és ara de pedra groga i saldonosa. Bifurca i 
agafem la branca dreta; aquesta davalla suaument i planeja. 

Després de passar per una masia amb camps d'arbres fruiters, el camí bi
furca i trenquem per la branca esquerra. Retomba ~ s'enfila a frec deIs co~ 
reuso Per sota nostra, a la dreta, corren les aigUes d'un rierol. El cami 
s'enlaira progressivament per tornar a descendir, fins arribar al mateix 
nivell d'uns camps conreats. En aquest punt el cami bifurca i agafarem la 
branca dreta. A l'esquerra deixem una caba.na de pedra. 

Els vessants de la muntanya s'apropen i la vall inicia l'entrada en un 
estret congosto Tenim a la dreta el llit roc6s del rierol que esmentAvem 
fa pOCo Just al lloc on el cami carreter travessa la riera a gual, el dei
xem per continuar per un corriol herb6s a l'esquerra. El corriol desemboca 
a un rocallís, on desapareix totalment el seu rastre. ~s convenient per 
aix~ parar esment en els senyals de l'organització. 

Tot fent camí, el marxador pot contemplar a la riera, un seguit d'olles 
i tolls d'aigua. La riera ens queda a la dreta. Més endavant retrobem el 
cami, que en alguns llocs resulta molt estret i un xic peril16s. 

Novament fem cap a un rocallís, que haurem d'anar seguint, com abans, p~ 
ral.lel a la riera, parant esment en les marques de pintura. 

Tornem a abandonar el .'.r6cál.lís per anar novament per corr:id herbós. Arr.:!:.. 
bema un punt on les aigUes queden retingudes per una resclosa de terra, 

",, 'cal<; i pedra. A partir de la resclosa el camí continua per un mal pas ro
quer. Les olles i els tolls es van succeint. 

Passat aquest mal pas roquer, agafem un corriol, ascendent, que transco
rre per entre pedriscall. Continuem tenint la riera a la dreta. 

A la zona de pedriscall succeeix una zona de garriga, que anem travessari: 
tot pujant pel corriol. La riera ens va quedant progressivament més enclo
tada. Per sobre la riba oposada veiem el rec que suposem d'un antic molí. 

El cami planeja a estones per zona altra vegada pedregosa. Per sota de 
nosaltres podem contemplar les pregones es de les estretes gorges de la rie 
ra: El senderÓ planeja i ascendeix després molt suaument, transformant-se
així en un bosc6s camí de basto Continuem planejant. Després davalla suau
mento 

Al fons, distingim un diminut poblet amb església i castell i, per sobre 
d' .ell, dal t de la s erra, un grup de cases enrunades. 

El cami continua baixant i anem a parar al costat mateix d'un vell forn 
de eal<;. Aqui es troba situat el control H . 

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

Del Control F al Control G 4,836 Km/h. 

Del Control G al Control H 3,996 Km/h. 

NeutralitzaciÓ de 30 minuts. No hi ha aigua. 

4 bis 81 2,4, 
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Del Control H a l'Arribada 

(Segueix ara un tram neutralitzat per salvar la gorja de la riera fins 
arribar a l'era d'una masia enrunada. Anirem veient senyals de pintura 
de l'organitzaci6 que ens indicaran l'itinerari a seguir.) 

Acabat aquest tram neutralitzat, ens trobem a l'antiga era d'una masia. 
Sortim d'aquesta seguint per un cam! de carro; és de pis herb6s. 

Al poc travessem un fondal. A l'esquerra hi ha una vinya ermotada. El 
cam! deixa d'ésser herbós per convertir-se en pedregós i pujador. 

Continuem per~uest cam! i deixem al poc, a la dreta, les escasses res
tes d'una masia. A la riba oposada, uns pendents de pedriscall amb curio
sos rastres de senderons dibuixats pel pas dels animalons. 

El cam! de carro que anem seguint ha pujat en un principi per davallar 
després, suaument, discorrent per entre bosc i garriga. Enfront nostre 
veurem, altra vegada, uns camps conreats i, molt més lluny, tornem a di
visar la dentada serra. 

COMPTE ARA! En un punt de l'itinerari on el cam! retomba i va sobtada
ment cap al riu, el qual podem veure i del qual sentim ja la remor, deixa
rem aquest cam! per seguir per un corriol, a l'esquerra, for9a conf~s i plé 
d'argilagues. Trobarem,com a refer~ncia, algunes plaques d'uralita per te
rra. 

El cam! ha transcorregut un curt temps per entre ermots. Pareu esment en 
les marques. En un moment donat, poc després de l'inici a la nostra dreta, 
df,uns camps de conreu, que abans esment~vem i ens serviran de refer~ncia, 
salvem ~ marge, que tenim a 1 'esquerra, pel qual el cam! herb6s continua, 
encara esborradís, entre vinya abandonada. El sender6 planeja i s'adre9aa 
un bosc de pins. A la dreta, continuem tenint, a nivell inferior, alguns 
camps conreats. 

El corriol ha esdevingut ara una mica més fressat. Cal, aixb no obstant, 
anar-se fixant en les marques de l'organitzaci6. 

Entre els camps de conreu i el cam! que anem seguint, discorre la riera. 
Trobarem per la dreta algun senderó que hi baixa peró no en farem caso 

El cam! bifurca. Una branca es dirigeix decididament vers la riera. La 
deixare~ per continuar per la branca esquerra. Passarem a free d'una tar
tera. Continuem pel corriol. 

Després d'una segona bifurcaci6,-una branca de la qual s'encara directa
ment a la riera, agafem la branca esquerra, que puja dretament, per plane
jar tot seguit. El corriol segueix per entre bosc i garriga. Al poc dava
lla vers uns conreus, els qual haurem de vorejar, quedant-nos aquests, a 
la dreta. 

Tot vorejant aquests camps veurem, a l'esquerra, una petita pedrera. 
COMPTE! Pocs metres passada aquesta, veurem un arbre assenyalat amb pi~ 
tura, que ens servir~ de refer~ncia. 
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Just aquí s'obre un corriolet, pujador, que haurem de seguir. Minuts des . 
prés, aquest corriol fa un lleuger revolt cap a la dreta. Trobem més enda
vant una bifurcaciÓ, si bé les dues branques fan cap al mateix cam!. Conti 
nuem endavant. 

Anem veient , a la dreta, els vermellosos camps rie conreu. Per sobre 
d'ells, una mica amagada encara, una masia. El senderó corre a estones 
per zona pedrosa. 

Podem contemplar altra vegada, a la nostra dreta, el llit de la riera. 
Enfront veurem una masia-molí. Ens hi dirigim directament, hi passem pel 
costat i la deixem a la dreta. Segueix un camí carreter planer. A la dre
ta ens queda una pallissa i a l'altra part de la riera les ruines d'un m~ 
lÍo 

Més enll~, se'ns ajunta per l'esquerra un cam!-pista. Tenim bosc a l'es 
querra i cultius a la dreta. La pista ascendeix per entre bosc i després
planeja. Sota nostre, a la dreta, per entre l'arbreda, es veu una masia. 

Tornem a veure el riuet. El cam! davalla i després planeja, arribant al 
mateix nivell dels camps de conreu que hem esmentat. Tot vorejant-los, ve 
iem,a la dreta, un gran mas envoltat per aquests cultius. -

Anem seguint el cam!-pista. La gran masia ens va quedant a la dreta i 
deixem en aquest sentit el cam! que hi porta, dirigint-nos directament a 
una masieta que tenim enfronto 

Arribem al davant de la fa~ana principal d'aquesta masia on, sota d'un 
corpulent pi, es d6na per finalitzada aquesta Marxa. 

Del Control H1 al Control d'Arribada: 3,726 Km/h. 

Hi ha font a 10 minuts i servei de begudes al Control. 

Fins al Control de SORTIDA hi ha 16minuts . 

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

5 bis 81 Z'-
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Santa Maria de Miralles és un municipi de la comarca de l'Anoia amb una 
característica poc comuna. En tot el seu terme no hi ha cap poble ni case
riu, essent ~cament format per masies i cases escampades, o petits agru
paments amb un maxim de tres habitatges. Alguns d'aquests agrupaments i ma 
sies notables defineixen, amb el seu nom, més que barriades, sectors del -
terme, com s6n Sant Rom!, Santa Maria del Castell, ca l'EscoIA, cal Palau, 
Fran90la, l'Alm~ia, ca l'Otzet, les Colomines i els Segarresos. 

