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Aquesta Marxa d'orientació no está dedicada exclusrvament a

enfrontar lrexcursionista amb uns problemes d,escollir camins
r realitzar horaris,sinó també en mostrar-lr uns paratges de

ta nostra tera,que dif icr lment elegiria per el l mateix, ja que

ta majoria son inédits r gens divulgats

El fet d'orientar-se per una descripció I'obliga a fixar-se
en uns detalls que possiblement no captarien la seva atenció
en una travessia ordinária.

EIs itineraris es procura fer.los passar per indrets intere-
ssants,monuments histdrics,edif icis notables,curiositats natu-
rals,talaies d rextens panorama,etc.

Enguany hem programat la cursa per bona part del terme de

Pontons (Alt Penedés), on abunden les fonts i torrentets que
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conformen la capqalera de la rrera de Pontons,una de les bran-
ques principals del Foix.Destaquen en aquests rodals els pen-

yals acinglerats,que en alguns rndrets constrtueixen verita-
bles balconades per sobre amplis horitzons.Algunes capelles a-

rrapades al roquer semblen correspondre a la que mossen Cinto

en els seus versos descrivra com del cel penjades.

El recorregut total de la marxa és d'uns quinze quilómetres

r el temps efectiu és d'unes quatre hores.Com ja es tradicio-
nal en aquesta cursa,finirá a les primeres hores de la tarda.

Com ja s'acostuma en aquest cursa,a cada participant Ii és

entregat um mapa a quatre tintes amb profusió toponfmica i,al
finalitzar,un opuscle explicatiu de l' itinerari.

agrupacló
excurslonlsta

talaia
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A.E. TIT,AIA sEccro DE ltühAxYi

RECLAIYTENT DE LA XIrI I,IARJ(A D.oIiIUNr,lCIo PEII DESCRIPCJO I XXVIII i',,AR-

XA SOCIAI, A CET.LEBRAR Ef, PROPf,R DIA 15 DE MARq DEt 1986

rv rRoFEu ¡tr,u-clstafinn AIT PINEDI§

ORGA]I ITZACIO

La Secció de lluntanya de I'^.8. Talala or¡anitza Ia XIIf Marxa d'orien-

tacló per Descrlpció r ]C(VIII ftlarxa §oclal

INCRIPCIONS

Poclran lprtlclpar a la Marxa tots ele aflllate a entltats federades

que poea€elxln la lIlcéncia fede¡:atlva vigent, a p.rtlr dels 12 anya.

Lee lnscrlpcions dels equtpe, constltults per dues peraonesr represen-

tents cte la Eatelxa eatltat, üa podran fer a la A. E. lalata' carrer

Coroerg, 4, dele dtes 1 al 15 de l{arg, de lee 1! a }es 21'h. [1 podran

partlclpar tanbá els socle de }'Entltat que no hagin prés part a Ia

Comleeló Organitzadora. El eortelg per establlr 1'ordre de aortida

dels eqrrlpe tlndrA lloc a La A.E. Talaia eI dia 15 de Marq a les 20 h.,
en preobncla dels delegats de les Xntitats particlpants que vulguin

assletlr-ht. EIs Crete d'lnscrlpció seran de lOOr- ptee. per equip.

gQUIPS

Tots e1s marxadors hauran de dur motxilla i e1 distlntlu d'ldentifica-

c1ó. Un cop forrnalltzada Ia inecripció noráe podrA canvi-ar-se un com-

ponent de I'equlp abans de Ia seva sortida 1 prbvia conunicació a

Irorganltzacló 1 accáptacló per part <i'aquesta. Cada Entltat particl-

pant anonena¡ü un dele¿at que serA }a rlnica persona facultada per trac-

tar anb I'organltzacló.
SORTIDA

Es donarA a Pontons.

Es coi::engarA a donar 1a eortlda a

preoentl amb retard a la sortida,
B de1

3
ftríln r'- .l. ¡¡.ri-

*,*

les

eerA

>t equip

rL9:¡ru
t,¡ I

, "; ltri I

ÜAI

que

1ps

e3

que

: t /\-r'i-.'
L-l!*, t 3-

" nrlll I

deternlnl J.' organltzacló.
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mCU¡teUtr\Ctb

§I d1a 15 de Marg, a les 20 h., es farA'el- sortei€ per establlr l.ordre
dels equips a Ia sortiCa t es LllurarA }a docr¡mentacló següent:
't )lt stlnttug d'ldent1f lcacló.

