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ORSAtrISZICIO
l,,e sCoclfi üc nuta4ra dr -lrA.E. llalala orgaaLtle I¿ fII Xam
ür0nLestacl0 pcr lcacripÉi6 I EIilII ilarg §ool.aL

I]rSGEIFgIOffi
Podtrl¡r participar a ls üa¡ra tots cls a,filiate a entitets'ft-
tLer¿iL¿s qlrc pot ÉeeL¡l.n Ia llioa¡cl,a fed.eratlva .rigcatr a pág

ti¡l üelE LZ an¡fs. IreE iusari¡loious ttrle egr¡lpar cotstl,tu,it¡. -
per dues perEoaos rep¡reg€Etaats dte Ia uatcism entitrt¡ §g .'. '

ilodrtn fer ¡. Ira.E. Ealaia¡ oer¡ar itcl Gourc¡sr 4r {cI il1a 18

dLe febrer ¿1 9 üe rna.rgr dc Lcs t9 a lce 21 horse.
Et poatrán pa¡.tlclp¿r ta,EbG cla. eocie üa'l'rntitat qud ao La-,
t1lr pres'part a 1¡ Gonlssld orgpüitEaüo¡a. El sorteLg Derry
tabll.n'I'srdrc üe sortldt¿ tlole equlDe tind¡i llba a fA.E. -
Telaia el üfa 9 ile marg a lee 20 h.r GE preEeneia üe1s üclt*
grts de les qntttats partloipantB quc vrrlgnin aaal.stLr-h1..
EIs alrets üDinscripcl6 será[ dc 3OO gte. Per cquip.

Eqg-IF§
Eots els narrpd,ore haurE¡¡ üe üu¡ not¡f.lta f el üietidfu'ü[
d.entlficaof.6. Un cop fornalltsaüa ttiascripol.6 nouée poürü
oe¡rviar*e trrr, oonponent üe lfcguiXl abanE üe la EsÍe sortiila
i prerri.a oom¡nloaei6 a lrorganrltzacttl I aaocPtaoiü Dcr Pa¡rt
ctfaquesta. Cadá, eatitat partioipa¡t a¿ouenart ua d,elegat que

serl I'rurica p€r§rola. facultail¿ per tractar amb- I.iorga,nitzaai6o

SOBTIDA

Es d.onar} a IÁ JIJilC0§A IIEL l{OmlEüI¡.
EÉi comengafa a üqtrar Ia sortfüa a lce I tLel nati. [ot pqulp
que 6§ Bresentl an ¡retarü a la sortiüa¡ serü 1ao16e atr gmp
dL'equips que d,eterminl teorganl.tzacL6.
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El itta 9 rte Earg, a les 20 h. r es fa.rf, el sortelg per estahli¡'
lrordrs dels aqui¡re a Ia sortLd,a t es l1tt¡ra,r* Ia..üoau¡a¡taci6
'segEertr
1) IlietintiuE ütiilentif,ipaaL6r
e) ffrffs dlescriptius ;p€r anar. de la sortid+ *I'ldr.coutrol..'

En agne.st.co¡trol. cs doneren'els firlk .pcr ¡üer. al .segfltut
i aixl succesivarsnt.

3) puffs de n¿ta per anoter eI pas pels controls.
4)-uts reela.mnte-
fh'Bi- i"ii"-¿¿"iroptroe: Ja vo iailtoat eI teqrs üo r4radtia oa
cts ooatroie. I les nitJaaag a sag¡¡ir. sn ead¿ trau¡ .airt gon
El hi ha ei6ua o ror

.:
.P¡.ilnB
For s.I dlegcFrs dltls na¡p-adors eg.cotro€dir¡¡1.{r¡¿tra p¡¡¡d.á*

- Una pauaüa da 30 ¡ni¡ute;.
; - frss per+{os de 15 niuuts...

a tots e1s ooatrols sbase Ieutratl'tEac¡.É.Gs §oüceftütr.Itü Dl-
irut ile neutralltsaaiü pea'coúps¡iaas Ia piritr¡¿ üe 'teupe en Ia
ueroad¿ ü'horar"lgr EE tÉp ás t" oouoeüi¡tltn niotrolft¡aáIo¡s
crtraor$fna¡t ls itc Le¡{,eter particular¡ st calia ier La bo¡r,
Da.Ef,e üe llorganituaciú¡ lrettLtet' orgpnitza¿ore éF rüEGTFE
tl drqt ü'altera¡ las ja ptevistcc.

.§pflraors
Et Laurl uai¡ coatrols per anota¡ I'hor¿ ilo pes óels cqul¡re. I

. tÉs ile Ia eort¿da, I llerrlbBda hi har¡ú u¡s oonstrols ilue rs-
tesa¡ ileecrits en aI f,Éll ooreapÉnerrt¡ I it'altrca qae üo st
ilonerln a-conel,¡cr fins aI fia¿ltde lep.prorar EIE soatrlols -
itonarLn lthora a ainut vengutr EIs conetrols cs t¡nsarln 3O -
uirmts despres'üe I'hora eu quc I'orfotit¡¡ot0 c*Icr¡l¡'ha ilc
paEsaa-hi rL üa,rrcr'cquLp.

PBUALr[ZACI9tS
Gad,a mI¡ut draraagane¡rt o rsta¡ü apb l'horerl eflei¿l serü, qg
ttalit¿¿t tlc Ie forsa.sGEi'u€att
A¡¡ibade i oontrole dle neutlralitzaol6r I mnt
Controls üs tagularitatr " I pt¡¡t
Contrsls dle pasr 2O pnte per oad,a aoatrsl sn3s.
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roE,
Le reeultaüt üe la fl¡ne üt les poaalltraolOnn iá ileson|tes'

t

if ¡ñá;lsit o cEnsnea ¡?. fulf d,c mt¿ quc el ücarrl,tuin.
2) lltarsrn rlu.re,nt 1¡ pnoYa'r Ia aompsl.olü ila l"equ,ip.
3) f,o.I¡eeea,r e1e oontrots pcr lrordle pstablert.
4) Efactuer tl rcoorrcgut¡ total o parcLelr abau§ d.s_I'lnlct.
5) L'tquip qus caüffit ¿c lloo lcs Erqriee üe l'orgaaittacLo¡

o lcs emagui.
6) fo por+a¡ mtrllla ahr¡a¡t tot a pa¡'t deI recorregst
?)-fneartcrtn-se süs üq 3O ninrte str, relaalll a llhoiari.ofi-..

oicl¡ ,pn qr¡alecvo1 ilole ooatrols.

oL[§srFrcacrg
Er harut tres qlaesiflcaoloüsr u¡a d.e éraerlar pcr equtpu
fotal.s¡ u¡ eltr¡ pcls o$rtflE d,e lr¡ntltat L t€. darrera per
elrtitatg, a4úesta uorla lc¡ forlaLrs' I¿a olaEsfitaact6 gaq¡
r*L srrst¡bIlrl pcl total {t pr¡¡ts carrogats a ee.d^a, oqu.tp i
d.e mslor c naJor. Ea cae ü'orDat olasEifloe¡l nlIlor¡
1) Ir'cquip anb rlls ooatrols att'cl teups atsote.
?) I¡'cqr¡lp a.uh naJor ¡onbrc üie¡rrorJraef.o¡e il*un r{altt.
3) Ir'cq.rrfp e¡b ¡ajor. ¡o¡brs ü'rprorl,m*oLu¡s'ü¡ dos ltrruta,
4) I et¡l ar¡clacivane¡i.
Pcr la e1*galflmoL6 per ottlta*e ee totall,tsaraü r1s puats

. a,ssnsÉgutts püls aGu'e trr¡ ¡lllore cquipe claesifl.ceter
Irrentltat organltaaf,o¡a transtert a lsa e¡tit¡te perticipa¡ts
la claesifiaaolo prwieio¡¿l ü1ne ücl.s ? ittee ilespr{e da le -
oelebraelü de la prora,'+tl rcola¡aoLoncs aoratr ¿tes¡s fine al
ilie 9 d-atrl.l L sera¡r ¡pcviaaá.as a la,rcu¿lo tlal Ju¡at Glae¡ifL-
oedorr qui üoolülrt. I'a olegatfioaslo dcfiaftly¿ a¡¡ü traoes¿
di¡e fl,cla ? itLes srg[eu-ta a ls. ¡cr¡¡lo ücI Jr G.

HORÁII OFICITü
gar{ fct pnbltc IO ul-autc €,cs¡nrls ür l?a¡rltsaie dhl üarrer
cqulp..Un mp csm¡l,o¡t'ro ecrt adtisr oe.p reolercl,ü eebrt
fhorarí üo Des p*ls abntrols. .

nEct,r+EI.om
A ltarrlbeir hL hanrt'[ r¡¡ I]l,bre ilr rrolamcLone e dispesiotü
dtfe rqulpc.
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. ÉrÉ .oonyooat abana üe sonttr el Driuer cqutp I al
oursa i estar* oompost per¡ Iloe ¡neulnae üel Gomlt0
tarres¡ doE nanttsGe üe ltantitat organftzaüora, I[l
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firtal de lA
Catell üa
fPPro§Ot-

ta¿t üe l-cstlt*t a,ub uÉa cquips i¡EorLte.
PoürI i[saitllr eobnc quelrcrol ooutratrups que ptrgr¡I esüeyeai.!.
a la eortliLa o'a le, arüúbaüE- I 6,cr¡a¡lt la poselbilttet ils, sgs
pmürc Ia or¡rsa¡ f,itocir* obllgptorlamert u¡s. reurid d,a ile1g
gats üe IeE entitats partlotpaat¡ t la eigui per d.eoisl6 de1
propi Ju.r*t o a. potioig d,e L'organl,t¡ao16.
JIIEA! cLl¡isIFIcfmR
El cou¡roud.¡r¡¡ cI Presi,iLent I d,os nembres itel GorritC GatalL
dc'na¡*es¡ tres menbrge d.e Ii.ent.lt¿t orgenitzad.osc i sl dcrcgat
d.c cada r¡¡ra üe les rnti*a,ts participauts. Áquest Jurat as raunl
r{ eI itl.a 1O ü-a.tril 'a lea 19 h. aI local dc LiA.E. lfalaLar pÉü
a Jutjar lee recla^m,cf,ons que e'ha¿Lu efeótuat. h cas üeeupet
en les votaoions qu.ezuguln tcnir lloo¡ el.not del. President üel
Couitg Cetall cLé tersesl o neprcscrta¡ts per eLl anonenate, a§
co¡sÍüera¡ü determinaat.

