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ORGANITZACIO 
t'AGRUPAClb EXCURSIONISTA TALAIA organitza la ~X Marxa D'OIientació 
per Descripció i XXIV Marxa Social. 

INSCRIPCIONS 
poaran participar a la Marxa tots els afiliats a entitats federades 
que posseeixin la llicenoia federativa vigent, a partir deIs 12 anys 
d'edat. Les insoripoions deIs equipe, coaeti1uits per dues persones 
representants de la mateixa entttat, es podran efeotuar a l'A.E. Ta-
laia, carrer del oome~ n Q 4, del dia 18 de febrer al 13 de mar~, de 
les 20 a les 22 h. 
Hi pOdran partici~ar tambe els socie de l'entitat que no hagin pres 
part Q la Comissio Organitzadora. 
El sort~ig per establir l'ordre de sortida deIs equips tindr~ 1100 a 
l'A.E. alaia el .dia 13 de marQ de 1982 a lea 20 h, en presencia deIs 
delegats d'entitata excursionistes que vulguin assistir-hi. 

SORTIDA. 
Es donarli a PLA DE MANLLEU. 
Es comen9ara a donar la sortida dela equips a les 8 h. Tot equip que 
es presenti en retard serli inclos al grup d'equips que determini l'~ 
ganitzaci'. 

EQUIPS 
Tots els marxadora hauran de dur motxilla i el distintiu d'identifica 
oió que li corresp ongui. Un cop formal itzada l'ins cripció, només pOdra 
canviar-ee un component de l'equip abans de la seva sortida i pr evia 
comunicació a l'organització i acceptació per part d 'aquesta. 
Ca da entitat participant anomenara. \1 " delegat, el qual ser~,l'Únioa 
persona facultada per tractar amb l ' organització. 

DOCUMENTACIO ~ . 
El dla 13 de mar9'- a les 20 h., es lliurara. als delegats de cada enti
tat la documentació i els distintius d'identifioació corresponents a 
llura equips. ~ambe es pot recollir a la sortida. 
La documentacio consistiral 

1.- En les fulles desoriptives per anar de la sortida al primer control. 
En aquest control es donaran les fulles per anar al segÜent i aixi 
succe.si vamant. 

2.- Els fulls de ruta per anotar el pas pele controla. 
3.- Els reglamente. 

En les fulles desoriptives ja ve indioat el tempa de parada en els con
trols i les mi tjanes a. seguir en cada tram, aixi com tambe si hi ha ai
gua o no. 

PARADES 
Per 81 deseans deIs marxadors es concediran quatre parades obligatories. 
Les quatre parades son a rao de I 

- Una para de 30 minuts 
Tres parades de 15 minuta 

A tete ela controle senee neutralitzac1ó es concedeix un minut de neutra 
litzaoió per compensar la perdua de tempe en la marcada d'horari~. 
En cap oas es oonoediran neutralitzaoione extraordinaries de caracter 
particular; si oalia per la bona marxa de l'organització, l'entitat or
ganitzadora es reserva el dret d'alterar les ja previstes. 



CO:NTROLS 
Hi haurK uns contro~e per anotar ~'hora de pae de~s equips. A más de 
~a s ortida i de l'arribada hi haur~ -uns uontro~s que estaran desorita 
en el full corresponent, i d'~tres l'emp~89ament dele q~s no es d~ 
nar~ a coneixer fins que sigui.' acabada la prova. 
Ele controla donaran l'hora a minut venQut. 
No s'anotar~ l'hora a l~uip que n o estigui compe~t. 
Els controla ea tanoarna trans correguts 30 minuts des de l'hora en que 
l'Organització ha c~~at ha de pasaar-hi el darrer equipo 

PENALITZACIONS 
Cada minut d'avangament O de r etard entr e l'horari efectuat per l'equip 
i l'oficial es penalitzar~ de la forma segÜent, 

Arribada i cont rol s de neutr~itzaclóa 1 punt 
Controla de regular itatl 1 punt 
Controla de pasa 10 punt s per oada cont rol omes. 

PUNTUACIO 
La puntuaci ó de cada~uip resultara de la suma de l es penalitzacions 
des crites a l'apartat anterior. 

DE3CALIFICACI ONS 
Sera motiu de descalifi oaciól 

1.-

2 .-
3.-

4.-

5.-

6.-
7.-
8.-

9.-

Ef ectuar anotacions o e smen es al ful l de ruta, que desvirtuin la 
seva f inalitat. 
Alterar l a compos i cio de l'equip durant la marxa. 
No pas sar per tots els con t rols s egons l' ordre establert per l' Or
ganització. 
Ef ectuar el recorregut de la Marxa , tot al o parcial, abans de la sor 
tida of i cial de l' equipo -
L'equip que canvii de 1loc o amagui le s marques existents en el .re
corr egut de la Marxa. 
No portar motxilla durant tot • part del recorregut. 
Portar objectes sor ollosos que puguin mole star als ~tres participants. 
L' equip que de svirtui l' esperit de l' exouesionisme, ja sigui per la 
s eva vestimenta, 'de paraula o d 'dJra. 
Endarrerir-se mes de 30 minuts en relació a l'horari oficlat, en 
quals evol deIs contro~s. 

CLASSIFICACIO 
Hl haurli tres classificacionsl una de general per equips foranis, un ~
tre pels equips de l'entitat i la darrera per entitatso . Aquesta nomes les 
entitats foranies. . 
La classifica ció general s' establira pel tot~ de punts oarregats a cada 
equip i de menor a major. 
En cas d 'empat clas$ificar~ millorl 
1.- L'equip amb major nombre de controls r ealitzats amb el temps exacta. 
2.- L'equip que tingui mes aproximaci oBs d'un minuto 
3.- L'equip que, seguint el criteri exposat ~s dos apartats anteriors, 

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

Per la classificació per entitats es tot~l tzaran ela punta aconseguits 
pel s s eus tres equips millore classificata. 
El criteri de classificació aer~ el mateix de la ' clas sifi cacio gener~ 
per equipa. 



JURAT DE SORTInA I D'ARRIBADA 
Aquest jurat sera convooat abans de sortir el primer equip participant, 
i al final de la prOba.~Estara compost pera 
Dos membres del Comité atal~ de Marxes - Dos membres de l'entitat o;r
ganitzadora - Un representant de l'entitat amb mes equips inscrita. 
Aquest jurat podr~ decidir sobre quqlsevol contratemps que pugui esdeve
nir a la sortida o a l'arribada. I davant de la possibilitat de suspen
dre la proba, convocara obligatoriament una reunió de delegats de les 
entitats participants, ja sigui per decisió del propi jurat o be a_peti
ció de l'entitat ornaitza4ora. 

JURAT CLASSIFICADOR v 
El oompondran el President idos membres del Comite atala de Marxes, 
tres membres de l'entitat organitzadora i el delegat~de cada una de les 
entitats participants. 
El Jurat Classificador es reunira el dia 1 d'abril al local de l'A.E. Ta
laia, a leos 20 hores, :per a jutjar les reclarnacions que s'hagin efeotuat. 
En cas d'empat en les votaci Bue puguin tenir lloc, el vot que haura 
otorgat el President del Com , a atala de Marxes, o representants_per ell 
anomenata, es considerara de~~ erminant. 
l'entitat or~tzadora trametera a oada entitat participant, dintre deIs 
eet dies seguents a la reunió del Jurat Classifioador, la puntuació pro
visional de llurs equips. Les reclamacions sobre aquesta puntuació provi
sional seran ateses fins al dia 23 d'abril. 

MORARI OFICIAL 
Ser~ 1et pu6Ilo 10 minuts despres de l'arribada del darrer equiPi un cip 
comunicat no sera admesa oap reclamació sobre l'horari de pas pels con
trola. 

RECLAMACIONS 
A I'arrlbadQ hi haura un llibre de reolamacions a disposició deIs equips. 

DISPOSICIONS FINADa 
El mar temps no sera. obstaole per la oelebraoi9 de la proba, la qual no 
obstant pOdra eaaer alterada per l'Organitzaoio i suspesa per aoord deIs 
delegats de les entitats par.tioipants oonvooats pel Jurat de Sortida. 
La "Mutualitat General. Deportiva" cobreix als participants d'aquesta Mar 
xa , posseidors de la llioenoia federativa vigent, deIs risoos d'accideñt, 
de les responsabili tats eoonomiques pelsdanys oausats a teroeres perso
nes no esportives i en la quantia que assenyala l'artiwle 42 de la dita 
"Mutualidad". , 
Qualsevol oas no previst en aquest reglament sera resolt aegons pertoqui 
pel Jurat de Sortida, el classifioador o el Conqté Cat~a de MarxEl,s. 
El present reglament ha estat aprovat pel Comi te Catala de Marxes i es
tablert d'acord amb les normes vigents de la FEDERACIO D'ENTITATS EXCUR
SIONISTES DE CATALUNYA. 

AGRUPACIO EXCURSIONISTA TALAIA 

VILANOVA I LA GElTRV ~ FEBRER 1982 

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

IX Marxa Intersocial 14 de Mar~ de 1982 

OR GANIT ZACIO 
t'AGRUPAClb EXCURSIONISTA TALAIA organitza la ~X Marxa D'OIienteció 
per Descripció i XXIV Marxa Social. 

INSCRIPCIONS 
poaran 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 dels equips, co.etituits per dues persones 
representants de la mateixa ent1tat, es podrán efectuar a l'A.E. Ta
laia, carrer del oome~ n 2 4, del dia 18 de febrer al 13 de mar9, de 
les 20 a les 22 h. 
Hi podran partici~ar tambe els socis de l'entitat Que no hagin pres 
part a la Comissio Organitzadora. 
El sortfig per establir l' ordre de sortida. dels equips tindr~ lloc a 
l'A.E. alaia eldia 13 de mar9 de 1982 a les 20 h, en presencia dels 
delegats d'entitats excursionistes que vulguin assistir-hi. 

SORT I DA 
Es donad!. a PI.). DE MANLLEU. 
Es comeng e.ra a donar la sor tida. deI s equips a les 8 h . = ~t e ·· ;.úp que 
es presentí en r etard s era inclos al grup d ' equips ~ue ciéte~2ini l 'ar 
gw..i t zaci'. 

EQUIPS 
Tot s els marxa dors hauran de dur mot xilla 1 el d1st 1nt iu d ' 1dentifi ca 
ció qu e 11 correspongui. Un cop f or~al it zada l' inscr ipc1ó, n omés pOdra 
canvi ar-ce un component de l' ecuip abans de l a s eva sor tida i pr evia 
comunicaci ó a l'or ganització i -acceptaci ó per part d 'aque sta. -
Ca da ent itat par t icipant enomenare. "'" del egat , el cual sera ,l' Úni ca 
pers ona f acultada per t ractar a~b l ' or ganit zació. -

DOCUMENTACIO 
El dia 13 de marg, a l e s 20 h ., es l l i urara ale del egat s de cade enti
tat le documentació i els dist int ius d'ident i f icació cor responent s a 
llurs equipa. Tambe es pot recollir a la sor tida. 
La documenta ció consistiral 

1.- En les fulles descriptives per anar de la sortida al primer control. 
En aquest cont rol es donaran les fulle s per anar al segÜent i aixi 
suc cesi vament. 

2.- Els fulls de ruta per anotar el pas pele cont rols . 
3.- Els reglamente. 

En les fulles descriptives ja ve indicat el temps de parada en el s con
trols i les mitjanes a seguir en cada tram, aixi com t ambe si hi ha ai
gua o no. 

PARADES 
per ai descane deIs marxadora ee concediran quatre parades obligatories. 
Les quatre parades son a rao de 1 . . 

. - Una para de 30 minute 
- Tres parades de 15 minuta 

A tóts els controla sense neutralitzac16 es concedeix un minut de neutra 
litzaoi6 per compensar la perdua de temps en la marcada d 'horaris. 
En cap cas es concediran neutralitzacians ext raordinarie s de caracter 
particular; si calia per la bona marxa de l'organitzaci ó , l ' ent i tat or
ganitzadora es reserva el dret d'alterar les ja previ stes. 



