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A.E. TALAIA
xx\/I Marxa social d' orientació i Regularitat per Descripció

XI Man<a Intersocial I d' Abril de l9B4

Ht#§tffirlr¡r s ra ta¡*ai'toL ets afittsta a entltat trlerrEoes,'$¡e
¡narocl:ln tra lltconcLe fcdolutlm vl¡tnt, e ¡nrt!,r ilsls 1g en¡ra ilicüet.
Ias l¡¡crl¡rclos dcls eqri,¡p, -conatltufts DoD üeú'Deno¡ce r€preeeatsate
rlo Ia ntolra utl.tet, ¡s.D{ilñr cf.irúa! a 1f^.8. Silat¡. oa¡rer de1 Co

,iT§ó 
I' tellfon'893.i2.r?', il§r dal. alla rQ 11 3t itt nr¡r,.-ile lc¡ 19 a lEs

H1_[o!r"4 prtlct¡ni terba GIE looie de lleütltat irre 4o ha€f¡ preo ¡nrta l¡ Gonl¡¡to Ory¡¡ltaado¡e.
EL soitcl¿ per aite¡Ilf 1toldr. ilo_cortlah ilels equlDg tlnatrü lloc e. I'A.E. hlcla-eÍ dl¡ Jl ilo u¡g del 198¡1, e les e0 h",- eñ presenel'a ilele itclógBt! drtEtttatr ürc{rslonltitea que Tul¿uln acolstlFñtÉ
!R!|!!! DTUiSCnIPTEIOT 3OO pt.. par rqul¡r.

-

Bs conengarü a doner la sortr.ara dele equ
tlu6 pe pieccatl cn rrctar{ gerd lnclos al
geÉ1t8ac10.

tgs a les I ilet rÍt1. lot aqgtp -gnrp dtequlps quo dets¡at¡rI liof

ET'IAg
.!ó:tÉ?rs eqrrlpE hsurta 6c dur uotxtlla f e1 dlstlütlu d¡tdentlfl¡eclo.oue
Ii correePoagul. Un cop fomlltzede lr&acrÉ.polo nmda podr{ oanvfar-s-e
un co[PoEeEt de l'o{utp aboao de la sov'r aoÉlúa 1p¡evla couuailoaclo á -Irortsnr,tgaclo 1 eooe¡¡tacto Der ir.rrt draqueata.
Oada-sntltet ¡rrEttctpant o¡mu.ril ua dcfegat, ef qunl eerü I'untca Dsreo.nq'fcqult¡áa per traclar ub ltor6a¡ltzccló.

--OCIrlE¡iLrcfOE -6EÍT|E *1rs 3 I:s 2o h., u¡ cop -!ct el go¡tol¿. es lltularl ers ilc-le&rta Ge-ca¡t¡¡ eátlt¿t lc ?a8qireld t eI¡ dl¡tl¡{lns ¿rl¿eatlftcacld co
rresponents ¡r llurr egul¡lg. ll¡ntá oe ¡rot ¡ecoll1r n tr, sortr.dá;- - --- --
IÉ door¡DeotrcLo ¿o¡rsl¡tirü onr
f .- D¡ Íulle ¡leecrlpttrr.-¡¡er anar do I*¡ sarttüa al ¡rlncr cqnt¡ro1¡

Er aquset ooatrcl eo loasr¡a eIa ftll'g ¡cr.:^aer.áI aegúeat t Ei¡t
_ t 'Elccqofraeot.

§OtEf,Dl¡
¡a.

Eg donarü aI Oaeerlu de Gu l5ullela ilel, tgms urn1a1¡n1 dr.Ple-

2.i 3tra.foll¡ dc nrtn per an+tar el ¡na Dsls cootrüls.
. 3.- E¡.8 ¡rgIc¡out'ü.
áIs -ñ¡Ils dcr:cttptl
3.- E¡.8 m3lelout't
4Is -ftIls dcr:cr1p¿1¡e Ja re lrdloat sl tc¡¡n ilo ¡xrrada cu olc control€ 1lce §.ltluaeg t sgltlr en q¡.I* trt¡. alxt cor¡ ta¡be ct' Dl Ja a:L¡na o ¡o_tr?r,lee r.ltJ;raes e a-¿uir ct' Dl Ja at¿ua o ao.

NAT/,C.IA

8l rr¡coa r totr ¡t¡ ut¡la a¡a,trrqq roturb¡t'rtr¡ Dsi.É..
. {Ir Dü¡n¡i, rtalr o.ineltrtrt rutt ¡ rr f¡vo¡tbbfrl totl r¡¡ad¡

$r üctfr trd,¡ ú¡u¡. rohtte¡ ortr uot rfr U¡r¡. cdcr¡16
rlt rltnr. oü,o. t trúll¡ür Fr qü o3raEl[ .qErtr oEf Soq¡ll,

.ü¡1¡ ¡rr rnryb, r¡D !a ú!:l¡ oÉat, !a ruyr ih
2OO ÉmreJ. t., I rb tE ,olr ¡aa.ln l.U.:LLtrt¡ abl¡ rltl¡lbb¡ '.

Jr anF¡rr r1t¡e¡ JoOl, I .¡oraú !lr!h! tot! .1,! rftrjr ál¡r rb ú
r.Érr¡'oo¡ r, FoDf¡¡.

Ef¡"rqlr 1 cHEr !G rEmtE- I I
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A.E. TALAIA
XXVI Marxa Social d' Orientació

XI Marxa Intersocial
I Regularitat per Descripció

1 d' Abril de 1984

ORGAtrIIZjiCIO
trrEl[ü"F;iiyro EXCtilisIoFrsTE r-úAIA orgünitza }a ](I tfÁnxA D'onrE¡rTAcIo pEB
¡rl§cRlPcIo-)ffiTr iü1R1L.1. SocIAl.

It[soRIPCrol{§
F6@f,iPqralaDiaD€totge].eufi}iateaentttatfcdierades,que
posseeixin Ia tlicencta federatLrra vigent, a paftÍr: dels 12 anys d.ed-at.
tres lnscrj-poious dels equips, eonstltuite pct dues personea repressntanta
de Ia raatalxa entLtat, es poalr{n efeoürar a IiA.E. F¿Ia1a, oarier de1 Co

.Eerg, 4, teJ.bfon 893.i2.5?, dea del dia 10 u,t 31 dc marg,'de Ies 1g a 1Ee
21 r3O h.
Hf podran partlclpar ta¡abé els socls de l-tentitat que 4o hagín Bneea Ia Comlssio Organltzadora,
EI sortelg per estublir t'ordre Ce sortlda dels equiBs tindrá 11oc aE. Tal"ala eI. dla J1 de uarg de1 1984, a les 20 l.-,; eñ presencla deLe
Aats d'entitat8 excursionlstes tue vulpui:r ass:Lstlr-hli
nBE:tS Df INSC.q.I_P_CIQ: 300 pts. Fe¡ equlp.

part

1'A,
dele

Es dona¡{ aI Caserlu de Can A6ui1erc del terz,e ur¡nlclpr¡I de Ple-
Es comengarü a-ilonar Ia eortila Cels equips a IeE B de1 nratt. Eot equlp -que i's prccenti en retard serl. 1nclos nI 6nrp dtec¡uips que deternlni t-ror
ganltzecio

E)üIIS
É[§TIs eE;ips hitu::ran de tlur motxl].Ie f e] dlstintiu d¡l-¿entlfixscio oue1Í corru'sponeul. Un cop forr¡aIÍ'tzada lrinscrlpcio noraás pcdrü. cÉ.n1,i.a.r-§e
un comlonent de l,equlp abans de Ia scv'i sortida l previa conunl.c._¡clo a -l,organitzacLo 1 accepfuruio per p'rrt dra,luesta.
Oada en-titat ¡:rri'ticipant .ltnoüen'rr{ uT.deJ.eget, eI qunl eeri. 1'unfca }erso.na facultgilc per trr¡etar a¡rb lrorgoaitzueió.
:i0CIn'IXI'lLiCIO
IT.-¿B|á-IT-G rñarg 3 I::s 2O h. , un cop _fet eI sortctg. eo 11iur.rrl a1s dc-
leg:1f,s de c¡du entite-b lir focume4tecid t elc diotíniius ¿rtdentlflcu.ciú so
rreslonents i: llurs equip§. T:',r--rbd es pot recoliir n 1a eortiúln.
Irs iooun$ntricio ¿or..,'i"itirl ¡n:
1.- 9ls fulls descrfptlus per 6rnar do 1a sci'"1da aI p¡i¡ler ctrntrol¡

En aquest co¡rl,rol es dóna¡an el.B firlls per :.¡irr áL .:e6üent t efxf
aucqe$i1r*lEentr

2,- fle frrlle Ca mte per anotur eL pas pele controls.
3.- ifls re6,]aneuts.
.;r1s ful"Is ('11+as.c¡'itr)tius Ja ve lndicat e1 tem¡:s d,c plrracla cn ¿Ie controls l.lcs ritJrrnus e segulr cn c:J:r t:=rm, rrixl, eol, t¿rube si hi la algua o no.

P¡r.lt¡JE§
ffil-riesct,us ricl{i r'i:¡xncors es concedir¿n guai}c paroicr: o'clS.grrtorlce.Ius lnntrc eor', a rito rie:

Una pereda de JO minuts.
- ll¡res pana.icc dc li ninuts.

A tote e1§ cür!Iol-- ué$se neutrslltzí¡rcio cs concüda1Í un nl.nut d,e neutre-
Liteacio pcr conltenear 1a pcrc1ur: de te;ips en 1a narcada iltborsrl.
iln ca}: Gas es ccncedl"ran neu'ür¡litzacions extrr¡ordia¡.ries dle caracter ürrticular¡ sl ca1Íe pcr 1,r bo¡ra mgrv¿r ile 1'cr-g*uit=tr.cío, 1to¡liti'rt organttf
zedor¿ es resery:: eI dret dt¡.J-ter.'.r J'es jri previstee.

coIÍiRo!§
f'ffEffi uns con*lrols p'.r esc+*Ír!. lrho¡.r iei1r üaulrH llII§ C§Il"rfOaS Fqlf eüCI:lr ITIIOF:¡ tg ¡i!¡-rsorti.ttg 1 ric I'rirribadtá hi h¿ruzü unu cont:.ois

dcfs equips, ; aCs de Ia -.' dcls e'.iuÍFs, ; r'rCs de la
,1ue est:rf:r §e¡crlts cn eI

CeI: i'ul]-s ¡ró ¡s Canad r: a,iull corrlr'¡;onent, i i td-tr_s, 1reu.plrrg¡¡ru¡it
neix€r :"ins ,1ue sf6uf ac:rbarle Ia prora. 1ui:1s no ¡s Conartr e co-

2 reg84
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A.E. TALAIA
XXVI Marxa Social d' Orientació

XI Marxa Intersocial
Regularitat per Descripció
1 d' Abril de 1984

i

,leluest Jgrat !od¡[ decldir sob¡e r¡ualeavor cor¡t¡:Bteaps +ue pugui es6e-vlnLr a Ia sortldla o e i'arrlbacla. f ücvent de I:r poás¿t-titát-de ruspendre-la provar coavocarü obligatorlaoest una reun16-de delegats Ce 1ei =entltütg_part,icipaüts, Ja situl per decisio de1 propt JuruÍ o be a petLclo de lrentitat orEanitzadora.