El terme té una extensi6 de 25'4 km2. i el nucli principal, Sant Roma, 
és situat a 506 m. d'altitud. EIs recursos econ~mics es basen en l'agricul 
tura. s'hi cultiven cereals, v~nya i fruiters. Hi ha granges porcines i -
d'aviram. Fins als anys cinquanta s'explotaren jaciments de bauxita als 
vessants nord de la Plana deIs Casals, per sobre cal Cisquet. Recentment 
tanca una b~bila. 

ni ha dos hostals ben acreditats, cal Ramonet i "L'Empalme de Miralles", 
i un bar, ca 1'Escol!, enfront de les ruInes del castellot. La cursa excur 
sionista s'inicia a cal Ramonet, antic hostal, que durant molts anYS fou, 
a més, seu de l'ajuntament, escola p~blica, casal d'esbarjo, locutori te
lefónic, carteria de correus, estanc i tenda de queviures. Hi persisteix 
actualment el servei de correus. L'escola i l'ajuntament foren traslladats 
ja fa anys enfront de Sant RomA, al peu de la carretera. L'escola ~s mixta. 
D6na acolliment i instrucci6 a vint-i-tres infants. El cens total del ter
me és de noranta-quatre habitants (desembre de 1980). El 1966 en tenia cen 
noranta-vuit i el 1949 tres-cents trenta-set. Com pot veure's, la demogra
fia és regressiva. No tots els mirallencs abandonen definitivament llur 
bre901. Molt3 d'ells conserven les antigucs llars. Un cap a l'any, els an
tics habitants, ara escampats per Igualada, Barcelona i altres ciutats, es 
reuneixen una diada del mes de mar~ a cal Ramonet per celebrar un Apat de 
germanor junt amb els compatricis que han quedat en el terme. 

El municipi és creuat per la carretera B-213 d'Igualada a Valls i la 
BP-2121 de Vilafranca del Pened~s a Santa Colorna de Queralt per la Llacu
na. En el punt on es creuen, anomenat les Quatre Carreteres, hi ha l'hos
tal esmentat anteriorment i una estaci6 de servei de carburants. Hi ha ser 
vei diari de cotxes de línia de la Llacuna a Igualada. -

El curs de la riera de Miralles, amb la cap9alera situada en el proper 
terme de Querol, en el coll de la Rovira Seca, transcorre de SW a NE. Pel 
seu llit circula quasi sempre, exceptuant els anys de Porta secada, un re
gular curs d'aigua, incrementat pels torrents i rieretes de Fontanelles, 
de cal Pu9a, de cal Gol i de ca l'Albet. Existien tres molins, avui Eora 
de servei, anomenats molí de Dalt o de Francola, molí del Mig i mol! de 
Baix o de cal Serenes. Entre al tres hi ha les fonts de l'Alm~a ,molt ca 
balosa, la de cal Morgades, la Llarga, la de Fontanelles, la de Miralles
i la de l'hort de cal Bordes. 

Com és natural, una contrada afavorida per la pres~ncia de l'aigua a
bundosa, caca i terres de cultiu, havia d'ésser molt favorable a l'esta
bliment de nuclis human s des de les ~paques més primitives. Fins a la da
ta han estat localitzades dins el terme algunes estacions prehist~riques 
com sOn les del taller l{tic dels Sagarresos, amb la pres~ncia de nombro
ses peces de sílex de forma atípica. Un altre indret fou descobert, l'any 
1894, pels il.lustrats sacerdots Joan Segura i Esteve Puig, en el lloc 
que anomenaren cova de Francola, nom inserit posteriarment per un altre 
sacerdot estudiOs, Norbert Font i Sagué, en el seu.catAleg espeleol~gic. 

Aquesta cavitat fou redescoberta posteriorrnent per un altre capellA, 
moss~n Grivé, que si bé en donA la situaci6 exacta, creiem que no 1i en 
certA el nom batejant-la amb el de cova del mas Vilar, masia bastant all~ 
nyada del nucli arqueol~gic, quant aquest es troba molt més a prop del 
m~Q ñ~ l'Alm~ni~. F.n ~m1e~ta cavitat foren recollits fraaments de materia 
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Església de Sant RomA de Miralles 
segons una fotografia de principi de segle 

argaric i hal1st~tic, flet 
xes i ganivets de silex,uñ 
punyal de coure, un punx6, 
cQllars, cermca i un pla: 
d'urna cinerAria. A més, 
en el curs de preparaci6 
de la present marxa, loca
litzArem dues estacione m~ 
que descriurem al seu mo
mento 

Seguint amb la cataloga
ciÓ hist~rico-monumental 
del terme, hem de fer es
ment de la capella romAni
ca de Santa Maria del Cas
tell, d'una sola nau, amb 
vol ta de <anO i amb porta
lada d'arc rod6, la qual, 

- durant molts anys, fou pa
rroquial del terme, fins 
que amb la despoblaci6 del 
nucli casteller, la feli-

gresia s'instal.lA al pla de la vall, a l'esgl~sia de Sant RomA, d'origen 
molt possiblement romanic, actualment emmascarat per les successives res
tauraclons, i que fins al 1936 allotjA un interessant retaule g~tic. 

Hem locali t zat en el nucli de cal Morgades, format per les antigues ca 
ses de cal Trumfes, cal Segall i ca la Seca, les ruInes d'un castellot, -
casa forta o torre de guaita que seria complementAria i d'enlla9 entre el 
castell de Miralles i al t res fortaleses de l'entorn. 

Finalitzem a~les ta catalogaciO amb l'esment de dues creus de terme aor 
tunadament salvades. Una és situada al collet del Pla, a peu de carretera, 
fent de divisbria de terme amb la Llacuna. La cara que mira a aquesta po
bladO mostra un Crist esculturat i el cérvol de la f<lrdU a. Cerve1l6. La 
~e mira a Miralles presenta la figura de la Mare de Déu, un sol i una cam 
pana. La segona creu és la dita de Fran901a, situada al cami que porta des 
d'aquesta masia a la Fassina. Hi podem veure la imatge de la Mare de Déu 
ambJes~s als bra90s i una figura femenina a cada C03at. Al peu, el cérvol 
figuratiu del senyoriu dominant. 

La cursa s'iniciava en el pati davanter de l'hostal de cal Ramonet. Es 
travessava la carretera i se seguía per un cuidat cam1 carretero A l'es
querra es veía l'encastellada masia de cal Soler, convertida en estatge 
temporero Es f~ia cap a la cru!lla davantera de la masia de la Parda. A 
la dreta quedava el proper mas de cal Dom~nec i seguiem en direcci6 de 
cal Pompo. A l'esquerra, al límit deIs CUltius, ens . quedaven les masies 
de cal Pallers, o cal Gari, ca l'Otzet, cal Masip i ca la Tereseta, aques 
tes darreres quasi juntes. Davant nostre es destacava la retallada serra
de Miralles. 

Enfront de cal Pompo retombarem cap a l'esquerra, anant en direcci6 a 
l'arranjada masia de cal Pompet o cal Ton Fuster, mentre deixAvem, a la 
dreta, anlairada per sobre nostre, la masia-xalet de Torre Jordana. Es con 
tinuava per un trajecte planer entre bosc i cultius fins al mas dten 801,
on finia el cam! carretero Contornejant aquesta deshabitada masia se se-
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guia per erosíonats corríols i senders indefinits per entre ermotades fei 
xes de conreu, Ein5 al proper.i enrunat mas de cal Melit6. 

Prop d'aques tes ru~nes localit-.;arem, en el curs de preparaci6 de la 
cursa, tot recollint p~dr~s per a plantar fites d'orientaci6, una gran 
quantitat de fragrnents de cerómica ib~rica, anses i fons de recipients, 
que, posades en nans del membres del Centre d'Estudis Comarcals d'Igua
lada, han dic taminat que corresponen a terrissa treballada al torn i da
tada entre els segles III i II abans de Cristo A la part aposada del to
rrenL inunediat es veia el mas R~tou, actualment en curs de parcel.laci6. 

Un corriol, confú.s al principi i m6s fressa t després, ens menava dal t 
d'un esperÓ roquer des del qual v~iem sota nostre l'acinglerat barranc 
del Bal<;: de Fontane1"1.es. Pcr rbca1l6s sender davallAvem fins al llit de 
la riera, vorejñda de jonqueres i canyars, i en la riba dreta de la qual 
ens detur~r~8 G esmorzar. Un corriol en ziga-zaga condueix a la part bal 

mada (bal<;: ~ balma) pel sostre de

Ba19 de Fontanelles 

la qual SOl despenjar-se en casca
da un doll d'aigua de la riera. 
Dins la balma hi ha el bro11ador de 
Fontanelles, per a assedagar el ca
minant i també per a alimentar una 
bassa-saEareig on, en altres temps. 
anirien a rentar les masienques de 
l'entorn. En el present hivern, els 
organitzadors tingueren ocasiÓ de 
veure en aquest lloc penjar llargues 
candeles de gla<;: al sostre de la bal 
ma i al peu de la cascada. -

Caminant entre els jonquers se
gulrem riera amunt fins a I'aigua
barreig de dos barrancs. agafant el 
que teniem a l'esquerra i deixant 
al poc el seu llit per a enfilar
nos per un costerut i erosionat ca
mi. En el punt on aquest cami enlla 
<;:ava amb un altre de transversal i
planer, Eoren loea1itzats mesos en
rera fragmen~ de cerAmica ib~rica 
similars als recollits a can Melit6. 