A.E. TALAIA 
XXIV Marxa Social d' Orientació 

IX Marxa Intersocial 
i Regularitat per Descripció 
14 de Mar~ de 1982 

CONTROLS 
Hi haura uns contro1s per anotar l'hora de pas de1s equipe. A más de 
le sort1da 1 de l'arr1bada hi haura 'uns controle que estaran descr1~s 
en el full corresponent, i d'altres l'empl8Qament deIs quale no es d~ 
nara a cone1xer f1ns qua sigui acabada la prova. 
Els controls donaran l'hora a minut venQut. 
No s'anotara l'hora a l~uip que no estigu1 compelt. 
Els controls es tanoarna ~ranscorl'eguts 30 minuts des de 1 'hora en que 
l'Organ1tzac1ó ha calcu1at ha de passar-hi el darrer equipo 

PEJ¡-ALIT ZACIONS 
Cada ~nut d'avan9ament o de ~etard entre l'horari efectuat per l'equip 
1 l'oficial es penal1tzara de la forme segÜents 

Arribada 1 cont rols de neutralítzació. 1 punt 
Controls de regularitats 1 punt 
Contro1s de pass 10 punte per cada control omes. 

PUNTüACIO 
.Le. puntuació de cada a¡u1p resultara de la suma de les penali tzac i ons 
des crites a l'apartat anterior. 

DE~CALEI8ACIOKS 
Sera mo-¡;iu ce 3escalificació: 

1. -

2 .-
.3. -

4.-

:; .-

6.-
7.-
3.-

9.-

Efec tuar anotacions o esmenes al fu:l de ~Jta , que desvirtuin la 
sev8. fine..li t a t. 
Alter ar l~ conposicio de l'equí? durant la marxa. 
No passar ,pe ::-- tots els con:ro15 segons l' orare establert per l' Or
ga.!'i tzecio • . 
Efe ctuar el ~ecorregut de la ll2IXa , total o parcial, abans de la sor 
tida oficial 6.e l' equipo -
L'equip que canvii de lloc o amagui les merques existents en el re
corregut de la Marxa. 
No portar motxilla durant tot a part del recorregut. 
Portar objectes S01'ollosos que pu~~ molestar als altres participants. 
L'equip que desvi1'tui l'esperit de l'excuesionisme, ja sigui per la 
seva vestimenta, de paraula o d~ra. 
Endarrerir-se mes de 30 minuts en relació a l'horari oficial, en 
qualsevol dels con~rols. 

CLASSIFICACIO 
Hl haur~ tres clas sificacions: una de general per equips foranis, un al
tre pels equips de l'entitat i la darrera per entitats •. Aquesta nomes les 
entitats foranies. 
La c1assificació general s'establira pel total ue punts carregats a cada 
eouip i de menor a mejor. 
Eñ cas d'empat classificara millor: 
1.- L'equip amb major nombre de cont ro1s realitzats amb el temps exacte. 
2.- L'equip que tingui mes aproximacioBs d'un minuto 
3.- L'equip que, seguint el criteri exposat als dos apartats anteriore, 

tingui mes diferencies de 2, de 3, etc •• minute. 

P2~ la classificació per entitats es totalitzaran els punts aconseguits 
pels s eus tre s equips mil19rs classificats. 
El cri teri de classific&cio sera. el mateix de la · classif:'.cacio general. 
pe::- equips. 

)~ 



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

IX Marxa Intersocial 14 de Mar~ de 1982 

J URAr IlE SORTlDA 1 Il'ARRlBADA 
Aquest Jurat sera convocat abans de sort ir el primer equip participant, 
i al f inal ue la proba' vEstar~ compost per, 
Ilos membres del Comité atal~ de Marxes - Ilos membr es de l ' ent itat or
ganitzadora - Un representant de l'entitat amb mes equips in~crita. ' 
Aquest jurat pOdra decidir sobre quqlsevol cont r atemps que pugui esdeve
nir a la sort i da o a l'arr ibada. 1 davant de la possibilitat de suspen
dre la proba, convocara obligatoriament una reunió de delegats de lee 
entitats part icipants, ja sigui per decisió del propi jurat o be a , peti
ció de l'entitat ornaitzadora. 

JURAT CLASSIFICADOR v 
El oompondran el President ~ dOS membres del Comite atala de Marxe s, 
tr es membres de l'ent itat organitzadora i el del eg~t ~de ca da vn~ de 19 S 
entit a t s part i cipants. 
Sl Jurat Classi fi cador es re1..uüra el di a 1 d ' abri l al l ocal de l ' A. E. Ta
l aia, a. 19'5 20 hores, 'Per a ~ i.l.t j ar les r ecl3.llE.cions que s ' hagin ef eotuat. 
En ca s d 'empat en les vota ci Que uu guin tenir lloc , el vot que haura 
otorgat el President del Core ~ ~ataia de !/mrxes, o repres ent&~t s , per ell 
anomenata, es considerara de'·;erminant. 
l'entit at or~tzadora trametera a cada entitat partici pant, dintre dels 
set dies seguents a la reunió del Jura.t Classif icador, l a puntuació pro
visional de llurs equips. Les r eolamacions s obre aquesta punt uació provi
sional seran ateses fins al dia 23 d'aoril. 

MORARI OFICIAL 
Sera 1et publ~c JO minuts despree de l:arribada del darrer equiPi un ctp 
oomunicat no sera admesa oap r eolamacio sobre l'horari de pas pele con
trols. 

RECLAMACIONS 
A liarr~baaa hi haura un llibre de reclamaoions a disposició dels equips • 

. DISPOSICIONS FINA-U! 
El mal temps no sera obstaole per la celebraci9 de la proba, la qual no 
obstant podra esser alterada per l'Organitzacio i suspesa per acord del s 
delegats de les entitats partioipants convooats pel Jurat de Sortida. 
La "Mutualitat General . Deportiva" cobreix als participants d'aquesta Mar 
xa t posseidors de la llicencia federativa vigent, dels risoos d'accideñt, 
de les responsabilitats eoonomiques pels d~~ys causats a terceres pereo
nes no esportives i en la quantia que assenyala l'artiwle 42 de la dita 
"Mutualidad". , 
Qualsevol cas no pr evist en aquest reglament sera resolt segons pertoqui 
pel Jurat de Sortida, el classificador o el Co~té Cat~a de Marx~so 
El present reglament ha estat aprovat pel Comite Catala de Marxes 1 es
tablert d'acord amb les normes vigents de la FEIlERACIO Il'ENTITATS EXCUR
SIONISTES IlE CATALUNYA. 

AGRUPACIO EXCURSIONISTA TALAIA 

VILANOVA 1 LA GmRV .:. FEBRJ!R 1982 
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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 - SIL VRETT A 
SIMOND - CASSIN - LAPLAUD 
STUBAI - BONATTI - NÓRDICA 

ROSSIGNOL 

l1o\!a secció pe~ \!esti~ espo~ti\!ament 

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

Dibuix: ANTUNI SAGARRA i HAVIER VIRELLA - Topanímia: JUAN VIRELLA 

• 



A. E. TALAIA Secció de Muntanya 

SCRIPCIC 

Comarques: Alt Camp i Alt Penedes 
14 d,e mar'i de 1982 

De la Sortida al Control B 

Se surt d'una placeta situada a la dretade la.carretera; esta voltada d'arbres i hi ha 
una fent. Ens dirigima un pont immediat quetravessa una riera,al costat del 11it de la 
qual podem veure petits horts. A l'altra banda d'el pont,dalt del talús, tenim les ruines 
d'una antigacasa forta. Deixem, a la dr~ta, uncam! pujador. Seguim per la carretera. 
Mésendavant, deixem a l'esquerra la torre meta1.lica d'unantic mol! de vento 

Al pocseguirem per un camí-pista, a la dreta, que esdirigeix cap a un agrupament de 
cases. Arribats que hi som, i prop d'una linia d'alta tensió, el cam! trifurca. Agafem 

. la branca delmig, que puja. Situats ja dintreel caseriu, prenem el primer cantó, a l'e~ 

querra, que passa per davant la fa'iana principal i les dependenci-es. 
El cm daval1a. Anem deixant, a l'esquerra, un grup de' cases; a la dreta, vinya. El c~ 

mí es vaestrenyent, descriu una corba i continua baixantper pisempedrat. A l'esquerra 
deixem un pou. 

Fem cap al llit de la riera, la qual travessem, ccintinuant per cain! que puja lleugera-
1l\ent i transcorre per .entrevinyes. Desembúquem aun cam!-pis ta,que seguirem per la dre
tao Continuem pujant.La pista porta a unaltre agrupament de :cas.;.es. Hi entrem, traves
sant un tram flanquejat de pHltans. Les ' dependencies ensqueden a la dreta. Seguim aquest 
curt tram i, quan a la dretatrobem -un gros pi,enlairat,girem en aquesta direcció. Per 
sota ens queda vinya i un pou. 

A l'esquerra tenim una bassa. En aquest punt el cam! gira cap ala dreta. Passarem a 
free d'un pou revestit, en part, d'obra moderna. 

Mes endavant deixem a la dreta un petit grupdepHitans. Travessem, en creu, un cam! 
de carro molt desdibuixat., que -mena, per laseva bandadreta, a uns camps. Al' esquerra 

· tenim horta. 
E~ cam! retomba tot: vorejant els camps esmentats. Passem per sota una linia electrica. 

A l'esquerra, un grup de roques, i mésal fons, al peu de la muntanya, veiem un altre c~ 
seriu. A la dreta, a la part oposada del torrent, divisemuna masia. Una mica més enlla, 
una casa de construcció moderna. El cam! continua per entre vinya; esta una mica malmes i 
és de pis herbós. 

Arribats a uns ametllers girem a la dreta, per cam! que baixa, de moment lleugerament; 
després la baixada es fa més sobtada i es dirigeix cap al llit de la riera, que portavem, 
fins ara, a la dreta. Prop d'un grup de platans, deixem el cam! i per un corriol baixem i 
travessem el llit. Continuem per la riba oposada, per cam! pujador. 

Fem cap a un altre grup de platans, on hi ha una font i un safareig que ens queden a la 
dreta. Davant la font girem a l'esquerra, agafant un esborrat · i molt herbós corriol, que 
fa cap al retomb d'una pista recentment oberta, que travessem. 

Compte! Enfront agafem un confús corriol a l'esquerra. Hi ha marques de l'organització. 
Seguim mésendavant per un cam! de carro que, al" comen'iament, és bastant desdíbuixat i 

molt herl>ós. A l'esquerra tenim el barranc que .anteriorment hemtravessat. 
El cam! s'endinsa en un bosc i 

xa bastant fortament. Tot seguit, 
c~6 a la dreta. Després de baíxar 
que sortim del petit bosc • 

fa cap a una cruilla; agafem la b'ranca esquerra, que ba.!, 
desemboquem a un cam! transversal i el seguímen direc
lleugerament,puja per breus mOInents, al mateíx temps 

• 
'Ens dirigim al llit d'un barranc, que travesttem, pas~ant per damunt d'un estret tauló. 

A l'altra banda v~iem un talús de terra. Seguim el corriol més fres~at, el qual gira, de 
moment, una mica a la dreta i al poc bifurca. Seguirem per la bran,ca de l'esquerra. El ca 
mí va retombant, mentre puja, cap a lapart superior deltalú~. De~embequem a l'antiga 
era d' URa masLa. 1 



lJelXem la maRIa a loa are·La l Lrav-eSl"em e.L .Llna.L u'un caml-pl!,;La~ A La urel:a ve"1~m ~ 

sia ve"ina de l'anterior. Ec; puja per un costerut corriol al costat d'unes pedres ., fe~t cap 

a una altra era, a la dreta de la qual es troba una antiga pallera. Continuem per u:n. -camí 

situat a l'altra part de llera. ~s un camí de carro pujador. A la dreta hi ha unape~i.ta 
vinya. El camí es dirigeix cap a un bosc -que tenim enfronto Als pocs metres d' haver--h:i - en

trat, el camí bifurca. Seguim per la branca esquerra, que baixa en direcció a unscampR lla~ 

rats que s'han menjat el camí. A la part oposada d'aquestR, el camí torna ara a fer-Re visi

ble, Reguint per corriol ascendent i pedregbe.Anirem trobant senyals de l'organització. 