DI,SP9I5IC IOSS EI$áI¡S
E1 ual teups no eer& obstaole per Ia celebraciü itela proba, La
q.r¡EI poür& esscr ¿liered.a per lt0rganltzaolo i suÉpesa pc¡ á-
oord dels t[elegats¡ gonvocats pel .ftrrat dl,e §ortida.
La, f,utualidad. [$eneral Deportiva co]reix aIs participants d]a-
questa nEHEa, I¡osseúdors üe la llicenoia fed.era,tiv¿ vigFrtt ilels'riscos facciüent, rle-les respoaeabilitats tcononiques pels
üan¡fs car¡sats a tenoerc§ Per§ones trO esportives I en |a qua¡ltia

-qlrs assÉD¡fale loarticle 42 üc Ia'dita futualidail. Aixl matel-t
elr Barxaüors que Ia tingUi¡ qucdbn assegurats per }a tarja
blnad¿'FEOENIX.
Q,ualscvol cas no previst ea aquest reglamnet serB resolt §ego¡s
pertoqEi pel Jurat de liortiüa¡ eI Clessifiaador o e} C.C. f,{atc.ce¡
EI frresent reEla,ment ba estat aprona.t pe1 C¡C..dE l{arxes i eata-
blert il-aoo:rd aurrb Ler norme§ vÍgents üe 1a F.E.E.C.

Com
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«La pintura és una poaio muda;
la poesia, uno pintura cego.>»

LeoNanoo DA VrNCr

ra)
-J

«La mtuico és el que m'ha fet
creure en L)éu.»»

Alrnro DE MussET

«No hi ha afaloc, no hi ho trampa Wr a I'enginy,
com un llibre nou coda dio.»

Bnlrnsnn GnecnN

«L'art és uno imitació de la Naturalesa.>»

Honecr

{ ili.'i$fll. *o". 
".,"o,r.,., 

r ir,ñor ¡ i r. (n{r'u
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Comarques: Baix Penedés-Alt Camp

De Ia Sort+d.a aI con_trol B

Sortim de 1a Plaga Majo:r del poble i enfilem amwlt per wl carr.e? de1 ma

teix nom. Passem pel costat druna font í d'un safareig. Després iltu4 g:r.an

casal amb portal dovellat, girem a lresquerra, en direcció a 1resg1ésia
del pob1e.

Deixem l.esgIésia a Ia dreta i continuem amunt per un camf arpler. pedre
g6s. Durant eIs p:limer metres és aconserable , pe:ró, de seguir-Io aman
pe} lresquer:ra, i quan trobein un marge e1 seguim pel mig. Pugern bastant
fo?t. Desp:rés, eI camf ample esdévé eo:riioL, bifu:rca, i agafem la branca
esquerra, que ens mena a una ampla pista; la seguim a la draeta, pujant.

Davant nost¡e veurem urss altes moles rocoses, amb atgr¡na ecli.ficaci6;
restes d.run castelI, una restaurada cape1la románica i u:ta altra esgl-ésia
rnés recent. La pista transcolre una bona estona per una zona semi-estepá-
ria. Srhi veu algun grupet de pins. A.I fons, a la dreta, veiem, entre urs
eamps conreatsr üfrEI casa nig :r'econ-shlr¿td.a.

Abaris drentrar al bosc, veie¡n aI marge esquerra; una entrada treballad.a
a la pedra, que se:s¡eix per aixopluc. Pocs metres més endavalt, deixenr Ia
pista i agafem un sende¡, á lresquema. Més amunt en troben un aLtre de
transversal, i er seguímra Ia dreta

De5emboguem a una pista, }a seguinrr per lresquerra, retombem i pugelm 1I'eu
gerament. Tot just passat e1 ¡evolt, d.eixe¡n Ia pista i seguim per wr sende
nó,'a I'esquerra, que va pujant i retombant, entremig de mote=toses arge-
lagues. EI corriolet va sal-var:.t aLguns marges i es fa més i més costerut.

. Fem cap a un ampl-e camf mig embrossat; el travessemn'i segrrim amunt, pas-
sant pe1 costat drun bassiol , grré ens gr¡efu a lresquerra. Continuem paral .
lels a un reguetlot dtaigua, eu:rrll de jonqueres (plantes qr¡e donen nom aI
poble tle báix), p€r inicia¡ una fo:nta pujatla fins arrlbar a u.na font entdg
drun grup dra¡bres nus.

Deixant Ia font a lresquerra,.continuem per un co¡riol que nena a lres-
gtésia més nova ja esmentada. Abans d'arribar-hi, perór €nlr separem det
corriol; passem molt a:ran d'uita pila baPtismal treneada; deixem.a Lies-
querrarunes edifleacj.ons enz'unade§ (veient-nos obligats a passar pel. da-
rfwrt de les ped.res caigrudes), aj.xf eom r¡na.porta dter¡trada a un eementiri,
i finalment,desemboguem a una pista, fIrE seguirem per lresqfuerra.

Som'a.r,a molt a prop de lfaltra capella, recomstruÍda, enrrig dels penyals
q'ue véiem abans. La pista fa un revolt i es di¡rigeix eap a urr collet, Poc
abans d.rarribar-hi, i mort a prop dtun rétot il.legibIe, ra deixarem i agg
farem un sender6, a La dreta, descendent. Creuem un malmés camf de camo i
seguim enfront, davallant, El senderÓ és bastant rocós.

Tornem a enllasar anb 1a pista i 1a segnrim en sentit descendent. Per da-
mr4t nostre, a Ia dreta, dalt dtun ñr:ró, veiem les romanalles drun antie
eastell; }a visita del qual }eeonanemr p€r una altra ocasi6, als mayxadors
que no ho conegiuia.

I

ffiffi
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La pÍsta s'apropa a un xalet de constfltcc"ió.recent, tot 'ileseivint uJr re
rrolt cap a lres.querra. Deixem una písta a la dreta. a mig:rer¡olt, sense
arriba:r a la casa, abandonarem ]a pista i continuaren per urr ample carnf, at"rflll*i g:"I¿T:llrlroitIlL.o,*. per un 11oc ombrfvol, rlansuejat de
vegetació on abr.¡nd.a lf argelaga o gatosa.
. Caminem paral .Iels a un amPle ca.mf , que tenim a liesguerra, aJ. qu¿1 a¡ii-
rem a parar, seguint-Io en sentit ascendent.

A La dreta, veurem, més endavant, una paret de roga ütanqrrinose; pocs me

tres abaris de que sracabi, deixarem eI canf i agafarem.un corríol emb::ossat,
a Itesquerra.

. Travessem uns camps i entrem en un Petit bose. EI sender.ó és ple de pinas
sa. A lresquelra, veiem, entrernig dels a¡rbres, u¡1es edificacions, i a l-a pa
ret de la dreta' una cova natl¡¡aL.

lrobem u¡na bifurcabib i agafem La branca dreta, que és forga ampla.
ÉaEeern a frec dtun canyissar, una petita font i una bassa, que ens que-

den a ltesque:rra, juntament amb un grup drarbres. ués endavant trobem, tam-
bé a f resguel:lPa, ulra alüra bassa.

seguin r¡¡¡ cor¡rj.ol , que voreja un mar§e, deixa¡rt-ne un altre a Ia dreta.
havesse¡ir un camp i desemboquem a ulla pista, 9u€ seguÍm, a 3-'esguenra.

Ar,ribem aixf a una casa aatiga on pod,rem contemplar un magraffic trull dro
I1 ¡

Aquf esta situat er contlrol B.

De la SortÍda aI Cont:lol A : 4,145 l§n/h.
Del Control A al Control E : 4r5oo fui/b'.
Hi ha aigiua, perü pogueta.
Deseans: 30 rd.nuts.

I bis 85



XII Mama Intersocial

A.E.TALAIA

10 de Marq de 1985

xrr ¡,re,nx¿. P' -o,BrgNr¿cro 
pnn puscnr.pcro

XXITII MAR:XA SOCIAI,

Cgmarques: Baix Psned.és-Alt CartP 10 d.e marg de. 1985

Del Cóntro1 B aI Control P

Sortim de1 Coatrol B per un eamf herb6s, descendentr a ta dreta de la
casér¡ Desemboquem tot seguit a un antic caml de carro, que seguim en sen
tit descendent. Fem cap a r¡n aLtre canf de car::o, més modern, plane:r i -
descendent, que va retombant, segnrlnt 1a capgalera drun fondal.

Un cop tlavessat aquest fondal, Pass€flt a proP de les restes'fl'r¡¡r forn
de ca1g, que tenim a la dreta. Seguim davallant l1eugeraflEnt. Ara podem
veurer a dalt, a ltesquerra, la easa gue h'em deixat fa poc.

Uripalnem amb r¡na pistarque segrim eap a }a dreta. Retombem pronunciada
ment per travessatr un §ondal. La pista puja suaument i torua a baixar. -
Entront veiem una casa en rufnesr á lraltra part del fondal. A ]resquerra
tenim eamps comeats, de color rogenc, iguat que er de La pis;Ea.

E1 p:rimer t:lencall de pista qlre t"obem, a }'esquerra, eI segiuim, Bifur-
ca immediatament i agafen La branca més a lresquenra. Veiem rms ruses dra
beLles. .

EI canf e?rs porta davant dels campE eoruaeats, e1s vor.egem i travessem
una'riereta per on discorre un mingo doll draigua. Novament trobem uira
bífurcació i agafem Ia branca dreta, que puja.

Arribem a uns conreus¡ gu€ voltegem per ltesquerra. Davantt mateix druna
gran mata, enmig dtaquests @nreus, deixem d.e.vorejar les terres i segruim
per un corriol, a Lresquerra, gue.pujar Passant per entrerdig dtun roure
i pins. Et senderó és bastaflt herbós i a estones fmprecfs. De toteE malte-
res este fo:rga senyalitzat.

Salvem ufl narge i empalmem anb un camf transversalr'que seguim en direc
ció a lresquena. Sortim del bosb gi::ant, a lresquerra, Per.u:l corriol.
oe seguida bifr¡rca Í tombem a ]a dreta. Breus moments desp:rés, arrribem a
rxra clariana on trobarem senyals a terra, gue ens indiquen que hen de g¿-
rar a 1a dreta, davalla¡¡.t er¡ éi.recció a una caseta d.tobra.

El caml és de cano, herb6s, steixampta i es &irigeix caP a utls cultius.
A la dreta,hi discorre un'to?rentet. AI davant nostle, veiem unes edi.fi-
cacions cle'g:ranja. Després,etls vcm gtredant a lresque?ra..

Fem cap aixf a üa ca:¡:retera, que seguirem en direcci6 a la üreta. Bai-
xem suaument. Pocs meüres méé endava¡ct, abans dramibar a un pontet' dei-
xarem la Ca.nretera i. agafa:ren una pista, á lresguerta. Es pedregosa i erg
sionada pelE aiguats.