El cami anava ara planejant tot 
trepitjant zones de terra vermel1o
sa travessada per blanquinoses fran 
ges de guix d'accentuada inclinaci6. 
Aquesta zona és denominada molt a
certadament els Barranes. S'anava a 

parar a un sector de petits plans cultivats on conf1u~en diversos camins 
i corriols. S'havia d'escollir un sender de principi dubt6s i que s'anava 
definint després. Es continuava per una malparada pista forestal i traves 
sa.nt un rudimentari pont tcrrer s' enlla<;ava amb un al tre que segu1rem en
sentit ascendent tot passant per entre un bose de pi rojal. 

Es creuaven un parell de collets i en el pis del cami es feren abundo
sament trobadissos el f~ssils dits nurnmulites, més popularment coneguts 
amb el nom de llenties, per la semblan<;:a que tenen amb aquest llegum. Al
tres exemplars tenen la mida d'una moneda, i d'aquesta circumstAncia en 
deriva la seva designaciÓ; nurnmus = monedes. Ens trobAvem en plena zona 
de trenca.ment gGol~gic del l'enomen anomenat de plecs tombats. originats 
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quan els estrats fonamentalment horitzontals han estat sotmesos a forees 
latarals axials, obligats a corbar-se amb exces fins que cls anticlinals 
han adquirit ún busament que ha assolit o sobrepassat la verticalitat, 
trencant-se ia curvatura. Queda aixf breument explicada la formaci6 de 
la dentada serra que teniem enfront i la pres~ncia d'aquests protozous 
f~ssils que tenen uns 50 milions d'anys d'antiguitat. Pertanyen a l'~po 
ca de l'eocé mitj! de l'Auverniense, i es traben entre les margues i ca 
lisses d'origen mediterrani, de quan aquest mar ocupava aquesta zona con 
tinental. Aques1s f~ssils de 1 'ordre deIs foramin:!fers, tenien una estruc 
tura de tub espiraliforme i exteriorment prcsentaven uns porus que perme 
tien la sortida de pseudopodis que els facilitava el trasl l at i apressa
ment d'aliments. 

F~rem cap sota mateix de la cinglera del Grony, en el punt on la serra 
és ereuada per una línía d'alta tensi6. Continuarem per umampla, trepi
nada i costeruda pista que tot revoltant ens porta fins al cal let on hi 
ha les ru!nes de la masia ramadera de ca l'Agulla Grossa. Aguest eol l 
parteix dos sectors de la serra de Mira11es, i que massa .sovint s6n con
fosos. Cap a llevant tenim l'allargassada serra d~ l'Agulla Grossa. arnb 
una altura mAxima de 840 metres. Per la part meridional queda tallada 
prActicament a plom, i per la part septentrional té una inclinaci6 d'uns 
45 2, per~ del cancepte que els excursionistes tenim d'una agulla, en a
quest indret no n'hi ha cap. Al punt culminaut hi ha plantat un monumen
tal p~mpal metAl.lic col.locat l'any 1975 per la U.E.C. d'Igualada. 

Passant per entre les ruInases parets de ca l'Agulla Grossa anarern pu 
jant per un corrial fins a abastar el cim del Grony. punt més enlairat -
d'aquesta serra, 870 metres, i on hi ha una fita de v~rtex geod~sic. 

Si el dia és cIar, hom pot contemplar un dilatat panorama, tancat a 
migdia per la serra d' Ancosa i més 
a prop per la de Feixes. A ponent, 
al lluny, el Montclar i, més a 
prop, el castell de Qucralt. Al 
nord-est, la depressi6 central c~ 
talana, centrada en les planures 
segarrenques. Al nord, la immedi~ 
ta serreta deIs Cavalls Morts, i 
al seu darrera, la Goda, Fiol i 
Sant Marti de Tous. Al nord-est, 
Igualada i a ,_ llevant el castell 
de claramunt, el Montserrat i,més 
a prop, els castells d'Orp! i Mi
ralles. 

La paraula "grony" ~s sinblrim 
de morro, i més concretament morro 
de porc. Com hem dit, aquest cim 
queda tallat a plom per la part de 
migdia, i és possible que des dIal 
gun indret aparenti la figura d'uñ 
morro pare!. 

Per un imprec!s carriol davallA 
rem en direcci6 al coll del Bard 
de Termes, lloc an es creuen diver 
sos camins. Escollirem el que s'~ 
tafora en el Clot del Cogul, estr~ 
ta fondalada excavada entre les se 
rres de l'Agulla Grossa i -la Fa -
rriala. Aquesta 'vall té la sortida 

": ... : 

Cara sud del Grony 
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per una estreta pa~ 
talada raquera, for-
mada per inclinats e~ 
trats de plegament, 
romputs per l'erosi6. 
A l'esquerra anArem 
deixantels groguencs 
espadats de la Punta 
de Comarroques. 

Després de baixar 
fortament, el camí es 
devingué pista fores= 
tal i anA planejant. 
AbandonArem aquesta 
via al Clot de Coma
rroques, prop d'una 
altra muralla de ple
gament, igualment 
treneada pel torrente 
Seguint un herb6s ea
mí lateral anarem fins Castell de Miralles 

a un collet on hi ha les ru'l:nes del mas del Sans6, singular masia situada 
en lloe aparentment inhbspit i ombrivol, per~ d'evident inter~s estrate
gic. L'edifiei conserva vestigis de casa forta, amb parets de pedra caira 
da i algunes espitlleres. La muralla raquera i el base l'amagaven de la -
vista deIs qui transitaven pel camí de sota. Une~ esberles naturals de la 
muralla serien unes immillorables balconades des d'on vigilaven aqu8st ca 
mí, ruta medieval de la Llacuna a Tous. 

SaltArem al collet de la coma del Mas i, enfront, se'ns presentaren le 
despulles del castell de Miralles. D'aquest castell es tenen noticies a 
partir de . l'any 960. Des d'aquella data i durant maltíssims anys en foren 
senyors els Alemany de Cervel16, l'escut familiar deIs quals podem veure 
encara esculpi t en ermi tes i creus de la contrada. En el curs de la guerla 
civil contra Joan 11, Arnau Guillem de Cervel16 prengué partit a favor dé 
rei, i els jurats deIs pobles de la Llacuna i Miralles es feren cArrec de 
la defensa deIs castells, i la muller i fill d'Arnau Guillem foren presos 
i retinguts com a hostatges en noro de la Diputaci6. 

Durant el segle XVII era encara del Bar6 de la Llacuna. De perten~ncia 
deIs Cervell6 passA a ser-ne de la casa deIs Cardona i darrerament figura 
va entre els béns del marqu~s d'Aitona. El 1845 és citat com a totalment
arrutnat. Les depend~ncies jussanes roren habilitades per a viure-hi fami 
lies camperoles. A comen~os del segle actual hi vivien vuit fam!lies al -
red6s de la cap ella de Santa Maria. Hem pogut recollir els noms de cal 
Gol, cal Bartoli, ca l'EscolA i cal Campanero Actualment estan totes les 
cases enrunades i ~cament en curs de restauraci6 ca l'EscolA, els amos 
de la qual viuen al peu de la carretera. 

El corriol que seguiem desemboca a la vall formada pel torrent de cal 
Gol, prop de la font de Miralles, que quedava amagada a la vista deIs mar 
xadors. El torrent, igualment com al elot de Comarroques, ha romput per 
erosiÓ la mateixa muralla raquera que hem anat resseguint des de cal San
s6. Les ruInes de la propera fortalesa s6n empla~ades tanmateix sobre a
quest crestall ·d'estrats inclinats. 

En deixar el camí que seguia paral.lel a la vall, seguirem un corriol 
que s'endinsa per un seguit de torrentets excavats en terreny vermel16s 
amb franges de guix, i f~rem cap a un cami-pista que ens portA fins al re 
novat mas de cal Pu~a. El torrent del mateix nom passa a frec i per sata-
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el mas, Formant una pintoresca barranca da per on es despenja algun dol1et 
d' aigua que Forma, gorgs i bassioles en el fondal. 