Z)zutf s rtescrlptlus psr anar de la sortlda aI 1Er. controL. En aquest

es donaran sls fulls per anar aI següent, 1 alxf successtvament.

3)Fr¡ffs de ruta per anotar eI pas pels controls.

¿ )Ef s reglaurents

En els fu}lg descrlptlus Ja ve tndtcat eI tenps de parada en elg con-

trols I lee nltJanes a segutr en cacla trem, atxf com sl hl ha algua o

no.

PAR¡,DES

Per al descane clele narxadors es concecllran quatre parades obllgatorl-
6s: - Una parada d" 3O ¡llnuts

fres parades de 15 ¡o1nuts,

A tots u¡s controls sense neutralitzdcld ee concedelx un mlnut de

neutralltzacld per compensar La p§rdua de tenps en Ia marcada d'ho-

raris. En cep cas es concedlraa neutralltzaclona extraordlnarles de

carücter partl-cular; sl ca11a per 1a bona marxa de 1'organltzacló,

1'sntltat organltzadore ea reserva el dret d'alterar les Ja prevlstes,

I drestablli autoneutrelltzaclons sn els llocs que creguL adleat.

CONTROLS

Hl haurA uns controLo per anotar lthora de pas de3-s equlps. A nds de

la sortlda 1 1'arrlbada hi haurA uns controls que esta¡'an clescrlts en

eI fuII correaponent, I al'altroa quo no os donaran a conAlxer flns al
flnal de Ia prova. EIs controls donaran L'hora a oinut vengut. EIs con-

trols es tanca¡:En JO,rtnuts després de 1'hor:a en que 1'organttzació

c¡rlcula ha Ce passar-hi eI darrer equlp.

PENATITZACIONS

Cada ninut d'avangament

de Ia forna seguent:

o retsrd en 1'horarl oflcial se,rA penalltzat

Arribada 1 controls de neutralitzactó: lpunt

{ontrols de regularltat: lpunt

Controle de pas:20 punts per control o¡ods.

2 reg86
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IUNfUACIO

I¡a resultsnt de Ia suma de les penalltzacions Ja dsscrttss.
DESCATIFICACIONS

1) Anotaclons o esroenos en eI full de ruta'¡ue el desvlrtufn.

2) Alterar, durant la prova, la iouposlctó de 1'equlp.

3) No passar els eontrols per ltordre establert.

4) Efectuar eI recorre¿ut, total o parrlal, abans de I'lnlcl.
5) L'equlp que canvlt ds lloc Les marques de l'oreanltzacló, o 1os

amagui.

6) No portar motxll:a durant tot o part del recorregut.

J) Endarrerlr-se née de 3O mlnuts en rel.Lactó a 1'horlrl of1c1aI,

en qualsevol dels controls.
CLASSIFICACIO } '

Hl haurA tres classlficacions, una de general per equlps foranls, una

altra pels equlpa de I'Entltat 1Ia rJamer€ peE Entltats, aqussta no-

nés }es forAnl.es. La classtflcacld 6en*ra1 s'establirA pe)- total de

punts carregats a cada equlp 1 de menor a raaJor. En cas d'6mps,t es

classlflcará mlIlor.
1) L'equlp anb naés controLs amb eI t€Dps exacte.

2) Ir'sqú1p anb oajor nombre d'aproxlmaclons d'ua mlnüt**

3) ¡,'equlp anb maJor nonbre d'aprroxiircions de doe ntnuts.

4) I atxl euccossl"vament.

Per a Ia classlfleacló per Entltats es totalLtzaran els punts aeonse-

gulte pels eeus tres n1}1ors equips clusslflcats.
L'Entltat organltzsdora tramsterA a teu e.rtttats psrtlclpants Ia cla-
sslflcasló provlsional dlns dels 7 diee següents a }a cel,lebracló de

1a prova. Les recLagracions seran ateses flns el dia 9 dtabril I seran

revlsades a }a reunió lel Jurat ClassifieaCor, qui Ceci rirA. La clas-

sificacló deflnitlva será tramesa dlns deLs ? dies se5üents a la reu-

n1ó deL Jurat Classificador.
HORARI OFICIAT

SerI fet púb1Lc lO m'nute desprbs de 1,a:.ribada del darrer equlp. Un

cop comunlcat no sera admesa cap r""i""""ri eobre r,horarl de pao pers

contnoLs' 
-'**'

3 reg 86
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SerA convocat abane de sortlr eI prlmer equlp I aI flnal de la cursa

I eetarA conposat per: Doa no¡nbree del Comftd CataLA do Marxes, dos

me¡abres de Lf entltat organltzad.ora, un reproaentant de l-'entltat a¡ob

nCo equlpe lnecr1te. PodrA decldlr sobre,gualeevol contratemps que

pugul esdevenfr a Ia sortlda o a la srrlbada. I devant la posslbilltat
do euependre Ia curaa, convocarA obllgatbrLement una reunló de dele-

gate de leg entltata partlcipants, ja elgul per decisló del propl Ju-

rat o a petlció de 1'Organ1tztic16.