JIJEAT CI¡¡IS §ItrIC¡IDOTg1 conDongranr
- B1 Eeeldent 1cloa ueobree del CanLtá Cata-Iá dé Har¡ces,
- l[ras neabres de l,entltat organftza,clora J, eI deleget de cada una dla -les entltats Ia¡tlclpa¡.ts,
xL Jurat claseifloaüor e.e raunlra e1 dla 11 d'abrÍI aI rocaJ, de 1r¡t.8.Ia1aLa a Ies 19 h., per jutJar Les reclauaci'ons que srha¿i.n fet.
Ii'n cas rl¡ealxrt er, Ies voisclo¡s aue p¡rul.n tenir-l}oc. eÍ vot orjIilr cas-d'grpgt gq les vofu_ciong 1ue ¡g¿r¿in tenir-llo+, ef vot qúe hauráotorgat el Presltlcnt de1 ConltD Catalü-de llar*gts. o rápnegentarit aer e1otorgat, el tD Catalá-de Har*ee, o nápregentaá{ per elI
anonánat es conslderarü deter:nlnant.Lrentlts.t organivzaáora trcEeteiá ¡ru ca8a.'cntitst purticipant, dlntre delsr¡rentlts.t organiyzadora trafi,eteiá ¡r ca8a.cntitst purticipant, dlntre de1set-dics eegfieuts a la ¡euuÍ6 rler Jumt cr-aealflcácor, 1a puátuaciú ¡rro-vlsional de-llurs equlps.
Ics reclaeacions so6rg'a[uesta prntrracld provlslonal ser¿n atsges fins e1dla 6 de ¡nal8 del f984. -

TIORARI OIICI¡.!feif-fffiEEffc iO l:inuts deepr:es ile lrerrfbr.ds CeL d,¿rrcr e:¡uIp, un soF
co¡iunieot no será ailnesa cap iedlirnr,cj.ó sobre 1'ho¡ari co pud pÉia con-troIs,
:?1,'cr.'f.fÁcI0ns
fTiffifEá?tE hi i:aurl un lIibre d., ;'rcr'.,fl¿¡cicns u cliopouicio dole §lulps.
XI §.il05lg IC.: FII'¡JrI,S
@ obstaale per 1n ccle.bxrclo de Li* prq:rsr I€¡ cu¡r1 ¡roobstlnt, pod_ri. ec6ár alterede per 1'O:.-ganitzacio l suspcea per xcoril dels
deI€gets Ca les cntltats partici.¡r.lnts convocats pel Jurat dá sortiüa,
Is ñ!.lutrralidád Genera1- Ieportiyao o la Couparlyla Jrsseguradora Phoeni.x tra-
tino, S.,1. cobreücen ele ¡xrrticipunts dtaquesta lJurrra, pel §o1 fet üe.po-
seelr 1a targete de la ¡¡.!.E.C. C,en¿ueny, ¿r m+fs riel ¡lsc dlracciilents, de
les responggbilitatg ecollol¡i{luog pels tlenys -carrsgtg e tercereg personós,
no esportlvea, dintrc {le les condicíqns 1 1f-Eit6 flxaf,e pe1 lc.¡¡lanent de
1a DI.6.x'. o 1es conrllcions pi'rti,ct¡Iers üo la pólissa de Phoenli I¡utj.no,
Gr

'Jusrlcevol er:G Ero p!"cvlst. en aqucst re¿I::rrr:nt s¡r'tr-rc¡eo1t-sa¡one prrttoeui
pel Jurat c1e Sortidh, e1 Classificudor o eI Co¡rltÉ Ce-tall Ce Mal=es.

EL pr':sent re6lauont hi¡. ostat rpro:nt pct
bLeft flr¡¡(:s1.d rr:h l¿e norrlcs 1'1É'ents de Ia
!ruSI::S !:! (.',it;tLüt{Y:t.

fnnitü GErt.¡ltr Cn !'!rrcee i ésta-
.r'Ei;:ILiCIo I r T:Tf T.'.Ig i :.;üI; lsIO-

!,'Ii'.',¡'lCV.i I i,l C-'ETII - ll"ng 1982
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Seeeió de t'fw¡tanva

xr ¡,fARxA DroRrENTACrO pER ppscrrÉcrO

XXVT MARXA SOCIAI.

Comaxca: ¿Ñore

De la So:rtída af

-, Se surt del costat -d,rrrna
bar¡e¡r ascender¡t. Al rnome¡tt
tans i r¡n carnf .que ,porta a

cása
ve}.em,

1 diabrfl de 1 84

pqr.un camf-
ti:ta plaga amb: pIA
rer transvergal. i,La riera., Fem cap.a rffi

girem a la dleta..
De segnri'da arriberq,a. uaa'cruflIa de camius; ,agafem la.branqa esquerEa,.

que puja en-direccí6.a¡¡nes cases, les quals deixarem a llesquer¡a. Ef '

camf stestrenJ. i:davaIla lleugeranent.. A Ia.dleta tenim cultíus i qn caa

. E} camf va dret a Ia .riera,. Peró :iabans dlaz.¡ibar-hi e1 dgixarem i segrqi
re¡n u:t sénderó., a lr.esquerra, que voreja uns sembrats";.desemboquem a..urx

'c.amf-pista¡.a ]a dreta ens"qrleda ru pontet i la.riera. §egtrim.end,ava¡rt..
Tenim:'bosc a 1a dreta.i a.esquerr&. E.l qant puja, després planeja.i da-

vaLla suariment. A Ia d:¡eta segueixen e1s horts i a.]res,qlrerra comencen a
aparéixer plantacions d.'avellaners. ....

que tenim a la diret.a, .vorejant timbes telroses que alterrren a¡nb vegetació

A lresquerra veiem una.horta i unalsl¡ia. Gai¡ebé imnediatament trobenr
u:r camf , d ltesquerrar gue d.eixem. -Anem pujant una estona i al 'cap 

damr,rnt
de Ia costa veiem un 4ltre.camf ,. a llesguerla, gue-també,deixarem, i eon-

Es passa a free.d'u4s horts i d'un carnl que hi,accedeix. Els deixem. Se
guldameat hi ha un ca¡f confús gue travessa ]a riera, qgg qquf acostuma á
portar un do-l-I diaigra intermitent. Nosaltres continuarem vorejant 1'hort
i una petita casetar'Ere queda aI costat de1 'camf , prop drula mina. Ltholt
acaba en urres timbes de terra on hi ha excavat un habitacler

EI canf puja i pla4eja tot,qegui!. §egqqixen alterna¡3t.a.qleqa i a qs1
qT¡erra. els avellaners per entre bose, acabant per predominar-hi aquest.
El bamanc es va estrenyent. El earnf .passa just ara vora.la riera, que
portem a Ia d:reta. A lresque:rra veiem r-¡n camf pujador, que deixarem. EI
nostre caml fa.una corba. Ec aquest punt deixem, a Ia dreta, un caml que
travessa Ia riera i va rnr¡ntafiya ammt.

A lresque?ra stinicia uri hort tancat per uria filfer¡ada. E1 caml bifur-
ca i agafem Ia bra¡rca esquema, que passa a ran de ltho:rt. Passada 1a tqg
ca e} camf esdevé corriol, bi.turca, i seguim Ia branca dreta. Els endin-
sem en un fondal lateraf i anem a parar aI eostat dtuna font amb bassa,
on e1 marxador es pot proveir dtaignra.

IJriadLet forma una raconada ombrlvola, ad.ornad.a druna vegetació e¡rfiIa-
dtssa,

Deixem ta .Font i seguim un cor¡iol ascendent, que passa per Ia :riba opo
sada. Passem a ra?1 drun secrtor roc6s. Deixarem altres cor.riol§ que pugen
i seguirdÉm pel situat més a 1a dreta, que Planeja i després davalla sobre
terreny r¡na mica confús. A¿irem trobant senyals de 1-rorganització.

1

.*;f. Id@
B,BTIOTECA
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Desemboquem..a.r¡n calnf de.carro i et seguim, a Ia fl¡'s¡¿, en sentit des-
cendent. Quasi immediatanent ef deixern i eontinuem.per u:r carrl¡pista, en
direcció a lresquerna, que planeja.

Piral ,1eIa al nostre camf, a tá d¡éta, ens torYra a quedar Ia:riera dta
bans, de cr¡rs inte:rmitent. P€r uE nomerrt el caml queda aI seu nivell i á
la dxeta veie¡n un pont diobra, amb un caml aL damwrt que Ia travessa, pe
rü eI d.eixa:rem. Immediatament ens tornem a er¡filaf.. A la dreta podem veu
re Urrs horts i un altle habitacte sota ¡,ulres.timbes terroses. A ltesguerf
Dár tornem a tenir eamps d.'avel.Ianers sobre telreny de pissarra. I4és en-
davant comenga a p::ed.oninar-hi e1 pir flue ens aeompanyará d¡.¡¡ant molt bo
na Part de }a eulsa.' ;

El cairtl travessa 1a riera, gue. ala ens queda a liesquerra. Un eop creua
da, e1 camf puja i retomba, Hi veim i¡n tub de sondeig. Passem p€r sota
druna lfnia d:a1ta tenéió. El camf eomerega a davalla:r, bifurca i seguim .

a lresgue:lna.
'Més enáavafit creuern altra coP la ¡:iera. A l|esguerra tor.nem a tenir

camps dlavellaners; eI camf hi tra¡rscorre pe1 costat, planejat.i. pujant.
Daírera nosire deixem una branca que va cap a la ptarttaci6.'EI camf bai
xa suaument i passem per damunt drun pont. gue travessa La riera.' Per ta'dleta serns ajunta r¡n canf , fozmant.r¡na er¡Il1a.'segnrim Ia bnan
ca dr.eta, gue puja pe]r un pendent bastant pnohl¡íc.iat; després plafrej.a. -
¡a pista es. bifurca i pnenem Ia b¡ranca eequerra. Cóntfauem plarlejant.

Trobem una nova bifr.¡¡caci6; seguim a lresquerra, baix¿nt.'lIeügerament.
tYavessem r¡n fondet i pugem.

A1 cap druna e§tona deixen. un caml pujador, a Ia 'dreta, i continuem
pef més -fressat; planeja i fa cap a una confluénci.a de baffancs. Aguf
er caml :letomba, puja una mica i desemboca a una pistá; l-a travessem i
segtrim per un corriolr gu€ neix aI davant mateix, pu.ja de manera molt
sobta¿a per damunt de roca pissarrosa i es va enlai-raat. gradualment.
!,fentre, a lresquerra, ens queda un fond.al.

s*gui* .r*u U¿"u estona fins a t::obar u¡¡ arbre. assenyalat amb wres sage
tes indicatives.dtun co:¡riol.et, a Ia dreta, que hau:lem d.remprendr€¡ ilnlh-
tanya amu:lt. És herbés:i tanbé confús, pel que caLd¡á parar esment er¡ els
cblors de ltorganització.