Continuant pel mateix caro!, creuarem el torrent de cal Gol, deixant a 
la dreta un ta11at de b10cs despresos per on ~s despenja un filet d'aigua 
Al poe desembocArem a la carretera d'Igualada, que se seguia uns pocs me
tres, deixan-la per el dirigir-nos vers les masies de cal "BorrAs i cal r'e
lip. Enfront de cal RebordOSa es decantav~ en direcci6 a cal Palau, Pd5-
sant a les envistes d'aquesta masia que presenta unes belles porxades i 
una construcci6 annexa, de planta rodona i que té pinLa de torratxa escaE 
~ada , i que actualment és un vulgar cupo 

PassArem entre les depend~ncies de Ci:tJ. Quintana, masia que ,jUll1: amb 
cal Mi ql1e16 de l' Eura i cal Deni to, formen la barriada de cal Palau. Se 
seguia pcr un ample carn! arranjat recentment, dirigint-nos cap al torrent 
de ca l'Albet, que creu~vem pel pont del Rector, vorejat d'unes fileres 
de pollancres. Més endavant es pass~ pel costat de la masia de cal L1en~. 
diminutiu de Lloren<;, masia arranjada i situada al costat de la divis~ria 
del terme d'Orp!, que queda din~ d'aquest municipio 

AnAvem baixant en direcci6 a la riera de Miralles, tenint a la nostra 
esquerra l'allargassat tur6 de la Sensada, de 590 metres d'altura. Entre 
la masia que li d6na nom i e1 cim de la muntanya hi ha la boca d ' -una co
va-avene de pis inclinat i a la qua1 s'atribueix un recorregut d'uns 300 
metres. Fou descoberta casualmcnt en cxtreu~e pedra d'aquell indret l'any 
1932, quan s'estava arranjant la carret~ra de Carme. 

Se seguia una bona estona vorejant la riba esquerra de la riera de Mi
ralles, on les aigües han excavat un segui:: d'olles i gorgs més o menys 
proFunds i que en temps de precipitacions normals presenten un aspectc al 
tament pintoresco La vall es va estrenyent i el desnivell de la riera -
s'accentua poe més enl1A d'una rudimentaria resclosa de barratge de l'a.i
gua, que era condutda per un no menys primitiu canal6, riba dreta avall. 
Ens trobAvem en el punt anomenat l'Estret, on la riera canvia de nom pas
sant a ser denominada de Carme. 

Deixavem les vores del barranc, i per un corriol pedritxer anarem pu
jant lleugerament per a salvar el mal paso S'anava a parar a un carn1 de 
bast que s'anava eixamplant i pel qual en altres temps s'extreia eal<;: e
laborada en aquell mateix indret, on les materies basiques, pedra i lle
nya, hi abundaven. Poc més enlla de l'inservible forn, deixavem aquest Ca 
mi per a seguir per abrupte corrio1 descendent que ens menA al peu de - = 
l'Estret, a free del gran p~lag dit gorg del Diable. 

En temps normals, quan no hi ha sequedat, l'aigua de la riera es d~s
penja per un seguit de cascades i gorgs esglaonats que confereixen una 
gran bellesa a l'indret, i que es poden contemplar mentrc es puja pel ca 
rriol que porta a l'enrunada masia de cal Virella. Aquesta masia conser: , 
va vestigis d'haver estat casa forta. A l'interior hi ha un soterrani mig 
enrunat, i en les imrnediacions inferiors es pot veure un antic mol! medie 
val, construrt amb carreus i de sostre amb volta de can6, que era alimen~ 
tat amb l'aigua condurda pel cana16 vist anteriarment. 

Des de cal Virella se seguia per un cami de carro, passant al poe pe1 
costat de les escasses rutnes de cal Ouic. Deixarem aquest caro! prop del 
lloc on creuava a gual la riera de Miralles, que ara remuntAvem per la 
riba apasada. Per imprecisos i perdedors corriols férem cap a la masia
mol! de cal Serenes, també dit mol! de Baix. No gaire lluny, en la riba 
oposada es veien les ru!nes de la Fassina Vella, i tot seguint una pista 
forestal entrevéiem sota nostre el gran casal, encara habitat, del mol! 
del Mig. 
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Resclosa 

de l'Estret 

, 
'. . ~} : ~; .. / . 

,.;" , .. : :;~~~/ .:?: 
El terreny s'anA suavitzant; eixamplant-se la vall i vorejant grans 

camps cultivats que envoltaven el gran casal de Fran90la, que havia es
tat una potent masia cerealista, amb molí propi, i ramadera, amb grans 
co:r:rals adjunts, encara utilitzats esporAdicament. En la propera masie
ta de ca la Ramona, sota d'un corpulent pi, finia la cursa. 

J.V.B. 

• 
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ESPORTS 

p,·U 1 G M A L 

" 

On trobareu un extens assortlment de materlals 
de muntanya de les marques Olés acredltades 

EDELRID - INTERALP - MONCLER 
VAL O'OR - SALEWA - HIMASPORT 

CHARLET - SUPRANEIGE - SIL VRETT A 
SIMONO - CASSIN - LAPLAUD 
STUBAI - BONATTI - NÓRDICA 

ROSSIGNOL 

110va seCCLO pe~ vesti~ espo~tivament 

Floridablanca, 122 - Teléfon 224 08 20 - Barcelona-11 

Dibuix: ANTDII SAGARRA i MAVIER VIRELLA - Toponimia: JUAN VIRELlA 
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Iii'®;r CP[jfl> 
a.'Iil(!1'UG)~r!1DIb 

RECANVIS 

Ilel 

VILANOV·A 1 LA GELTRU 

C:AR~EA LLI8EA,.~TA4 
TIL .... 1 ~ al . 
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.. tNS minuta neutra_ PlD1t, of. promig 
SQ1t1ida 0811 Ra;aoné"li 

,4,964 km./h 1.903 23. 23 
con. A Oan Sol 

752 13 - , 13 3.470 11 

oOl1.B BalQ de Jantan:111es 
o BCYl 13 30 43 3,724- 11 

oon. O oam! del Grony 
1.566 24 24- ),915 11 

ccm.D collde ca 1 t Agul.la 
58 4,080 2.584 38 15 ... 5 11 

oon.E Oan SaDII6 
1.664- 25 25 3,993 It 

oan. J Oan Pu9a 
2.660 33 15 48 4,836 .. 

con. G Oan Ll.en9 
1.732 26 26 3,996 .. 

con. H, forn de 0&19 
555 

oon. H" OanVirella 
2.484- 40 30 70 3.726 ", 

Arribada Oa la Remona. 
1!otals 16.707 ' 235 -

3 h 55 mi. 

Durada total de laouraac 5 hores )0 lIIinutB 
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. 
MA R-XA Di O JlI E N 1 ACJO 

DADBS !ECHIQUBS 

Amb no lJ8.1ree bons pre88Bis ro1'erants Il la meterelbl.oG"ia, el paDsat 15 

de 111&%'9 B'etectuJ! la tradioional. I:I8rXQ par desarlpoi6. La nit abans hana 

caiaut un ban ruiXBt, 1 l' endem un 001 han tapa.t preao.c:Lava seguir J.a CIB

'teixa tonsB.cia de p1u.sos, QmaI'gant-nos la- diada i alhora a:f'avorint a l ' Bfi'l"i

oul tura. Mortunadamant,· par a nosaJ. tres, el tel:lpB an~ Jllil10rlilllt i a prj.¡¡u)

r e8 hares ··de la. tarda el Bol resplaridÍ f ortamant. 

La Cl.U'sa s'inioiA en el pat1 devanter a l'hostoJ. de cal. Ramonat, al. tar

Cle de Santa MBria de Iiiral.les (Anola). Se seBUia co.p a. la Parda, oa1 POli\

pot, mas del 501, oal l4011t6, bB.l.c; da Fontanalles. a1s Barranca, es l'A_ 

guJ.l.a Gr08&a, el GroIlY, 0011 del Bord de Terl!l.98, o1ot do.l Co&U, portella 

do ComarOqu8s, a10t de Comaroques, osl Sans6, coll do la ~oma del UDs, tor

rent dé oal. Gol, oal. PuQa, cal. Borrho, oaJ. Felip, ooJ. Rebordoan, cal Quin

tana, pont del Reotor, cal. LJ.enr;;, riera de r.::1.ra1loe, els Plll.a«D. la Reaclo

sa, l'Estret. gorg del D1able, ~ V1rella, oal. Qu1.o, mol! del Sorenes i 

oa la Ramona de hlUlQola, OD f1n1.a la marxa. 

El oontrol de Boriida era oompost par Julih, Pb1eD 1 lIluntener. 

Con1:rol de reauJ,arita1i A, sltuai al mQ8 del Sol. Controla, famílla Lo

zada. Loug1:tud trajaate, 1 ~903 m. Horari, 2.3 minU'ts. Terme m:1.tja, 4,964 

lmV'h. 
Control. de paa 1, si tuat 0.1 oaller dal. 11188 del Sol. Controla, Barnlol 1 

Forgas. 

Control de neutr~tzao16 B, 81t~t al b~ de Fontanelles. (30 minuto 

da neutralitzaoi6). Control, fam:{l1a Forgas 1 Farrlo1. LOl1l!itud tra.;Joote, 

752 m: Horari, 13 minUt8~ Terma mitla .3,470 la;¡/h. 