JTIRÁT CI,ASSI!'ICADOR

EL compondran el Presldent 1 dos me¡nbree del Conttb CatalA de !(arxesr

tras membree de.lrEntltat organltzadora 1 eI delegat de cada una de

1es htltata-"partlclpants. Aqueot Jurat ee reuulfl eI d1a 1O d'Abr11

a loe 19 h. a\{ocaL de La A.E. Ta1ala, p€r a JutJar les recianaclons

que arhagln efectuát. En cae d'empat en les votaclons que puguln tenlr
lloc, eI vot del hesideut del Comttb CataIA de [arree, o rspreaeutarts

per ell anomenata, ee conelclerará determinant.

DISPOSICIONS I'INAI,S

EI ¡na1 ter,:pe no serA obetacle per Ia cel.lebraclC de Ia prova, Ia qual

podrá ásser elterada per lrorganltzactó i suspesa per acord dele dele-

¿ate, convocats pel Jurat ds Sortida. I,a Mutualltat tGeneral Deportlva

cobreix ale partlclpants cl'ac-ueeta Mar¡a, posaefdora de La lllclncia
fetleratlva vigent dels rlscos d'accldent, de les roeponeabllLtate

eccinómlquee pola danye cáuaate a tercores porsones no osportlves 1 en

La quantla qu€ assenyala 1'artlcle 42 de Ia dlta Uutualltat. Aixf
natelx e1e narxaCors que Ia tlnguin quedon aaee¿:urats per Ia tarJa

conblnsda de1 Phoenix Latlno §.A. Qualeovo1 ceg no prevlst en ar¡ueat

reglauiont eerü, resolt aegone pertoqui pel Jurat de §ortida, eI Classi-

flcador, o eI C.C. ilarres,

EI preeent reglanent ha €stat aprovat

tl'acord amb leg norf,¡ea vl¿ents de la

i

pe1 C.ü. do lúarxee 1 establert I

r'.8. E.C. ,

4 reg 86
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Els xecs/gasolina $rcfan selyei...
a les estacions de sertei.

Una facilitat més de la Caixa Penedés
per aúatjarsense diners aldamunt.

Sd.liciteu infonnaciri detaltada a les nostres oficines.

T. G. Viloseco - Rblo. Principol,4l - Vilonovo i lo Geltrú
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A. E. TAIAIA Secció de Muntanva

XITI MARXA DIoRIENTACIO PER DESCRIPCTO

XXVIII MARXA SOCIAÍ,

Comarca: de r 986

De 1a Sortida a1 Control B

Iniciem 1a marxa en una Placet
Cagadors.

Restaurant-Bar Els

' fravessem una pista, que baixa en fort Pendent, i passem entre una ca
sa de pedra i un xalet. A lresquerra ens queda un pal drelectricitat;hf
Passem aman.
. Deixem e1 camlr gr€ tot fent un revolt sern va caP a 1a dreta, i ,tg
gafem un altre de bast en direcció a uns pins.

Enllacem amb un camf que baixa; més endavant setns'.¡.¡neixen altres ca
nins, primer per lresquerra i després per 1a dreta. Nosaltres seguim
davallant. A la dreta tenim un torrent bastant profund.

Descrivi¡¡r una ámp1ia corba i anem caP a un fondet. Fem caP a Llna car"
retera, que seguirem a 1a dreta. 41 davant hem Pogut veure un gran res
taurant.

Entrem a1 pob1e. T?obem una cruilla i aga-€em 1a branca esquerra, que
puja suaument, després baixa, i en aquest moment fa un revolt, srajun-
ta amb un altre camer i gira cap a la dreta Pel costat druna barana.
A la dreta, en un racó, veiem una font.

Amibem a un altre caryer; aqul girem uns 18oe ¿ lresquerra. Seguim
un caml baixador que va en direcci.ó a un doble Pont on srajunten dues
rieres. A ltesquerra veiem un avrtic moll paperer.