Arribem a rltaa era adjunta a una masia de teulada.eudqriocada, on trobem
el eontrol. de neutralitzaeió B.

r o o r r a t a a o o a o a a o a a a a a a a a a t t r a a a a.a . a a a a a a a

De la §o:rtida al cont¡ro1 A
De1 control A aI control B

No hi ha aigua.

4,85r rm/h.
3,712 ra/lt.

I bis 84
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h.E3_T4,LATA : secei6 4e Muñtar¡J¡a

XI ilARXA DIMTENTACIO PER DESCRIPCTO

Comarca! ANOIA

Del coatror B a} coatrol D

sortim de] control i seguim un camf
nig de bosc. A l.resquerra tenim un f

Desemboquem.a una plsta de rtr:ntatya; 1a ségruim Per lresguelra. Veiem
lés réstes del- que -tou una masia. Pessen per: sota drr¡na lfni'a éLéctrica-,

oe segruida la pista bifr¡rca i prenem ra branca dreta, que baixa' Et ca
m{, du:¡ant urra estor¡a, planeja i davalla per d.arm.mt de terrerys erosio-
yrats per les pluges. ' ..

Srar:riba a u¡r indr€t des dton es contemPla un esploldorós, paisatge.
A Ia dreta.hi .ha lm extens camp de cultiu, 'Limitat al foas per .un pa1
drelectnicitat, darreia det qual sterrlaira un lloga:ue!,.i com a teló de
fons, les dr¡talryes de Montserrat.

pTop drufl cafip drar.braes fruite:rs, e] cannf desemboca a una P1afla, on eg
;l.Iacem amb un "¡¡1*pista, 

ql¡e seguim P'er. lfes'guerra.'A banda i'banüa,
camps de eonreu i més arb¡es fruiters; aI fons, l-ec:¡utües d'una masÍa,

El camf bifi¡¡ca; seguim per 1a dreta, planejant. tii vejen seryals de
sende:: de gran recomegut. Es Passa Pel costatdiuna casetai AI déssota
conlinuem teniut caillps de f:¡uite:rs. EnP¡ont veiern una gran masia amb tor
!.atxa ádjr:nta; ens hi adrecem. Quan hi so]Ir a ProP, deixeir eI camf i P€
sem per €ntnonig de Ia masiá i druna .bassa exeavada. ,

oeixen Ia masia a lresquera i'errs endinsem er¡ e]-bosi. EI sender6 és
de pinássá i tjranscorre peI 1lon druna semeta. Quan davalta i retomba,
eI :deixérr i conti-nuem pe:a urr altre,. a 1& dreta, que eorlre Paral..]ef a uas
pals dreleetriCitat. Er amiba¡ a1 seget pal, tornem a d,éixar e] ca¡nf. i
girem ara a i'esquerrar per ua'noü corriol qpe,davalJa. Pocs moments des
prés, srs decantem cap a }a dleta;'Passem pe:r damrmt drull caml de roea i
pedra. (Alerta, pe:lqué hi trobare4 senyats d,e color diferent druna cr¡rsa
antenior.). ' i 

:

E1 co]fiol, que btlea a transcór3en per alarm¡nt dlt¡¡la §e3reta, ens mena
verE 1'ábsida drr¡na esglesfola castellera. 41, for-rs, .a 1t€9quema,. una
gran masia¡'A 1a dreta, aI l1irRy, podem vel¡:re una irportant earretera'
de la qual,ens arriba eI brogit dels cotxes que tri traasiteni
. En ariba¡ p?op de les. rutnes' Prenem un corriol, a }'esgubrra, que as-.
cendeix cap al. peu de rrabsis
a t . a a a a a a a ,a a a t a t a ¡ I a a t t a a. a a a a ó a a a a a a o a a a a ¡ ¡ ¡ o ¡ a a a I a a e'a. o a a . a a.o a a . o a a I a a a a

E1¡ aquest punt hi ha 10 n-inuts de neutralització a fi i efecte de Poder
visitar les restes del castelJ, nitjaneant un corxiolet assenyalat. (Hi
ha coat¡ol d.e Pas ) .

aa a a a a oa a a t a a t a r a rI I a a a a a ¡ a a a aa a a a aa a a oa aI I a aaa aaa I a a a a a t oa a aa ta r aaa a t a a t

situats novament aI peu de lrabsis, segrrinr lritine]rari pel co:riol r {üe
ara baixa bastant fontament i gira de segrrida, a Ia dreta, tot segn¡int trtÉ
paret rufnosa. En e] pu¡¡t on Ia paret finefrc i es Sorma una placeta, aga-

2
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fe.$,1rn corrio1r, a l'esquerra, que baixa.fo:¡t perl entremig d.e bose;',..fa un
tonb a la dretá, pássa per entre ba:rdissa.ir-pocs mét:res nés eiülár.:bri-
xa una alt:ra ve-ga{gr,_a.rq:.1ap:g.'f.!9¡grgn:a, sem-pre de for¡aa ¡astüt "ácusa,
da, fins a fer. Éaf a u¡a Éiltá. (cái iixar-§e en e1s senyai.s):. ,:i: i.' i

Amibats a la p5.star..-la ¡eF4-T per,fa.d,reta. Stinlcia u¡a sriau pFiada.
Si eI dia és clarr.poA'i;án áivisá:, áttra vegada, per entre bosc¡:,tes mun
tanyes <Ie ltgntgg¡qat aI fóus. , .". 'l

pesprés ei eámf-pianeja i és ped:regds; aéiiem u¡'tiencall, a Ia dreta,
que pujá; continuem planejant I davarf.ant suaument.

El camf :retomba i descendeix a Lresguerra. AJ.s poes &etreiE eI deixem i
eor¡tinuen'Fer trr- corrciol , a'.Ia.dreta¡ que travessa. r:n fond.alet i puja. per
ila¡m¡nt de pis roc6sl despnés-el .ia¡rf- ¡rlaneja.i s'endiLsa en el bosc."

Enllacem'amb'un corriol.,tr'arrsvelrsal i eI se.guin en direcci.ó a.la d,reta.
Puja i p1aaeja.. Aproxirradament u:es 25.metres abans'que qracabi eI bosc,
ti'obem un.corriof esbor:radfs, a ,1 lesquerr-a, e-1 qual seguirefri; affuest-trans
eorr.ne a 1& vora'.de les res.tes drwr marger'.'('tti-ha senyals).,

Fem cap a uns canips de conreu; eLs voregem per lresqu-erz.a, dibuixatrt ufi'
retomb'..'i' deixalt algutrs. corriolets 'bastant. conf.:r¡sos¡. 4 mig. retomb i de ci
ra A 'una petÍta. cla¡ia¡ra sernyatitzada, agafem rrn corqiol "bas.tabt- esborraE
cap á Ia' d,reta. ., i '

ef c",r¡t transcolre pejr entre bosc, segnrÍnt sen5pls de llorga:rj-tzaci6.
'.IF¡n cap 'a una imasia eni"t¡r¡adar'que ianem vorejant¡ 'deixant-].8.a Ia dreta.
Continuem per et?e bosc;,:pen un.eorri-ol henMs, fins ar¡ar a pqfa a un ca
mf de ear:ro, tanbé herbós, ql¡e seguim en éirecci6 a l,resquerra.

Hi- ha un co¡l¡io} que balxa nolt..fort, á lresquerra, g[€.deixern. A1 poc
. veiem un pi inclinat, a 'Ia'dreta, :áJ- {r¡al: ens úirigim, -intenrant-nos, rto-

vament aI bosc,.i segrrint' caml ass,enyalafl¡' ,; .. :-.. : .

. A1 Poc temPs trobem uaa ca.üana de:Pedra s.esa.i. 14- íetonw l. -Ia deixq-q
a ltesguerra. Despnés'veÍem üfla:ráItra...construcci-6 ,singul-af+'en fotcna de
falnadr¡rar' {t}€ dei.xern també; a.Ii'esquerrd,. .. - -: - .. - ,'. :..-

Seguidaarent saltem: l¡ns anti,es malges de feixes f.q conrer,u; Ef camf .bai-
xa.i 'd€sp:rés pfaneSa;'Continr.¡em trobant ::senya']s de I'q-4ganlt4aSió.r:.AneF
daüaliant cap :a.u:na..propera einglera. A ltesquer4a, ,a1 11uny, veicm Ia
cdrretera.abaLq",esüerf,-tada,.'l arribFm a irn llo.c on hi ha,unes ¡qques abaL-
mad.es, pe1 costat.de.,tes-'quals'anem seguint, per caml gue plaaeja.

. A1 dláva¡rt tlru.lna,d,ta'questes balmesr, i'en llge 'convenientmer¡t aenyalitzat,
deixarem el eanf i eonti¡ua¡lem baixant, aLa d.e forma molt sobtada, per un
grau a f¡ee de .einglerá', :Oa1 :án€+,en -compte. ..

Un cqp d.eixat,'ailuest jgitaur- etr-,'camf. transcorre a 1a dretar._per? entrle
bosc i cinglena, fi¿s: anribarama'Sra¡-r,co-rrá:d la gua;l entren.,Aquf hi
tr:obem e1 controf. de ns¡tralitz:aciú D,,.i, .- . .r,: ..-i.:..'., ,.

. t: .,l ..

DeI .control B aI cont"ol C t,.4.662 .XmJb.
Del co.ntrol C aI .control D ,. 3 ,28O Ky,./h,. _. ..

I

2 bis 84
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A,E.TAIAIA

comátrca! AITIOIA 1 dtab¡ríl dle 1984

Del- eontrol D aI cont"ol F

Se su¡t deI ca¡nf situat' a1 peu de 1qs coves. Segrui&. en üirecció a
ta, en sentit asceadüt. Ibobgn un-bloe de pedra.amU r¡na sageta, de
no en f a¡em cas. Continuen pujant i desp:rés 'planegem.

1a dre
ra suá1

0l eamfr bifu:rca i agafen 1a b¡'aaca de ltesquelrar que baixa, t:navessaat
una.fondaLada. Tot just' lrhem trar¡essgdár €1 camf bifurca un-a dLtra vega-
.da i to-rnem á agafa¡r la b::anea esquerra. més eyidavar¡t és torna á ¡ifurca¡
i, tanbé, aquest cop, agafen Ia branea esquerfa, que planeja.

El.ior::i¡l grenlaira i ens permet de veu:le, a ltaltna:liba, les bogues
de les coves Eie hem deixat no fa gaire;'després planeja i. ar¡riba a un pis
de pedra, al mig dfr¡n fondet, que travessa:rem en dfagqnal, diligit-nos cap
a i¡n bosc, deíxant el llit d.el .eofldet a ]-a dreta.

EL camf és confús pel brancatg€r perü ilegudene¡rt senyalitzát. A trresquer
na veiem Ia torre druna lfnia draita tensió, pe:r sota de }a quat hem pás--
sat antériorment.- ioo[¿rta*i bo.". A:lriben a r¡na crarÍana I poc després a rr] retomb de plg
t8, 1a gual seguim a ]tesquesfa; planeja i reinuata 1].rugérament. Tenln a
ltesquenra una fondalada, que va a paralr a üfla ánplá balma ioedsa.