Aixf que arribem a l-rent'rada á'uns eomreus, d.eixern la pista i agafem un
sender pujador, a fresqueflra. En t:robem ¡¡¡¡ altre de més amPle i roc6srque
segtuin en sentit ascendent

per lresguega setns ajunta r¡n corriol, Segnrim pujant. A ban¡da i banda
draquest costé:r't¿t camf , eontinuenr tenint abr¡¡ndáncia dra:rgelagues i pins.

passada una estonarel camf desemboca a rrn eoII, on hi ba u¡a elaliaua.
*,qut agáfem una pista, a Ia dreti. Per ltesqlrerra setns aiunta r¡n ca¡¡rl .
A lrinici drwra forta pujada, deixe¡n ta pista i ürenquem a I'esquerra,
per ul:r camf antic i pedregós. Imrnediatament, tornen a fer cap
gue segruim en sentit atescendept.

a Ia pista,

2
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A Ia dréta, tenin un tur6 roc6s, on veuremrmés end¿vant, 1a'boea druna pe-
tita caúitat. Enfront tenim una masia. A¡ribem a una pista¡ Ia travessem i
seguim per un camf de cano, baixadór, vorejat d.e jonquenes.

Passem per entre conreus de vinya i anem en dÍ:recció a Ia cásá. A liesquer
ra ens queda una cabana, i desptés una pica. Per La dreta serns ajr:nta una
pista que baixa de'Ia muntanya; pocs moilents després en deixem uüa altra.

Prop de Ia casa, a:rripem a rma euf1la de ca¡nlns i agafem eI trencaLl dret;
retonba i tot seguit agafem un co¡rriol a la dreta, qtre passa pe1 costat drun
pi. rt sender6 és:pujador i entra en el bosc. Més amrntrel camf es fa ésbor-
rad,fs entre e1s coscons, pel que eald:lá pa:rar esment en efs colors de lrorga
nització.

Rnem pujant i saLvant manges drantigues feixes. Fins i tot cal.d:rá fer una
petita grimpada en algun sector roc6s. D¡¡rant ffi eurt t"ajeete planeja.

Si et dia és prou clar, podren'veure des diaquest pu:lrt r¡na bonica pa-norámi
ca. de} canp de Ta¡ragona i com a teió de. fons, la zona narftima fitada per -
ltaLta xenreneia fumejant de La petroqufiiÉca de Tarragonar

Seguim una estoneta pen eorriol confús,pero cleguclament senyal-itzat. Més en
davant, en un espai de bosc més c1ar, podem veure 1es enfi.rnad.es m¡ralles d'ñ
castellot. En alguns indrets, e1 carnl gueda obstaeirlitzat pdn r.ma zona de
brancatgie. .

. Anem a palar aixf al planer l}on d.rt¡na semeta, gr€ queda limitada pe? r¡ns
penyots. Continuem per u¡n camf a Lresquerra, que davafla nonentá[iament, per
tornar a pujar br ument, i fer cap a1 final druna pista oberta :recentment .

per desforestar aguest sector.
T:¡aveseem agrresqa placeta de maniobna i continuem per un anple cor:tiol mar'

cat, amunt. Arraa dtr¡n marge, girem a lresquerra. Gontinuem pujant
Ens anen apLopant aI conjuJa.t d.e r¡,¡fnes dtr¡¡n arrtic poblat. A lresguer?rare[s

queda, entre altres coses, ?estes de ]rabsis druna antiga església. Passem
pen entre un portal defensiu i e] canf gira imrne*iatanertt a Ia dreta, ilava-
Ihnt, fent una g:iragonsa.

per Ia dreta serns ajunta ua eanl. A1 poc tenps trobem r¡na bifuneaci6, i
agafem'la b¡la¡¡ca dreta, que és Ia nenys wisible. EI camf tránscorle pel IIon
druüa serr ta, i nés endavant stiuclina desidiilament cap a Ia dreta, baíxant
de maraera més pronr.mciada, fins arribF¡ a r¡n camf, trarsversal, que segTuim
ea direcci6 a lresquerra.

Som a IeE envistes druna grán masia, a Ia dreta, per sota de'nosaltres.
EI camf fa un retomb i desemboca a ult altre de carro, ample; qre seguim Per
1 r esquenra.

T?obe¡n una altra pista i 1a seguim en dir'eccib a La ca-sa. Aquf hi ha el
Control E.

Del Control B al Continol O: 4,669 kn/\.
Del Control C al Control D: 4r 596 krn/h'
DeL Control D a1 qontrol E: 31360 kmrlh.
l{o lrji ha aigua.
Descans! 15 minuts.

2 bis 85
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DeI ControL E aI control G

Sortim de] control pel mateix eamf per on hem a:r,:ribat; travessem 1a pis
ta i ascendim, passant de 1J-arg d.el corriol per on hern baixat abans r {u€
está marcat.

nt eanrf planeja. E¡r una zo¿a herbosa, deÍxem el camf i pugem per un cor
riol, a ta dreta. Amibem a un camp ermotat i e1 voregen per J.a d¡eta.
Saltsn a Ia part superior de les feixes i anem vo"ejant eI bosc proper.

Travessem novar¡ent una feixa a ran drun marger que tenim a lresquerra.
Ens aIl-unyern dtaquest ma?ge de lresgue?ra i ens anem eap a r¡n altre de la
dreta. Entlem en una zona de gatoses o argelagues.

FinaLitzat aquest sector,enttrem en uzl altre de bo.E.Sortim de1 bosc, e}
camf -fa un revolt i passem a ran clturns malges. Travessem un tolt ótaigua
provinent d.runa antiga font desballestada. Tonnem a entrar en una zona
d'argelagues. Voregem un diP8sit draignra buiti que ens gueda a la dzeta.
et camf va retombant Ia capsale"a drun fond.al , a] capd.ava}I de1 qual ,
veiem l-a casa que hem deixat fa wra estona.

Per Lresguerra sefns ajunta r¡n corriol petlregds, Pagsen per sota dtun
pont format pe" 1a soca seca d.'r.¡¡r arbr:e i arribem a un eo1Iet. Baixen cap
a un dipósit ci:rcular, que e1 deixarem a lresquerra.

Des dtaquf podrem veure, si eI dia és c1ar, Ia pr.¡ru(eguda silueta d.el-

Montagrut, i algnrnes masies més a PloP nostre.
Segiuim Lf itine:rar:i taixant r,lrrs br'eus moments per una malmesa pista.

Al poe tenps trobem, a la dreta, una argueta drobra que guarda una aixeta
de pas. Aquf so:rtirem de Ia pista per Passar a rar cte'dita arqueta, i se-
guir corriol ava]I.

Deixem ltiníci d,run ample camf i seguj-m fondal avafr, fixa¿t-nos bé en
els senyals de l-rorganitzaci6. Més que camf, d.i:rfern que és el rasot que
segnreix eI lIit der fondal, rodejat de més argelagnres i altres plaÍ.tes es
pinoses.

Fem cap a una pista i. Ia seguim en eentit ascertd.ent. A1 final druaa bai
xad,a, trobém una-plsta oberta'a !.resquerra, que baixa, i ta seguim.

A:rnibem molt aviat a uu enforeall de pistes i agafem Ia branca dreta,
que puja molt suáunent. Un cop da1t, i a1 davant nlateix d,fun xalet que
hi ha entrerrig de1 bose, deixa:rem aquesta pista i nragafarsn una a1tra,
també anpla, á lte-squerta, gu€ baixa. Enfront nostrer a lraltra band.a'
deI bosc, veiem ulta caseta i alguns turons.

Troben una altLa bifi.r¡caci6 Í girem a Ia dreta' per }a branca més tran
sÍtable. La pista retomba i baixa eap a1 I}it d.rr¡:n'fondal, Abans d.e mig '

retomb, abandonem Ia pista i eontinuem Per r¡n esborradfs corriol, a 1a
dreta, que remunta e1 1Iit del barranc- A¡r'¡libem a Ia capqalera de1 fon-
da}, en rJna zona de jongueres que cal travessar, situant-nos aixf a rral
tra part del balranc.

'I?avessem uns erlrÓts ¡»er un corriol í fen eaP a un
que segnrim, a Ia dreta. Arribe¡n al revolt drua aLfre
1a dreta, passant per entrenig de camps de cultiu.

anple camf de carro,
camf i e1 seguim, a

3



A.E. TALAIA
)O(VII Man<a Social d' Orientació i Regularitat per Descripció

)([I Mama Intersocial 10 de Marg de 1985

serns ajr:nta w¡ camf per }'esquerra i aEibem ¡¡r¡a altra vegada a una
petita zona de joncs. Ara ens queda una vinya a Ia dleta. EI camf está
flanquejat dremots i algun Pi solitari. Tornem á tenir, nés end.avant,
camps d.e conreu, a la dreta, i a lresgue¡Ira e:nmots. De 11uny, enfront
nostrer podem veure ]a silueta d,luJ¡a capel]a, situada a] elm drr¡n tufonet.

En arribar a una cruilLa de camins, agafem e1 de Ia dreta, que planeja,
pel costat d'uns camps. Fem caP a una a1 tra cluilIa, situada en r.¡rr colfet,
i seguim rectes, deixant e1 ca¡nl de la dreta. E1 caminet está roilejat d,e

pins i sotabose. Per: entremig dels. all'bles .de 1a dreta, poden anar contecn-
pla¿t Ia silueta de fa díta capella i de la serralada de1 Montme1.J..

Enllace¡n amb una pista. A lresquerra srentreveu una gran masiar. penÓ
1a deixem i agafelrt la Pista, en di¡recció a ta dreta, que travessa uns
camps conreats, Enmig draquests eamPs' hi veiem una alLra masia, de vi-
venda allaTgassada. Abans de ereuar els camPs deixem una'aLtra pista a
Ia dleta. La ma-sia ens queda a lresque:¡na, i molt mós enLailada, caP al 

.

for:s, en veiem ¡¡1¿ tercer4.
Segui:n per Ia d¡eta, Per una PiEta erxcara ben amplar i[ü€ baixa suau-

ment; dlesprés e} camf Planeia. Pex' Ia dreta serns aiunta'un camf que Prg
cedeix dfuns camps. ttés endava¡rt, setns nra.iunta'un. altre per Lts§qu€rL
ra. E} canf que segnrim és ample i. bastant planer.

poc més enLle, deixarem 1a pista i desviarem per ula 4]t¡ra, en direcci6
a lresquerra. Tnobefn una cahana ensorrada tocant a un marge. E1 canl fa
un retomb per salvar un fond,al. A mÍg revolt, deixem eI camf i ntagafem
un altlre, pedregdsr gu€ va muntanya amunt. tlés endavant bifu:lca i seg,uin
1a b?anea esquérra.

Passgm molt a prOP Arr.l:3. avenc6, a lresquerra; deSprés en veiem un aLtle
de més sJ:!ian. Pa?a1.lel aI !1ostre, hi rliscorre urx camf per automóbiLs, a

Ia dfeta,
Per L¡n camf molt lrerbós, fem caP a ltera dtuna a1tra masia, on t:robem

situat e1 control G.

Del control E al Control F

Del Control F a} Control G

No hi ha aigua.
Descansi 15 minuts.