Control de regularitat e, B1:tu.at en \Ul oamp ermotat dala Barronos. Con

Fo1a, Torner, I!untanar 1 Vila. Long1:tud trajoote, 607 m. Horarl, 43 mi

nuta. ferm.e 11111;38, 3 ,724 lmv'h~ 

COIltrol ~ n8\ltral.1tzao1.6 D, ai-tUat a las ruInes de ca l'A¡::ulla Grossa 

(nautral.1.tzaoi6 15 mimIts): Canuol.s, fam!11as Ue1eto 1 V1c1ol.. Longitud 

tro.jecte, 1.566 m. Hor8l"l. 24 minuta. Terma mitja, 3,915 lI::IVh. 

A~toneutralitzao16 de 5 minuta al oim del ürony. 
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Ocm1ll"o1 de reauJari t~ B. 81"t111rt a les ruln.es de cal Saneó. Oontrola, 

f'amíli118 Ordovl.e i Andl"eu. Lon61tud trajecte, 2,584 lL llorar1, 36 m1nu~Q. 

T..na. rd.t~ •• 4,080 laIv'h~ 

CClllltrol de pas 2, Bi'Nat a la caNalera d'un bBrrtmq\l8t. Control, :Bus-

queta. ... 
.. ' . .. '.!. ' ~ .' : 

Con'trol de n.utral1tzo.c16 F, aítuat a la w1a · de oOl PuQa. Controla, 

f8lÚJ.1a Fraire 1 Alao. LalS1tud trajeote, 1.664 .. llorar!, 25 JII1nu1:a. T2l"

me .111:1;3'-, .3 ,993 laIV'h. (neutralltzao16 15 .II1nuta). 

Control de l"egul.ar1tü G, a1.tuat a la -.a1& de oaJ. Lleno. COft'h"ol.a~ f~ 

m!lla Jlard. Lcmsitud tra~.cte. Z~G60 .. Rorar1 33 II1nuta. 'lG1'JM a:l.t3' 

4 , 63 6 kll{h." 

CcIr1vol de neutn11'tsao1& H1, aituat alooatat d'un antic f'0l'1l de aal.9, 

par 80bre a. 1 1B1rtret. (30 Jldnuta de neutral.1.tzao:lcS, 15 per orwar UZatre 

.1 15 de da8CJ8U). Camrole, equip CltBV'. LCII61 tud ~.ct. 1.732 m. Horar1 

26 Rinu't.: TerJ118 III1t3'-, 3 ~gg6 DVh. ' 
Ccmtro1 da aorUGa R2, aituai a cal. V1l"eua, Con-troJ.a, f&mÍ11 •• J"uJ,iA 

1 SIIDIIiBuIIl. Lcmg1tud tra~ecte, '55 lile 

CCIltl'o1 de pa., 3, s.1tuat en un booquet prop dol mol! do on.l Seranes. 

Contro1. Pabr'; 

Oantrol d ' arr1bOda, s1tuat a en la Ramana do ?roDr;ola.. ,Jontrols. PalÜOO 

fo.m:!l1eB V1dal. 1. Lozada. LCirlGl tu.1traject,e ;? 434 J:l~ llorari 40 u1nutB. Tor

!U mi~~a 3 .. 726 ufh. : 
.. : '( oo. ..' • 

~u1p do d18'tr1buo.16 i coordi.J~nc1Ó da controla, Fcr'gDs. Corbonell, DDr-

cel.6, Buti, Cas'tro, 8a8m'Ta • 

Bquip ele trmcaaent de ourll&, lJun1:Emer 1 V1rella. 

El reoarT8&I1t 4e J;a oUrsa~&iibava. 16.707' 1110 tr es 1. llherar!. 3 horcc 

1 '5 lI1.Jmt;a. s...n~1xi ie8 , nft~a11'bacic:mS. tDtali~flvo. 5 horas 1 30 1111-

IW.1iS • 

. . dcII. l'~aa¡. ailt .. ~.Ol- ,g'.4.1&.' u~:( mapa de la . ~aa a treo co1.orfi. f"~ .fi

na1i.~"'1.~"' ~ .. ~~_._ ala aat'DdJs m . rtl~1; ~~lé~_.1 :~. l.tl. 

JIIU"2B en ~araa d'opusole. 

111 pariic1,preo 112 ei¡ui:P8, 'éaael!1f1~1:. 
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1 
2 

J 
.¡¡ 

5 
6 
7 
6 
9 

CL.\SSIt'ICAClO ~OCIAL 1 LOCAL 

32 Jo •• p MI P1ana.~lo •• r Kuol. 
34 Lluia D~viu-r~lix Sana 
15 Ro •• F.rra.-R~6n Llenaa 
60 Jaume Urpi-Bliaabe' ¡&doll 
21 E1i.eu 01\r. 
79 Anna Deme.tree Carb6 

108 ~o •• p MI SabAt'~.r.aa PD~tor 
111 Lauro Clralqui-Jaum& L1.n~8 

50 AnSll So1d.vlla......\ndreu COIIIOD 
78 Viilen" Gi¡r,ano~.....rG."\n~ r~~1i'ciD 
35 IUIluo1 ~1..o.Jtoo(l,oco M:\tao 
53 IIIIIIll Mont. •• rrat-Pero J. Urp! 
)) Jord1 Sal6-Ro.fael Horvae 
43 Pranooeo C8.8~.rooin....rci8CP l1ieobu, 

i Regularitat per Descripció 
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7-4-,( 
1-4-3 
8-4-) 
a 
5-3 

T.\l .. ,UA 
'rALA lA 
L°:'oord 
C.E.ll".Penel!¡', 
TALAI.\ 

9-4-:3 t'Acord 
9-4-3-1 U.E.C. 
9-4-2 L'Acord 
9-4-3-0-2 U,E.C. 
9-1,-3-0-2 U.~.c. 

9-4-2-1-0 cr.~:.Hol1r.c it 

C.i;.;:;.?enod: .. 
u .f!.C. 

10 
11 
1? 
13 
14 
15 
16 
17 
lB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
.lo 
31 
32 
3J 
34 
)5 
36 
31 
)8 

44 Konteer.D3~ R1b •• -M1quel Cua~reca~oo 

9-:-2-2 
9-3-4-2 
9-)-4-1 · 
9-3-1,-1 
9-3-4-1 
9-3-4-1 

C.?:.¡';oHno .~ 
C •• 1. r ;;ua1ad .. 
U.E.C. 

39 
40 
41 
42' 

4.~ 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
22 

109 .TOAD Ba8oomp\e-Sani1aso L1aoD4rt 
127 Sergl ~pes-oant1 Leonord 

a .Toaap X' IDllaü..¡)olore Carb6 
73 llafael Ba1Da-Galva4ora (¡uUba 
82 J'oan eoohooU' • ....roon P1jNDA 
1) -C.rlee Rltolll »arrufet-

102 aar.ane Losada 
49 ~ Salom 

104 Jordl Junoa4al1.-Bnrio ¡aba ... 
39 J~.ap Plan.a-s.a Plana. 
17 Joaap Cande la-IIanue l' ])&ll11i1u 
23 RáIIGn COnal,l..Joaell ToIIIla 
42 rrano .. o XarU..Jordl D1(1.1 
96 lfeue Fal'rae~.!'loa Ponea 
41 llanca M~u·sarl t-il. Jlaea1incb 
~8 Vloen9 T~-Do10ra .acuae11 

2 JOOg~ Flguerola..Joan Cieber\ 
76 ~0An Yuba-Jo.ep •• SAnehe& 
20 Mon\a.·Franoh~.~ V-endranae 
l7 l_ CauU-ootavi Ca=lt 

114 Jawa8 lIIlllua.a8UIIP\a Caron 
71 Tina Mo,7a-«on~ •• rr.'\ Ueiato 
54 Slrgi L6pe.-Klquel Arena. 
~ .ra\llU ~naoh"'1rl .. J'lguere. 

72 ~8p Blanee-Pl11 .ellndes 
18 .101'41 ioddps..Joan Ba11\1: 
97 -"rel Oaro:la...Llla4eo Ingle. 
74- . lIontee BurBi. - lIkld.iri 1I11rpa 
91.. ~l,Prat • .Joaep IP Plan. 
12.' ~a lfov.lla~.l'raa Polaoh 
88 -.AD\cmi -r.jedor-J'Ullap J.ballA 
59 hnaan1 Al.81'O-6alvador ewten. 
69 Kargarida l)&J.:6-Rbrla P6ree 
28 Jo.ep XI Tort.Jo.ap BOn' 

4 ?!o.D9....roan Sol .. 
55 JIor41 ArUpea..JaWM Cuatreca ••• 

_llL.. __ ._~_Dep GonsAlez~.re8¡¡ Seguer 

U.E.O. 
10 .. 3-3-2-1 c.;::.Tt.T'onod .. ·. 
10-)-)-2-1 U.B.C. 
10-3-5 C.r::.Altgll 
10-4-) 
10-4-2 
10-] 
10-2 
10-2 
11-4-2 
11-3-3-1-2 
11-3-3-1-2 
11-3 
11-2-5-0-2 
11-2-'j...()-2 

Tr.L\ r..\ 
T¡';i,I." .. 
T.\lI .. Il .. 
u.~.c. 