EI camf passa pBl damunt de1 sostre dc Ia baIna,, [ot Just paásat aquest,
deixsn el. camf í agafem un co:rrlol a Ia dtreta, entremíg de,bosc, para1.Ie1
als pals gue.sustenten una lfnia eIéct¡rica. Et corrÍóf. éÉ pujador, Al. cap
druna estona planeja, i és en aquest ñomerlt que d,ivisen enfront nost¡e
una encastellada magia.

Desemboquem a r¡ila pÍsta, que seguim¡ á 1á dneta, AI cap de poc tenps
angn a fer cap a una aLtla pista, inolt.més f¡:essada, que segulm en direg-
ció a ltesguoma. Aqul podem toJ,naÍ'a veure'senyaLs de sender de g:ran re-
corregut.

gL camf fá r,¡n reto¡nb per UJla zona,éntoIlad,a dtaigiua i fang. A Ia d"etá
tenlm uns ssrbrats Í a lr.esgue::ra,r¡n foadalet. Uns metres més enlLl dels
semb"ats, aga.Sem un cor:riol pujado:r a Ia dretar c¡tre hf fa cap, i eLs vore
gen per lresquerria, en direccíó a Lá cils&r Després contiauem per iJ¡r corrEf
gue puja entre mato}ls, sempre en La mateixa éirecci6.

A la dreta ens queda un, gran bloc de conglonerat i aL cap d,ru:es metres
efrs en queda un altre, més petlt, .a ltegquettra.

Arrlbqm a wr pátit hort. Fassem entrenig draquest l. d'wr diposit, a lres
queüra. Enfront de tres blocs de pcd:ra, el cor¡iol srad:neqa decldidament -
entre¡ls Ia masia.

EtrLlacem a un camf i Ita'gafem a ta drieta, en d,frecci6 a u:rs xiplrers; re-
tomba i passa per entne 1a casa t unes depeudéncies adjuat€s. A1s peus
dtr¡ns gnans blocs de conglomerat, agafem un camf-ptsta, en direccid a Ia
dreta. Enfnont nost:re tenim r.rna ámplia panorArriea de les m¡nt.lnyes de Uont
selmPat.

Passen per errtre r.¡ns sembráts a dÍfe¡ent nivetl. Bt canf bffurc¿ i aga=
fen la branca de I'eEqueffia, qr¡e coffe efltreÍrtg de dos gmans pfns amb els
t¡roncs coberts drheura. T¡rohem algun card tateraL que delxarem egtarit,

Hff ;"i;.[1.ffir*,H Ii3:: 
més .Eressa¿a. pasEern u*a fondarada on hr ha r'r ,

¿.
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A¡ribem a una cLariana on hi ha ün ca:irf a la dreta i u:r altre. a Ltesqup'r
ra; aguest-mo1t fressat. Els deixarem tots.dos. D'aquf stentreveu. ef magm!
fÍc massf s de1 Montserrat i af -pe§ .de f a ser¡:aLada un edifici hoteler. .

Pocs minutd despiés drhaver deixat ]a clariana, tbobem un camf de'carro,
he:nb6s, á lresguerra, gue hPurep de seguir; fa irna giragonsa i'baixa; r+-
tomba fortament a 1'esquerra. rrobem g-ran quantitat dresco:tqa i brancatge,
restes drurra tala.

E1 caml s,ésti.eriy i e1 braneatge augmenta. Aruibem a uns sembrats, e1s
quals vorejarem per Ia dreta.

Desprás drr.¡n munt dresbarzers, deixem els sembrals i seguim un corriol,
a la d?etar se$yalitzat. Sal'tem ¿1guns lnarges. EI camf tlanscortre. entre
roures i alzines. Voregem un marge de roca i d.eixem el Ilit dru:: fondal
a l- tesquerTa.

Anem a para'r a. una, platbforma rocosa en Ia qrnt es veu url pont naürral .
Soi'ti¡n dtaquesta plataforr.na per 1a dreta i salven i.m peti.t deslrivel.1. Pas
sem pe1 d.amunt aef Fpnt.

Un. cop passat.ei pont hem de davallar de la ro"ca, pel 1a dreta, segruint'
corrÍol avall. Ara tenim una vista comPleta del Pont nafufal.

EI camf bifimca; la hrarrca dreta va cap a1'-fondai i nosaltres continuem
p* 1'esguerra.

Travessem ]a fondarad.a; el camf esdevé més ample i lleugeralnent pujador;
finalitza er¡ uvr sector roqnerr: qFe seguim per lresquerla.

El col.rioL transcorré eriti^e'garriga. A ra 4reta es veu r¡l grup dtedifi-
cis e$ru¡ats. Hi ha dive¡r'sitat de conriofs pel que.cal estair amflts¿1 a les
marques de pintu::a de trorganitzaCi6.

Anem baixant,'salvarrt uns desnivells de roea conglomerada. Fem cap, ailcl
a urr ca¡np'ermotat, e1 qual aitecfi voreja+t per ltesquema. Ef ca4)sfestrerry
i ens cortdueix a un altre erniot, que travessem perpsadícu1¿r'nent¡ e¡r direc
eió a r¡¡res rrrtnes. ''

¿rribem a un camf d,e'carro'que Passa per entr.ernig d.ruas edifieis. EI se-
grrim a 1a fl¡'sf a. Arribemt dtáguesta manera a un.'.pla on hi ha situat eI coir-
trol F

. I a a a ¡ a a a a a t a a a t a a t I a a ¡ a t a a t a a t a t a t.l a ¡ t r a t t t t t I a a t I I ! ! t] a a I t a a a a ü I a a , a . . .:,.:
Tenim temps per observar una interessant església romániea convertida en

celler vinlcola.
!. r.'. ¡ o j'r r a . . a..a a ¡ r'¡ ¡ ¡ r ¡ á,..¡ j.a ¡ a a a.a a a i i a a a a a a r . a a . . ¡ a a a a t t a a r r . a r

DeI cont]0ol D al control E :. 3 .741 Km,/h, :

De1 control E al control F ¡ 4r33O fn./h.
No hi ha aigua;

3 bis 84
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A.E.TALAIA Secció de Muntanya

XJ MARXA DIORIENTACIÓ PER DESCR,IPCIÓ

lofiru r4ARxA socIAr,

Coma]?Ca: ANOIA 1 drabrÍI de 1984

DeI control F a1 eontrol H

sortim de1 conü¡ol pe:r la dreta dron hem a¡::ibat i, travessant e} p1a
per entremig delb edifÍcis enrulr.ats, anem en direcció a uns pius d,e copa
arrodonida i una cinglera enfront.

Uns pocs metres abans drácaba¡r-se eI camp, agafem u¿ corriol esborradis,
a 1a dlreta, rleguclament senyaLitzati és pujador i ens condueix a un altre,
¡nés fressatr glre prenem a lresquerra. Salvem ul petit fondal entr:ernig de
blocs de pedra. A¡ra e1 camf és herb6s i va pujant i planejant; descriu r¡n
retomb pe:r' entre e1 bosc. A 1a dreta, cingleres de conglonerat. Es troba
al-$rn co¡rniofet coirfús, que deixarem, i continuem pel més fressat. Anem
p.lanejant. EI cafll a estotes sreixampla, endevinant-se Ia seva antiga uti
iitraói¿ conmml t¡¡adicional- de bast. .

Finalment eI camf fa un retomb en nn lector roquer i, desemboc¿ a 
tla 

eor
'ba druna pista, qüe segrrirem en üirecció a lresque:ma.

En. un pr¡nt on serns ajunta ¡¡n camf per 1tesquerrar i 1a Pista desc¡riu
una emplia colba,la deixem i seguin un fondet afiunt, a Ia d:.s¡¿¡ peb camf
senyalitzat.

poc ternpF després eI corriol bifurca i seguim 1a b:¡anca. esquerra, travqs
sant e1 fondet. E1 pendent es fa sejttir i caI pujar pausailament. A Ia drel
ta ens va quedant La fond.alaila,

Ja bastant.amunt, el canf ctescriu unes zigues-zagues i acabá enllaqant'amb eI final-dtuna pista de muntanya, que agafa::em en direccÍ6 a Ia dreta.
Damera nostle deixem uns grans blocs de pedra.

A:¡¡ibem a u¡aa cruflla; seg;uim pe1 camí del mig, que és ca-rene? i puja.
Més endavant serns ajrrnta r.raa pj.sta per la dr¡eta, Coatinuem puja¿t. Pocs
metxes nés en11l, ens apareix un canf á Ire§querra, que mig stajunta a]
nostre i de seguida e4s torna. a deixar. Anem pujant.

§i eI dia és prou ciair podTem albj.ra:r a estones una espl}ndlda panorámi
ca de la depreslió centrat, anrb La clutat d.'rgualad.a i eI Poble d.'odena.-

E] terler¡y to!.na a ser pissar::6s. PlaneJa una estona i to::na a puiar.
¡mibem'a una ampla plaga tria¡rgula:r, en11ag de Pistes; segiuirem per la
branca esquerna. Anem'conto:rnejant aixf un turó draProxiaa(lir¡nent 77o ne-
tles, E:é és 1a cota márima que assolim en. aquesta cursa.

La pista transeorre per wta carena des dton coatemPlern u-na bona vista
de Ia serra rnontserratina. E1 caml ens condueix a una Placeta on hi ha un
gnaa dip0sit'ei::cular i r¡n altre later.aL. És u¡ excel .ler¡t mirador natuxal,
de tota 1a serrafada i les seves ¡oclalies. Aqul hi ha eI control de neu-
trari-tzació H¡ 

¡¡i¡rre.o¡
Def controf F al control G ¡ 3,339 Km./h.
De1 control G a1 contlol H z 4t853 fn./h.
No hi ha aigua. ffii

W]"ihliü- !
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A.i,E. TATAIA

'.::' ,xl. l,ÉniA Dio&IENTACIO PER

prvr IfARt(A socrA}

Comarca! AIIoIA

Per sota nostre veiem e1 gran caseriu del que

ciar 1a ma?xa. PasEem Per entremig de camps de

§bició de ¡tuntanya

DESC?TPCIÓ .:

1 drabril de 1984

De] contnol H a }ra¡ri.baila.

Sortint diaquest mirador aatural; ilesfem'un parelL de miuuts eL camf'per
on hem vingrut Í girem a lresguerra, agafant una'pista'de notable peúdent
descendent

Després de 1a Porta baixada, fem cap a una altra pista, Bansversat, que
segr*i¡n per ltesquerpra. A1 cap de poc temPs se'ns ajunta una pista, a 1a
dreta; seguim avall,. Descrivim ¡¡n fort retomb i baixe¡n cap a 1a dreta.

Desemboguem a una altra pista transversal, glre seguin en dinecció a Lres
n"ililii."fl';:.0fiffitá,arribar 

a un ::etomb de1 carnf , que sarv. ,* rorra.--
Iet, on tanbé poden veule un canyissarr- d.eixarem eI caml i baixarem per
un ct¿rt corrfol de fort pendentr a la dreta. Passem a frec druna font inac
cessible, enf:ront ile 1a qual hi ha un gorg draigua.

Agafem u¡r camf de carro ascendent i enltacem de segruida amb el canrf-pis-
ta gue aba¡s havlem seguit, Per 1a dreta. Es voregen u:nes vinyes abandona-
des i per lresquerra serns ajunta un eanf, que baixa de la muntanya.