¿ 4,19? 7crn/h.
: 4,68O krn/h.

3 bis 85
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Comargues: Baix Pened8s-Alt Camp 10 ¿e na:lg d.e 1985

De1 Control G a]. Control i
Sortím d.el control deixant lrera aI danera i passant per un eamf de

carlo, a1 damunt drun talrls a:ltificial , formant con ufi co]let.
Empalmem amb un caml de ca:lror gü€ agafem per lresquerna, i transcorre

per entre canps herbosos. Més ltuny, enlairada, á lresguerra, veiem una
easa enrunada, entremig de bosc de pins,

EL eamf es va -Fent indlefinitrentre e1s camps, A lfesquenra vsu:lam aI-
gr.urs 

isecto¡s d.e canyÍssarst eáÍrebé |r ginal dtaquests eamps er,notats,
deixarem e1 caml i geguirem rur eorribl pujation i herbós, a La d¡eta.
Passem per entremig'de grar¡ quantitat d.e cards.

A 1a dreta veurem alguns tolls draigrua provinents dru.na sorgéncÍa pro
pe?a. Uns poes metres després de passats aquests toIls, i abans dtami-
bar a un camp sembrat, deixem eI camf i ert seguim rrn a1tre, hebósrgue
puja, a 1a dreté. ErrS desviem una miea caP a Ia dlleta i passem per en-
tremig de cards i jongueres. saLten a una feixa superior de camps ermo-
tats. Anem retombant en direcció a rtinici drun marge.de pedra.

*gafem un camf pujador i ample, a l'esquema, i- immediatament g'inem a
1a dreta. Segnrint uns pocs metres un corriol herb6Er anem a Pa"ar a un
altre dtample i esbor-adfs, on hi ha jonqueres; eI. travessem i continuem
pujant per cor:riol herb6sr güe va caP eaP a rrn bosquet. CaLd¡á este ama-
tent als senyaLs. Després gi:ra sobtadament a lresquerrai planeja una rni-
Cd.

poc després segnrirem un ample camf, que puja, passant per costat d"un
c6m, que ens queda a Ia dreta' Anem en direcció a una ProPera cá5€L¡

Tot just passada aquesta masia, eL car¿l bifurca i segnrim La b¡anca dre
tá, guá é= 1a més pujadora. una mica rru:nyá, a l'esquer=a, v=,r=em eL pol
b].e de Selma, amb eI seu canpana:r i :restes def castell.

Soltim der bosc i girem a la dreta Per travessax una feixa i
&os novament en ult bosquet, tot descri.vint u.na eorba. Tor$em a
un sectora dtargelagues.'

EL sender6 fa cap aI eostat druns camPs de con¡eu, gt¡€ voregem per }a
dxeta. Arribem a un coLlet on hj- ha $¡atre camins. A Ia part dreta.veiem
uAa vinya novella. Nosaltres segruirem pe1 Camf del- davant, que puja.

Breus moments després, bifurca, i segfufm la branca esguelrra, que també
puja per entre el bosc. El ca¡nf descriu una suau zigazaga.

A1 beLl mig ilel bosc, i abans que 1a pujada acabi, desviem a Ia dreta,
pe? ull imp:recfs corrlol, senyalitzat, fent cap aixf aL costat d'una boni .

ca e¡míta, d' origen románic, eri. rtrtnes.
Deixem lrermita i baíxem Per w¡ corrj.ol bastant f?essat i pedregóS, en

tren:ig de coscons. Ar¡ribem a una crrrlLla i agafem eI send.e:r6 de 1a dreta,
qué no d,eixarem fins a¡rribar a una earretera, aI d.avant mateix d'una pe-
d.re?a.

endinsar-
estar e]1
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Amibats que hi som, creuem la.carretera aI biaix cap a liesguerra, i
segrufun perl url ample caml, amb ped:rots gue obstrueixen el seu inicil

Per l-tesquerra settls ajr.rnta un camf que ve drun camp de pomeres. Ef¡-
front, bastant allurryada, veiem uma casa sense teulat.'A l'esquerra dei-
xarem un altre iamf que també va a1s cámps de fruiters.

El ca¡nf es fa esborradfs i eI deixem per agafar un corrioL, a 1a dreta,
que puja. A esqones, eI corriol steixampla i planeja. Estem pass¿lnt per
zona de boEc a banda i banda. Voregem eI tronc dtun a:rbne caignrt i des-
prés dráix8, eI camf es torna bastant estret.

Estem entrant en una aona calcinada fa pocs arnys. Ef, corriol remunta
lleugerament. Passem a frec drun gran bLoc de pedra, que eos queda a lreg
queflra. A parti:r d'aquf e1 corriol planeja.

Per sota nosttre.' a Itesquerran l-a vafl srha eixamplat,deixant-nos vet.rre
algunes masies esparses i extensos camps cultivats
. Estem ara en p3-ena zona calcinada, amb gran quantitat de brancatge aba-
tut. Arribats aquf , ens ealdrá parar esnetxt,. ja que har.¡re¡n de deixar e1
eorriot i, desviant-nos eap a ltesquerra, anar seg¡rint uaa estoneta, rro-
més guiats pels senyals de lrorganització.

Quan arribem al capdavall de1 fondal, eI s'ende¡ró es fa ja més visible,
i el §eguim en direceió a Ia dretá., tot plaaejay¡t ar. costat drunes antí
grues feixes d.e eultiu.

A J.resque:ra tenim uI1 pur:xegut. tr.r6, curull de mon0lits roquers.
Deixarem e1 camf que segufem, que gira cap a Ia d?etar i nosaltr.es con-

tinuarern peü f leslluerrar pér un send.er no tan marcat, passant aixl per Ia
falda del tr¡:ró descrit abansr lnte e':s queda a ta d¡era.

Prop nostre, a lresquema, veiem una casa enrunada; r.ma mica més J-luny
veiem tarnbé un agrupament de cases en estat semi-rufnós. A banda i banda
de1 caml, tenim gran quantitat drargelagueE, bn¡c i iomanl.

Fem cap a urt ample camf, gue seguim a la dleta, tot pujant. Passem pel
costat dru¿a terrera, que ens queda a ]a dreta'

Lritinera:ri transeorre una bona estoua Pex aquest caml ampl'e, planer.
Després fa r¡n revol-t i puja progressivament de forma que es fa senti:r.
Al" caPdaflunt de ta pujada a¡ribeur a un coll.

Agu{ ilrobarem eI contro} H'

De1 Control G aI control H

Del- Control H al" control I
No hi ha aigua.
Descax¡§ : 15 m:lru¿ts.

: 3,860 tnf/n.
t 4t318 Wrr/Yr.

4 bis 85
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Dg+ Contrgl I a1 Control d'Affibgdg
Sortim deI Control i seguim er¡davant, ara per caml baixador. ta pista

descriu un rer¡olt í, tot just comengar-1o, la deixarem per seguir per un
eorriol, baixador i esborradfs, a lresquerlla. Al finaL draquesta d¡lecena
recuperem altra vegada 1a pista anterio:¡, que seguim a liesquelra,

Mentre dawallem podem contemplar, a la dreta, 1es altes palets de 1a
serralada del Montmell, domÍnada per 1a Talaia, aI cim de Ia quat hi ha
u¡a fita o pessebre col.locat per un gr.rrP excrusionista.

T?avessem un fondal ,í al ¡nateix tenrps, setns ajunta, per Ia dreta, un
camf. ta pista és ara plarrera'i transcome entremig de bosc. Més endavarit
passem a praop de dues plataformeE encimentades, á lre-sque:lra, i druna ca-
bana, a la dreta.

AI cap druna bona estona dranar per aquesta pista, deixem momeatánia-
ment eI bosc, per passar per una zona d.rarbres fruitersr flu€ tenim a ban
dla i ba¡da. Entrem novanent en eL bosc i de segruida deixarem la pista
per segnriT per u:n co:rriol, forsa pujador i pedregós, a la d¡eta.

E[]-lacem amb rr$ ample uamf pi.sta i girem cap a Ia d.:reta. A l'esque:rar.
p:rop étrrn terueny dralbres fruuite:rs' podem veure una petita balma.

E]. caml puja i retomba, dirigint-se cap a urta masia enn¡nada que abans
hem entrerrist, quan som aI retomb, deixem eI camf i seguím, a lresquerra,
passant Pe1 costat drr.¡.rres altes ataavares.

Ara ens dírigim de dret caP aIs dos eossos d?edi-ficis, passant Per en-
tremig deL més rulnog i e1 nés modefll, encara sencer. Deixem lred:ifici
més nou a Ia d.reta; passem per urr caurl lleuge¡qnent baÍxador, a fnec drurL
egde¡rocs, i entrern rm urr sectür de camPs $miters, vorejazrt per'l.a dreta

Apibats a un er(trem deL'camp, agafarem un eaminet que sultt, a fa dreta
i que ens porta?á cap a una font draigua suÚi¡¡rosa, rodejada de ptátans.

Des de Ia font angn directamentn per uJn corrio] molt herbós, a un gran
dip0sit per on passem a f¡ec.

A ltesquerra de1 caml'hi vej.em un marge; quan aquest marge es trenca'
hi passem peI costat i ens desviem a lresquerra, també per corriol confús

Apibem a un camp, perO eI deixem immediatamerxt, per segruir per un eor-
riol, a ltesqueffa, lpre contiaua baixa-nt, fins artibar a r¡n caml més amp1,
que s'inicia en uns eamps cle f:r¿itens. E1 seguj.rem er¡ sentit descendent.

Desemboquem ev! un altre camf , nolt ¡nés ample, i e1 segnrim a Ia dreta,
continrratlt davallant. A lresquerra deixen un camf quela a ung camp§.
Planegem una l].arga estona.

Ar:ribém a u11a zona drexplanaeió. Tot seguit trobem u¡la fornfctla, rena
tada per un calvari.

poc després divisem ja 1es prineres cases del poble dron hem sortia aL

matl. Hi ent:rem peI final d.el carrer Major i fem cap a Ia pIa+a deL mateir
nom, on es dóna per finalitzada aquesta lllorxEr¡

Control I al control J : 4,882 krn/h.
contro] J a 1fA:rribada : 4,846 t<nUlil.

ha aigr.la Í altres begudes.

DeL
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El lloncmell és un exEens municlpi del Bafx Penedés que abraqa un t.errÍtori de

72158 kn2. i que lrany 1981 conpEava amb 162 habitanEs. De fec hi "ha uns 18C habi-
cants, ja que hi ha nombroses famllleg que hi tenen Ia segona residéncia; hi vluen
permanentment, .perb no srhi émpadronen. LrAjuntament. est! siEuat al poble de Ia Jon-
cosa. EscaopaEs pel Eerme hi ha elb agregats i nuclis drAiguaviva, can Ferrer de la
Cogullada, Marmellar, Cascell de Marinellar, e1 Montmell, les Masies de SanEsuies, la
Vall de Sant llarc, Torrossolla, Vallflor, can Joan de la Torre, la Moixela i la Pla-
na Bovera (Talaia lledfterránia). Alguns dtaquesEs nuclis es¿an EoEalment deshabicats
i fins i tot en ruina¡ altres s6n simplement urbáni¿zacions.