El camí descriu alg¡¡na giragonsa, planejant i pujant. Cal pararesment als senyals. Sal

vem un parell de marges de feixes on hi ha plantades unes oliveres. Les voregem una curta 

estona quedant-nos - a la dreta. Veiem alguna altra feixa a la part enlairada, a l'esquerra, 

i ja més amunt, un bo-sc de pins. Cal no distreure's i anar seguint els senyals esmentats. 

Continuem .vorejant pel c_ostat d'un marge que tenim a l'esquerra, tot travessant un perde

dor iherbós corriol. A la dreta tenim encara oliveres. Les deixem per endinsar-no<;en un 

bosc feble. El. camí va pujante A la nostra dreta, extensa vista d·e camps conreats i turons 

curulls de bosc. Estem passant pel 110m d'una munt..anya. El camí transc.orreper sect-or co

bert d'argelagues. 
Tot fent .algunagiragonsa, hem deixatel 110m de lamuntanya per vorejar la capcsalera d'un 

fondal, que ens queda .a la dreta. El sender fa cap a una pista forestal que seguim en dire~ 

ció a l'esquerra, on descriu un ampli revolt, pujador. Tot pujant albirem,a la n-ostra esqu!; 

rra, una retallada cinglera . !'assat el revolt i després d'haver iniciat una lleugera pujada, 

aband r nem aquesta pista per seguir per un corriol molt fressat, ascendent, ' queens surt a 

l'esquerra. ~s foresa costerut. Cal no deixar-lo i anar-se fixant en els senyalR de l'orga

ni tzac ió. 

Desemboquem a una pista forestal, que seguirem per l' _esquerra. Fa unampli revolt. Uns 

pocs metres més enlla ·trobem una b-ifurcació planera a l'esquerra. Deixarem la pista a la 

dret¡:¡, i un estret corriol a l'eRquerra, passant p-er la branca del mig,que és bastant Inés 
ampla i fressada. Al poc deRemboquem a una altra pic:ta forestal; la s-eguim per l'esquerra, 

en sentit descendente 

A l'esquerra tenim una amplia fondalada coberta de pins. Més endavant, enfront nostre -p~ 

ro a més altura, entre els pins, es veu la caseta d'una estació repetidora de comunicacions.. 

El camí descriu unrevolt a fi de sortejar un barranquet que ens baixa per La dreta. Anem 

seguint el camí. Als pocs metres deixem un corriol a la dreta, que és- pujador. El camí que 

seguim és ample, va baixant lleugerament per entre pins. Travessem novament un fondal i :to,! 

nem a deixar a la dreta un altre corrioL.Continuem per un camí ample,a la dreta, qu~ a -estf! 

nes planeja i ascendeix; descríu u n revolt i fa cap al llit d'un barranquet que ens qU'eda 

ara a la nostra esquerra. 

De mica en mica,camí i llit del torrent es vanconfonent, fius que, travessant aque·st ú! 
tim, ens situem a la riba oposada. El sender es fa ara més costerut encara que .continua 

essel'lt ample; planeja de tant en tant i fa com uns graons planers; és herbós. 

Per la dreta se'ns ajuntara un camí de carro. Nosaltres continuarem en la mateixa direa:ió 

que portavem, tot ascendint. Ens adrecem a un collet. A la dreta veiem vinyes. A l'e-squerr.a 

continuem veient bose. 

Situats en ple coll trobemunacrullla; agafem la branca dreta. El camí transcorre entre 

vinya, que tenim a la dreta, i -més endavant un rasot, a l' esquerra, dirigint-nos cap al peu 

d'un bosc, on f~m cap a una ampla pista forestal, la qu~l seguirem per l'esquerra; fa un 
parell de retombs i desemboca a una masia, en la qual hi hasituat el Control de neutra

lització B • 

• • • • • -••••••• • e · ••••• -. . ... "e . • ". a . e ........... .... -e . e _ ••••• " ..... ........ e' ••••••• -•••••••• __ ........ ... ............ _ •• 

De la S.or-tidaal Control A 

Del 'Control A alContr-ol B 

D escans: 30 minuts. 

Hi ha aigua. 

4,561 Kmih. 
3,725 Km/h. 



A. E. TALAIA Secció de Muntanya 

IX MARXA D 'ORIENTACId PER DE.SCRIPCIcJ 

XXIV MARXA SOCIAL 

14 de mar~ .de 1982 

Comarques: A1t Camp i A1t Penedes 

Del Control B al Control D 

Sortim de les irnmediacions de la font agafant un c~mí herbó s i de s cenden te A1s poc s me 
tres el deixarem per continuar per un corrio1 a l'esquerra, més he r bós encara, per o ba s tan t 
desdibuixat. 

Baixem cap a una antiga feixa de com:eu, seguint per u.na raseta. A l a dre ta, Un t uron e t 
cobert de pins. Al seu peu, una cabana de pedra. Al fon s , una amp 1a v a11 tancada per una 
serra, de la qua1 sobresurten el Montagut ~ el Formigosa. 

La raseta que anem seguint fa cap a unbosc de pins, on el camí es dévé perdedo r. Cal p~ 
rar esment en e1s co10r~ de l'organització • . 

Sortim a uncamp de terreny bastant inc1inat, el qua1 seguir em en sentit descenden t pe1 
costat d'un escorrec d'a{~Ues. Entrem de nou en un bosquet del qua 1 s ortim ben avi at , per 
continuar per un camí, aigües ava11, quedant-nos aque11 bosque t a l' es querra, i a l a dreta, 
conreus. 

Desemboquem a la c:orba d'un camí, el qua1 seguirem giran t a l'esquer r a . ~ s a scendente A 
la dreta veiem una cabana de pedra. Deixem un camí descendent a la dreta. El camí , for ~a 

amp1e, transcorre per entre bosc igarriga. 
Fem cap a una a1tra pista, la qua1 seguirem per la dreta. El camí a ra p1an e ja. Al poc 

arribem a una bifurcació i agafem la branca esquerra, la qua1 ens mena a l es envi~ te s d' una 
masia enrunada. 

Deixarem la masia a l'esquerra i continuarem per camí baixad or, a la dreta, que transco
rre per entre bosc de pins. A la dreta, tenim un torrentet. El camí c on tinua dava11 ant , pa~ 

sa per una zona de gravdars i s'arriba a un marcat retomb de pista. Nos a1tres s eguirem per 
la branca de l'esquerra. A la dreta continuem tenint el t orrente t . Ara el camí p1aneja i 
després baixa 11eugerament. La fonda lada de la dreta es va eixamp1an t de mica en mic a , 
deixant-nQs contemplar amp1es zones conreades i agrupaments de cases . 

COMPTE! En el punt del camí on, a l'esquerra, tenim un rústec marge de pedra que agua~ 
ta unes antigues feixes de cu1tiu, deixarem el camí que seguíem pe r girar sobtadament a la 
dreta, seguint un esborradís i pedregós corrio1 baixador. Travessem un bos c de pin s a tra
vés de1s qua1s podem entreveure, mentre baixam, un notable caser i u. 

El corrio1 va descrivint a1gunes giragonses tot baixant, men t r e s'in t erna pe r zon a e spe~ 

sa i més humida, fins arribar al 11it del barranc, el qua1 travessarem, pe r situar-n os a 
l'a1tra riba i seguir p1anejant i dava11ant suaument. 

Seguirem una certa estona pe1 corrio1, que corre paral.1e1 a un barranc que tenim a la 
nostra esquerra, i travessarem zones de roca11ís. Observarem, a la dreta, un penyot, les 
formes del qual fan pensar ta1ment en la figura d' un guardia civi1 .amb tricorni ••. "! 

El corriol, que s'havia en1airat, torna a descendir mentre s'apropa a una carrete r a que 
tenim a la vista, a l'altra banda de la qua1 podem veure el caseriu abans esmentat. 

El camí baixa sobtadament per l'esquerra, per graons empedrats, fent cap, així, a la pi2 
ta enquitranada, que seguirem per l'esquerra. Aquesta s'interna per una trinxera ro quera. 
Pero abans d'arribar-hi, deixarem la carretera per passar a free d'un penyo t, el qua1 vo
rejarem deixant-10 al' esquerra. Al fons, a la dret·a, un riero l. 

Es passa ran d' una formació natural que figura una portalada -i la deixem al ' esquerra, 
transitant a continuació per sobre un munt d'enderrocs, per seguir, passats aquests, un 
corriol a la dreta que dava11a cap a la riera. Pocs metres abans d'arribar-hi, decan tem 
a l'esquerra per seguir per un camí que travessa unes feixes de conreu. Baixem per entre 
joncs i esbarzers fins arriba r al corrent d'aigua que travessem a gua1. 
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Seguim ar~ riera avall, per ~ncorriol enlairat paral.lel a aq~ella. Veurem a l~~~~ueira 
un gros penyot en precari equilibrio Seguim per ,sobre un rocallís fins arribar prop ·,~pu~a 
presa on retrobem el corriol, que torna a asceridir, pe·r- ° guanyar altre cop el niv~l-l;; :~ote;:' 
rior. E 1- camí transcorre per entre alterosós · p'enyals. Trobem, més endavant, un ~~~t~;;;·;· (fp' 
un despreniment de roques han obstrult parcialment el camí. 

, ... -

Passarem a frec d' un rudoimentari . marge de pedr:a q,ue qnirem deixant a la dreta. Con~tiriuem 
camí aval-l fins arribar a les· rulnes d'un antic molí" on esta situat el control de neutra
lització D. -

•••• .•••••••••••••••••••••••• " . ... ~ ••• ••• ' • • " ••••••• ' ... ;~ ••••••• i ••••••••••••••••••••••••••• - . - ••••••• 

Dél Control B al Control G o' : 3,9-81 Km/h. · 

Del Control C al Control D : 3,970 Km/h. 

Descans: 15 minntJs. 

No hi ha aigua potable. 

. , 

. . 



A. E. TALAIA Secció de Muntanya 

S'J. 

IX MARXA D 'ORIENTACId PER DESCRIPCId 

XXIV . ~ARXA SOCIAL 
14 de mar~ de 1982 

Comarques :Alt Camp i Alt Penedes 

Del Control D al Control F 

Sortint del molí, el camí serpenteja per entre camps de fruiters i un camp ermotat. Fém 

cap al llit del barranc on les rierades s'han menjat el camí. A l'altra banda de riera es 
destaquen uns penyals fragmentats on es veu una agulla roquera lleugerament inclinada. 

Seguim caminant propiament pel llit del barranc durant una bona estona. Cal par~ esment 
en els senyals de l'organització. 

Passem a través c¡l'un engorjat cenyit per cingleres. Més endavant trobem, a la nostra es 
querra, un penya-segat abalmat del qual passem aran per damunt d'una visera formada per 
terreny guixós. Ens ve ara una curta zona de despreniments. 

Poc després de seguir aquesta zona de cingles i despreniments, hem d'estar alerta a un 
senyal situat al bell mig de la riera, el qual ens indicara un corriol que surt a l'esqu~ 

rra, que hauremde seguir, pujant a través de la boscúria. 
A l'estona, caldra fer una rapida grimpadeta per salvar un sector rocós. El camí esta 

embrossat i és una mica perdedor. Compte als colorsde l'organització~ 
Després d'haver pujat per tal d'eludir un gorg que obstrula el pas per la riera, el qual 

restava invisible al marxador, el camí torna a baixar. De nou ens trobem al llit de la rie 
ra, el qual anirem seguint per l'esquerra. 