TAL.UA 
U.!.c. 
U.E.C. 
L·J\cord 
U .B.e. 
tJ.A.e. 

12-)-)-1-1-1 C.;:.!' .P<ln'" .'" _ 
12-2~-O-l-1 U.~.C. 
12-2-1.-1-2 U.i>.C. 
12-2-3-1-2 C.::: .~::.ni. V • .: 
12-2-)-)- ~AI.;1.\ 

12-3-2 
13-3-3 
13-3....2-1-) 
13~ 
1)-2-4...2 
13-2-3-3 
13-2-)-2 
13-1 
14-1~-2 

14-3~-17~ 

14-3-1-4 
14-3 .. 1-) 
14-2-4-2 
14-2-4-1-1 

. 15-4-2 
15-3-3 

TALi,:';' 

'l'AU.I" 
a.ll.B.Pena4¡(· 
TJ.I.lIA 
'11.1.0. 
U.Jil.C. 
e .E .Jlol1ns R, 
'lAI.\IA 
C.E.A118a 
C".&.AUta 
C.B.~n.cl.h 

V.E.c. 
u.I.e. 
C.B.B.Penlldl!. 
TALAIA 
U.E.C. 
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53 l:?O Rnmon ~orronu-Prancoao ~l~javila 15-)-2-2-1 e .7. .Penoull;. 
51\ 70 Franoesa C~n,011n-n~~~el ~~O 15-2..,,-0-2 U .r:.c. 
55 24 Karoel Ll.ab~-An'ani Lleoha 15-2-3-1-2 C.E •• .: i :.~:;:,.¡ :-: 

56 11 Jiagdalcno loco.la";;' Ll~l= DOIain,so 15-1-4-1-3 e .X.~:tiLr.:~ !:. 

57 101 Floreno! Vi1n-Jocor1nn Plana. 15-2 ..... 3-1 U .7..c. 

58 110 lt_6n C6aaez-LLu1. c61lu 16-4-0-2-1-1-1 C.~.~~linE ~ 
59 117 Vioeny S~erra.c3rlea sancbez 16-1-.1-2-1 U .. 1.C. 
60 95 F.Kcmtrol"t~.Bor1"11S 16-1-1-2 e .¡::'.~':o!i:~~ :", 

61 7 Joan Pedrola.aoser Pre1xino\ 16-1-3-2- C.i .;::Olil;:: •• 
62 115 Eu¡;eni Botalla~nco.mo.oi6 Sahun 16-0-5-2 A .0 .7alk-~.l¡O .. . ~ 
6) 68 A~l ,"rio1a- Kont". )!:\rt1nell 17-3-3 L':'oord 
61, 112 AGUflU Pocb-Pere 7enlr.nd~1I 17-2- '{'AL:.!;. 

65 99 Bailan rarre-Encarna Jl,0ZAda 17-1- ;" -AooJ~¿¡ 

66 64 HD1'II8B S o1el'-l'ilar Fo>rr¡ 11-2-4-0-2 A.C .1'01::-::,·.;· .• 
67 6) Genia Rovira-Lluls Ro~ero 17-2-1-2-.4 e .:':.~.POl.O':'~ . 

úa 64 Pina SOl.T~duard ln&1ada 17-2-1-2-4 C.E.:l.Por.o\i~ 

69 9 Julia ltabaBUe~-France.c Puig 17-1-2-.1 U.E.C. 
70 46 3.K •• G~a-aiccrd CObSllee 18-4- C .E • .\li:;e 
7l 51 XaV1er Oapdrrila-Dolol'II ParreJ:'U 18-4-1 ~~j:';-~ 

72 119 .T0lUl COiMnu-KaGdalena l:one11.8 16-2-4 U.,l;.c. 
73 86. Ferl'au Sancllo~ani l" ... rer 18-2-.1- 'l' •• ¡ .• \I:. 
74 80 Jord1 CoraI1~;onta. Caraia 16-2-~ C.E.S:u\t V~C .. 
75 123 Lluia .' IJd1na - lord! Sellare. 18-03--4- e al: .?cnet:iiv 
76 103 Enr10 lIatet....Tordi "aro la 16-04...:!..:l C.Z.Alip 
17 66 Pilu Cardona- 18-2-3- TAL.:\IA 
78 126 Joaep Clerie.-roaa SolA 19 U .l:.c. 
79 22 layar L6~.- 19 fAIAL\ 
80 89 Joan lÜrWn l'lr6 20-2-3-1 U.Jl.G. 
w1 118 Joeep 011- Lluia Gil 20-1-4-1-1 lJ.B.C. 
82 52 Enrio Sola- .Toeefina Cabe8~ 20-1-4-1-1 C.E.Rolta. d. 3. 
8) 1 Ialdre Pabre~t- Pilar eaatejan 2o-1-3~ U.E.C. 
84 57 Jordi R1"- COI1oopOl0 io.eu 20-1.-1 C.E.B. hJ¡eua 

85 98 Jcan Kiro- Karta V.ntoa 21 U.B.C. 
86 62 .la,.. OIlI1118ra 21-2-1 '1'AU:u. • 
87 26 K.roe RonUeOft 21-3 LAocm1. 
88· 29· Pere 01l1Dovart- Jlar9al J~U' 22-4-2 '!'.&UI1. 
89 21 2aaan AlBO - Roaer .Odr1oaola 22-3 TAUU. 
90 14 E<l\I&Ñ Kan't&Dc,. LOurd..B P ... _l 22.., L·_ord. 
91 162 J_ Do.eneoh- Jli6Ilel Sanohea 22-2-2-3 e .B .P6De4ea. 
92 41 Al beri GlINoll - Ir. U.-ri 22..,J.-l-2 ...... U.Jl.C. 
93 16 'ron1 J,opeB- Ral"\a NarUnell 22-1 .......... U.B.C. 
94 81 it_ Cr1teU- laoin' Conde 23-2-3 L~o.oord. 

7) :n t:ntol: Dir,1ndc. 23-2.., 'l'AL&IA. 

96 83 Albort L1uob~ocop RraDob~1 24-4-2 E.plni noma 
')7 77 Aucun'l: Cl1 .. n'\- JoooP eanola 24-3-2 C.Jl! .A 11¡ttl 
98 36 Ja.ep C.- Jf.O~1tllet. 24-0-1 U.E.C. 
99 25 Terea. J'oroa4la- RORa Carbo 2t-.H!-t" e .J:.lJ.Poned~1I 

100 105 lIuria i'i'W - Joaep .. ' hizo 25-1-1 c.E.S.VicOJl9' 
101 3 .ToaD Carle8 Raadres 25-1-0-3 C ... B. Penect.. • 
102 75 B&1'ael Flozoenc1:m_ 26 L"Aoord 
103 30 AD,pl Lasne~ler Xora 26 C.B.Al~ 
104 40 J'-oaep aoiB-Joaep Q\ltItsU 28 C.I.B.haeü. 
105 87 XaYle:r Bcmtll 29-1-5 U.1I.O. 
106 56· ae~anl P01"De..s1U'8 Soler 29-.2-3-1 VoZ.c. 
107 ~8 llicard ArUpa 32 'lALIJI., 
108 19 lkIzIol0 SOJ'iaao-..Toril Cocl1aa 34 T1LlU 
109 125 Joaep L6peS-«cmu. rnohoao 34 A.OoP.Barna 
110 113 HaDuel AWrcla-tl6nlO1l ]111.144 35 ~oZ.Aliea 
1U 124 .JCI8Il 801u-.TOM tioohe 36 e .B.J>.neclb 
112 67 Cul •• Arl~'" 40 'ALAXA 
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AGAUPACIÓ 
EXCURSIO"'ISTA 

TALA lA 
C!,;RRER COMER<;:, N,· 4 - TELEF. 8931257 
VllJl:NOVJI: I tI\. GEtTRU (BJl:RCELONI\.) 