La principal ocupaci6 dels.seus habitancs és.Itagricultura; les terres de con

reu tenen una extensió de 1.084 ha. (un 157"); les altres ó.174 ha. romanen incult.es,
ocupad€s per bosc i garrigues.. Ent,re aquesLes darreres, hi desÉaquen eIs cosconsrles
argeLagues i les gatoses. Amb excessiva freqüéncia, digna druna plaga bíbllca, aques

Ees muntanyes han estaE castiÉades per successius incendis. Tenim anoEats e1s de lra
bril de 1973, octubre de 1974, agost de 1976, marg de 1978, juliol de 1979, marg de

1984 f el més recent del gener de 1985.
En eI terme hi ha algunes pedreres en explotació 1 nés druna granja de cria

porcina. La vlnya és el princlpal cultiu del municipl, seguint les horLalisses i els
fruit.ers. La gastronomla compta amb tres establimenLs dedicáts a la cuina catalana.
Hi ha una carretera que enllaga amb el poble de la Bisbal del PenedEs, i una altra
amb Maslloreng, tot travessanc la carretera de Valls. Una pisEa de muntanya uneix la
Joncosa amb el caseriu de can Ferrer de la Cogullada, i una altra amb la Vall de Sart
Marc. Hi ha interés en que en un fu¿ur m6s o menys llunyb, ambdues pistes esdevinguir
carreEeres que uneixin aquests nuclis escampats amb Ia capital del terme.

Aquest municipi presenta un terreny altament accidentatr part.iciPanc de Ites-
tructura geológica denominada bloc del Gaiá, on un sbcol paleozoic 6s recoberE per
eapes tribsiques coronades per les calcáries cretáciques. Aquest massís és solcat
per diverses rieres i barrancs engorjats que tributen a diverses conques hidrográfi.r
ques. El secEor orient.al desguassa a la riera de Marmellar, una de les branques prin
clpals del Foix. A la part central i meridional hi ha una xarxa de b4rrancs, el priS
cipal el de Safit Marc, que desemboquen a la riera del Vendrell, i la Part. nord-occi-
denEal, centrada pel barranc de Pedrafita, aboca al Gaiá. Aquests barrancs confÍguro
diversos conjunts muntanyosos separaEs uns dels altresr amb altures de certa conside
ració dlns la qualificació de balxa muntanya ámb qui és denomínat aquesE sector de Ia

serralada pre-lftoral. Hi desEaca la Talaia del MonEme¡I amb 861 m., seguint eI puig
del Castellot amb 781 m., Ia Torre llill alo,b 762 m.' Sant Marc anb 711 m., les Forques

7o7 m., el Puigooltó, 682 rn., pufg de la Cova, 673 rn., el Puigfiguerar 653 m., Pla é
PalLaretg, 639 n., Plana Bovera (TalaiaMediterránia), 63ó m., les Roques AlEes-Pl€na
Rameta, 61O m., Puig Francás¡550 m. 1 eI Srnol, 545 a.

Tct i la plaga drincendls que han arrasat aquestes muntanyesr seguelxen con-
servant ltatractlu que els ha conferit la natura. En el catáleg dlespais naturals a

protegir, elaborat per la consellerÍa de Polftlca Territorlal i Obres Públiques.de
la Generali¡aE de Catalunya f publicat a ltabrll de 1961, hi ffgura el lldntmell en-
Ere els 93 indret,s escollits. No es concreta la zona ni lre¡tensió de ltespai a pro-
tegl.r, perb és segur que deu estar .centrat com a mlnlm en la serra del MonEmell amb

els caracEerlsgics clms del Gascellot, la Creu i la Talaia.



El poble de la Joncosa está situat a 430 m. dtaltitud, al faldar meridional
de la serra que hem descri¿. El nom és originat per les jonqueres que creixen a lreg
torn dels indrets humits, fonts i rieres. La Joncosa és rica en aigua. La fon¿ de Ia
Joncosa (la Dou), ja és citada en un document de lrany 1O11. Es tan abundosa que a
1:edat mitjana fou utilitzada per a abastir una gran bassa amb I'aigua de la qual
es feia funcionar un molí hidrlulic, acEualmenE enrunaE perb en procés de dignifice
ció, netejant-lo dels herbots i runa que els cobria. Una altra font. nés propera és
1a de 1a Volta, exisEinE-ne alt.res de menys imporEants. Lrabundáncia draigua degué
dtactuar com a atractiu perqub els templers hi est.ablissln una comanda, traslladada
de les Gunyoles drAvi.nyonet. La veu popular diu que aquesta comanda estava si¿uada
en ltact.ual mas Vidal, notable i senyorial casa.amb port.al dovelIat, baluart i una
alta torratxa quadrada. Per la part del darrera es veuen sectors dtaquest casal bas-
tits sobre un desigual pis roquer, delatant anEigor. De totes maneres lrorde dels
Templers fou exci.ngida al 1312, i el 1367 la Joncosa era incorporada a la corona.

. SeSuint Ititinerari delsmarxadorsr. sortirem de la plaga Major, seguint pel
carrer del mateix nom. Passat el casal del mas Vidal, Erencarem cap a lresglésia
p'árroquial. Aquesta és dedicada a Sant Miquel, corq totes 1es draquest sector, perb
iopula.*ent també és coneguda com de la mare de Déu del Remei. To! passant-hi pel dg
vant, poden constatar la curiositaE que suposa t.robar-se amb un inacabat cemple de
tres naus i sense teulada. Lresglésia veritable Fé lrentrada per dins d'aquesE clos
incomplet.

Un costeruE i pedreg6s caml ens portará fins a una pista de muntanya, planera
i de bon pis, que seguirem una bona es¿ona i que deixem quan aques¿a entrara en un
seclor de bosc. Seguirem un corriol vorejat. de gatoses que ens conduirá a una altra
p¿sta corresponenE a una fallida urbanització. Seguirem altra vegada per un corriol
que ens porlará a un sector de jonquéres que delaten lrexisténcia dtaigua. Es veu
algun bassiol i rases fetes amb la finali¡at draprofitar el líquid i conduir-lo a
les hipotbuiques parcé1.1es de lrurbaniEzació.

Una darrera pujada
ens Portará fins a

una font arranjada,
amb bancs per a des-
cansar i plhtans per
a oubrejar-Ia. Prop
hi ha una caseLa-di-
pbsit edificada a lrb
poca de IrurbaniEza-
ci6.

Molt a prop, hi te-
nim lrant.iga església
de SanE Mlquel del
Montme1l, consagrada
a lrany 1598, que subs
tituí la capelleta. ro-
mánica que podem veure
arrapada an un repla-
net del punxegut tur6
que fa de peanya a1
castel 1o E .Font de1 Montmell



Passarem a frec de t.ot el que
queda druna anriga pica baptismal dtín
mersió. Lresglésia, rectoria i cemen-
tiri són un munE de ruines. El petit
'agrupamenE ja esEava deshabi.tac des
del segle passaE, perb 1'església §u_ac

dava un magní[ic altar major Í es ce-
lebrava misea en algunes diades asse-
nyalades; Tot cremb a lrany 1936. Ac-
t.ualment. es fan esforgos per a rehabi
litar ltindret, i ánualment. es fa un
popular aplec eI dilluns de Pasqua ggr

nada, invÍtant. els ancÍcs estadants
del Eerme dispersos per alEres pobla-
cions. Es fa una audició de sardanes i
srobsequia e1s assistents amb un aperi
t.iu.

Tornarem a fer cap a la pisEa
de muntanya, futura carretera loca1.
Per damunt. nostre, podrem veure la ca
pelIa romlnica de Sant. Miquel, resEau
rada a lr any 1949. Es un notable exem-
plar druna sola nau, amb una alrra afe
gida posteriorment. a1 costaL nord, se-
parada de la nau primiEiva per dues ar
cades. Té la porta a Ia faqana sud, i
un ábsis a ponent amb arcuacions i bag
des llombardes. Val Ia pena, un altre
dia, visiEar-1a i enfilar-se també fins

EsglésÍa vel1a de Sant Mlquel del itontmell

al cas¡elloc. Aquestes ruines, sicuades a 781 m. dtalEura, estan documentades ja a
lt any 974, quan el bisbe de Barcelona, Vives, amb consent.iment de la Seu i del com
te Borrell rr, concedí carta de franqueses als pobladors que anessin a habicar ls

t.erres deI rrcast.rum

Monte-Mace I lumrr .
Aquest castell és

una magnífica talaia
per sobre la línÍa
del Gai) i Camp de
Tarragona, aleshores
encara en poder o a

Itabast fáci1 dels _e
guidors de Mahoma.
Era doncs un inEent
més de perllongar la
reconquest.a cap a po
nenE.

Ruines del cast.ell
del Montmell
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El bisbaE barcelonl mant.lngué eI seu domini draquesE cas¿ell al llarg dels
segles. La fmí1ia dels Banyeres pretengué tenir drets sobre aquest.a forEalesa,
exercint-hi senyoriu i Eraspassant-10 per herDncia, peró finalment no pogueren de
mostrar que ningú els nthagués fet. donació, havenE-hi de renunciar i rebent a can
vi la quant.Ítat de cinc-cents morabetins dror. Aixb succeia a ltany 1181. El rer-
me comprenia aleshores ltactual de Vila-rodona amb Vilardida. La fortalesa conti-
nuá encara en servei durant llargues anyadea. Si més no durant la guerra de Succeg
sió hi havia un regiment Való que el guarnía. Els soldáts alemanys hi vivien amb

l1urs mullers, i en lrarxiu parroquial hi consEaven les act.es de naixement de t.r€s

infant.s vinguts aI m6n en aquell niu d'állgues, enEre e1s anys 1715 al 172C.
La pista segueix en direcci6 al collet de San¡ Pere (66O m.), peró abans

drarribar-hi agafarem una drecera que estalvia una ampla marrada. A lresquerra
ens queda el puig ds 1¿g Forques, indreE on antany eren executats eIs malfactors.
Seguinc novament. la pista, es davalla en direcció a un xalet. de consErucció recent.
Sense arribar-hi, stagafa un corriol lateral i se segueix baixant en direcció a un
grup de petits xalets. Es un dels altres inEen¿s faltits de parcel.lar el Montmel1.
Aquí ni encertaren el nom. En una zona cent.rada en les anEigües masies de Torrosso
lla i la Marquina, es planEej¡ una urbanització de¡rominada Vall de Sant Marc, cong
tiEuint un error geo§ráficrja que aquesta va1l est.á situada a llevanE de la divisb
ria hidrolbgica que separa 1es conques de la riera deL Vendrell i la del riu Gaih.
Lrurbanització está a la capqalera del barranc de Pedrafl¿a I per tanE en la sego-
na conca. A més, ha estaE una de les zones casEigades pel foc.