Passarem per un seguit de gorgs, aquests pero, de vegades,~ secs, situats en un engorjat 
que cal superar mitjan~ant uns estrats escalonats. 

Passat aquest sector ens fixarem en uns troncs situats al mig de la riera, els quals ba
rren el seu pas • Hem arribat a un aiguabarreig de rieres. Cal dirigir-nos cap a l'esque
rra, on hi ha l' inici d'un corriol. Aquest transcorre per una zona de gravolars. A la dre 
ta tenim un barranquet. El camí descriu unesgiragonses per sobre un pis roquer escalonat. 

Anem seguint una estona, paral.lels al llit de la riera, fins arribar a un punt on se'ns 
ajunta, per liesquerra, un altre barranco 

Travessem un pis rocós iens situem a la riba oposada, on es troben tres corriols. Aga
fem el del mig, que és el més pujador i transcorre per entre zona de bosc feble, on sembla 
que ·recentment s'hagi fet una tala. 

El bosc s'aclareix. Anem planejant. Arribem a uns conreus d'on surt un camí de carro, 
que agafarem en direcció a l'esquerra. Irnmediatament aquest bifurca i seguirem per la 
branca dreta. Deixarem també a la dreta l'inici d'un camí que es dirigeix a uns cultius 
i una pista nova. 

Seguirem dones una estoneta aquest camí, que discorre per entre bosc, i al sortir-ne : 
COMPTE! Poc després de deixar a la dreta un ginebró alllat, de considerable altura~ 
haurem de girar, uns metres més enlHl, a la dreta, per agafar un camí de carro, herbós, 
que puja. ~s ample i discorre a través de camps. Ens dirigim devers una casa de fa~anes 
de pedra, que mostra vestigis de fortificació. 

A la dreta, cap al fons, es veuen masies i xalets d'una urbanització. Com · a teló de fons: 
el Formigosa i, a fa seva esquerra, el Montagut. 

Anirem voltant la masia, deixant-la a la nostra dreta i seguirem per un camí-pista, que 
davalla i passa a free de dos robusts platans. Voregem uns camps de conreu que tenim a la 
dreta. Després, el camí bifurca i agafem la branca esquerra. Es passa ran d'una font amb 
cóm de fusta, que deixem a l'esquerra. 

Als pocs metres, pass ada la font, el camí bif~rca. Agafem la branca esquerra, que conti
nua pujant lleugerament. Seguidament, tornem a trencar a l'esquerra per agafar una altra 
pista. 
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Elcamí és amp1e i va pujant per entre bosc. Mentrestant, podem an~ c(:mtemplant,.-'!a Pes::' 
querra, la masia que fa poc hem deixat i, molt més enlla, les altres. A la dreta t~~i~:: ~osé " ' .. ;. "," ~ , 

i, a estones, podem entreveqre, tIl0lt T(lés , e~dins, unes <;:in,glcrres retallades. '~;S:~>.;:".~~!-~'·. 

Anirem seguint una bona estona per aquest ample camí, observant com es van alter.na:n't,( ~~o-
.. f-;: ';;¡, " ~. d, ' 

nes , de bosc i de cultiu. Més endavánt se'nsajunta un camí per l'esquerra. Abans deler ·'.uri ' 
retomb del cam! veurem enfront, per sobre nostre, unamasia. El camí continua descrivint 
alguns revolts mentre puja. 

Passarem a frec de la masia 'que "hem Vl.st fa poci la "deixarem a l'esquerra. El camí bi

furca; seguim la branca dreta, que continua pujant, fins ,arribar a una font vora la qual 
esta situat el control F~ 

, ' 
~ ".... • • • ¡ 1, ,: . ... . • -' { \ , • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ............................................................ . 

Del ControLD al Control E 

Del Control E al Control F 

Des.cans: 15 minuts. , 

Hi ha aigua. 

'!..' 

r, 
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" 

2,886 ,Km/h. 

4,920 'Kin/h ~ 
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A. E. TALAIA Secció de Muntanya 

IX MARXA D 'ORIENTACId PER DESCRIPCId 

XXIV MARXA SOCIAL 
14 de mar~ de 1982 

Comarques: Alt Camp i Alt Penedes 

Del Control F al Control H 

Sortim del costat de la font, deixant a l'esquerra una piscina. Irnmediatament trobem una 
bifurcació i seguim la .branca esquerra. Més endavant deixarem a l'esquerra un camí de carro 
que porta a uns conreus. Més enlla, deixem, també a l' esquerra, un camÍo 

Per sota nostre veurem les rulnes d'un casalot i conreusde terra rogenca. 
El camí fa un ampli revolt persalvar una fondalada. Passada aquesta, deixem a la dreta 

·un camí que ens baixa d'una propera masia enrunada .. . Més endavant, en deixem un altre., ta.!!! 
bé a la dreta. Gair~bé. irnmediatament, passem per: sota d'una Unia d'alta ' tensió, una torre 
de la qual tenim a l'es~uerra. 

En trobar una bifurcació de camins, seguim per la branca esquerra, que davalla, dirigint
se cap a uns camps de cultiu. Passem a través d' aquests i seguim un camí, a l'esquerra, 

. que ens porta a una masia. Prop d'aquesta el camí bifurca. Agafem la branca dreta,que hi 
arriba directamente 

Vorejarem aquesta gran masia, deIxant-la a l'esquerra, així com una pallera propera a 
la mateixa. Passada la pallera el camí bifurca i seguim per la branca esquerra, que puja. 
Passat un pou, el. camí torna a divIdir-se. Seguirem per la dreta, pel camí-pista pujador 
que condueix a un collet proper~ tot passant per soia d'una línia d'alta tensió. 

Per la dreta se'ns ajunta una pista forestal. Continuem pujante La pista bifurca novamen t l 
i continuem per la branca dreta. Travessem el collet. El camí, fins ara pujador, planeja ! 

una estona i després ascendeix suaument. Abans de fer un marcat revolt de 90Q el camí pu-
ja per un instant, per tornar a planejar tot seguit i descendir altre cop lleugerament. 

Enfront albirem les rulnes d'un castellot. El camí davalla i salva una petita barrancada. 
Després torna a pujar i a planejar una mica. 

Arribant a una bifurcació, agafaremla branca dreta. A l'esquerra, enlairades, tenim les 
ruines del castellot. Uns metres més lluny, el camí torna a dividir-se. Continuarem per la 

.(1) branca esquerra. Tenim bosc a banda i banda del camí. 
Anem baixant suaument. A l'esquerra tornem a veure ara les rulnes esmentades. A prop, e.!! 

front, les testes d'un poblat fantasma del qual resta només en peu el campanar de l'esglé
sia. El camí continua davallant. A l'esquerra deixem feixes treballades; més endavant ani
rem vorejant, per l'esquerra, unes feixes de . camps de fruiters. Acabat aquest camp salvem 
un desnivell, saltant peldret, tot seguint els senyals de pintura de l'organització. A 
l'esquerra deixem les restes del poble i campanar. 

Als pocs metres trobem un camí de carro, que seguim per la dreta, davallant suaument. I.!!! 
mediatament torna a bifurcar. Seguirem ara per l'esquerra, per un camí que baixa més pro
nunciadament.Fem cap novament a una zona de fruiters, els quals anem vorejant per l'es
querra. 

Deixant, a l'esquerra i enlairades, les rulnes del castell i poblat, girem a la dreta, 
passant per entremig del camp de fruiters. Acabats aquests, trobem, a l'esquerra, una ca
seta i una font, prop de la qual esta situat el control de neutralització H • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • * . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Del Control F al Control G 
Del Control G al Control H 
Descans: 15 minuts. 
Hi ha aigua. 

5,160 Km/h. 
4,686 Km/h. 

(1) Per aquesta zona pots er t r obareu alguna ca dena . que priva el paso Podeu 
seguir tranquil.lament. No és una prohibici6 per als marxadors sin6 per 
als automobilistes. 
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. ' A. E. TALAIA Secció de Muntanya 

IX MARXA D 'ORIENTAC!O PER DESCRIPCId 

XXIV MARXA SOCIAL 
14 de mar~ de 1982 

Comarques: Alt Camp i Alt Penedes 

Del Control H a l'Arribada 

Deixant la font a l'esquerra i seguint un trepinat camí de carro que passa per entre 
feixes cultivades formant terrasses dediferent nivell, arribem a un collet on veurem a 
la dreta una pista que puja i uns camins que menen a uns conreus. Els deixem a la dreta. 

Passem a free d'un camp de conreu. Deixem a l'esquerra la pista que anavem seguint i 
seguim per un ample camí de bast que va vorejant a l'esquerra del camp conreat. El camí 
va guanyant altura; és de pis de terra i pedra; després planeja i baixa fent alguna gira
gonsa per entre plantes espinoses. 

Trepitgem més endavant una zona on el pis és, de terra rogenca. A l 'es envistes d'une al
,tres camps de cultiuel carní davalla més fortament. 

j-

i 
J 

Fem cap a uncollet,. "Un ' carníel travessa i a banda i banda d' aquell hi ha conreu i vinya. I 

,A la part oposada hi ha una caseta. 
,Sense travessar aquest collet, girarem en angle de 90º a l'esquerra, vorejant els dits 

camps de conreu, que ens queden a la dreta. A l'esquerra tenim bosc. 
El camí deixa de vorejar els camps i es decanta una mica a l'esquerra, internant-se en 

un bosquet; és ample, herbó s i de terra rogenca. Més endavant, el camí va desdibuixant-ee 
i s'interna cap a la muntanya. Nosaltres el deixarem en aquest punt per seguir per un co
rriol que corre paral.lel a uns camps conreats de la dreta. Despres, el corriol s'estreny, 
esdevé cobert de pinassa i s'allunya una mica deIs camps abans eamentats. Desemboquem a la 
mateixa pista que fa poc hem deixat. El camí baixa una miqueta. A la dreta veiem una cen
tenaria figuera. Tornem a anar araprop deIs camps de cultiu. 

A la dreta deixarem una pista que davalla. Nosaltres continuem en la mateixa direcció 
que portavem. El nostre camí també va davallant suaument. Passats uns marges de pedra que 
tenim a l'esquerra, el camí es fa marcadament més pedregós i es va estrenyent. A l'esque
rra veiem uns rocallisos fortament inclinats. Per la dreta se'ns ajuntara un camí. Pocs 
metres més enlla, deixarem també un corriol a l'esquerra. Continuarem marxant pel camí que 
seguíem, el qual es mostra, a estones, bastant malmes. 

Travessemel llit de la riera i anem seguint pel camí més fressat. Deixem a la dreta un 
corriol pujador, que s'interna en el bosc. A l'esquerra, enlairada, veurem una masia. Anem 
planejant i davallant suaurnent. A banda i banda del camí tenim bosc. En alguns sectors, el 
camí queda parcialment obstaculitzat: per quantitat de branca'tge procedent d'una tala. 

Continuarem una estona per aquest camí que va davallant molt suaument i planejant, dei
xant, a d~eta i esquerra del mateix, al tres pistes i corriols. A la dreta, feixes de bosc 
malauradament carbonitzat. 

Arribant prop d'uns camps conreats, veiem a la nostra dreta una caseta. Sortint del camí 
que seguíem, n'agafem un altre, a la dreta, herbós, vorejat de jonqueres, que mena a la dl 
ta caseta. Hi passem a frec, deixant-la a l'esquerra, i anem seguint pel camí herbós,que 
va pujant i esdevé més endavant un corriol. Mentre anem pujant, podem distingir, si ens 
girem d'esquena i ja a la llunyania, les rulnes del poble abandonat que fa una estona hem 
deixat. A l'esquerra, també lluny, masies disperses i turonets de pins. El camí passa ran 
d'un cirerer que en!> queda a l'esquerra. Continuem pujant pel costerut corriol. , 

Salvem un petit marge que tenim a la dreta i continuem pujant pel corriol, que passa per 
entremig de bosc. Sortint del bosc hem fet cap a prop d'una masia, la qual voregem deixant- j 

la a la dreta. Retombem la masia, seguint uns pocs metres pel camí de carroi, abans de si
tuar-nos davant la seva fa~ana principal, girem sobtadament a l'esquerra, seguint un co
rriol herbós; aquest desemboca a un ample camí de carro, que va davallant mentre passa per 
entre feixes de camps fruiters. 