Immediatament després dthaver creuat e1 doble pont, gi-rem a ltesquer
ra. De mica en mica e1 camf es va feht pujador; és pedregós.

ai.xl gue anibem a una font ombrejada per un p1átan, girem a 1a dreta.
segnri.m pujalt. Tlrobem una bifr.rrcaci.ó i continuem Per un caml empedrat
envers 1tesg1ésia paruoquial de1 pob1e, que queda enlairada.

Quari som davant 1es escales de 1resg1ésla, girem a lresquerra Per un
ample caml. Voregem e1 cementirj- i ens dirigim caP a un gruP de masies,
les deixem a Ia dreta i continuem Per un caml, á ltesquerra, baixador.

Passem pe1 costat drun pou. Tot seguit eI caml bifurca i agafem e1
trencall esquerre, que continua essent baixador; després planeja. Per
ltesquerra setns ajunta un camf.

.Ju*abans diarribar a un paI amb indicació de Pas Prohibit, girem a
ltesquerra i, fent r.rna gi-ragonsa, davallem Per u-n caml pedregós. A lreg
querra vei.em co[reus de vinya i drarbres fruiters

Travessem una riera per on discorre un do1let dtaigua i passem a lra1
tre vessant, seg¡lint un ca¡rf herbós de suau pujada.

Trobem una cruilla i conti-nuem en llnia recta. Més endavavrt, a lres-
querra, al costat druns camps, veiem unes pj-ques. A 1a dreta tenim calnPs
de frui.ters.

Passem rari dtun grup dtarbres de ribera i drun caml que va a urs caJnPS.
A1 final draquesta -filera drarbres, e1 caml descriu un revolt; aquf e1
deixarem per seguir un corriolet, a ltesquerra.

Passen a -Frec dtun canyissar. Prop draquest e1 corriol bifurca; aga-
fem Ia bra-nca dreta, que va cap a 1es romanalles dtun ve1l moll.

1
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A lresquerra, en e1 fonda.l , veisn la risra i una cayrOnada que Ia tra-
vessa. Draguf estant podenr senti:r Ia rqnor de Ltaigua pnocedent dtun 

n

salta¡rt drárigua i un péIag inwisibles aLs u1Is dels marxado:rs.
Deixsn l-es r¿fnes de1 ¡nolf a ltesquema i segneim PeI éaml Ere voreja

Ia seva antiga bassa, arn¡:i dia P1a[tada drarb:les f)guiters.
I?avessem un rec tttaigua i segiuim para].ilels a una de le§ seves bran

q"á", en sántit ascs¡aeit. ¿ ra dretá veiem uns p1átans que feien ou¡¡i'a
a uma font ara s€cá. E1s deixsn dazrera nost¡e i segruin en llnia recta.

Pocs metres després deixem e1 caml , 9[e corria pa:ra1.I-e1 a1 rec, i
agafen i¡n cornioL.pedregdsr á 1á dreta, poc visible en elg seus inicis.
Hi ha senyals.

E} cor33rio1 esd.evé .un caml"més anP1e. Ar¡em Paral.iels a una fondalada
psr on d.isco:r¡re una :riera, gu€ ens gueda a lresquema.

fi?obem r¡na bifi¡rcació i Prenem Ia b:ranca dreta, ascendent i anb gu:os

ses pednes proced.ents drr.¡.:aa eEplanació, fins amiban a una pista, que-
segiuirern per lresquenra. Observa:ngn més druna esllavissada gue obsBu-
eix parciarnent el camL.

Amibem .aixf a un indret on hi ha r¡na caseta de ciment i una antiga
font actuaLmer¡t cavralitzada. Aqlcl'tlobaren eL control B.

a t t a a a ta a a a a a a a a a. a a a r ¡ aa a a a a a a a a. ¡ a a a a a a a a. a. t aa. a a a a a a a a a a

De 1a so¡rtida aL control A t 4,486 Kn/h.
De1 coatrol A a1 contx.ol B : 4¡102 fq/h.
Hi ha aigua.
Descans: 30 ninuts.

1 bis 86
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A. .E. TAIAIA Secció de Uuntanva

XIII MAru(A DTORIENTACIO PER DESCRIPCIÓ

)O(\rIIT MAR](A SOCIAI

Comarca3 A1t Pened§s t6 de mare de 1986

DeI Control B a1 ,Control D

Sortim d.eL ll-it d.e 1a z'ie¡ra i passem per un corriolet ascendent que
disco:rre peur dar:rera 1a caseta.