La pista descriu un retomb. A lraltra banda de I¡ánplia va11 es veuen
els tellenys.dravelLaners f¡re havfe¡n vorejat a }a pocá €stona dthaver co-
mensat 1a qursa.

Srentreveuen unes caseg rulnoses. El camf fa uns revolts. Més endava¡rt
serns ajunta una pista, per ra dreta, gue procedeix de les dites cases¡
Continuem endavant pe? urr camf que pu-ja suaurnent. DesPrés d¿altres revolts
comencem a baixar. Anem deixant e1 bosc i entrem en una sq¡a de fruiters
i rrinya. Passem per sota druna lfr¡ia e1áctrica.

¡rribem a ulla cz'uI1la de camins i contÍnuem reete, sense canvia¡' d.e di-
recci6, EI camf d.ava11a'entremig de vinyes Plantades sobre un terreny de
peudent conside1.able. A ltesquerua teni¡n una foudalada. Estre les vinyes
veiem una cabana amb sostne de teula i r¡¿ camf que hi passa a ran.

Continuem baixant r¡na bona estona; fem uns revolts i planegem. Pod'des-
prés torna a daval1ar. A 1a ü}eta veiem unes timbes de terr.a i a lresque!
ra fruiters.
Anem baixant quasi fins ar rlit de Ia val]. Per lfesquerra serrxs aiunta

un altre earnl. Continuem endavant, EI camf planeja novamer¡t, tcrna a bai-
xar i quan desc:riu un retomb e1 dej.xe¡n per seguir i¡n camfr 9u€ puja Ileu-
gelament, a lresquerlar'Passa Per sobre drun Pont que creua 1a :riera; pu-
ja i fa retomb.

.g,1 cap de poc tsnps fem caP a una Pista i }a seguim en d.irecció a 1a
dreta. Continuern pujant. La Pista sr€streny esdevenint camf de earro;
ague.st fa un 

"etomb 
i sern va. Nosaltres continuem en la mateix4 direc-

ció que portávem per un caml que ara ha esdevingru|§@!.
ini-
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Empalmen amb un caml de carro i I'agafénr á 1á dreta, .davallant. Girem
enfront d1-un molf de vent de .ferro. PaFsem vora els ,nlal¡ges drua hort. Se

. gr¡in paral.lels per sota druna lfnia eféctriea i fen eap a una riota; 1a
tlavessem i deÉelirboquem a una pistar gu€ hi eo¡re Paral.Lela..

Girem a I'esguema. Més elldavant torrle¡n a tnavessar ta riera i anem en
direeci6 a uII pontet, passant-hi per sobne i arribant draquesta nanera at
11oc on finalitza la marxa.

a r a a a a a . a , a t I r . . r.,. . a . .. a a a . a a a a a a r a a . a .. . r a . a . ¡.a a. ¡ a a a. a a a a . t a a a a a a a a a . .

DeI control H al cont'ror r ! 4, 878 Km./h,. ;

De1 contrel I a lrarribada z 41872 rm./n.
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Piera es un. eitens municipi que ahraga 5?.30 Krn2. A *és

.de Ia vile dé i,iera hi gón bompreEos els velnats o barris agregats
de Can Aguilera, eI Bedof'c,r §ant Jaun¡o Sesoliveresr'la.Fortesa, Cen

Eou, Can Cairot, Ca¡¡.Cánals i: Can trreixeIl., g més de nottbroses urba-
niteacions resicencials'de formaitó reient¡ io¡n el Bosc de lrAliga
¡ Cafl trartí qie lrEsteLq,,'. anrbdós propers a la.zo¡.ra'pet on tranecorre
Ifl. rnarxa. E1 cerrs cie I98I. coilptabiiiüzá 4.726r'habit.ar¡ts.

La prtnctpal'activitat'.éco{ümicp Éi lragricultura. El eon-
.reu de.Ia vinya és et roés important'dáI termg..EI segt¡trxe¡i els cá-,.'.'
reals, els ametllers, -a:vellanbre; 

- porr,€fes i pre'sseguers. Exi§teixen
mec áiiliiuqp,'duá;, apr.df tÉen I' abundánc 1 a 

. 
d' arg I les d.e i

ter¡ne, co¡n ta¡nbé te¡ri.ss'aireü que 
-eiahoren 'ld.'terriEsa. cátaráa tra-

dlcional i altres f,o¡mes i procedlments moderns. Ht hB estació del
feffocaffil de Ia Cener.alitat'de Bancelona á Igualada.

. El ..nonr rle. Plera És clerivat der IIatí Apiar¡a, quc vol d.ir
aL¡eIleres, rucs, Éerñblant tñcllcer una entlgq d.edl-cacló e le. rÉroLIl-
da de l¿ ¡¡¡eL EI casterr ue Piera (o de Fontanet) és citat eI 955 i
ocupá el lloc dtun poblat ibéric. Un altre castell ar¡omenat de Ia
YerrtoÉa, quédá pmp de1 Ea6ériu del Bedorc- Altres vastlgls rnedl"evals

e6cafi¡pat.s pel terrne són les cape.Iles romániques de §ant t{icolau de

Freixe, Santa Creu de Crcixá I alguns vestigis a 1'església.de'Sa¡rt
Jaurne sesoiiveres.

EI caseriu de Can Aguilera es troba e,4?O m draltitud, i
és eI situat még a septentriá dÉl termer aI peu del .sector muntanl¡ós,

_enfilat per sohre un coster, eñtre dues torrentere§. Compta arnb 78
'cases i 174 habitants, El carrer É¡e lrllla, Eituat a l.raltre part. de

la riera, queda enil.asat amb Ia'resEa.dcl nucll per un pont. Té.una
plntoresca esglesiola dediiada a Ia ilercér construida el tgr'O, per
un deixeble dfen Geudí, segons tliuen-' PinE fa pocs aiys hi haviá es-
cola públice. Actualment els lnfants. són tras1l"a+I3 a Pl.era en auto-

.hús escolar per la carretera recentment asfaltada (19E9). Hi ha áI-
guns establiments de queviures i begudes.. Está en éonstrucqió un Lo-
eal dá cultura i esbarjo pÉls habitants de I'agregat.

Frecisament enfrpnt draquest edifici stefectuava IB sorti-
'de de la cursa- Se seguia pér'un dils ca$ers del lloger.ret f,lns a
sortir-rre als defáres tot.vonqjant els hortE ribe¡encs instal.Iats
a a¡nbdós costats del toment.de Car¡ Aguil-era. El subsüL d'aqueet tbr-
rént és.ric en aig,ua,,elernent que ha fet poseible I'existéncia dels
ñomhrosos horts gu€ anB\leÉ¡ veient.. EI poble úÉ Plerar cápital del
:aunl-clpJ-, rep llabastament draquest tfquid dels pous I mlnes excave-
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Can Agui lera

des en La riera.
De fet circula
pel seu lllt un

do11 intermi-ten;
que es transfor-
ma en ccntinu
en époques p1u-
joses o que pot
quedar completa-
ment eixut en

perÍodes de se-
quera. El tor-
rent travessa
una bona exten-
sió del terme

dese¡,¡bocar¡t finalirrent a I'Anoia prop de lragregat deI Be<.1orc.

Tot reinuntant aquesta rj.era anávem veient a més dels
cairps d'horta, extenses pLantacions d'ave1laners, cultiu que substl-
tui a 1a vinya a¡¡¡t¡ fort incre¡nent en Ia década dels §uaranta. Curi-
osament un turó <le Ia propera serra i un fondal que baixa d'aquesta
porten e1 norn de 1'Ave1lana. Deixávem rnoñentániament 1a riera prin-
cipal per seéuir-ne una de lateral que ens conduiria a la font d¡en
SaIa, una de Les poques que poclren¡ trobar en e} recorregut de 1a

cursa.
Finien aquí els horts I poc després e1s avellaners, se-

guint ara el carní per entre pins, roures i alzines. El camí esdeve-
nia nrés costerut i fj.nalment eI deixávem, seguint un corj.ol ascen-
dellt que ens rirenaria prop de 1a masia de Can Xaus, ruinosa construc-
ció que tingué un fracassat intent de restauració al ser-ne sostrets
e1s materials,teules i rnaons que ja hi havia disposats. A 1'era de

Ia lnasia hi feiem un breu descans per esmorzar i continuar en direc-
ció al proper coll <le Can I'lontaner, tot passant a frec de 1'únic
pany de paret que resta dtaquesta construcció que donava nom a ltin-
dret. Havíem abastat aquí 1a carena de la sema que encercla la con-
ca del torient de Can Aguilera. Tot eI terreny inclós aquesta conca,
és de pedra pissarosa, anomenada 11icorella.

La pista de rnuntanya travessa e1 co11 i comenga a baixar
per J-a vessant nord, primer bastant planera i després amb més penden:

i a¡nb e1 pis malmés i ple de reg,uerots causats per 1es fortes p1u-

¿es de ltafiypassat i que encara no s'han reparat. Cap a1 fons, a 1a
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r.¡'ütjá deI marxador, s'ofería 1a pintoresca vis j.ó d'una gran rnasia
encastellada que sobresortj-a per damunt La serra coberta cie pins.
Un bon fragment de la blavosa serralada rnontserratina fa de teIó
de fons, contribuint en ressaltar 1a be]1esa de1 paisat5e.

El camí fa cap en una planura on hi ha plantats cirerers
i altres fruiters que es donen molt bé en aquesta zona. Prop es
veien 1es ruines del maset de l'Artiga. Tot planejant eI carnÍ ens
conduía a }a masia de Can ¡.luset. Joan ].luset ja és es¡nentat com a

veÍ de Castelloli en el fogatge cle 1553. Es possible que Ia inasia
conservi vestlgis antics, peró actualment hi ressalta una restaura-
ció de finals de1 segJ.e passat feta de totxo i dominada per una tor-
ratxa quadrada, de planta i quatre pisos arab finestrals moruns de

ferradura.
Passárem per entre Ia masÍa i una bassa excavada en un

bloc de conglomerat. Segui.nt un corrj.ol carener anárenl per una ser-
reta que flnia sobtadament en un gran bloc roquer sobre eI qual sth^
conserven 1es escasses restes de1 castell de Castelloli, dit tarnbé
en algun mapa, castell de 1rOlj.. Aquest castell eI veiern esmentat
amb e1 norrr de "castrum Audelino", & 1'any 999. Constatem doncs, eu€
eI topónim prové d'un nom personal i no de les olives i els seus de-
rivats. EI 1O5B és anomenat "Caste11 OcioIini". ,riiaimunCi oe Castro
Udelino" signa un document datat eI 1131. Vuit anys rnés tard el corn-
te-rei Ramon Berenguer fV encornana e1 I'Castel OdulÍ,,, entre altres,
al vescomte Reverter que posseia tanlbé e1 de l-a Guardia del Bruc,
prop de Can §lagana. Aquest personatge tingué una j.ntensa vida veri-
tablement novelesca. Fet presoner pe1 suLtá de1 lrlarroc, Al-i, aquest

vien a] sobirá
marroquí. ¡lo eren
obligats a comba-
tre contrá els e-
xércits cristians
peró sí a sotme-
tre Ies tribus a1-
mohades i altres