Deixant els xaleteEs a lresquerra i passant per entre bosc, passarem a frec
druna coveta i poc més enllá dtuna fontet.a de minso dollet. Farem cap enfront. de
la gran ¡irasia de Torrossolla. En el.fogatge de 1553 sresmenta a en rUoan Güell de
Torrassolarr. De torre no nrexisteix cap en aquesEs rodals. En documents antics tam

bá stesmenta la Torre del Codony. No gaire lluny de Torrossolla, tocant quasi a la
carretera de can Ferrer, existeix e1 mas de ca1'Codony. Ltúnica curiosicat que pot
contemplar-se és un
magnlflc trull de

molEurar olives,
molt ben conservaE
i apedagat.
' Baiarem de

Torrossolla per un

.antic i malparaE ca
mí de carro, vore-
jant les restes drun
forn de calg I es fa
cap novament a una
planera pista de mug

t.anya a les envfstes
dé les ruines del
mas dien Maginet. A1

mapa cadastral hi
diu ilMasla de'Magi-
nitorr. Un caml laEe
ra1 mena al llic del
barranc del üontmell, Capella románica de SanE l'fiquel, collec de

. Sant Pere 1 Puig de les Forques



Mas de Torrossolla

de sílex míg treballats. A1 museu del Vendrell
indret.

que aquf porta un do-
1Iet draigua. Se se-
gueix per la vora dlrns
conreus Í entrarem difE
drun bosc per un corrbl
marcat. SorEint. a una
clariana, cal baixar ng
vanent prop del llit é1
barranc passanE a frec
druna caseta que deu
guardar una bomba draf-
grra. Prop es veu lran-
tiga masia del Coll de
ltOlivera (acEualment

masia Parellada), amb

noves naus que allot-
gen best.iar porcí, els
grunys dels quals po-
dem sent.ir de 11uny.
En aquesE secEor hem re
co1lit alguns fragrnent.s

hi ha vestigis més notables draquest

Es fa cap a Ia carreEera de can Ferrer, deixant-la als pocs momenEs per a sg
guir un camí carreter en no gaire bon estat. Pot després el deixarem, enfilant-nos
per un dret corriol que de seguida esdevindri més planer. Aquí hi'recollírem uná
punta de sageta de sílex, sense peduncle. Aquest camí era antiSament de carro i Lra
band6 Itha convertit en sender. Ens porEará, sense gaire esforqr a un collet on fi-
nalicza una pista forestal. Hi ha un ample camp de maniobra que sembla una era. ls
el coll de can Baró, capqalera del bárranc de cal Rei f on deixarem el terme del
Montmell per entrar al drAiguamúrcia. Seguirem ara per la pista que ens portará a

una altra. collada, la de can Cortada. Novament agafarem una drecera que ens esEal-
via un revolt. Farem cap a un encreucament de pistes, seguin! pel camí del mig en

direcció a unes cases properes.
Enfront, i cap.a la dreta, tindrem la descarnada mole rocosa de la Roca Fe:

rana (789 m.). En els mapes és designat com a pui8 Albh. vista des de la cara de

migdia no sembla pas tan alEa. A mesura que hom va caninan¿, srendevina, més que

no es veu, la petita boca dtuna cavitat. A cop de vista no sembla Eenir Saire im-
portáncia, perb ben segur que t( unes mides més que regulars, si és cert, segons
diuen, que en el curs de la darrera guerra civll fou un amagatall d¡emboscats.
Reseeguirem un caml que Lranscorre per entre vinyes i farem cap enfronE mat.elx de

can Cortada, gran masia composta de diversos cossos dredificis, habitatges, palle
res i corrals, toE basEit sobre un prorBoncori roquer que queda mig a'fllat per da-
munE del barranc de Maltorrent., trlbutari, com també eI de ca1 Rei., en el barranc
de Pedrafita, en les inruedfacions de can Ferrer. Malauradament no exlsteix cap pig
ta per a vehicles que transcorrÍ paral.lel a aquest curs hidrológic.

Enfront maEeix draquesta masia cal agafar un corfiol PuJador' un xlc malpa-
rat per les maldestres callades de pins efectuades recentment. Ha esEaE precls sg

nyalitzar quasi. cot e1 caml a causa de ltacumulació de brancatge abandonac p[eci-
samenE sobre e1 sender. Recordem un recorregut fet ung vuit anys enrera pel mateix



Esqu€me de la pbñt. de I'esgló¡ia dcl
Csstcll Vcll d'Alb¡ seBons J. R¡is

Planta de la capella
de Santa Maria de l¡Albh

terament Lectbnic, o sigui¡que la mag

sa de roca assentada sobre un lliE me
tou, Eendeix a fragmentar-se. No cal
dir que qualsevol edifict contruit so
bre una base tan ines¿able ha drende¡
rocar-se a la curta o a la llarga. El
t.emple rooini.c de Santa Maria es con-
servá en un relatiu esEac fins a prig
cipis de1 segle act.ua1. Tenia e1 sos-
tre esfond.rat perb conservava les pa-
rets. Ara tot esth per Eerra, aguan-
tant-se eúeara un trog de lrabsis.
Les cases que li felen costaE estan
t.otalmenÉ enderrocadqs i cobertes de
vegeEació, E1 castell igualment és un

munt de ruines. La tect'bnica que cau-
sa aquesEs esquarEeramenEs, a 1a veg
da provoca la formació de cavitats la
beríntiques. Efect.ivamenr, mentre es
preparava 1a cursa, en un dia de fred
intens, observárem 1a sort.ida drun nu
volet vapor6s drenLre les ruines.
Apar¿ant mates xopes drhumit.at ens
sorgí la boca druna cavitat que enca-
ra srestá esEudiant, sense poder-ne
preclsar 1a llargada o fondiria, ja
que és precís fe¡-hi treballs de dé§
obstrucció .

itinerari, també amb algunes dificultats, perb no
tantes, en el curs del qual recolllrem fragments
de cerlmica ibérica, fec repetidíssim en quasi
toLs els indrets on srai.xequen castells medievals.
Precisamen¿ en 1!indreE on el corriol abasta un
11oó planer limitaE per penyals, creiem endevinar
hi indicis druna antiga est.ació ibérica, encarada
a migdia i protegida dels vents de1 nord, molt al
conLrari del poblat medieval al qual ens apropem.
Es travessa la plaga de ¡¡aniobra del final d'una
pista forestai i pujarem per un corriol erosionat
per lrarrossegament de troncs. Segueix Itobstruc-
c16 parcial derbrancat.ge abandonat i passarem per
una porEalada natural i que en el seu temps deuria
estar reforqada, donant entrada a1 malparat recin

te de l,Albá VeIl.
De totos e1s diversos poblats fantasmagb-

rlcs que ens ha estat possible visitar, creiem
que ltA1b) Vell (680 mJ), pot emportar-se la pal-
ma del martiri. I en aquest cas no acusaríem solg
menE lrhome com a principal culpable. La muntanya,
com tot el terreny de la contrada, ás de rdca cal
clria, perb aquesE sector está sotmbs.a ltesquar-

Ru'lnes de It absis de

Santa Maria de 1rAlbh Ve11
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Es conserven bona part de les muralles del que havia estat recinte del cas-
te11 de'lrAlbá, amb una curiosa t.orret.a rodona, esbaldregada i de.pqca altura, i
per so¿a drella, tocant quasi a la capellar uDá f,o menys curiosa cambra amb sosEre
de volta, que hom diu era Ia presó. Draquest cast.el1 situat en un contrafort occi-
denEal de la Roca Ferrana, sern t.é eI primer esment documentat a ltany 977, en qué
el bisbe Vives de Barcelona (el mateix que el de la carta de repoblament del Mont-
mell) el cedeix, iuntament amb el de Selma, a Guitard de Muradell, amb ltaprovamert
del comte Borrell rr, nat.uralment, i amb ei co.pro*ís draccept.ar e1 senyoratge ep_b
copal.

Es curiós considerar que al llarg de q¡rasi deu segles (fins a ltany 1957),
el bisbat de Barcelona ha regit lrAlbá i Selma (llbstima que no hi fes res per a
conservar-los), menEre que altres llocs com Aiguamúrci.a i les Pobles, del mateix
terme municlpal, han format sempre part de Itarxidibcesi tarragonina. RealmenE fou
ltAlbi municipi independent fins al segle passaE, en qué fou agregar. a Aiguamúrcia.
A més de lrAlbá Vell (o de Dalt), en formaven part draquell t.erme els veinats de cd.
Canonge (o Albl Nou o de Baix), el llasbarraEr la Caseta, el Corral Rubió i les DeS
Eres. La parrbquia de Santa Maria fou traslladada,a ltany 1981, de I'Albi Vell a
cal Canonge. LrAjun¿ament drAlguamúrcia radica áctualmant a SanEes Creus, i I'ex-
tens municipi engloba a més els pobles i veinats de les Pobles, les Ordes i els
Masos, la Pianeta, Se1ma, 1a Destral, cal PlnEor, e1s Gaians, lrHostalet, 1a Gui-
xera, la Vilella, el P1a de Manl1eü, Sanca Agnbs Í la Mas6.

Tot pujanE a lrAlbh Ve1l pot comprovar-se que lrindrer és un excel.lent mi
rador sobre e1 camp tarragoní fins al llmic que suposa la serra de Miramar. Si el
dia és clar, es veu e1 litoral i les alEei xemeneies flamejants de la petroquími-
ca. Sorti.tE per lrest.reEa enErada nord del recint.e casteller, anirem baixant per o
corriol gue descriu diversos revolEs per ent.re la vegecaci6 característ.ica de les
obagues. En el seu Eemps aquest indret és idoni per a fer-hi colli¿a de bolets.
A1 final de la davallada ens Er-xobem enfront de la gran masia de can BernaE, com
quasi EoEes les draquests rodal-s edificada eobre un promonEori roquer i amb una
vista excel. lent.

Des draquesEa masia anirem remuntanE el fondal del mateix nom per corriols
imprecisos que transcorren ¡ier ant.fgues feixes de conreu ara ermotades. A la cap-
galera, el camí va girant. passanE per entre garriga. Es passa pel costaE de la
Font Fresca o de can BernaE. Accualment. el manan¿ial és inaprofitable, sense broc
i amb lraigua enEollada. Prop draquesta fonE srhan recollit v€stigis arqueolbgics
que podem veure al museu del Vendrell.