Immediatanent eJ- ca¡nl bifi.¡¡ca; agafem 1a branca esquerra, gue puja
decididament tot fent gi.ragonses entre rrn bosc dralzines.

sortim de1 bosc i anem en direcció a una tome metá1 .lica, que d.eixen
a la d¡reta. Ens endinsem novanent en eL bosc, ara no tan espés. T¡roba-
ren alEes sen(lsons laterals po:ó en prescindiren.

Tormen a sorti:r de1 bósc. E1 corríolet srha anat eixamplant fins esde
veni:r caml de carro i franscdrrer pen zona de gamiga, en direcció a
una masia en rulnes.

Deixem aquesta masia a Ia dreta. lbobem una bif¡¡¡cació i segnrim e1
trencall a 1a dreta. Serns ajunta un caml p::ocedent de 1a masia.

Pocs metres després travessem un fond,al planer on a banda i banda hi
ha arbres fruiters. Deixarern el camf, gue sern va cap a 1a dreta, i se
guirem a ltesquerra, p* r¡n cor:riol guá es.dirigeix vers un pa1 de tel
léfon; lri passem a ran i e1 deixe¡n a Ia d:reta. Continuem caminant entre
mig de ga:nriga. .. -

Fem cap a r.¡n ca¡nf de ca:rro; eI segrrim a ltesque::ra. Empalmem més enda
vant amb una pista per a vehicles i la:seguimren sartit ascendent, a
lresquema.

Amibe¡n a una bifurcació; una de 1es seves branques va a una masia.
Nosaltres segui:rem per Lraltra, gue davalla suaument. Travessgn una fon
dalada. A La part esquema hi ha fluite:rs.

Résseguim a$¡est canp de fruiters, que ens queden a ltesquema. En e1
moment en qré srinicia uJo re\rolt per travessar un coIIet, deixarsn el
canf i segnrirem una espécie de rasot d¡aigüeS pluviaLs, a 1a dreta, qlle
baixa.

Gairebé i¡unediatament eI deixarem i continuarern per un a1Ée canf pa-
:raI.1eL, a Ia dreta de1 ¡nasot. Anem davallant. Més endavant fa un lLeu-
ger revolt a Ia dretat aqul deixa:rern el camf i oonfi.nua¡em per üD cor-
riol que passa per danr:nt d.runs tiÍrbots temosos.

Passen peú un sector de canyissar abatut. Travesserl un fondal per un
coflliol herbós, Ens apropem a una riera activa, penó no La cneuanr, 1 a
través drun co¡rriol moJ-t pujador fera cap a una pIana. IIi ha multiplici?
tat de corniols; aixl doncs cald¡á parar esment et:. e1s senyals.

Els comiols es far¡ esbor:ladíssos sota lthe:rba. Veiem a Ia dreta una
plesa de contenció. Ara e1 caml es fa més visible i ample.

Arribecn a una presa on hi ha r.¡na data. Hi passem pe1 danrl¡nt t?aves-
sant aixl eL 1lit de Ia riera i situant-nos a la vessant oposad.a, per
un corriol pujadon i igualment perdedor, a J.tesquenra.

FeIn cap a un caml més visible que e1 segnri:n per ltesqrerrartot pujant.
Travessem una petita clariana tapissada de neg:ne, vestigri druna anti-

ga carbonena. Continuem ascendint per ent:remig d¡aIzines.
)2
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A rr:l. punt deteminat eI co:riol canvia sobtad.ament de di:recci6. Ca1
estar sernP]rc atent als serxlfals.

A¡r:ibem a una biSr¡¡eació de dues pistes; agafem 1a de lresguelra, a-s
cendent. A 1a d¡reta tenj:n bosc, a lresquelra ura ámplla esplanada amb
camps ée cor:reu i masies esparses. Trobarem altres t?encalls a ambdues
bandes, psó nosal"tres continua¡em pista am¡nt.

¿mibsn a una g?an clariana on srha fet extracci6 de terra.
Agrl esta situat eL control D.

De1 control B a1 control c: 31982 ;;" 
""""''"".."""""r"..

De1 control C aL control D : 3,522 Yrtr/h.
No ki ha aigua.
Descans: 15 ¡ninuts.