~ 
1 
2 
l • 5 
6 

A 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

'1 . 1 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

~~ 
29 
lO 

1 

3 
34 

l5 
36 

JI 
¡g 
41 

VIII !L\RXA D' ORn:rr1ACIO ~ ]BStE!PCIO - XXIn MARXA SOCIAL 

CUSSIFlOACIO IlfU RSOCIAL 
----~-~~-----~-~----~-----~~~~ 

Dorsal !!!!! Punta Ent1tat 

60 Jaume Urp1-JU!aabot Badel1 8 C. E.B.Panedea 
108 Josep Sabate-Teresa Pastor 9-4-3-1 U. E.O. 

50 ADgel Soldov11a-Andr~ Gome. 9-4-3-0-2 U. E.C. 
78 Vi=. Gimonoz-Joana MaSroa 9-4-3-0-2 U. E.O • 
35 tique JIo.teo-~eodal"o Jla1000 9-4-2-1~ C. E.~ollne Re.i 
53 Imiia 14cm.t~t-Pore Urp1 9-4-2-2 O. E. D. Penad 11 

33 Jord! Sal ~aol Hervas 9-3-4-2 U. E.O .. 
43 Franceso OastrooJ.a..Joaop If100lau 9-3-4-1 O. E. I olins Re.i 
44 Mcmtse R1~uel Ouatrilollee 9-3-1-1 C. N. I gualada 

109 loan Baaoew,pt antiQ&o LLounart 9-3-4-1 U. E. C. 

'~ Sergi Lopu-SanU Lecmard 9-3-4-1 U. E.C. 
Joeep _ . Inglada-Dolcra .:;arbo 10-3-3-2- 1 C. E. B. Penada. 

73 R~ael. Ba:2xas-So.lvadora Gu1llan 1o-3-J-e-1 U. E. C. 
82 Joan C!¡cnanera-J'oan P130an 1o-3-!) O. E. J.l1ga 

104 Jordi Juncadell&-Enr1c Rab ase. 1Q..2 U. E. C. 
23 Raman oortel.l-Jos p Tomaa 11-3-3-1-2 U. E.O. 
42 J'ranoeao ldBrt ... -J ordi Dl.az 11-3-3-1-1 U. E.O. 

11 BlaIlca 11argsr1 t.d . J.TBoBllncb 11-2-5-0-2 U. E. C. 
V10q ! OIII8S-:lolClt"s GIl'U8ell. 11-2-5-0-2 U. B. C. 

2 loaop l1.gu.erola-Joan abo3ri 12-3-3-1-1-1 O. E. B. Penedee 
16 loen ~o SanchM 12-2-!>-o-1-1 U. E.O. 
20 :t 1'r'an f endr'anaB 12-2-4-1-2 U. E. C. 
37 CJaI"aU-.OC'l t 12-2-3-1-2 c. E. Sant V1ce 

5 P1guereo 13-3-2-1-3 C. B.13.Panede. 
18 08D JJal1u 13-2-4-2 U. E.C. 
97 ~es 13-2-3-3 U. E.C. 
74 Mont s. Bar d1r1 t:l' sea 13-2-3-2 O. E. Mo"DS R~ 
12 Eva N~Sl"1"8Zl P 14-3-2-2 O.E. Al1ga 
88 Anton1 !¡iedOl'"-Josep Abella 14-3-2-t C. E. ~ 
59 Bensani egre¡.salvador Ouxens 14-3-1-4 O. E. B.Paned •• 
69 Xargar1da I8lf Nuria Pree 14-3-1-3 U.B.C. 
28 Josep ~ Tart-Joaep Ban 14-2-4-2 U. E.C. 

4 V1CCQ.Joan Sol. 14-2-4-1-1 C. E.B.Pe1aedea 
116 Joeap Gcmzalez-Teresa s~r 15-3-3 U. E.C. 
120 Reman lorrene-Francesc 'Ú jav1la 15-~-2-1 O. E. Pendea 
10 Franoeoo-Ratael Ba'X88 15-2-4-0-2 U. E.O. 
24 lfaroel JleOb&-Antcm1 Lleaba 15-2"3-1-2 C.E.Kol.1na Re! 
11 Ma&dalena Esae.J.a-J4lLLuiea lloIniDIII) 15-1-4-1-~ c • .r.:.~ol1na Re1 

10'1 F1GI'ano1 ViIaoJosaf1na Planae 15-2-2-3-1 U. E.O. 
no Ramon GQmez-Llu1a Gomas 16-4-0-2-1-1-1 C.E.Molina Rei 
117 ViceD9 S1erra.-<Ja.rlea Sanchea 16-1-4-2-1 U. E.O. 

• 
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A.GRUPA.CIÓ 
EXCURSIO~I liTA. 

TALAIA 
Ci\RRER COMER<;:. N.· 4 • TELEF. 8931237 
VILi\NOV,a; ( Li\ GELTRU (S,lI;RCELONi\) 

42 
43 
44 
45 
46 

:~ 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

~ 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

95 
7 

11 5 
84 
63 
64 
9 

46 
119 

80 
123 
103 
126 ,n 
52 

1 

~A 
122 
41 
16 
83 
77 
36 
25 

105 
3 

30 
40 
56 
87 

125 
113 
124 

F • Mcm:fort-l4. Borras 
Joan Pedrola.-RoBtB" Freixenet 
Eusen1 BataJ.l.BoooEncarnacio S8hun 
Hermas Soler-P1la.r Parra 
Genis Rov1.r&-Llu1s RCD8rO 
PiDa sol .... Eduard Inglada 
J ulia Rabaget-Franoesc Puig 
J . MI , Gomes-Rioerd Gcmzal z 
Joan Gimene daJ.ena NaneUs 
Jordi cara1" lI=toe Garcda 
Lluls MI 1. U<U.na-Jardi Sellaras 
Enrio :ea",et-Jorti GarCÜ 
Josap Oleriaa-Joan Sola 
Joan l41ro-:BruM Miro 
J osap ~;!3.u1s Gil 
Enrio S oseft,na Cabastany 
I-sidra PabraBat- P1lar Ce.ste3= 
J ordi Rtbae-Canoepoio Rameu 
J OBD Kiro-lfarta Ventos 
Joan ~ ch-II1guel San •• 
Albert auaach-Irma Al.guer6 
Tan1~ nlnes 
Albert LLuoh-JO$ep Brcmcbal. 
August ~osep canatlJ 
Josap 0.- OVitllet 
Teresa F~ CBrbo 
Nuria 1'1 tWosep .. . Peixo 
Juan carlas Ram1rea- 1111'1 
A.nael LEumGry-XaVier Mara 
Josep Roig-Josap Caralt 
JerCllli POl"JlS-Sara Soler 
Xa'9'1ar l'f0gell-
J ep L tse P'ruotuoso 
Veune], A an10a Baldo 
Joan Sol1..-.lClBll lI:1oche 

V1lanova 1 la Gel'tn1, l4ar9 de 1981 

O. E. Moline R. 
O. E. Moline RE 
A. O. FOLK. BAlUi 
A. C. Folk. BarJ: 
C. E. Ba1x PenE 
O. E. B. Penedel 
U. E. O. 
O. E. AU_ 
U. E. C. 
O. E. San" ViOE 
C. E. Penada 
C. E.Al18B 
U. E. O. 
U. E. O. 
U. E. O. 
O. E. Mollns RE 
U. E. O. 
C. E. :B. Pened I 
U. B. O. 
C. E. Penadas 
U. E. C. 
U. E. O. 
Eeplai :Banla 
O. E. Aliga. 
U. E. C. 
C. E. B. Penada. 
C. E. S. V10411D9 
O. E. B. Penada! 
C. E. Alisa 
O. E. B. Penechu 
U. E. C. 
U. E. C'. 
A. C. F . :sarna 
O. E. Aliga 
C. E. Panades 
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--~------~--~~~-~~~-~---------

Cl3Us1t1cao10 , I!)¡titat Punto 

(ex-e.equo) 1 U.E.O. ) 
C.E. BAIX PEHEDIs) 27 

2 c. E. lIOLINS DE REZ 31 

3 c.~. ALIGA. l8 
( ex-8.equo) 4- O.E. ~ VIOEBQ '5 O.::.:!. PafEDES 55 

5 A.C .. F. BAllOZLONA 67 

Las ent1tats, C .. i~. lGU,\LADA 1 l'Eo!,)llÚ. de Barcelona. no f1euren 

·on aquesta clasoifico.cio por no tonir el nombre d ' equ1ps sufi

cienta. 