Poc més enllh, voregem una bassa seca, que ens han dit. que rebia lraigua
druna altra deu situada en eI mateix fondal, un xic més enlairada, la font del
Rector. El corri.ol esdevé més aspre i puja decididament en direcci6 al collet. der
cal Miracle (ó20 m.)r on novament poc abast.ar-se un exEens panorama en dlrecci6
a la serra del Montagut. A ltaltra part. del col1et, voregem un gran dipbsit. rodó
i ent.rem en lturbanització anomenada Font del Rector.

Poc més enl1b del dipbsit, deixarem la pista que es dirigeix vers les rúi
nes de cal llÍracle, masÍa que no veurh el marxador, Í bafxarem per una drecera
que no és altra cosa que el llit drun xaragall. Farem novament cap a una pistá
draquesta urbani.t.zacÍó naufragada, amb escassa parce1.laci6 aconseguida i. amb edf
ficaclons que nés aviaE mereixen el qualificatiu de barraques que de xalets.. Ani-
rem baixañt de nivell dirigint-nos cap al fondal del Camp de la Bassa. Sobre nos-
t.re podrem veure 1a masia de can Rossell. Haurem donatrdoncs, quasi la volta com-



pleta a la muntanya de Roca Ferrana, que en aquest secEor drobaga PresenEa uns con

trafort.s aclngleraEs de cerca espectacularitat, i mé5 vegetació que a 1a part. de

solela. Un corriol remunEa e1 barranque¿ per on acost.uma a transcórrer un dollet
draigua, indret freqüencat pels senglars que hi van a abeurar. Almenys en ooltes
ocasions hem vist les pecjades i hem sentit 1a fressa dtun animalot gros fugint
per entre 1¿ vegetaci.6iel pedruscall. El corrÍol ens portará a la capqalera del
barranquet, indret recobert de jonqueres. Es eI Iloc anomenaE Camp de 1a Bassa.
Aquí s'inicia un trajecte per camí de carro enEre conreus ben traballats. Són EeI
res siEuades entre 1es masies de can Rossell, la Mas6 i la Manlleva i que segue!
xen actives.

Travessat. un
de la Manlleva, gran
masia Eenia anexa una
ben arrenglerades de

conserva únicamenr 1a

rior.

collet es davalla per un antic caml fins a les imediacions
masia que deixarem a 1'esquerra. Flns fa pocs anys aquesta

torratxa o casa forta allargassada, consEruida amb filades
pedra picada. La vella construcció srenderrocb i actualment

faqana juxtaposada a1 cos de 1a masia de conscrucció posce-
Enfront, cap al

fons de 1a va11, es
veu una altra gran
masia. Es ltanomena
d4 les Torres de Sé
ma, o simplemenE le
Torres, que posseix
també adjunta una
draquestes torres g§
Eiques a1 largassades.
També la Masó, rnasi.a
citada anteriorment.,
compt.a amb una cons-
trucció de les matei
xes característiques.

Seguint la ru¿a ens
atangarem a una al-
tra masia, aquesta
allargassada, com si
fos un doble habft.a!
ge. Es el mas de can

Perot, conegu¿ també per cal Pet.roli. El camí-pista que seguirem travessa camps de
conreu i es dirigeix cap a una estret.or de vall on conflueixen cot.es les rieres f
rasots draquesEa contrada per a formar el barranc del Montmell, que ja haurem co-
neguc al matl. Es deixa un camí-pista.que mena a les Torres i seguidament nragafa
rem un altre a lresquerra que ens por¿arh al mas Conlllera, t.ambé conegut amb el
nom de can Cosoe. Tornem a enErar en t.erme del Montmell. Per pujar a aquesta ma-
sla hem de deixar el carirl planer 1 seguir-ne un de costerut i pedregós. Prop de
la masla es veuen alguns forats mig tapats amb pedres. Són avencbns incipient.s,
possiblement aprofitats com a llodrÍgueres i que.hom creu que podrin ser lrorigen
del nom de la masia. Per sobre dtaquest.a, enEre el bosc, es veuen les ruines de
cal Cost.eIla

Des de la Conillera anirem remuntant un fondal ample i planer. A la dreca
veurem les restes de cal ParenE i passarem a frec de 1a font del mateix nomr.seg
se arranjar f desaprofitant.-ne lraigua. Al poc farem uns revolts ascendents per un

Mas de La Manlleva



camí imprecls i fa-
rein cap a la masia
de can So!á¡ habit¿
da fins fa pocs anp
segons evidencia
lrantena drun tele-
visor. A partir dra
questa masia anirem
ascendinE novamenE.
Vorejarem uns con-
reus i arribarem a

un collet. Des d r-A

quí la pujada ja és

directa cap a lrer-
miLa de Sant Marc,
tot EravessanE una
zona cremada anys
enrera. La capella
est.h situada a.711
m. draltura i la
const.rucció és drorigen románic, conservanl la portalada dovellada encarada a mig-
dia. Es druna sola nau amb volta de canó un xic apunt.ada. ArnplÍada i modificada en
la part de Lrabsis en esEil gbEic. Port.a amb arquivolEa a la fagana de migjorn.
Campanar de cadireta on encara hi havíem vist la c¿¡mpana uns deu anys enrera. A un
cosEat hi ha una taula de pedra que podria ser'uri ant.ic i rústec a16ar. Anualment,
en la diada de Sant Marc, o diumenge següent, es celebra un popular aplec on aiu-
deix gent de lota la contrada. La imatge de1 Sant., habitualmenE venerada a la ca-
pella nova de can SanE Marc, és traslladada en processó fins a la capella sobira-
na, celebrant.-hi míssa Í can¿ant-se els goigs. Després es corna la imacge a la ca
pella jussana, al cosEaE de la qual hi ha un espaiós local dtesbarjo per a fer
ball i espectacle si convé.

En aquest turó, com quasÍ en toEs els punxeguts i que són de bon talaiar,
hi hem recolli.t trocets de cerlmica ibErica molt fragmenEada. No estranyem doncs
que faci pocs dies es veieésin glgunes cates oberEes en ple corriol, fetes per aI-
gun arquebleg que deu suposar que per'aquesE camí no hi passa ningú. Aquest cor-
riol davalla fort.ament i ee fa cap a la carretera drAiguaviva a can Ferrer. Enfrort
hi ha una gran pedrera en plena activitat. Fin§ i tot lthem vist.a funcionar en dis
fesEius. Cap a la dreta, més avall, hi ha 1a masia de can Magí Vidal. Travessarem
la via asfaltada i seguirem pel camí de la part oposada; sortejant els pedrots pro
cedents de la pedrera del cosEat.

Hém passar el coll de Sant Marc o de can Magí vidal (58O *.), que separa
dues conques hidrolbgiques, Entrem doncs a la Vall de Sant Marc, oberta, ampla, I
conreada en aquest secEor. Més endavant esdevé aspre i pedregosa al passar per so-
ta 1es Vent.oses, perb de momenL resulta agradosa la vÍs1ó de vinyes i fruiters ben
conreats. La poma recoLlida en aquests conEorns és dtexcel.lenE qualltaE, com'tam-
bé les cireres i altres productes agrícoles. Les masles, en general, es veuen ben
conservades i plenes de vida. El camf que seguirem voreja camps de pomeres i sren-
fila pels costers. SoEa nosEre es veu la masia, un caseriu EanmaEeix, de can Sant
Marc, amb la capellet.a nova.

Mas de la Conillera



Anirem ascendint i veurem per sota nosEre, a lresquerra, La masia de can
Saumell, deshabitada. Deu tenir cerEa an¿igor, ja que al !735 hi habitava rUoseph

Saumell del terme de Vallflor'r. A lraltra part de Ia vall es desEaca la mole cal-
cária de la Torre Milá, calcinada pel foc i amb aspres cingleres encarades al sud.
Són conegudés diverses coves i avencs siEuats en aquells penyals i roquissars. El
camí que seguim passa pe1. cosEat dtalgunes esquerdes i engolidors, que demostren
que Eot aquest massís presenEa Bostres evidents de carstificació. E1 corri:1 va as

cendinE tot. giránt per salvar el coútraforE més oriental de la serra del MontmeLl.
Entrem aleshores en un sector calcinat per un incendi, trobant brancaEge ennegrit
per tot arreu. Dei¡arem un gros penyot a lresquerra, caiguE de la muntanya, i abas
tarem el llom de la serra. Aquí es perd eI caml, tapat per branques renegrides i
per argelagues que hi han crescuE. Haurem de seguÍr un corrÍol (?) senyalitzat..

Des del llom de la serra podíem veure algunes masies cap a llevant. La més

propera i enrunada és can Gepot. No gaire lluny hi ha el grup de cases de lranti-
ga quadra de Vallflor. Ltany 1341 sresmenEa un Berenguei de Vallflor í en el foga!
ge de 1553 és ci¿ac Pere Galofré deriValflort'. Un dels hábitacges era una casa for
ta amb espiElleres a les quatre faqanes i obra de tápia. Enfront del caseriu, mi-
ranL cap a la vall, hi ha les restes druna torreta de gulrdia. A la part oposada
del fondal, per sobre del cementiri, hi ha el mas de la Torreta, amb una fortifi-
cació circular que li d6na nom i que complemenlaria el sisLema de vigiláncta i dg

fensa draquesE sector del Montmell.
E1 corrió1 senyalitzat ens porEará a un sector planer, curu1l d'argela-

gues Í gatoses, on desEaca un pet.it Luronec punxegut, amb el cimall adornat amb

pet.its monoliEs ioquers. 41 seu peu discorre rr1 a¿¡aí-pisEa que seguirem en sen-
tit ascendent fins a fer cap a1 coll dtArca, que enllaga 1es serres del Montmell
i de la Cova. EI topónim Arca és bast.ant curiós Í freqüent en altres indrets de

CaEalunya. Coll d'Arca i serres drArca són llocs on hi ha o hi havia exisEiE un

dolmen. No seria i.nversemblant que un monumenL rnegalític hagués presÍdit aquesta
concrada. To¿ pujanE per la pisEa poden observar que la roca calchria draquest

sector presenEa uns
esEraLs fullatsrfor
mant grans lloses
amb les quals no sg
ria dlfíci1 bastir
un draquells antics
sepulcres, desapare
gut posteriorment.
per destrucci6 oca-
sional o erosió na-
tural. Una guia ex-
cursionista de lrany
1934, assegura que

en aquest indret han
estat fetes troba-
Iles prehist.briques,
concrecament un se-
pulcre de lreneolí-
tic.

25 drabril, festiviEaE de Sant Marc



FenE un acudit fhc1l, podríem dir que poEser és més real aquesta Arca peI
duda que la cercada per lrlndiana Jones. :'

No gaire 1luny d'aquest colI hf ha ltavenc de Carles V, cavitaE utillcza-
da en el curs de les guerres carlines del segle pasaaE, com a lloc on amagar els
presor¡ers pels quals es demanava rescat. Malaur.adament. aquesE sistema de recaptE
ció contfnua vi.gent en al¿res indrets. Des del coll davallarem en direcció a la
Joncosa, tenint a la dreta els alterosos espadaEs de la serra del Montmell. La
Talafa f els cims i¡nrnediats són utilltzats-pels mariners del'nostre lit.oral per
a fixar 1es senyes que coordinen els seus punEs de pesqueres. Aquest.es muntanyes
les designen amb el nom de trMr¡nell'r i la serra que discorre de les Forques al
Purrolt, és rrlrEnclusatr.