I lt 
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Una be11a panorámica de Can Soteres
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enemics de1 sultá i cobrar e1s trj.buts corresponents. Aquests cris-
tians semi-captius eren molt ben considerats aI l4arroc i fins i
tot tenien dret a posseir esglésles i tenir un bisbe. Reverter era
vescomte de Barcelona i senyor dels castells de Ia Guardla j. Cas-

te1lolÍ malgrat es trobés en terres llunyanes. Va morir 1'any 1142

a1 llarroc combatent contra e1s almohades, els quals crucificaren e1

seu cadáver per Ia seva condició de crj.stiá. Amb el1 s'extingÍ.l la
línla vescorntal de Barcelona. Deixá qualr rnenys dos fills, eI gran

Berenguer, vescomte de la Guardia que Vi.ngué a Catalunya a fer-se
cárrec de 1'heréncia que 1i corresponia co¡n a primogénlt. Acostuma-

va a signar en carácters árabs e1 seu nom, BerenS,uer ben Reverter.
Un altre fii1, Alí, apostatá e1 cristianisme, fent-se musulmá, i es

quedá al Marroc adopta¡t e1 nom drAbdulhassan A1i Abenreverter. Ser-
ví al sultá Texufin, i J.es seves gestes de guerra i aventura emula-

ren 1es de1 seu pare.
En 1a segona meitat del segle XIII es produí un enfronta-

ment entre eI rei Jaume e1 Conqueridor I una bona part de 1a noble-
sa catalana capitenejada pe1 comte de Foix i el vescomte de Cardona,

Rarnon Folc. EI re1 exigia a aquest darrer, á f'any 1268' QUe LIj.u-

@*t r rcúMrí uca csrffi )[<ifttr¿,
l¡ doble signatura -en llatí i en árab- del vescotnte Berenguer Rerert¿¡

rés aI batlle de Montblanc Ia potestat deLs castells que ten;-a en

feu, entre eIls el de Castellolí. Cap a darreries del rnateix segie
sresmenta repetidament el nom de Guillem de Castel1o1í.

En e1 fogatjarnent d1t de1 1359 són indicats 27 focs per

"Castellaulí de1 Comte de Cardona" dins 1a veguerla de Vilafranca
det Penedés. Els Cardona ioren senyors d'aquest castell i de tants
altres de les rodalies d'fgualada flns que for'en extingits e1s

senyorius. No es pot dir pas que fos una familia apreciada, ia que

únicament tractaren d'explotar als vasalls exigint-los tributs ex-
cessius. A darreries de1 passat segle eIs Cardona-Medinaceli encara
pledejaven'per tal de conservar els seus prlvilegi.s e.n 1es terres de

l- rAnoia.

El casteLL d'01í o d'Aulí, o més.ben dit les seves rulnes,
estan situades dalt d'un turó de 581 m.d'altura, és un penyal de ro-
ca margosa rica en fóssi1s. Són vlsj.bles alguns panys de paret amb

filades "dtopus spj.catum". Es conserven un parell de cantbres mig en-
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sorrades que horrt qualifica de masnorres, peró que també podrien ser
cisternes. Destaca aL centre deI recinte casteller un edifici rulnós
arnb núltiptes espitlleres en 1es parets que encara s'aguanten dretes.
Es tracta d'una construcció de vigiláncia i defensa relativament'mo-
derna, aixecada en el curs de 1es guerres carlines del segle passat.

A 1a part del raigdla de1 casteLl hl ha els vestigis de

1'església rornáni.ca de Sant Vicen§ de CastellolÍ, ltabsis de 1a qu-

al se:nbla sobrepassar el sen¡lcercle. Prop de 1a capell-a hi. ha un

fossar rredieval amb l1oses rectangulars escampadeS pels inefables re-
cercadors de trescrs. Sembla que aquest cementiri fou utilltzat fins
cap a 1'any l7O5 en que entrá en funcions 1'anomenada avui- Església
Veila cie Castelloli, que es pot veure prop de la població, dalt d'ur:
turó i separada de1 poble per la riera de1 rnateix nom.

CasteIlo-
Ií és un municÍpr

)de 25,2 Km- i amb

un cens, el 1981,
de 452 habitants.
A més deI poble
compta amb-eIs ba-
rri.s deI Clot de

la BIeda, eI Clot
de Sant Fe1j.u, e1

Pont de Ca 1'A1z,1-
na I Ia Puda de

Francolí. Aquest
darrer l1oc és un

anti-c balneari-
d'aigües sulfuro-

ses. L'economia de1 munlcipi está basada en 1'agricultura i compta

arnb algunes petites inctústries téxtifs
Des de dalt eI castell pot contemplar-se una bona. exten-

sió de territori creuat per 1a carretera li-II,'amb 1a cj.utat d'Igua-
lada aI fons, üés prop, sota nostre i a ponent, Ia gran masia.de Can

Jau¡ne Bruguers. E1s Bruguers ja són esmentats com a propietaris
("Bartorneu Burgueres") en e] fogatge de 1553.

Sortírern de les immediacions de1 castell tot vorejant la
part del fossar i baixant després sobtadament per entre bosc fins a

un camí-pista que seguírem una bona estona fins a c'reuar 1a capgale-
ra deI torrent de1 CaStell, seguj.nt aleShores per un corriol .fressat
pel pas de les motos de trlal. Passant per entre bosc i voreiant con-

reus arribárem a les rulnes del maset de 1'Artiga i al poc entrávem

Sant Viceng de CastelloL Í
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en un bosc de pins espessos, on

era precÍs seg,uir les senyals per
no perdre's. Passárem a frec dru-
na cabana de pedra seca i quasi
immediatament pe1 costat drun mar-
ge en forma de ferradura que pos-
siblement serviria per a arrece-
rar-se dels vents del- nord a pas-
tors, llenyataires o carboners.

Quan sortírer¡ del bosc ens

trobárem a1 caire d'un espadat
que no queda gaire allunyat de la
boca de ponent de 1a foradada dels
Brucs. EI tránsit per ia carrete-
ra és normalment intens. EI pri-
mer sector del, descens és relati-
vament suau, tot passant pel cos-
tat d'uns penyals abalínats. Des-

prés segueix un grauet de forga
pendent i de pis relliscós en

( Coves de Castel.f o1í )

dies humits i que cal baixar amb

prudéncia. Passada aquesta zona

compromesa, es continuava Per un

corriol planer que segula Per un

repeu, entre cinglera Í un bosc

en pendent. Es feia cap a Ia bo-

ca d'una cova de notables Propor-
cions, amb diverses obertures a

I'exterior i que Per aquest mo-

tiu es designada amb eI Pluralit-
zat nom de Coves de CastellolÍ o

de 1a Font de1 Ferro. Aquesta ca-

vitat té un traqat laberíntic amb

mú1tip1es galeri.es que s'entre-
creuen o superposen, comptant fin
i tot alnb un Pou d'escassa Pro-
funditat. Constatem que trepltgerir
ara un sector de roca calcária,
1Ioc apte per a originar fenómens

cárstics. Sector concrecionat de les coves
( Coves de Castellolí )

PassadÍs entre boques
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LEE trEIVEE
TFGTELLELI

Se suposa que es formá en l"lunyanes époques geológiques
quan e1 llit deI barranc transcorrla al nivell de Ies boques i l'ai-
gua penetrava per 1es fissures, eixamplant per erosió Ies esquerdes
fins a convertir-les en 1es galeri.es actuals. AI desplagar-se el ni-
vell de1 torrent i quedar Ia cova en sec, les filtracions formaren
1es concrecions litogéniques en forma d'estalactites, columnes, cola-
des i gorgs, molt descalcificades actualment j. malmeses pels depreda-
dors, ja que és un dels conjunts espeológics més vj-sitats de Ia comar-
ca. En 1a prehistória fou utilj.tzada com a habitacle. Les excavacions
efectuades han ocasionat l-a troballa de fragments de cerámica corrés-
ponents a I'edat del bronze. La Font del Ferro que dóna ta¡nbé.nom a

Ies óoves, está éituada bastant apartada. Actualment hom no pot tas-
tar 1'aigua ferruginosa. La mina está tancada amb un.reixat i Ia tu-
beria que portava e1 liquid a 1'exteri.or está inutilitzada.

Baixant des de les Coves per un corriol fins a un antic ca-
mí carreter molt malmés, se seguia barranc anrunt a creuar-Io i segulr
per la riba oposada fins a sltuar-nos enfront de les Coves, que ales-
hores contemplávem en tot e1 seu conjunt de boques. Sobre el llit ro-
quer d'un fondalet el camÍ es feia confós i ascendírem fins a una pis-
ta de bon pi.s que seguia cap a un fondal immediat passant per sobre el
sostre druna gran baIma. Ens han dj.t que en encara recents époques de

pasturatge, havia servit de refugl a més drun ramat. Deuria ser en

temps de sequera, ja que normalment per sobre 1a boca hi degota un

dollet d'aigua que baj.xa pe1 fondalet i que en dlades hivernenques
hem pogut veure convertides en espectaculars caramelLs de gIag.

Tot just creuat eI fondalet seguírem un corriol asce.ndent
que trascorria para1.Ie1 a una IÍnia eléctrica amb pals de fusta i

_3C

ENfE=
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que ens portá prop
de la gran masia
de Can Soteres.
Aquest rnas té .més

avj.at I'aparenga
d'un petit 11ogar-
ret encastellat
sobre uns penyals
de conglomerat.
Possi.blement en

1'edat mitja tin-
dría 1a categoria
de "quadra", jB
que conserva ves-
tlgi.s d'una torre
de guárdla di.ns

i-a qual hj. ha una cambra coneguda amb eI nom de "presó". Es probable
que aleshores el conjunt casteller tingués un altre nom que e} de

Soteres. ln e1 fo¿atge,de1553 hi consta Antoni Soteres de 1a i4o11eIIa
(Les ¡iorel-Ies). La data més antiga que figura en una portalada és Ia
de 1722. in una al,tra es veu 1a de 1793, amb un escut i 1a lnscrip-
ció de Josep Soteres. Aquesta famí1ia continua encara com a propi,e-
taris CeL inas.

Se surt del conjunt d'edificis passant peL costat de gros-
sos blocs de conglornerat. liovament hein passat d'un terreny geológic
a un altre. lio en va tenlem enfront nostre I'enorme mole de les mun-

tanyes;iiontserra-
i.Lnes. S'entrava
Cins urr cosc de

pins, se¿uint pis-
fóc {'^¡6c+.'lc :

a1.1un camí carre-
ter de llenyejar.
Vorejárern uns cul-
tius i baixáreni
per la capgalera
i'un fondal que

quedá talIat sob-
tadarnent en una

zona <ie conglome-
rats ac j.nglerats.
Enfront nostre hi

La BaIma

Conjunt de boques de l-es
( Coves de Caste1lo1í
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tenÍern un pont natural per sota e1 qual hi passen 1es aigues en temps
plujosos. iJosaltres passárem per sobre de 1'anomenat Pont Foradat j,

baixáre;¡ per un corriol fins aI 111t del torrentet, creuant-1o.i dj.-
rig,int-nos cap a1 cantell d'una petita cinglera que resseguírem per
entre coscons i, altres mato11s.