2 bis 86
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A. E. TA¡,AIA Secci6 de Muntanya

XIII MAR)'A D'ORIENTACIO PER DESCRTPCIO

)O(VIII MAH(A SOCIAIJ

Comaraca: Alt Pened.és - 16 de narg de t985

Del Control D +.,Contro¡ F

Deixslr aquesta elariana i seguim endavant. La pista cpntinua ascendir¡t
i més en1La bifi;rca; agafem 1a branca dreta, que és molt nés marcada i
amp1a. A lresque-a veiem una g?an masia blalrca.

Abans d.rentrar en una ámpr-ia esplanada presidida per aquella masia,
g-irgn per la p:rimera pista gue veiem, a la dreta, pujant entremig de
bosc.

A ltesquerla, a lraLtra bavrda d.e1 fondaL, veiem algrrnes masies ben con
servades. ta pista desp:rés planeja; deixem ul ample iender de pinassa a-
1 I esquerra.

Amibem a un entreforc de camins; agafem e} de 1a dreta, herMs i men¡6
visible.

La pista bifurca altra vegada. A ltesguema veiem urra pedrera. Seguim
uns pocs metres cap a la d¡eta i de seguid.a girem, a 1tésquema, pujant
per un corriol dtherbei entrarig drespessa vegetació de boÍxos i alzi-
nes. Passeilt per una placeta que havia estai en eI seu temps u:ra carbo-
nera.

Fem cap a un séctor pedregós i tot seguit entrem en un altle de penyes,
1es quaLs formen un pas estret. Més endava¡t e1 camf. griragonsa pe:r da-
munt de terrersr ilregiular i de pedra.

El corr.iol transco¡re pe!. un altiplá de gamiga. He¡ri assol-it u¡ d.els
punts més alts de 1a clmsa i a::a iniciem Ia davaLlada. Si tenim la sort
drun dia prou cLar, disf¡ruta¡oern druna bonica pa:no:rámica. Davant nost?e
les muntarSres tle Sant Joan de Pontons, e1 pobLet en prifler tsne, i com
a teló d.e fons Ia serra de1 Montme11, prou conegucla ben segfr.r peLs nos-
tres marxadors.

Anem segnlint anb eoscol1. a banda i banda. lixf que amibem a Ia capga.
lera dtun fondal, deixem a Ia d¡reta un corriol qr¡e hi dava11a. En aguesb
i.ndrets és corrent veure-hi petjad.es d.e porc-seng1ar.

Fem cap a les immediacions d.runes fites, una de les quals po?ta unes
iniciaLs gue coincideixen amb 1es d.run nefast peJ¡sonatge drrlaa sé¡lie
televisiva ( !").

EL caml continua davant draquestes fites, que ens gueden a1 damera
nostre. Ani-rem trobant marques de pintrna amb e1s colors de ltentitat
organitzadora.

A La llunyania, cap a lresquerra, pod.em veure eI santua:ri de Foix, e4
trne muntarSres que ]-lenvolten

EL cor¡riol baixa suament mentre se:rpenteja entxe garriga i bosc; pas
sa Per ulla zona de pis ped:regós i ens conclueix a Ia capqalera drun fon-
da1 , aI Era1 haurem de baixar; ho feur per damirnt dtu¡a tarte¡ra, a 1a
part esquerra deI fondaL. Aixf gue acaba La tartera e1 co:rioI es torna
a fer visible; cpntinua esserf pedreg6s i baixador.

er.ribem a un al-Be fondaf ,on úobem r¡:r caml de carro que agaferr a lres
que?ra. Després va fent zíga-zaga pe1 Llit de1 fondal fins a esdeveni:r -
una pista forestal , que puja per Ia banda essf¿enra; La segnr:iren 3
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A 1.a dreta veiq¡r plantació d.e vinya novella i una brar¡ca de camf p:no-
ced.ent d.f aqueJ-I.a.

passem per una pedrera abar¡donada i deixem a 1a dreta una ba¡raqueta
dtob¡a.

Ara Ia pista davalIa. Més endavant d.eixelt, a lresqueflF?¡ -una pista
qrre serns ajunta. A sota veiem una masia i extensió de camps ée conreu.

A Les envistes dtr¡¡¡.a bonica masia-castelL fortificada, deixe¡n Ia pis-
ta i girsn, a la dreta, baixant.

Passem ara a ran de lraltra masia que véiem abans, flue ás més aviat
rrn antic corral- refozmat i, semPre baiLafit, fem caP aI costat dluna
font on bi ha eI control F.