Vilanova i la Geltrú., ütaro da 1981 . 

lO 
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AGAUPACIÓ 
EXCURSIONISTA 

TALAIA 
C}I;.RRER COMERl;o N.· 4 • TELEF. 8931257 
VIL,lI;NOV,lI; I L,lI; GELTRU (B,lI;RCELON,lI;) 

VIII JAARXA Dt ORIEmAOIO Pm DESCRIPCIO - XXIII MARXA SOCIAL 

OLASSIFIOACIO PER ENT~S 

Cl.aae1f'lc!01~ .!rht1tat Punta 

( u.-e.equo) 1 U.E.C. 1 
C.E. BAIX PmmnBS 21 

2 C. E. J[)LINS DE REI 31 

J C.E. ALIGA 38 

(~uo) 4 C.E. s.Alfl WICEN9 55 
O.E. PDEllES 55 

5 A.C.F. BARCELONA 67 

Lee entltat.t O.N. IGUAl.A]». 1 l'Esplai de »a:roelcma, no 1'lEUran 

_ aqueet Glasa1:tlcacJ.o par no ten1r al nGDbre d· equipa suf'1-
elent __ 
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AGRUPAClÓ 
EXCURSIONISTA 

TALAIA 
CARlER COMERC, N.- 4 - TELEf. 893US7 
V1LANOVllt 1 LA ~ELTRU (BARCELONlIt) . 

VIII MAPJtA D1ORIENTACIO PEa ~SCRIPCIO - XXIII MARIA SOCIAL 

CLASSIPICACIO SOCIAL I LOCAL - - - ~ ~ -- - - -- ~ - -- - - - ~ - - - - -- - - - --
Clasif. Dorsal ¡~oms Entitat 

1 
2 
3 · 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

. 12 
13 
14 
1 5 
16 
17 
18 
1 9 
2"0 
21 
22 
23 
24 

. 25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

~: 
15 
21 
79 

111 
13 

102 
49 
39 
17 

. 96 
114 

71 
54 
72 
91 
55 
58 

112 
99 
51 
86 
66 
22 
62 
26 
29 
27 
14 
81 
31 
75 
68 
19 
67 

-
D' .QIOP ~li. 1I1DAAI-R Oliel' lrl\&ol. 
L uis J)e.V1u-ll'e11x Sena 

_ Rosa Farras-Ramon LLenas 
- ELISEU OI/1:R1:.. - 1????11?? 
- ~a Demestre- ??111?11? 

Laura Cirauqui-Je.ume LLenas 
CarIes Rafols-?????1?1?? 
Ge:r-mas Loz:lda 
Joan Salom- 1111?11111?? 
Josep Planas-Eva Planas 
J06a~ Cs¿.de~_I~nel Dalmau 
Neus Farraa-Carlas · Pmnoe · 
Jaume .Ballus-Ass1.Ullpta Caran 
Tip.a I.loya-L1ontocrrat Us1eto 
Sergi Lopez-Lli9,u~l Arenas . 
J osep Bl311eS-Pl.1i llclendez 
~el l?ra"ts-Jo3ep ~l) Plena. 
Jo~di Articas-Ja1.UllO ·~~trcoasee 
A..~vZL Q¡~-qICLS-¡,¡ont se Ear~inez 
Agusti Poch-Pere FernE'"ndez 
R~on FarrG-EllocxIla. Ro::::ada 
XS?ier Capdev11~-Dolors Farreras 
Ferre.n S",llcho-Jani Forrar 
Pilar C~dona- ??????????? 
Xavier Lopez - ?????1????? 
J&ume Gaimgra- ???????1??? 
Merce Mantleon- ?????????? 
Pare Guinovart-~~Qal Julia 
Ramon Also-Roser Odriozola 
Eduard tlont:m.3-Lourdes Pascual 
Roaa Grif'all-Ja.cint Conde 
Estar Inela~ - 'I?????????? 
Rafael Floréncioano- ?????? 
B20ard Artisas - ?11???1??? 
1Ja.nolo Soriano-Jordi Codina. 
Carlas Art1gas - ?????????? 

. 
t:i:1 ;~~ 
8-4-3 . L'AcrnD 
8-3 -rt..Uo.I4 ,!¡'iteOl.!l 
9-1-3 'L'ACCRD 
9-4-2 - L' ACORD 

10-4-3 !fALAIA 
10-4-2 TALAIA 
10-3 ~ALAIA 
10-2 TALl .. IA 
11-4-2 Tl~IA 
11-3 L'Aearm 
1 2-3-3 ~ALAIA 
12-3-2 TALAIA 
13-3-3 TALAIA 
13-2 TALAIA 
13-1 TArAIA 
15-4-2 T~IA 
17-3-3L' ACOTIn 
17-2 TALt\.IA 
17-1 L'ACOHD 
18-4-1 Im'TE 
18-2-4 ~AL.\.IA 
18-2-3 ~ALA,IA 
19 TALAIA 
21-2-1 . T~\LAIA 
21-3 L'ACffiD' 
22-4-2 TIIL\IA 
22-3 TALAIA 
22-2 L' AOCH:D 
23-2-3 L'ACQ¡1D 
23-2-2 TALAIA 
26 L'Acmn 
32 TALAIA 
34 TALAIA 
40 TALAn 

-o ., 



A.E. TALAIA 
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'. 

EXcÚRSIONISME 

•• : ••••• 1 ,' 

. '.' '.~' . ' ,Marxp dbrientació per descripció ," ;'" 

,",Dades interessants a la 
: .. Comarcad' Anoia " 

,Organitza, novament, rAE Talaia 
,La marxa d'órienlació per des
cripció. Que des de fa vlnt
Hrés anys porta a terme la 

's~cció c!e muntanyad~ I'Agru· 
p'~.cf6 Excursionista Talale, de 

, VilaÍlova Ha Geltrú, i 'que oon
stltuelxla vultena edt.ció a 

,riiveU 'generai d'en,tltata de la 
FEEC, esta uffimant als dar-

" ,rers detalls. ,'., 
En -efecte, d lumenge aquesta ,m8 rxa es tornara a po~aren 

,funCion,ament a partir de Can 
, Rámonetde Miralles, a trétZe 
, qUilómetres i mlg de I'estacló 
deservei que hi ha a la cruilla 

, -d:e les carreteres ClUB s'hi 
troben: IssQue vérien d'1gua
Jadil" la \-Iacuna IVllatranca 
del Penedas, Querol I Santa 

una marxa que permet recrear-se en la conteinpléi6 
del paisatqe 

',' Colo!TIa de Queralf. La regjó 
,/'ecorreguda sera la comarca quen precisament aquest sones cadascun. Eng'uany, 

, de "Anoia i als equipa, de tipU$ de dades que als s6n , s'espera arribar a una xlfra 
, "dues persones 'cadascun, útils per a posterlorstruballs. semblant. Tot aquell qul a dar- ' 

' haurande hlr u08setze quilO- Par exemple, és el ess que, si ' rera hora tlngui interes a 
, " metres, en sis hores com a s'ha de passsr pel 008tat partlcipar-hi, encara té temps 

termemaxim . S'ha ,de tenir d'una ermita, hom rebril infor- flns a dissabte per a apuntar
': present que hihaura quatre macló pertinent sobre qua" S'hl, coneretament al local 

' p'~~:obligator",s, va ser edlficáda, a qui és dedj· social de I'entltat 
Es:aqu9sta una mancs que cada, el seu estll, etc. 'El temp$ compta, és ciar. LeS 

", s;e,scapa unbonx!cde la que El recorregut exacte no se peria1itzaolons ' 8S faran a 
," s'or1ian'itza també a casa sapo Ele equipa et-van tent a ,oada mln ut d'avánQament O 
",nostra I ques'ariorRe~ d'orle- , mida q.ue van rebent les ilidi- de retard entre l'horarl efec
;' nt~cló: ,En aquesto css, el , eaeions. La primera mancada tuat per I'equlp lI'oflcial, 8l'ar~ 
. !I1iipaque 'esdón~ ªls par:tloi- , la temporada -sempreéa rlbada ¡contrQls de neutrallt
pants ésbas.íc. Hi ha Llnitlne- aquesta la Clue Inicia la zacló, al~ controlada regulari~ 

, rari tr,aQatques!tla ,d'al'iar se- aerle- tingué,l'any pasaat un tal i aIs de paso 
:,gl¡jnt.EnJª-m~rxa que sns nomDreconsldf)i"able d'equl-

·dcu·'" '~er'Q elma a té, una 1)$: rioranta-clnc,de du~~~r- ' "-2,-t'ntp~~#~ ~s9b~nciaila; " ' >" , ', " ",,,,~ , ,,--~ ... , ' 
.'j)eiQ!.iire'rque. h'n'porta,éslfl . 

, , d~~rÍ? r'i p·~i6.' d~1 pal~arg8 ' que, 
"..:,~eb8~ls equipa entr~ control , 
" ,controL '" ,"" , , ", ' ' 
'::, Pe~b~:a:'u"a ''aeSCrlpO 16 forQ'a 
,:emllustiv.a:s'hi pQcientr06ar , ' 

",d~d,e&: géagr.afl oq ues~- hlStOrí~ 
" q,ues:,:A: :, ~ti.JoI99¡que6.~, :J .. ~ , 

,¡:narxa, ~r"totalxO;, es seguid8 ' , 
' :p~;'(ij~1,~~~qS~!;,9~'~~~>; " 

,AIbeft,Sufté 

:, " 
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