A la dreta del camí veiem una "mulassa" o cabana de pedra. A l'esquerra, una caseta blanca. 
Ens hi apropem i hi passem a r~n, vorejant-Ia, quedant-nos a la nostra dreta. Seguldamerit 
baixarem per un camí descendent; encimentat en parto A la dreta deixem un parell ~de ' pous. 

Prop d'un gran arbre, el camí fa un fort revolt i esdevé pujador. A la dreta hi ~a un mar 
de de pedra. A l'esquerra hi ha conreus. 

Ens anem atansant a un grup~t de cases, que veiem enfront~ Quan hi som, el deixem a l'es
querra, així com també hi deixem un camí que hi porta i una pista. Continuem per un corriol, 
a la dreta, que es pedregós. 

Voregem, per l' esquerra i per una breu estona, uns camps de conreu. 'Seguídament decantem 
a l'esquerra, per qn desemboquem a un camí de carro, planer, que agafem en direcció a l'es 
querra devers una ensorrada i antiga esglesieta romlnica, que deixarem a la dreta. 

Prop d'una masia que tenim enfront, el camí des"emboca a una pista, la 'qual seguirem per 
la dreta; és molt ampla i aavalla lleugerament. A l'esquerra ens acomJ!>anyen camps conreats; 
a la dreta, bosc. 

Tot seguint aquesta pista anem deixant, a la dreta, alguns camins subsidiaris. A l'esquerra 
tenim camps d'oliveres i més endavant, a banda i banda del camí, gran nombre d'arbres frui
terso 

Anem, així, apropant-nos al poble, entrant-hi per un carrer principalon estroben les 
escoles p6bliques, al costat de les quals es dóna per acabada aquesti marxa. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • ••••••••••••••••••• e . ....................... ' •••••••• .. ........... 

Del Control H al Control 1 
~el Control 1 a l'Arribada 

4,567 Km/h. 
5,216 Km/h. 
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Bl Pla de Manlleu es troba situat en un sector de la cap~alera de la rie 
ra de Marmellar. Tot just sortida d'un engorjat i abans d'entrar en un al-
tre, discorre per espai obert entre terres conreades que constitueixen un 
oasi agrícola totalment envoltat de roca calcaria recobertaper espessos 
boscos de pins en alguns indrets · i de vegetaci6 esteparia en altres. 

Al nord tenim el Congost de la vall d'Infern, la serra de cal Ferreres i 
la Plana del mas Fonoll. A l'est, els penyals del Salt i les serres dels Na 
vegants i Llarga. Al sud 1 'engorjat i serres del Marmellar, les Ventoses i
la Torre Mila, i a l'oest el seguit de turons més o menys punxeguts de Sel
ma i l'obaga d'en Figueres. Dins aquesta encerclada planura, queden inclo
ses les zones d'Aiguaviva i la Moixeta, ambdues pertanyents al terme del 
Montmell. 

El nom de Pla de Manlleu no correspon únicament al poblet situat al cos
tat de la carretera T-240 (del Vendrell a Santa Coloma de Queralt), sin6 
que compren tot el conjunt d'agrupaments de cases i altres masies escampa
des pel pla. El nom correcte'del poblet esmentat, situat a 474 metres d'al 
titud, és el de cal Fuster Planes (com evidencia una placa al carrer prin= 
cipal). Hi radica l'església, les escoles i els comer~os. 

Altres agrupaments del Pla de Manlleu s6n can Figueres i can Galofré 
(6 cases), can Cendra (8 cases), la Fabrega (4 cases), la Jaumeta (4 cases) 
i el Corral Nou (4 cases). Tot el conjunt del Pla de Manlleu comptava en el 
cens de 1970 amb 167 habitants. L'ocupaci6 deIs verns és majorment l'agri
cultura i s'hi cultiva, amb . ordre d'importancia, la'vinya, els fruiters i 
cereals. 

Fins a l'any 1851 tota aquesta zona del Pla i Selma pertanyia a la coman 
da hospitalera de Sant Joan de Jerusalem, formant terme propio Des de la da 
ta esmentada fou anexionat el terme d' Aigu,amúrcia, l' ajuntament del qual ra 
dica a Santes Creus, a 18,5.km. del Pla. Si bé aquest territori queda ins-
crit a la comarca de l'Alt Camp, en l'ambit hist~ric, geografic i econ~mic, 
esta dins l'area del Penedes, i els seus habitants (igualment com els de 
Bonany i Valldossera) es consideren més lligats amb Vilafranca o el Vendrell 
que amb Valls. Arnés, pertanyen al partit judicial del Vendrell. 

EIs or!gens del top~nim del Pla de Nanlleu s6n obscurs. Es parla de lli
gams amb l'analoga pobláCi6 de la plana de vic i de l'existencia d'una anti 
ga Quadra de Manlleu de Selma. Si més no, en un fogatge de Selma de l'any 
1358 consta "Berenguer Loren~ de Manleu". El poble de cal Fuster Planes és 
de creaci6 relativament recent, format i incrementat a mesua que s'anaren 
despoblant Selma, Bonany i Marmellar. 

Iniciant la sortida de la cursa, el marxador travessa el pont per sobre 
l a riera de Marmellar que, en aquest indret, sol portar un dollet d'aigua. 
Més avall desapareix en entrar en terreny pedreg6s de cal caries i únicament 
porta aigua en epoques de fortes precipitacions. El nom "Marmellar" és sin~ 
nim de "codonyar". En llat!, del codony se'n diu "melimelum", paraula de la 
qual es deriva "melmelada", confitura de codony. Més al sud hi ha les rur
nes del castell i el poblet deshabitat de Marmellar, al peu deIs quals trans 
corre la riera. 

A la part oposada del pont hi ha un cam! que s'enfila cap a un gran ca
sal proper anomenat la Quadra. Al segle XIV ja hi ha esment de la "Quadra 
de Puigloret del terme de Celma, qui és den Bertran de muntagut". La Qua
dra conserva una torratxa quadrungular molt modificada i arrebossada. En 
una elevaci6 immediata, dalt d'un timbot, hi. ha les rurnes d'una casa for
ta a la qual es d6na el nom de la Guineuarda. 



Tot seguint carretera amunt , després es trenca a la dreta per un ample 
camí que porta al proper a grupament de can Figueres i can Galofré. La fa
mili a Figueres habita aquest cas a l ininterrompudament des del 1300 segons 
documents del seu arxiu. L' actua l cap de familia és un erudit estudi6s que 
esta elaborant un documenta t llibre sobre el éastell i la comanda hospita
lera de Selma . Porta ja realitzats dos gruixuts volums mecanografiats. 
QUant al casal veí de can Ga lofré , podem dir que en el fogatge de 1358 COffi 

t'a "G. Golofre". Altres cases d'aquest agrupament s6n can C~letrus , can pep 
de l ' oli , can Gori i can Pau Rector. 

Pass ant a free d ' aquestes cases se segueix en direcci6 al proper torrent 
de can Figueres, que es travessa i, pujant sobre la riba oposada, es conti 
nua per un altre camí-pista fins a un altre agrupament, el de can Cendra . 
Aques t compta amb vuit cas es . A més de la que d6na nom al conjunt , hi ha 
ca n J oan Gri ll , cal Mas over, can Magí Grill, cal Cego , can Paude la Rosa , 
can Grau i can Pau Rector. 

El marxador , tot s eguint un camí paral . lel al torrent de can Figueres , 
es dirigeix vers el muntanyam proper . Enfront hi ha les ruínes de la mas i a 
de ca l Pataquero i,a certa distanci a, l'agrupament del Corra l Nou. A l a dr e 
ta , a l' a ltra part del t orrent , ' la ve l la mas i a de can Card6 i mol t a pr op 
l a casa nova , de construcci6 moderna . 

Es traves sa novament la riera, passant a free d ' uns platans i per un co
rrio l es puja f ins a l a font d ' en Card6, seguint després un cami planer pe r 
a deixar - Io i baixar novament al llit del torrent que travessem per sobr e 
un taul6 . Es fa cap a l ' era i masia de can Lli6 , arran jada per a habi tatge 
t emporer , i gualment com a ca l Xivetes, que hi es ta quas i tocant. Ambdues ma 
s i es' es de ixen a l a dreta , com també el torrent , que aqui por ta el nom de -
f onda l d ' en Benet . 

Si segulssim f'onda l amunt podrí em anar cap a la cova Negr a , int eressan t 
cavi tat poc explora da i que e n la darrera guerra civ i l ser v í de r efugi a 
per sones que no vol i e n incor por ar - se a l es darrer es lleves , quan la contesa 

e s tava ja deci dida . 
El marxador passa per l ' er a de cal 

Xivetes i després vor eja unes fe i xes 
d'oliveres on el camí s ' ha per dut , sota 
les llaur ades . Se~¡e i x després una zo
na d' arge lagues i gatoses f ins a desem 
bocar en un cami de carro , que al poc
es deixa , agaf an tuna drecera que es - -· 
talvi a un gran retomb . 

Per camí planer .se seguia paral . lel 
al fondal d ' en Benet . Dalt la muntanya 
es veia la , caseta i l ' antena amb panta 
lles paraboliques d ' una estaci6 repeti 
dora del servei telefonic . Hi ha al - -
tres estacions més dalt la serra de 
les Ventoses i a Ramonet , prop del Mon 
tagu t . Es deixa, tot creuant- Io , el -
fo ndal i, pujant per una branca tribu
t aria es fa cap al collet de can Ferre 
r e s i al poc es troba aquesta mas i a , 
que té una fon t propera', on es pot fer 
un descans o 

Aquesta masia del terme de Pontons 
sembla que conserva en alguna fa~ana 
ves ti gi s de fort i f i caci6 . Es nota que 
ha estat objecte de modif i cacions i am 
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pliacions al llarg del temps . El nom 
de Ferreres apareix en un document da 
1314 referent a un litigi entre el se 
nyor de Montagut i l ' abat de Santes -
Creus , que es disputaven la propietat 
de l'indret. El cenobi fonamentava eB 
seus drets indi cant l'adquisici 6 feta 
el 1272 de la "Quadra de les Ferreres". 
Actualment la masia esta en cam1 d ' en 
runar-se totalment . 

Des d'aquesta masia, s i el dia és 
clar , pot contemplar- se una espl~ndi
da panoramica de la plana dels masos 
de Bonany, avui dia plena de xaletets 
i casetes d'urbanitzacions. Fa de teló 
de fons la serra que transcorre del 
punxegut turó de Montagut (962 m) al 
de Formigosa (995 m),carena que forma 
part de la serralada d'Ancosa. 

Sortint de la font i bassa de Ferre 
res es baixa per corriol esborradí s 
que transcorre entre ermots. No gaire 
lluny es veu una cabana de pedra seca 
i que normalment , en dies festius , es 
veu forc;a concorreguda de vis"itants 
ocasionals , cac;adors, boletaires , etc ., que en fan centre de pantagru~li
ques farres. ~s la popular barraca d ' en Tofol , lloc de concentració ideal 
dels esporadics cac;adors del senglar , aquest porc silvestre que darrera
ment, ~ gracies a les urbanitzacions , ha experirnentat un ·increment extraor 
dinari. Per sota es veu el gran mes de la Torrica. -

Es fa cap a un altre collet on s ' enllac;a amb una pista forestal que ens 
mena a les despulles de la masi a que era can Gori. En el curs de preparaci6 
d ' aquesta cursa , tinguérem ocasi6 de local i tzar , prop d ' aquestes ruí nes , la 
boca de l ' avene del Gori , que , de momen t , . té una profundi ta t de 14m . El re 
pla final del pou es troba ple de cadavers de porcs , vaques i equi ns que fa 
ren llenc;ats morts en el que se suposava idoni canyet dels irraci onals , llury 
de creure en les greus responsabi litas de contaminació que comporta un fet 
semblant en terrenys carstics . 