DeÍxant eI sector acinglerat bai.xáre¡n fins a un grup de

cases enrunades. Estávem en 1'antic i oblidat llogarret del Bruc,a-
noinenat Vilaclara, peró més conegut arnb e1 nom de Can Guixá, Ia casa
;;rés inportant Cel con junt. De .1 'aplegament d'edif ici-s ruinosos en so-
bresurten les restes d'una capella románica d'una sola nau amb absis
seinj-circular j. arcuacions Ilombardes dividides en tres grups per Ie-
senes construides cle pedra calcária basta i blocs cairats de roca
travertínica o turo. Dins 1a nau, sense sostre, i en eI lloc que ocu-
paria I'a1tar es

veu un aniple cup

revestit amb ra-

Un arc apuntat
quasi al centre
de La capella fa
ce suport a una

carei que oiviciej.x
e1 te;np1e. A I'a1-
tre cost¿it ni ha

u¡-i altre cu.J, a-
quest enlairat.
'ire.en; que és clels
pogs edif j-c-l s ro-
::,án:.cs convert.ts
a'r.-¿llar

!e Sant ..11que1 de Vl laclara s'en tenen notícies certes a

part-r 1el LC77 en que el vescornte Udalard doná a Sant Cugat de1 Va-
L1és e.i. seu "a1aur.le¡¡r de Villa CIara" que fou d'Arnau Sonf i1L, difunt,
"cui; ecclesia s. ,.i:ikaelis" i les qeves cases. Tct en terme de 1a par-
róquia de "S. r.iaria de Brug". EI 1108, l'abad de Sant Cu¿at, cedei.x
¿ É.rnau Sunyer aquest alou de "Vilac]ara, cuin ecclesia s. l"lichaelis
et cu,¡ turre", o si¿jui que e1 l1o¿arret cornptava amb una torre de

¿ua-;-ta, cle la queil avLii d¡á oo h-l i1a rastre. Actual¡nent e1 11oc que-

ria rr,o1t proper a 1a boca de llevant de la ioradada d:1s Brucs. Fou

-na¿uraca a I'any 1974,
Acostuna a <ionar-se aquesta denorninació plural de1 nom deI

teriire ;>erqué 1a po'o1ació queda fragmentada en quatre nuclis esparqos

Can Soteres
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al llar¿ de 1a car-
retera, con són e1

iJruc de Dalt, e1

ilruc de1 i'lig, eL

Bruc de Baix i e1

Bruc de ]a Parró-
quj.a. Es un terme
forqa extens arnb

46,7 Rmz j. 656 ha-
bitants 1'any 1981.
L'agri-cultura se-
gueix sent una de

Ies principals fonts
económiques, amb

pr-eponderáncia de

1a vinya, seguint e1s cereals, ametllers i oliveres. L'abundáncra
r-i'ar¿j-1es verlnelles de1 quaternari, igual con¡ a Piera, han originat
la creació de diverses bóbiles industrials per 1a fabricacÍó de teu-
les rajoles i maons. E1 terme és abundós en ve¿etació espontánia de

troscos de pÍns, roures, alzines i mato11ar, entre el qual abunda eI
'Druc (ir":ca erborea), que ha do- i*H##¡irffi
nat no¡n aJ. inuni.cipi..

i3ona part deI massÍs
rncntserratÍ queda dins eIs seus
1í¡riÍts: Ies A¿u11es, Sant Pau

Ve11, eIs Frares encantats, e1s

Ecos i Sant Jeroni. Aquest fet
cie coÍilptar a;nb un parat¿e natu-
ra1 de notable belIesa, ha inoti-
vat l'establi-iiient de cliversos
estat¿es d' hosteleria.

AL Bruc de la Parró-
quia hi ha la j.nteressant esglé-
s:a ro;nánica de Santa i4aria, arnb

un cur.iós canipanar de planta ro-
dona i, á f interior de Ia cape-
Ila unes bastant ben conservades
pintures de darreries deI segle
XIlI. L' arquitectura presenta
unes característiques semblants
a 1es de Sant i4iquel de Vilac1a-
ra.

Pont Foradat

ii','.-
:li:::r:l:::

:.i=
i:::llil

tii:¡ll::::

i::'fiiit'j

Sant lliquel de Vilaclara
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Tornant a1 redós d'aquesta capella on he¡Ti reposat uns
oreus moments, podíem observar que des d'aquel} lloc no veiern cap

dels nuclis dels Brucs, tan sols Ia gran nrole de 1'Hotel de1 Bruc,
situat a 1a bifurcació de carreteres de Can i'lagana i I'antiga carre-
tera dels Brucs. En aquest paratge i arran de ]a construcció cle la
foradada hi fou localitzat un jaclment pre-paleolíti.c de darreri.es
del Vilafranqulá, d'una antiguitat d'uns dos milions d'anys. An¡b re-
feréncia de la foradada propera, precisarern que aquesta té una lon-
g,itud de mi1 dos-cents metres, dos-cents corresponen aI terme deI
Bruc i els altres mil a Castel1olí. L'antiga carretera encara és for-
ga utllitzada pels habitants de masles, urbanitzacions i establiments
hotelers de Ia zona. E1 recorregut és costerut 1 p1e de revolts. L'al-
tura máxima de1 port és de 620 metres, en un 1loc molt proper a 1a

inasia de Can Soteres, on passárem anteriorment. En 1a darrera nevada
de1 passat 23 de febrer e1 pas per Ia carretera quedá J-nterceptat,
essent imprescindibles les cadenes pels velticles.

Sortlnt de Can Gui.xá (o Vilaclara) agafárem un camí dra-
bast tot vorejant la base d'unes.cingleres de conglomerat vermellós
que teníem a má dreta. Aquest canlí, en 1'edat mitja j. en époques pos-
teriors, tenía certa importáncia ja que era un tradici.onal cami de

traginers que des dels Brues seguÍa cap a Vilaclara, Can Soteres, e1

castell d'01Í i Igualada. Per aixó figura en e1s mapes 1'anonenat
coI1 del Bruc, 11oc on s'assolía eI punt culminant draquesta ruta.
E'ls marxadors no pujáren cap a aquest col1, seguj,nt un camí planer
que menara a un antic forn de calg que ens han dit funcionava enca-
ra j.ntensan¡ent als anys quaratrtes. Poc abans d'arribar a 1es rulnes
d'aquesta i,ndústrj.a, deixárern e1 car¡í carreter i per un costerut i
retorgat corrj.ol ascendÍrern rostos arnunt f ins a ernpalrnarr arab una pis-
ta forestal.

Seguint aquesta ruta férem cap aI camí de Piera o Can So-

teres i eI Bruc, ruta tradicional dels plerencs que peregrinen a

i'lontserrat. En sentit invers pujárem f j.ns a 1es immediac j"ons ciel punt
culminant de Ia serra, pl cirn de la Fembra l,iorta, de 777 rnetres d'al-
tuta. No hem pogut aclarir el nom d'aquest cim. i4entre hom assegura
de que allá hi fou trobada una dona morta, d'altres diuen que e1 per-
fi1 de 1a muntanya,vi,sta des d'un lloc 1doni, s'assembla a una cara
de dona ajaguda. E1 que s1 sabem és de que e1 nom de Ia serra de Ro-
ques Blanques, a 1a qual pertany eI cirn, és degut a Ia preséncla de

1es pedres metamórflques blanques que ressalten entre 1a gri.sor de

les l1icorell.es.
Per una pista carenera férem cap aI puig de1 Maset dten
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t'lartí , m j, rador na-
tural des del que

es pot veure sen-
cer e1 ¡nassís de

;lontserrat i e1s
nucl-j-s escarnpats
dels Brucs als ser,s
peus. En aquest
lIoc hi ha els d--
pósits d' abasta;:.e:.:
ci'ai¿ua de la urai-
nitzacló que s'es-
tén cles d'aquest
ci¡n fi.ns a 1a;;a-
sla cle Can:.iartí
¡rrcté 1 1

Deixant I'esmentat puig, desférem un tram de camÍ seguit ani:r-ir::e:.--,
per a baixar després sobtadament per un carnÍ de forta pujacia, .r.ic:'-
tunadafient lrinclinat camí de llenyetaires f inia aI poc a !-'e::pal-;:.ar'

afib una pista que anava baixant ar¡b ¡¡és placidesa. Seguia un fort re-
volt i una pendent més accentuada ens menava a un altre ca;ii que qua-

si no deixerÍem fins aI final . Poc després ct'empalmar el cj.tai cair,i,
férem una breu incursió a una font situada sota rítateix de la ruta
que seguíem en un punt on aquesta creua un fondet que ba:xa cies d'a-
prop del puig de1 tiaset. L'aigua bro11a de la paret terrosa. Iii ha-
via una conducció que portava 1'aigua a 1'abast deI caminant, Avul
trencada Ia canonada, IraÍgua cau en un tolI voltat de bardisses.
Es 1'anomenada Font d'en Xucla

E1 camí segueix retombant i baixant. A1 poc veiérern a la
nostra dreta uns edificis ruinosos. El rnés enrunat era e1 Casalot,
]'aItre, sencer amb parets i teulada, porta e1 norn del Forn. Un in-
teressant llibre d'un estudlós de Piera ens explióa que en aquesta
masia hi havia existit un forn de vidre. Poc més enllá del trencalL
que mena a aquestes masies, finia e1 bosc. Seguien terrenys de cul-
tiu, vinyes i fruiters, especialment avellaners. Passat un col1et Ia
pendent del camí esdevenia més accentuada. A I'esquerra hi tenÍem ur:

barranc j" a Ia dreta costers o timbes terroses. Quan arribárem quasi-

aI nivell del }Iit del barranc, deixárem el camí i travessárenr eI
torrent per un pont de terra. Remontáre¡n una pendent i seguíretr un

camÍ vorejat dtavellaners. A1 poc teníem el llogarret de Can A¿JuiIe-

ra sota nostre.

l.lontserrat des deI puig de1 llaset d'en Ilartí
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Devallant en direccló al caseriu passárern a frec d'aIÉuns
horts, travessárem Ia riera i finalitzavem 1a cursa en eI lLoc ma-

teix on lrhaviem comengat.