DeL control D a]. control E t 4,253 trqy'ln,
Del conBol E a1 control ! ? 4t171 Y,$/11.
Hi ha aigua.
Descaas 3 15 n:inuts,

3 bis 86
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A. E. BA¡AIA Secció de Muntanva

XIII MARXA DTORTENTACIO PER DESGRTPCIO

XX]rlII MARXA SOCIAL

Comarca: A1t Penedés 16 de marq..de t986

De] Control .F_ 91. Control I
Sortim de1 confrol Í tirem enrera uns quants metres pe1 mateix caml que
ens ha portat, dirigif¡t-nos caP a Ia masia gÓtica que hen v-ist abans.

E1 casal presenta un bonic asPecte arnb 1a seva pedra a::renglerada a
pesar dralgnrnes modificacions introdufdes. Anem retombant deixant-1a a
lresquenra. A ].a fagana d.e llevant hi ha urr finestral geminat.

Veiem a ltesquerra un dipÓsit rectangular i a 1a dreta algunes masies
i cases. Fem cap a ulxa cametera recentmeflt habiLitada i girem a 1a dre
ta.

A lresquerra veiem una altra plantació de vinya novella i més endavant
una filera de p1áta:ls. A 1a dreta deixern un camf i una font degradada;
a lresquerra es pot veure encara Lrantiga bassa on ar.ava a Parar J-raignra.

Deixern 1a earBetera i agafanr una anpla pista, a 1lesguerra; segui:n pa-
ral.LeLs a un rasot gue es va seParant gradualrnent de Ia pista. En un re
tomb deixern a Ia dreta una temera. Segruin uns quants metres endavant j--
girem a ltesquerra, baixant

E1 canf siaibrega a]. llit drun.fond.al-. fmmediatament agafem eI primer
corcio1 que su¡t; a la dreta, paraI .1e1 a aquest fondal. E). co:rrio1 sten
fj.1a decidit; nés'endavant p1-aneja. Serns van ajuntant altres corriols
a alreta i a esquerra, dels quals no hem d.e fer cas.

Et corriol va s¡¡anyant algaila; ment?e, anem contenplant boriques Pa.no-
r&miques i cingleres. A sota nostre podem veurle un edifici residencial.

Arr¡ibem davant mateix drun penyaL, que ens queda a 1a d:reta, a1 cim
del.quaI hi ha urra cneu i acostuma a onejar-hi també una senyera.

Més endavant travessen rr¡a fondal-ada i gilrem tot seguit a La dreta,
per'corri.oI de pedra, també ascender¡t.

EI corriolet va pujarrt pel cantelL de 1a cinglera. A la dreta es di-
visa cla¡anent e1 poble de Pontons i per sobrre d.r.eIl , a 1a Llunyania,
el PL¿ig Forrnigosa.

Es passa per indrets que s6n veritables balconades naturals des de
1es quals aLbirem, a Ltaltra palt, cingleres cobertes de vegetaeió i
uraa ermita enlairada.

E1 send.eró sratansa totalment al caire de 1a cinglera, motiu pe1 qual
?ecomanem a1s marxadors que vagin en compte, sobretot si e1 terre¡ly fos
humit, pel periu de relliscar,

A sota nostre tornen a veure 1a casa de colÓnies. frobaxem altres tren
ca1ls peró seguiTem pel que passa més a ran de1 cante-Ll. Hi ha senyals.

Més endavant tlavessen 1a capgalena dru:ra barcancada q¡e es precipita
cinglera avalJ-.. A lresquerra veiem zones de rocam abalmat.

Situats a1 darmrnt d.ru¿a altra báLconada veiem una vegada més e1 Pu:ig
Formigosa i a 1a seva esquerpa el Montag¡rt.

erribem a un rocallfs on hi ha eL senyal dtun avenc properr a llesr
querra. Recomanem a1s marxadors que esmercin, baldanent signri un ins-
tant, per abocar-se a l-a cinglera des dron tindran ocasió de contanrplar
la fantastica perspectiva dtuna capei.la eremitica amapada al roca¡n, so
ta nostre. 4
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Deixem e1 p1a de Ia cingLera i baixem per colsriolets poc p:recisos, de-
cantant-nos sempre cap a 1a draeta, envers La capelLa que hem vist momen8
abans. Anirrm Eobant senyals.

aqul hi ha 10 minuts drautoneutralització, drlrant e1s quaLs poden visi-
tar unes coves mo]-t a prop de 1a capeLLa

Sortim del. costat de 1a capella i fem caml enrera uns pocs metres.
Deixsn un gman roc a La dreta, tirem per un corriol molt peibeg6s, avaI1,
a la dreta

E1 rfrstec trea:rany travessa ljuna zona de bra:rcatge procedent druna taIa.
Anem baixant fins que amibem a una feixa, que gueda sobre un arnpJ:e caml .
Girem a ltesguer:ra i seguim algnrns metres fins a saltar a1 dit caml, que
agafem en d,irecció a 1a dreta.