Es davalla pel fondal immediat que porta el mateix nom que la masia enru
nada . S ' enllac;a amb una pista f orestal que davalla per camí planer , vorejat 
per mates de boi x gr~vol. El deixavem per a segui r per un corriol que dava-
11a vers el llit del fondal del Gori i que podria correspondre al que en el 
segle XIV era anomenat "Grau de Ferreres ", sender que menava al di t alesho 
res "Brac; d 'Infern". Es travessa el llit del barranc i se segueix davallant 
per la riba dreta . Es passa per sota d ' alguns peti ts penyals i monoli ts , un 
dels quals aparenta la testa d ' un guardi a c i v i l , amb tricorni , naturalment , 
i es fa cap a la carretera enqui tranada del Pla de Manlleu a la cruí lla de 
Bonany . Com hem di t anteri orment , aque~ta car retera , teori camen t , ha de por 
tar del Vendr ell a Santa Coloma . Actualmen t queda detur ada als encon torns -
de la masia de l a Galcerana . Esta projectada per tal que , passant pel coll~ 
del Vent i el mas de l ' Albereda , enllaci amb Esblada , pero la cosa va p~r 
llarg . . 

El tros enqui t r a nat que t r epi tgem es bastant recent o Als anys trent~ la 
carretera quedava deturada al trencall de can Cendra del Pla de Manlleu , i 
les obres de perllongaci6 s ' allar garen molt . La vall d ' Infern , fen t honor 
al seu nom , presen ta sectors on les esllavi ssudes s6n freqüents . Durant 
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molts anys un mal cami 
car rete!' enl lac; ava Bo~ 

any amb el Pla de Man
lleu . Quan fem cap a 
aquesta carr etera tenim 
aques t poblet re Bonany , 
que ens evoca feli c i ta
ci ons postnadalenques , 
sobre nostr e mateix , a 
la-ri ba oposada de l a 
r i era de Valldosser a , 
que és e l nom d ' aquest 
curs abans d ' internar 
se a la v all d ' Infern . 

El poble t estA s i tuat 
a 580 m. d ' al titud i e n 
t r e ell i Valldossera 
comptabi l i tzaven 56 ha
bi tants a l ' any 1970 . 

Ti rem ar a car r eter a ava ll , seguint les a igUes de la r i era , i al poc te
ni m davant nostre una. t rinxera oberta e n un contr afort roquer que davalla 
cap a la torren t era . Anteri or ment a l ' obertura d ' aquest esvoranc , el cami 
de carro pr eexis tent r etombava el contrafort , on ara queda amagada la cu
riosi tat geologi ca anomenada la Roca Foradada , portalada natural que era 
con s i der ada por ta d ' entr ada a la vall d ' I nfer n. Hi ha la llegenda que diu 
que s i hom , home o dona , pos aX dins aquest pont , aconseguia elevar amb el 
propi esfor c; les pedres que const i tueixen la ll i nda natural , sofriria un 
proc~s t r anss exual , soluci6 que es tal v i ari a arnés d ' un , s i .t i ngués forces 
s obr ehumanes , traslladar - s e a cl íniques nordafri canes o escandinaves . 

No és d ' estr anyar que al segle XIV veiem des i gnat aquest congost a.mb el 
nom de Br ac; d ' Infe r n , per l l ongaci6 superfic i al de les pr ofundi tats de l ' A 
ver n . El parat ge , en s i , en un engor jat vor ejat per c i ngleres que periodI 
cament s ' esl l avi ssen i amb r oques d ' e~ 

tranyes f ormes i de precar i equ i l i bri , 
amb llegendes de dimoni s , bruixes , e n
can t aments i re lats més ver i di cs de r o 
ba t oris i assassinats , no era un t r a
jecte massa abe llidor , i més en les 

- boi r oses di ades de l ' hivern , per a t rm 
s i tar~ tranquil . lament . 

Pas s ada l a Roca For ada da , s egui m per 
s obr e uns enderrocs pr ocedents de 1 ' 0-
bert ura de la trinxera . Segui dament un 
corri ol daval l a cap al ll i t de la rie
r a . -AllÁ v~iem una rudi mentari a rescl~ 
sa i un corriol que puja f in s al poblff 
de BoAany . Aquest caser iu no fa massa 
ánys queda practi cament deshabi tat . 
Avui , la majoria de les cases han estat 

~ arranjades per a .fer- hi estades de cap 
de setmana . No massa lluny hi ha el dd 
men anomenat de Valldossera (santuari
que queda un xi c allunyat) i que en el 
seü~ dia" fou un veritable esdeveniment 
arqúeo lo~íc , per trobar- se fora i mas~ 
"l ponént dels l í mi ts assign'ats pel s e~ 
p<:'r 1:s com a frontera de la cultura m~ 
901itica . Actualment esta di ns el r e-



cinte d'un xalet de la urbanitzaciÓ dita Ranxos de Bonany. 
Travessat el llit de la riera se segueix per la riba dreta . Es baixa cap 

al llit del torrent quasi a frec d ' un gran roc, aparen tment en precari e
quilibri, i que al dir d'algú es mou s i hom tracta de sacsejar-lo, cosa di 
f í ci l de creure . De totes maneres hi ha qui reivindica ser propietari del
pedrot, i en algunes ocasions ha fet valer els seus drets per evitar la se 
va de-strucciÓ, com succeí recentment , segons diuen , quan es construí la pro 
pera presa de r etenciÓ. No fa massa anys h i haví em vist un pi crescut so-
bre el penyot. 

Passada alguna esllavissada s ' arriba a les ruines dels Molinots , restes 
d'un molí escalonat que sembla que recollia les aigUes de les dues rieres 
de l ' a iguabarrei g en qu~ esta situat . A la llinda de la por talada es pot 
llegir: S P H ROVIRA AN+1 850 . A més dels noms dels Molinots i molí d'en Ro 
vira, també és anomenat molí de Bonany o de la Casa Nova. Es diu que enca~ 
ra funcionava a principi de segle . 

Des dels Molinots un corriol davalla fins al llit del torrent . A la part 
oposada de la barranca da hi ha un sector de cinglera eSllavissada, on es 
manté e r ecta una gracil agulla roquera. El primer "escalador" que hi puja 
fou un pastor que féu la grimpada lliure per guanyar una juguesca . La dava 

llada fou una tragicom~~ 
dia que ha deixat cons
tAncia en la mem~ri a deE 
bonanyencs . Temps era 
temps, existia un camí de 
bast que remuntava el to
rrent de les Anyerigues , 
paral . lel al llit o re
muntant els costers -en al 
gun indret . Les torrenta~ 
des i la vegetaciÓ han 
malm~s o envait el corrid 
essent precís seguir un 
acc identat itinerari mar
cato 

Es passa pel costat d ' u 
na cinglera abalmada ,part 
de la qual ha caigut so
bre el llit de la riera . 

Poc més enlla , el pas queda barrat per l ' aigua d ' un gran p~lag que normal 
men t ocupa una clotada d 'una r i ba a l ' altra . En ~poques de sequera, com 
l ' any passat, l'hem vi st completament seco Per- camí assenyalat es remunta 
una de les ribes , grimpada inclosa , per a salvar a ques t obstacle. Més en
lla se~~eixen uns desnivells escalonats de roca estratificada que també cal 
superar . Poc més enlla , just en un aiguabarreig de rieres, deixem el llit 
del torrent per seguir un ben fressat corriol. Hem deixat a la dreta de 
l ' aiguabarreig el torrent sec, que formen els torrents de Romanill, la Cos
ta i la Galcerana, que baixen dels contl'aforts del Montagut i Formigosa . 
Anem remuntant el torrent de les Anyerigues fins a un altre a iguabarreig, 
on abandonem definitivament aquest barranquet i seguint un corriol que 
transcorre entre bosc mig talat, es fa cap a la zona de cultius del Garro
feto 

Passant a frec de la masia d'aquest nom, ens dirigim cap a la propera 
font, que deixem a 1 ' esquerra. La mas ia presenta sectors fortificats i res 
tes d ' un mataca. En el segle XVI aquesta masia portava el nom de "C arro -
fret" que creiem derivat de " querus fractum", o s igui, " roca trencada" , d~ 

nominaci6 que s ' avindria amb el paratge i mmediat , una cinglera amb nombro-

2~ 



ses es berles i roques 
fragmentades . En aq~ 
cingle s'obre la boca 
de la cova del Garro
fet , interessant cavi 
tat de 50 me tres de re 
corregut. 

Des de l a font ens 
diri gim per camI pla
ner fins el mas d ' en 
Bosc , a free del camI 
i ens deturarem en la 
propera font arranj a
da pe l s propietaris de 
la masia i maltr actada 
per mans incIviques . 
Bernat Andreu "dez Bosch" i G. Rull de "Carrofort" són esmentats en el f o
gatge de Selma del 1 358 . 

Continuant el camI planer es fa un gran r etomb a una· clotada. Per sobre 
nostr e es poden veure les ruines del mas del Puig de l'Heura . Poc abans 
hem deixat sota nostre les ruines del mas Botaric. Més enlla deixem el ca
mI planer i ba ixem en direcció a l a gran mas i a de l a Pbrtella, encara habi 
tada . El nom de "Portella" pot ser degut al fet que es troba en un coll -
que es partió d ' aigUes entre el Marmellar i el Gai~ i alhora enforcament 
de cam~. En el fogatge esmentat consta Torroella de la Portella , Andreu 
de Botarich i Borrada de Valldori a (1). 

Es passa tocant la mas ia, deixant- la a 1 'esquerra , i arribant a una.en
forcadura de camins seguim per l'es querra, ascendin t per una pista recen!. 
ment oberta vers .un coll que separa el puig de Selma d'un turó proper. Con 
torne jant el primer pujol per cam! planer se ' ns presenten a la vi s ta les 
ruifles del castell i a l poc les enrunades parets de les desguarnides cases 
d'un poble mort, s i tuat a 743 m. d ' alt itud. 

Selma ha t ingut una dilatada histbria. Pel s rodals de les res tes del cas 
tellot hem recollit gran quantitat de cer~mica ib~rica , i al costat de la 
font, fragments de s ílex treballat , fet que evidenci a unes primitives ocu
pacions de l ' home en aquells rodals . El primer esment documentat de Selma 
és data t a l 978 , citant el seu castell com a l!mit del de l ' Alba . El 1142 , 
Guillem de Sant MartI atorga cessió del castell de Selma a ls templers. 
Aquest orde tingué t ambé cases o comandes als llocs de Marmellar i la Jon
cosa , i en t ingueren el domini f ins a l ' anorreament de. l' orde del Temple . 
Al segle XIV havi a passat a la j urisdicció de l ' orde de Sant Joan de Je1'u
salem, propietat que mantingueren fins que la llei desamortitzadora de Men 
dizábal els en despossef.. Sota mateix del castell hi ha les parets d ' una -
robusta construcció j ussana que devi a correspondre a l'antiga casa de la 
comanda monastica. 

La guerra contra Joan 11 sembla que passa d ' esquitllada per aquest cas
tell quan n'era capit~ , el 1471, en· "Guillem Goloffre" , que ho era aixI ma 
teix del castel l de Pontons . El 1 661 constava que el castell estava en boñ 
estat i, al cap de l a serra (?), n'hi havia un altre d ' enderrocat, com tam 
bé una capella . Quan Selma tingué un protagonisme més accentuat fou en el 
curs de les guerres carlines del passa-t segle . 