JOAN VIRELLA I BLODA

i
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XI MARYA D'ORIENTACIO PER DESCRIPCIO 1

ca:, Agulera - casten d'olí - ca,r soteres - u'rr"r,."lffiliiñtl;-. 
, 

ar ,\ 
j

Etapes metres mint¡tsi_@__l
De la sortida al control A 2.02, 2í 0 25

f)el eontrol A al control B 1,9S0 32 0 32

Del control B al control C 2.098 27 30 57

Dcl control C al control D 1.695 31 10 4L

Det contrcl D al control E 1.434 23 15 38

Del cont¡'ol E al control F 2.021 23 0 28

Del co¡rtrol F al control G 1.614 29 15 U
Del control C al control H 1.537 l9 0 19

Del co¡rtrol H al control I 2.358 29 15 44

Del cc¡utrol I a l'arribada I.919 ?.1 0 ?tl

Totals 18.707 met. 4 h. 27 minuts
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X itorro d'OnienlsG¡ó per
Dc¡cnipció

Dacies tBcnioues:

El dia ú,d'abrfl tlnguÉ IIoc aquecta marxs qut anualnsnt ot-
'genltza la aortra sntltat. Enguany 1r neteorologla no a6'nc áog-
tri favorable. En el cu¡g da le nlt antarlor proguá lntanranent,
I sn ¡1 monent'd'lnfcl.a¡-ce r¡ co¡tltta dare equtps .ncare quele
un plo.uircd pcrstetent. Aquast¡ f.ets notivaren que amb uóa lna-
crlpctd da mág d'un centgnar d'fnsorits, aa regl,aür6a una 96¡-
ttctpacló basüant mlgredal upe tsentenr de perellas s I¡c.quals

rgratm I leltqltem el ceu yolunta¡lsnd I capcrtt eeportlu. Dos

Equlps eb¡ndonargn la cursa par mance d'¡quip apropiat psr a la
pluJa. Aquesta ag.onfanyi ¡lg marxsdor¡ ffna a la meltat del tra-
J ee te.

La cu¡aa g'l.nlciav¡ en el poblet de .C¡ n"Aguilera, 4et t¡¡me
da Píara, seguint cáp a la font d'en Salle, Can Xaus, coll de Can

[iontaner, Ean musetr castell d'01f, tor¡ant del Casta]I, maaat

de l'Artiga, coveo de Esstalloll, torrcnt de les Coucs, Ia Balma,
Ean Sots¡es, el pont Fo¡edat¡ Can GulxH¡ fondal. de} Forn de la
Calsr la f enb¡a frrorta, asrtat d¡ lag Roquae Blanquao, pulg d¡I
0iesEt d'En ttiarti, Font d'¡n Xucla, üorrant ds Nadel t C.s n'agui-
lera, flnsl dc la BEtxa.

E.L eontroL de cortlde era constitult par J,Juttt, Fi.Plnla¡ i
eotava ¡ltu¡t gn eI Easaf (en conatruccié) de Ca n'Agullera.

Control A (regul¡¡ttet)r eituat a 1a font d'en SaIe. Controla,
{.Lüpe¡; D.Earcia, B.Lozade 1 R.ñavent6s. Longitud d¡I üraJept,e

Z,azl n. Ho¡¡ri, 25 mlnuts. llitlrna, 4'gSI km/h.

Control B (neutratitzaciá, 5o mlnuts)¡ situat a la masta de

Ean XauB. ControIc, E.tastañer¡ R.Arttgas L fl.D.5anaigueI. .Lon-.

gitud traJeeto¡ I.980 m. Ho¡erl, 32 minute. IiitJenat 3'?LZ t<m/h.

Controt C (regularltat), altuat entrB el c¡mentl¡! i l'absis
,be Sant Uicenq de Castel.loll, Controls, D.Videl i JrAIegret. Lon-

glüud traJecte, 2,098 m' Horarl, 2? minute. llttJana, *'662 km/h.
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. Eont¡ol da pas I, sftuat al punt mÉs snlairat del c¡stell

.¿'ntf. Con'trsl !t.Sgndra. (neutralitzaei6 l0 mtnuts).
Controt D (nauü¡alitzaclá, tS minut¡), cituat a Ie* covea de

CastEltuÍ.. Control¡ Equip CBEU, Longttud traJecte, 1.695 m. flo-

reri, 3I ninuta. [litJanar 3'280 km/h.

Control E (ragularÍtat), af.tuat a Cen Ssteres. Controls, J.

forgas, Pl.Fiasd í J,Aliae. Longitud trajecte, I.434 m. Horari,
23 mlnuta. Flitjana, 3'7AL km/h.

Control d¡ pae 2, eituat aI Font Fo¡adat. Control, Ll.Forgae.

. Control F (nsutselitzacld, l5 minuta), eltuat E Can Guixi,
Controla, LI,Ilor¡no¡ J.Guinovart i T.Pleteader' Longltud traJecte
2.O2L n. Horari, 28 mJ.nuto. llltjane¡ 4"sSo t m/tr.

.Control G (ragularltat)¡ aituat án una cruflla de piutea fo-
restalÉ. Controle, T.Fabrá i F.JuIiE i I'Ftarin. Longitud tteJae-

te, I,614 mr Hora¡I.¡ 29 minute. llltJena, 5'339 km/h.

Gdntrol H (neutralitzacfí, I5 minuta), sltuat al cim del puig

dsl flaeet d'en Plartf. Conürola, ill.Ferrotr E.ColIEdo L P.Earcia.'
Longltud traJecte¡ 1.53? m, fiorárl, 19 ml'nuts. f,litJana, 4'853 km/h'

Cenürol ds par 5, sltuat a le font d'en Xucla' Conttols¡ P.

liuEla I T.SoIé,

Control de pee 4, sltuat Prop de Ia font d'en Xucle. Controle,

A'0rdouas 1 ll.Biqual.

. Control I (regularitat), cituaü en un cbllet. ControIs, F.

Sanmlgual i LI.Casüañar. Longltud treJecte, 2.358 n. Horari, 29

minuts. Ilf tJena¡ 4'8?8 kn/h.
Cont¡oI d'arribada, situat al Caeal da Ca n'Aiuilera. Contrsls

J.Julii, E.Castañer, fi,Plmiaa i R.Loz8de. Longitrud treJectat

L949 m. Horari,24 mlnute. illitJana,4'A?Z ttr/tr.
Equip da dlstrlbuctá I coordinacid da controle, 8.Fotgas, S.

Butf, U.Carbonell. I J.UÍrElla' Tancaaant de eursa, S.Candela¡ F''

.sandra i §.FuJedas.

EI tscorregut toüal ds le fitrxa are de lB.?0? m E§maDqant-h! .

4 hr 2? nlnuts d'horatl afuctiu, quE aumañt-hi I'es neut¡a1it¡a-
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.eions, totalltzav"t S l-,. 52 minuts.

4!PqÉqtarl:
Si ¡é eacassejaren els particfpants en aqüestn edictd de le

rrárx6¡ no hi feltaren pas eIe detslls anecdbtÍcs. L'arganit¡aeid
ja tenia prevíeta Ia diflcultat en eI de-scens del grauet de IEs

covgs de Ca¡tellolf en cas de tamps humit o de pluja, instal.lent:-
hi cordes d'ajuda, pari un coF passats eLs primere equlps Ia da-

vallada as conve¡tf 6n un pendant relliscüs que ü€nEE et preme-

ditat ,suportr hau¡fa egdevlngut pe¡i}Ids. Pa¡adoxelment tots e1s

pa¡tÍcipants Jovanqants que t'Bsttenav€n an €queete sdlcid afir-
mauBn poatsriorment que rhs heuf:en paagat pipan

A fa font d'an Sata hi havia previst un ss¡Uel rlpid da proue-

Iment d'aigua, ja que era una de les Poques que es trobeuen eI .,

pas. Els marxado¡e podien contemplar un BsporBdie selt d'algua

que qu.ia sob¡e e] baesal de la Pont i aI gol.llcitar-fos el sar-
vei de oontrol si volien a19ua, ele con'testaven que nsi aI} hi
vollen prendre el pbltr. Una altra anomalle Ere que ¡i.erss i tor-
ranta normalment eecs, es veien conve¡tita en cufsoa d'algua que'

era precfs salta¡ emb una gambada o trepitjant algue. Enf¡ont a

. les coues de üasteflolf, en la clnglera oposadal hl havia Ln, ""-
pectacular Casceda esgraonada quE els organLtzadsrs no heuien

vist mai.

Er massfs montserratf, que constltueix un telá de fons cona-

tant an to.ta Ia curea1 únfcsment fou vislble e Partir de mÍgdia.

Finalnent elg dErrers met¡éa de le fnarxa s¡ veian altsrata pe!

torrent de Ca n'Agullera¡ da curs lntermitent nornelment, I
ttansformat aquall dia en un l.mpetuóa rlu qus eta precfs segulr'
per la riba esquerra llns eI pont del costat del CasaL.

Els flialxaÉtorg comptavEn amb un rnapa dsl sector de la cu¡g€l

imprls a quatre tintes'i dlbutxat pBr A.5a§ar!81 I aI ?inal.Bren

,obse{uiats amb 1'opuscle del ¡elat eomplenentErl elabo¡at oer

f,.Uirellar ?mb coberta dibulrada pEt J.[1.Aleo i connaglnat par

1a Sacciá dE f,ultura'
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xI, F!áRXI O',0RIEjrI3CI6. ,PEfl .O,EsCR¡I$il6 - XIUr HARXA SoCIA_L

cLA$5¿[ tcÁcJ.o Ir'iT.EñsoEInL (Fnüu I5rü¡iriL]

LLSc t¡§RSAL !i0tils

f ¡1 J. Iiioche-J.SeIIates
2 5l Fi.Rtbas-Fi.Cuatr€ca.ea
-i 52 lI. Uen turs-J , Salom

4 ?3 O,Bgaya-A.0gaya

5 2I R.0gaya-['l .Inurtigarro
6 98 J . Do¡eenech-Fera Carels

XI [IARX4_ D'0nIEilTAClü- F_ELJ¿EgC.SIFCIú - xX,UI i'tr,irxi lúCrÉL
cLA.s§JF tCAcIt ,FRqú.T$roNt! - LüEEL

LLOC OORSAL f'lUñ5

LIufs 0aviu-Josap ltl. Flana

Jusep Ba¡ot-Susagna Gulrner!

Eva LrrpEz Garcia-
Eoser lv,ueIa-Josep l-J.anas

Josep Planas-Fi.l.Í Frclcndc¿

Assu:ripta Bai'¡-Teresa t uJol
l¡largal JuIiá-lÍa¡.ta P.Lanas

LsurCes Paecual-Ed¡rarct fiontanÉ

lrlila Afcarons-0auid Camaros

Xauie¡ Ffanas-Eduard Sencho

Jaur¡e Gulmer*-Fina folg
Rosa fa¡r¡s-Renon LIanes

Anna ll .Aviles-I';anuel Da1mau

Josep Il.Flanas-iv¿ Planas

. 
Ramon llertt-3osdi t'rarti
t[uria liarf i-Ramon frart i
Jaur¡rs P.La¡¡¿g-

Csrles Ferrer-Estar Inglada

FranceuC fiontane¡-Ivsn Jurii
Eulali,a CErnicer

Íierc-fl vllss-X¿visr tasa ju:
i¡eu s -5ars

i Ia Ga I Lrrf , abril

FUI{T.s E;{TITTT

26 C.t. !,¡¡ner¡üs

2E C. if .Igualada
28' Talaie,/ü.*r,I¡rralada
79 UEC - hUATA

29 uÉc - HoñTti

30 C.f, . Ps,,eués

p.uJtrs ,. -
¿4-r-)-

¿4-¿-U-i

2ó-!-j-3
2 6-r -5-5
^á^^¿ I -c-U-.4

¿ I-L-/^-L

27 -t-o-A
2?-0-3-4
29-2-t-I
?9-I-3-3
30

JJ

34-?-3-I
34 -I-3 - I
35

40

42

47-L-2-4

4? -O-4-3
55

60

84
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