Travessarem La capgalera del torrent del Prat, prlncipal via de drenatge
de les algues pluvials de la vessant meridional del }tfontmell i que srescola en
direccfó a la Bisbal del Penedbs. Passarem pel costat drunes plataformes encimen
tades que s6n e1 basament dtunes barraques desmuntables que són habili¿ades en
bpoques de desforestacf6. Prop es veu alguna cabana de pedra de molt bona est.am-
pa. La preslncia dtalSuns fruit.ers anuncla la proxÍmit.at del poble, perb primer
passarem per lrantiga masla dren Campanera, amb el cos prfmltiu enderrocat t la
casa nova deshabÍtada. En el fogatge de 1553 ja sresmenLa Joán Campanera. Es un
cognom bastanc freqüent. al Baix Penedbs i conEorns, recordant alguna altra masia
del matefx nom.

Es curi6s constatar que la citada guia excursionfsta del 1934 descriu:
rrAbans tcl €ra un magnfffc pinar, aEerra¿ per les cremestt, referit. als cont,orns
del mas Campanera. Una clnquantena dtanys més tard es pot fer un coment.ari sen-
blanc en contemplar el bosc cremat aI peu del puig de la Cova, per un incendl
causat. e1 passat mes de gener. La casa nova del mas Campanera és de const.rucció
de prlncipl de segle, f per un canl que voreja conreus anirem fins a la propera
font arranjada amb taul.a I bancs, on hf ha la dat.a 1928. Uns plbtans ombregen
la raconada, quan hi ha fulles i sol. Hom diu que lrafgua que hi raja és sulfu-
rosa. Pagsarem a frec del dfpbsit circular 1 Eornaren a fer cap al caol-pfsta.
41 poc en.Erardm a 1a J.oncosa pel matelx carrer llajor, per on haurem sorEit al
matí. Haurem tancat el cercle I sl el bon temps ens ha acompanyat, les lncfdEn
cies, bones o dolentes de la cursa, no Cenen importhncia.

Joan Virella i Bloda
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«Lo pintura 6 una pusia muda;
la poaio, uno pintura cqa.»

)E

<<La música és el que m'ha fet '

creure en Déu,>>

ALFRED DE MUSSET

«No hi ha qfolac, no hi ho trampa per o l'enginy,
com un llibre nou coda dia.»»

BelrRs¡rn Gnncm.N

«L'art és una imitació de la Naturalqs.r»

{ {"il.'i$f i Rüh4,,, ,,b,..,uÍ.,,il
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XII MARXA D'ORIENTACIO PEB DESGRIPCIO

t0 DE HAR$ DE t.gs5

La Jonco¡a - el Hontm¡ll -l'Alb¡ vall - h conlllera. s¡nt H¡rc.colt d,Arc¡

Etapcr

De losortido ol controlA
DelcontrolA ol control I
Delcontrol B ol control C
DelcontrolC ol conü¡ol D
Dal control D ol control E

Delconhol E olcontrol F

Delcorrtrol F ol conlrolG
Dolcontrol G ol control H
Del control H olcontrol I

Del conhol I olcont¡ol J

DelmnholJo l'orivsdo
Totol¡

kletr¡r Mlnut¡ NeuErllE¡c{on¡ Pt¡ntr
g¿
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?0
2t
?5
§
ut
ü
a

1.777 Zt
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1.5r2
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0
0
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a

Dades tlc'nio¡es:

-

El dia 10 d{! rá¡! se eelebrl aqrresta

nista organitzada Per la nostra entitat-
presentl forga accePtable, perÜ en eanvi

nodrida.

La narxa s'inietar¡a en el poUf.t de ta Joneosa' caPital de l'ex+

tens Íunicipi del l.lontnell, al Baix Penedls. S'asceadia fins al Pe-

tit i deshabitat nucti de tfontEef,l, i des d'aquf cáp aI collet de

sant Fere. Torrossolla,;§ol1 de !'Olive¡a,, .coll de can Cortada, can

eortada, t'ltbl vell, ean E"nat, §oat Fre366, coll de eal l4iraele,

urbanitzactó font deI EeCtOr, CanP de la Ba33a, la ilanlleva, can Pe-

rot, la Conillera, can §ole, Sant üarc, coll de Sant llare, coIl
-d'Area, aas.Canpanera i altta vegada.a Ia Joneosar final de la cu¡*

§a.

El coBtrol de sortida é:ra'tonstituft Per J.Julil, r.Fámias, J'
cani!éla t.t{j,Dál[iau; i estava'sítuat a' la. plaga.trlaJor. :

control ae pas 1, situat a la portalaila del ce¡eatiri de liontEÉll.

control! F.Samiguel.
control A (regulgritat),r 

.si,qqa!.?,1" 
pis}t del t{ontrell, prop de

t'església vetra. ,gonirolsi .n.mdotás'i ll.lli'qlref . r,ongritud trai€cte:-.-,":= 
.. ., ...'..:-,. :. ... 1...ri'

2211 ü. xorari: 32 nittl¡ts. l{itjana: 4,14, }ttt/h.

contpot., B, (neutralilzagió), , situgt ef§l9nt 
, 
dg la nasla. de, 

"?olros.
§ol'la, &ntrots: A.sa'grama.r: v.castro f' Iitic;sagarra; Lgngitud trajes

''. : f i :' ':' ':

te: 1?25 st, Horari: 23 l¡ittt¡ts. t{itjana: 4,5oo kr/h.
Cortrol c (re$¡lüitat),' 9i!ff+t e la earre-t€ra dc Can,.Ferrer' a

l'entrada de1 canf da la ilanlleva: Coritrols: J.üs,ietor,iliAra9o¡üs í
T.üoya. Longitud trajecte! l79O n. Horaril 23 nimrts. Hitjana: 41669.

tradicional o¡rsa excursio-
Aquest any €I teñps se'üs
la inscripetó no fou trolt

tll illaffit ü'ürinntaclú
pBr

I IJ

cnIGr0§Ie
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contrgl O (regulanltat),
T.Fabl{ t r.¡ttl. IpD€t¿tu¿

Jaaa: 11796 kq/t.
eontlol dc pas 2, ¡fttrat

vcl¡. Cotrtrolr rgip GrEv.

¡ltuat cnfrmt dc ean Gortada. eoltrols!
trdecte: 1132 ¡. HoÉarL¡ eo rinrrts. ült-

entre lc¡ r.r¡trn¡ üel Poblat de t'tlbl

a-

.. contsol E (rurtralitzael6). situat a eet¡ tErnt]t. clDtriots! t{.FQ!-

TCt, E.Collado I P.Gareia. hngttud trajeetcr trta r. HoarLz tf ¡l-
nr¡ts. Hitjarra3 3r360 \ú/h,

Conürol f (¡reglaritat), sitr¡at cn ura crutlla dc la rrbanttzp
eió pont, d:f 

, Bcgtor.. ContTls; ¡ reubo.Ell I 
. 
l,!rgrrcs., - 

Ioagf ltud trF
jecte; 1?{9 ¡. Hona¡f ¡ at iirnrts. Uítjanat 41791 }y'h.

eo.ntrol G (ner¡tralftzacl6), situat al ras de l¡ @alllcra. eotl.
trols: J,Forga3, il.1{as6 i. ¡.Alias. ¡,ongltuü traJectes 3t2o r. llorF
ri: 4o ¡irn¡tg. ltttJana: 4f 68q,fr/h; , .... 

.

Control de pas 3, situat en una drecera del bose de ean sol¡.
eonirori Ll.Forga§.

CoDtrol H (regularitat)' sltuat a1 costat de la capclt¡ de sant
.llüe. Controlg: L.Farrlsr F.Fa*iol i J.ltestre. ¡p¡rgitu¿ treJectel
1866 ñ. Horari: 29 ¡tirn¡ts. ltltJana: 3186o fq/h.

.......r:...

Contlol f (lgptfaf,itzaS.tQ), ,situat ,al. coII d'¡rc¿-.; Controls! J.!t.
Also i.¡.Atcgnet. lpnglh¡d traJeete: 33t3 r. Horari; 4? rlrurts. lflt-
Jana: 4.318 lrtr/h.

. Control J (re$taritat), situat a la font dcl ras ?üpa¡cra. Co¡r-
rrol§! T.r,ñ¡era i e.onaovls;itü"áiáiie¡"to.j"d.r''r9r3 l. aorari: 24 ri-
m¡ts. gitJana: 4,8SáiÉi,/lt; i r::':i'

co1tfl, ..f u+ft"'u,,,. 
§i,!T?t 

",,"1, 
P}?9a, r.aJor de 

, 
la Jo-lgocá' 

. 
colF

trolc: J.qfia, E,ccast¡tfer . i u.pFirs.'Io_lE; tua .trageqtq': .1??? t.
Horari: e¿:ñt*itr; *itSüai t,aBi"Úu. : '';:'r :' '":

Equip de distribtig-i.ó f, cg-o$ina§.,ló dg gontfolr.L B..po,rgas, S.Brtf ,
H.e.Barteló, ' l;fartf i q..\lircf}.t.:ta¡üa¡ent de opga: .'J.Caüd€la i
H.DaIaau. - :r
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Bt reco$egut total de la rarxa era de ?2.tn 6t8 n. l, l'horari e-
feetiu era de 5 hores i t2 uir¡uts, que su¡naDt-ht les neutralltzacions
totalitzarren 6 hores i tfl ninuts. IIi párti.eipa!.en 63 panelles, elas-
sificant 58 eqtrlps.

Ane.c_üotari:
.Engruany la crusa peee d'exeessiu trajecte i llarg horari. fet al

quai ja no €staven aeostunats la naJoria dels partteipa[ts err aquesp

ta narxa qt¡e sol finalitzar a prineres hores de la tarda. Al transeór-
rer algu[a p'art dal trajecte Per zona estep]ria, sense arbredes ni
fonts, fou qualifieada cor de sueursal Aels lloncgros.

Con eada arr¡r, els narxadors coüptaven'atb un trapa a qratne ttnt€g
dtbt¡ixat per A.Sagarra, i al finalitzar se'Is ttir¡rava un op¡¡scle ex-
pllcatiu. Al @ntrot de pas 2, situat a l'Albl Vell, els era oferta
una frrlla üeI GRBII, anb l'esqucüa i detalls d'una eavitat descoberta

en. aguell lloe i encara en culs d'exploracl.6.

Capelle rontolea de sant ütquel, collet dc
Sanr Pere t Pufg de les Forqueg
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