Durant el regnat · de Ferran VII, i · dins del camp del més recalcitrant ab
solutisme , es distingeix en el Pened~s un jove oficial nascut a la Bi sbal 
del Pened~s, bon coneixedor de tots el camins i viaranys de la comarca . El 
comandant Joan Romago,;a acabdillav <.l un Cl pdrtida d' absolutistes que hosti
litzaven les tropes libera l s . A l'any 1 822 entraren a les viles de Vila-



, franca, l'Arb09 i el Vendrell,trencant i "afusellant" les plaques de la 
Constituci6. S'apoderaven de queviures i fugien per a cercar refugi a les 
muntanyes del Montmell,les Vento'ses i Selma. Bons coneixedors del paIs, 
aconseguiren sorprendre i derrotar prop de Marmellar els miquelets que eE 
perseguien. El 1834 el pretendent Carles n~mena Romagosa comandant general 
de l'ex~rcit car11 de Catalunya. 

Pel setembre del mateix any es dirigI a Selma amb ~intenci6 d'establir
hi el comandament general. Les tropes isabelines foren alertades per una 
delaci6 i rapidament acudiren ~ envoltar el poblet. Romagosa fou detingut 
en un amagatall darrera un altar de l'església, on l'havia refugiat el rec 
tor de la parróquia. Amd6s foren afusellats dos dies després a Igualada,
després d'un judici sumar1ssim. Pel juliol de l'any segUent, les muntanyes 
de l'entorn de Selma encara foren escenari d'una sagnosa batalla entre tro 
pes governamentals i carlines comanades per moss~n Benet Tristany. 

A darreries del segle passat, Selma fou visitada per l'excursionista Ar 
tur Osona, que en deixa una pintoresca descripci6. Comptava amb una vinte 
na de cases formant com un carrero Detalla que l'església de Sant Crist~= 
fol és molt espaiosa i de fabrica gbtica. Per altres fonts sabem que el 
llogaret estatjava veterinari, ferrer, fuster, paleta i altres homes d'ofi 
ci. A poc a poc el poblet s'ana deshabitant. Sembla que als anys trenta -
encara hi vivia una fam1lia. El 1965 els diaris publicaven la not1cia d'un 
projecte de reconstrucci6 del poble de cara al turisme, mes Pintent no ti 
ra endavant. Recentment se suposa que Selma era un lloc ideal per a l'ateF 
ratge de naus extraterrestres. Per la primavera de 1979 hi veiérem ins- -

tal.lat un campament d'ufólegs que, amb un seguit de miralls estrat~gica
ment plantats, esperaven atraure un OVNI, com si es tractés d'un ocell i 
establir contactes en la tercera fase. La imaginaci6 i la fantas ia seguei 
xen adquirint relleus superlatius en aquestes contrades. -

Sortint de la f ont de Selma es va seguint un cam1 de carro que ens porta 
a un collet proper 'a les restes del maset de la Porteila, que forma propie 
tat conjunta amb l a masia del mateix nom, per on hem passa t anteriorment.
Per un corriol de bast anem cap a la collada de la Coma on hi ha una pal l~ 

sa en bon estat . Cap a ponent es veu el mas anomenat Torres de Selma, que 
conserva bons aspectes de casa forta. 

Es va davallant per er os ionat camI de carro i a vol tes per corriols de 
bosc, en direcci6 a llevan t . A l ' esquerra de 1 'excursi onista , a certa altu
ra, es veu un mas en obres de reconstrucci6 . Forma part de la finca de la 
Campanera, una al tra casa forta on, segons la llegenda, hi ha enterrada una 
campana d'or. El bo del cas és que hom ha tract~t de localitzar aquest tre
sor utilit zant els moderns s i s temes de detectar metal,ls . Algú ens ha dit qte 
e ren s~bdit s alemanys. 

Es va seguint un bon trosel tdrrent de les Burgues, deixant-lo després 
per puj a r per un corriol fins a can Riu i a l poc retombant el mas d'en Pe
re Llarg. Enfront de can Ponet es deixa el cam! de carro per tal de fer una 
marrada i passar a frec de la rurnosa capella de Sant Miquel, que conserva 
una absida romanica d'estil molt r~stec.~prt davantera és de construcci6 
posterior . No té teulada i, s i no s 'hi po,sa remei, l'enderroc total no és 
massallunya . L'esment més antic que s 'ha trobat és del 1285 , en qu~ era 
anomenada " Sant Miquel de Celma". 

Retorna ts al camI-pista que seguiem, al poc entrem per entre les prime
res cases de cal Fuster Planes, o s i ho preferiu, de l Pla de Manlleu. A la 
dre ta hi ha l ' església , relativament moderna , de Sant Cristbfol, que subs
tituI a la de Selma. Al costat de l'edifici de les es coles es d6na per lles 
ta la cursa. 

J.V.B. 
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r A.E. TALAtA 
IX ~ J)'OIlllIIftA.OIO PaR _ ._---- ':"'. 

BI8L10TECA 

PLA. Da llABLI&U - v~ »1:nmmK - AAXIU 

BtapÑ metne ~ . ftfttraU_olcme )l1li1" 

Dala BOl'ti,4a al oClltrol. A 2.661 35 o 35 

Del OQDtrOl. Á alOCll1trol B 2-359 3.8 o 38 

Del OQDVol B al o_troJ. o 929 14- 30 44-

Del OQDUol ' o al oon .. o1 II 1.~ 25 o 25 

Del oontro1 D al OQD'tro1 S 2.261 41 15 62 

Del oontrol B al ocm'trOl. JI 1-148 14 o 14-

Del oonvOl "7 al ocmtrol G 1.634- 19 15 33 

lIel OaDvOl. G al o<m1irol. B . 1.484 19 o 19 

Del caD~l B al ccm.vol 1 2.886 J8 15 53 

lIel oaD_el 1 a l'aft'ibada j.:Z~ l8 O 18 

!Oh.la 18.581 ID. 4 he ~ m1nuta 

IX MARXA D'ORIENTACIO PER DESCRIPCIO 
PLA DE MANLLEU - V ALL D'll.'ERN' - SELMA 

Etapes metres minuts neutralitz. punts 
De la sortida al control A 2.661 35 O 35 
Del control A al control B 2.359 38 O 38 
Del cOlltrol B al control C 929 14 30 44 
Del control C al control D 1.654 25 O 25 
Del control D al control E 2.261 47 15 62 
Del control E al control F 1.148 14 O 14 
Del control F al control G 1.634 19 15 33 
Del control G al control H 1.484 19 O 19 
Del control H al control 1 2.885 38 15 53 
Del control 1 a l'arribada 1.565 18 O 18 

Totals 18.581 m 4 h. 27 minuts 
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IX MARXA D' ORIDTACIO PER DESCRIPCIO 

Dades t~cniQ.ues 

1m un dia de cel ennuvolat i que ens obsequiA un breu mOmBllt amb un m1- • 

grat i fred plovisc6, e'efectuA el paaaat 14 de mar~ la tradicional marxa 

per de9oripci6. Una an~cdota remarcable ~s la que part del trajecte des del 

Molinot al Garrofet, en qu~ es d1ecorre psl llit d'una riera de cura inter

mitent, i que en aquesta ~poca de l'any obliga a transitar-hi prudenc1alment 

sal tánt reguerots i gorgs d 'a1gua. El dia de la cursa eatava. completament sec 

passant-h1 els marxadors a un ritme m~s lleuger, que ele perjudica l'horari. 

La marxa s'in1c1a en el poblet de Cal Fuster Planes, centre de l'agregat 

del Pla de Manlleu, pertanyent al mun1cipi d'Aiguamarc1a (Alt Camp). Se se

guia cap ale nucl~e de Can Figueras 1 Can Galofré, Can Cendra, font de Can 

Cardó, Can L116 1 Can Xiretes, fondal 

f d 1 d 1 Benet Can Fer~re9, Can Gori, l~ Card6, Can Lli6 i Can Xiretea, on a e , 

d D g e la Portella, coll de Sel ma Foradadu, el ~olinot, el Garrofet, muS ' en o , 

les Comes, Can Piu, Can Pere Llarg, ermita de Sant Mirluel i eSBoles del Pla 

de Mam,11eu, final de la cursa. 

El control de aortida era compost per JuliA, ?amies 1 Lozada. 

Control de pas 1, situat sota l'era de Can L116. Control: Candela. 

Control "A (regularitat), situat a can L116. Control: Cllá i Dalmau. Lcngi

tull trajecte, 2.661 m. Horari, 35 minuta. Mi tj ana. 4, 561 '-;./h. 

6 30 in t) ituat al mas de Ferre-Control B.(TB~~st neutralitzaci , m u e , ~ 

1 "id 1 Ir. Longitut trajecte, 2.359 m. Horari, res. Controla, Vidal, Simon • u 

38 minute. Mitjana, 3 ,725 km/h. 
Control C (regularitat), s1tuat prop de les ruines de can Gori. Controla, 

L6pez, Mart! i Alegret. Longitud trajecte, 929 m. Horari, 14 minuts. Mitjana, 

3,981 lcm/h. 
Control de pas 2, situat a la Foradada. Controls, Sagarra 1 Castro. 

Control D (neutralitzaci6 , 15 minuts), situat al Molinot. Controls, San

~iguel, Castañer i Castañero Loneitud trajecte, 1.654 m. Hor¿ri, 25 minutS. 

Mitja.."la, 3, 970 km/h. 
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) 1 masia del Garrofet. Controle, Forgae, Control E (regularitat , aituat a a 

Mass6 i Farriol. Longitud trajecte, 2.261 m. Horari, 47 minutS. iilitjana, 

2, 886 km/h. 
Control F (neutralitzaci6, 15 minuta), situat a la font del mae d'en Bosc. 

Pérez. Longitud tra;ec t e, 1.148 m. Horari, 14 mi-
Controla, P~ rez , Borrull i u 

nnts. Mitjana, 4,920 km/h. 
Control G ( regularitat), aituat al maa de la ?ortella. Controls, Ferret, 

Garcia i Collado. Longitud trajecte, 1.582 m. Horari, 19 oinuta. j,íit j ana , 

4, 99 5 km/h. 
Control H (neutralitzaci6, 15 minute), ai~~at a la font de Selma. Controla 

Longitud tra;ecte, 1.484 m. Horari, 19 minuta. Mitjana, Usieto, Aragones. u 

4,686 km/h. 
Control de pae 3, situat al boee de la Campanera. Control, Forgaa. 

Control 1 (regularitat), situat a la masia de can ·Piu. Controle, Fraire, 

Bremon, Lacaea i Also. Longitud trajecte, 2.882 m. Horari, 38 minuts, Mit-

jana, 4,554 km/h. 

Con trol de paa 4, si tua tal' emi ta. rom8.nica de San t !lIiquel. Con trola, 

Ferrer i Mola . 

Control d'arribada, aituat al coetat de les eecoles d'E.G.B. del Pla de 

Manlleu. Controle, JuliA, Faroiea i Lozada. Longitud trajecte, 1.490 m. Ho

rari, 18 minute. Mitjana, 4,966 km/h. 

Equip de diatribuci6 i coordinaci6 de controla, Forgaa, Barce16, Buti,. 

Carbonell 1 Virella. 

Taneamen t de cUre a , Candela. 

La longitud total de la curea era de 18.454 m. i l'horari de mana, 4 ho

ros 27 minute. Sumant lee neutralitzacions, totalitza~en 5 horee 42 minute. 

Com en anye anteriors, s'editA un mapa del sector de la curea a tree co

lore dibuixat par A. Sagarra, i un opuacle amb el relat complementari, ela

borat per J. Virella i portada de J.MI Aleo. 

ParticipAren en la curea 89 equipe, clasaificant-se 88. 

JOAN VIRELLA 
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AIiKUPAClO EXCURSIONISTA 
· TALAIA 

Comero. 4· T. 6931257 

VlLANOV A i LA GELTRU 

R8IDl1ts a V1lanova, al. local de ltA.E.~ALAIA 
el Jurat ol.aElsU1oador do la IX W'.RXA n' O
RI::mTAOrO Pm D ;.nCRIPCIO, aob la preacmoia 
de 

Mm:EL \EIOL F. E. E. C. 

1.- No eS!le1X cap roolamc1ó 
1 ... J_OSoo;:EP=-JULIA~;::;.;:.,,;¡I..,;.LLODEf;¡¡¡;;·-.... ;;;;..... __ fALAIA 

Per . s'aQOrda dcmar la JOSEP CAIlJ:lEI¿ 1 OLLB TALAIA olassifi 0801.6 prov1s1ODDJ., ,....,.;o,,;;;o;;;;;,..,..;;;.;;;;,;;¡;;;;;;.;.....;;;...,;,:;;:;;;... __ 

jn trameea a loe ant1tats TALAIA NANUEL PAMIES I 13EWON'lB 
pert101pants, 001!l a bcma. 

2.- la olaos1f1cac1o es la 
segÜantl 

Rgrsa.l ~ Nome 

55 1 l:Dr1c G1b - Enrie ~tet 
61 2 llaman Gomez - L~o CJome8. 
76 3 Joan Font - Gano ~in 
23 4 l3al.d1r1 Barges - F. CastroEdn 
24 5 Joeep :sové - loan Ballu 
91 6 sara SolGr' - Jfscmi Fors 
39 ~ R. IIorvas - O arre 

~ Xav:1sr FranOGs - o. ~al~ 
9 J. M10ahe - J. s~ 

29 10 J. Cl.sriea - J. 
67 11 LEacala .. LL. DMt1nGO 
25 12 . T, I:IonUCIr't - l. GorIeZ 
36 13 u. Ap~r1cl0 - Ml P. Nlews 
37 14 A. ~08 - M. i:io1a 
75 15 J. 1, - J. Do eah 

~SIFlCACIO P1iR ~ITATS 

C1§!9! !iZlt1tat 

1 C.1::. MOLINS DE RE! 
2 U.E.C. 
3 C.~. ALIca 
4 C.B. PIRlNAIO 
5 C. B. PENEISS 

Punte EnUtat 

14-6-0-2 C.E. = 15-1-6-1 C.B. II s Rei 
16-3-3-3 c. o;. F1r1na1c 
17-5-2-0 o. E. lloUna Re1 
17-2-4-3 U.B.O. 
10-4-J-2 Ü.J:::.C. 
1B-3-3-2 U.E.C. 
18-.2-6-1 U.E.C. 
18-2-4-1 C.E. Penedeo 
18-2-3-4 u.:;;.o. 
18-1-4-2 c. ~. 1.1011 no Re1 
19-5-1-1 C.~ EoUns R.t 
19-2-5-0 U.i;.O. 
19-2-5-0 U.E.O. 
19-2-3-3 C.E. PanGdee 

l!!aU 
50 
53 
54 
59 
60 

Un cop oomprobat tot, s'a1xeca la reunio firman aquesta acta ele repreoen'tm: 
a.ss1atants a la oateua. 

vUanova 1 la Geltr1Í, a 1 d'a.'brU del 1982 
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CI.ASSIF-rC"CIO Di:! LJ¡ IX !~ •• ,d:.. ?&"l IlESCrÜ:FCIO. xxv DaRX.. S:'CIAL' 

~ Dors:,¡l NOI:!B 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
éi 
9 

- 10 
11 
12 
13 
14 

lt 
17 
H, 
19 
20 
21 
22 
2) 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 3e 
39 
40 
41 
':'2 
43 
H 
45 
46 
47 
4S 
4~! 

55 
6; 
76 
23 
30 
91 
39 
f·9 
68 
29 
69 
25 
36 
39 
75 
70 
4 · " 
42 
90 
81 

7 
49 
11 
34 
66 
45 
21 
72 
46 
87 
77 
27 
16 
93 
94-, 
8ó 
54 
33 
35 
62 
24 
50 
57 
26 
65 
88 
43 
52 

~rio t~b-Enric ~tQt 
H:.u:len GO¡.19Z- LluiG G0III8111 
Je;an Pont-Gene 1Iart1D 
:B(.r(,es- Fr-..nosc C. 
Jesc:; .Bove-JoE\n llaliu 
:;:,ra Solar-Jeroni. non 
Rafol Uone.s ·-Oc'tt.vl l"arre 
~v1er P.-Osear Coazalez 
Joan ~1oehe-Jordi Sellares 
Josep Clories-Joan SBla 
~.@da isC€ol ;,,-l!~ Llui_ D. 
rOl'tlSU Monfor't-IulIl Gomas 
Munal ApLlr1c1o-M~ Pilar N 
Amadau I~l.s-~rce G.-c~a 
Joeep ~ila-Joan Dom~nech 
P' Xav1er S -Mero. L"ur1 Jo. 
Josep Cuaoo-Pilur Gallego 
)JI 'LluiGa P -Anton Llecha 
3dur.rc! !;7tu'Unez-Jo:d1 P. 
Joan e ·-Joan Pijuan 
e Alcaide-Cerlce ~&rt1D 
German B -J . E.~o 
J. l'ladal.-~ . Iallen 
A.Izquierdo-Ricard G 
J Gonzalez-J Gil 
1: . !lontroie-J Ran!on 
filar ~cr1ch 011.e 
J. Gomez-Josep B. 
A. l'ontanala-J .:Miro-fill 
A 9P"a-l.I.IAurriprro 
J . neoa.ens-Llu18 U V. 
J R1os~ontse fUbau 
G. G1lr.eno-O. Celma 
VicenQ V -Joeep G 
Fe" D. -Xavier V. 
Jordi P. -Oristina C. 
Uontserrat R.~iquel e 
loan M -Sant1 ~l 
Anton G.-Enrie S. 
Joeep P . ...Joan P. 
Marta ae l~ P.-Ho •• ~ d. la P. 
Albert D -Isa.bel 1{ 
K:~rta Y.-.Bru ll. 
Xavior p , -Oriol B 
Pilar Cayuela 
Juncadella-aab&saa 
Pranceso S -Jsuae M 
Alroes Ll -Al~reC F · 
Sergi A -Jordi G. 

1 C.c:N!i\G ~{(;n,SICEIS:; l;, DE r~OLINS D~ R.':!I 
2 lllIO ::.:\.(,.,: :':S~C . If¡~L Di:: C.\T;'¡,tmYA 
3 a.:::r.?Ri:l 10~~!i:;)I01': r3Til LrCA 
4 C~;T;~:~ l::í.:C\::l3IO¡ IS'i'A .¡ 3L l'm:.mes 

14-6-0-2 
15-1-6-1 
16-3-3-3 
17-5-2-0 
17-2-4-) 
18-4-)-2 
18-3-3 -2 
18-2-6-1 
1e-2-4-1 
16-2-3-4 
18-1-4-2 
19-5-1-1 
19-2-~ 
19-2-5-0 
19-2-)-) 
19-2-3-1 
19-1-6-1 
20-3-)- 2 
20-1-7-1 
21-3-2-3 
2~-.3-1-1 
22-2-)-1 
22-1-7-0 
22-1-5-1 
22-1-3-4 
22-1-3-2 
22-2-2-1 
23-2-1-3 
23-1-5-1 
23-1-4-1 
2)-0-5-2 
2 .... 2-2-4 
24-1-3-4 
24-1-2-3 
24-1-2-) 
24-0-4-4 
2~5-2 
25-2-2-2 
25-0-3-4 
250 4 2 
26-2-2- 2 
27-2-3-2 
27-2-2-2 
26-1-4- 1 
30-1-1-3 
31-1-4-0 
)1-1-2-) 
36-1-2-1-
37-0-3-2 

"titat 

e 1:. ALIGA 
L:OLINS REr 
PI.:mNJ..IC 
l.:CLI!'lS REI 
V.E.C. AliOIA 
UEO GRACIJ.. 
U.E.C. 
VEO GRACIA 
C. E PEN'EDES 
U. E.C. 
.l!OI.n,s REI 
MOLDS REI 
V.:!!:.C. 
U.:E.C 
e B. p.E!'i::::m;s 
ALlCA 
'D :E . C. {HO.} 

C. Z Al,IGA 

e.B.ALIGA 
PBmAPORCA 
C.E.ALIGA 
'OEC-HOSP. 
e.E.p. 
o E P. 
O.lLw.LIGA 
m:c SAB'l'S 
U.E.O. 
CB PElEDES 
UBC-HOSP. 
UEC-COlUi. 
U.E.C. 
U.E O. 
lJ.Z 0_ 
C .•• IGUAL 
tJlX) SAB~ 
0.2.11. 
e B P 
CE~e 
e.E.ALIGA 
UlXl SAli'l'S 
tJEC HeSP. 
C. B.P. 
UEC SA.NTS 
11 :.::. e_ 
U.E.C . 
OEP~ 
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CLASSIFICACIO PROVISIONAL (Equ1.pa Loca1a) 

. L10e . Dorsal NOllls Ent1tat ~ O , 2 

1 63 Josep Planas-Eva Planas TALAIA 14 3 3 3 
a. 56 Joan Sivi11-Gemma Capdet " 15 3 2 4 

" 9 Jord1 Pujol - Montae Vila 11 15 2. 6 O 
G 59 Paco Escribano-Nuria Valls ACORO 15 2 4 3 
:6 84 Miquel Olegario-Miq.Olegar.TALAIA 1& S .l 1 
6 17 Joan 5alom-Roser Muela 11 16 1 4 4 
7 31 Albert Tubau-xavier Lopez 11 17 2 4 3 
8 92 Joeep MA Planas-N.Muela 11 18 3 4 2 
9 51 Pere Coromines-Assumpta .. 19 4 1 2 

10 71 Pere Fernandez-Flora G. 11 19 2 4 · 0 
11 12. Jasanada - 'Massana " 19 1 6 2 
12 73 F.A1caraz-Anna De Mestre . ACORD 20 3 · 3 1 
13 10 Manel Orr101s-M.Mart1nez TALAIA 20 2. 4 2 
14 41 S.Baig - Teres~ Pujo1 " 20 O 5 ~4 
15 28 Jaeint Conde-Neua r:Qr...as ACORO 2.1 4 2 1 
16 53 Jaume LLenas-Laura Cirauqui 11 21 3 2 2 
17 8 Montse Ort1z-R.Florene1ano 11 • 21 2. 5 O 
18 4 Josep Blanes -Pili Melendez TALArA 21 2 2 5 
19 74 El1seu 01 tra - M~c.oJlrCL. 11 • 21 1 6 O 
2.0 2. Güell - Güell 11 21 O 4 3 
2.1 20 Ramon Lopez-Carles Rafols . ACORD 2.2. 3 2. 2 
22 13 Manel Buaqueta -AlIlw¡¿p(;Q'iJIM<;;; TALArA 2.2. . 0 4 3 
23 14 J.GUimerá-Fina Roig 11 22 o 3 5 
24 22 X.Planes - J.Masip ACORD 23 3 1 3 
25 85 Rosa Farrás -~.LLQllas 11 23 1 5 2 
26 69 N.Fauquer-M.A.Ibafiez TALArA 24 2. 2 ~ 
27 15 Josep Bertran-~.~~ 11 24 1 2 4 
2.8 32. Petri L1orente- ::1.1l0(ml~ AcoaD 24 o 2 7 
29 18 R.Marti-M.Planas TALArA 25 2. 4 2 
30 47 X.Capdev11a-D.Farreras 11 25 2 3 3 
31 3 S.Batlle - M.Carbomel1 ACORD 25 1 2 4 
32 19 F.Montáner - X.Montaner TALAIA 25 1 1 5 
33 46 I.Marin - C.~bré 11 26 1 j 3 
34 38 Marc Avilés- (l~ .'. : ... :, .... i: .. _ 11 28 2; 4 o 
3.5 64 F.Sancho - R.Be~tran - 11 31 O 3 3 
36 78 C.Artigas -1A.Ar da.-: . 11 32 2. 2 1 
37 40 M.j.Rodr1guez - .~~ ACORD 32 1 4 3 
38 .58 Joan Font-Ll.Torné TALAIA 33 2. o 4 
39 80 J.MA.Ravetllat-M.del Amo tt 39 1 2 3 
40 S M.Juliá-J.Valentines 11 40 1 4 2 
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