Pocs minuts després passem peL costat druna coveta te*osa. A la d:re-
ta podem veu?e ara les altes cingleres per 1es quals ha transcorregnrt
una part de lritinera::i. Segnrim endavant i veiem, a ltesque:r:ra¡ 1.:rna. c&-
bana esfondrada. Setns ajunta una pista. §eguim degceyrdint.

En e1 monent en qué 1a pista comenqa a p3.arrejar la deixarem i davalJ-a
. nern pesr un co¡r::iol bastant obert, a lresquema, que gi::a de segnrida cafi

a Ia d¡eta i es transfo:nna en un cami he¡rMs.
Travessem irn lasot i anem en direcció a 1a casa que hem pognrt veure

abans des de dal.t e1s cingles. I,a deixern a'1a dreta i baixem fins a t::a
vessar un riuet per darnunt dturl pont encimentat. Arribem a una pista, -
que seguim per Liesquelra, i fem cap tot segUit a rma cametera; 1a cre
ue¡n en direcció a rá dreta i ens situen a 1ralBa band.a i segn¡im r.¡¡a
pista molt aÍipla, de pujada conside:rabIe.

Més endavant trobem un enforcall de pistes; agafenr 1a branca dreta,
temosa i erosionada; continuem pujant. IJa pista retomba més d.runa ve-
gada.

A.1.es Ll.unyanes cingleres de ltesquerra podern veune ben clalrame¿t
ltermita dron venim. A1 mig d.ru¡rs plans de con¡eu hi ha una ped:ra dreta
ben destacáda. A 1a dreta hen anat veier¡t ta¡nbé unes altes cingleres
que cul.milren ara en una ermita :románica, com dirLeur en lleng:uatge ver-
dagueriá, ila1 ce1 suspesan. Afluesta és la imp:ressió que fa.

Arribem a una gran masia i travessem el camf que hi pcanta. Gj-rem en-
torn deixant-1a a la d¡neta. A ltesquerra deixem una era encimentada.
Entre 1es seves dependéncies veiern una capelleta de construcció moder-
na i r¡nes escaLes gne hi condueixén.

Continuem enalavaÍt. A ltesquerra teni¡r camps de fruiters. Per Ia dre
ta serns uneix r¡n camf que vá d.e 1a masia.

Passem peJ- costat d.rr¡na espLcie d.e pérgo1a sense sost:re i amiben a
una plopera font ombrejada per wr om, vora dels quals trobarem e1 con-
troL I.

Del contno]- F a1 control- I i 41454 Kn/h.
DeL control G a1 controL H 3 3,701 YJtnt.
De1 contlol H aI control I ? 4,455 Wn/h.
Hi ha aigua.
Descans: 15 minuts.

4 bis 86
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A. E. TAI,A.TA Secci6 de Muntanya

XIII MAH(A D'ORIENjrACIO PER DESC3IPCTÓ

XXVIII MAIüA §OCIAI,

Comarca: A1t Pened§s t 6 de rnarg de 1986.

DeI Control I al- Conbo1 drÁffibada
Sorti:n del control i retrocedim r.¡-ns metres peI nateix camf. Gi:rem a

ltesquerua seguint rrn eorriol- que sténfiIa, coster amurt, i drn:ant rrna
estoneta anem fent un segnrit de ziga-zagnres. A1 costat dret hi ha rrna
fil-fe¡mada. Veuren altres trencalLs poc -t:ressats, que deixarsn.

El camf sraparta desp::és de la filfercada i continua per 1a vor.a
d.rr¡srs marges de pedra gue contenen antigues feixes de conreus. ?an bon
punt ha$lem superat aquests marges i situats p:rop drun rocan amb se-
nyals de pintura verme11a, a sota mateix de lrermita que abans descri-
vlem, gi::a:rem sobtadament a Ltesque?ra.

E1 colrriot fa un l:evolt, esdevé rocós i esg:raonat i ar.riba a1 davant
mateix de 1re¡rmita.

;;;;' ;;' ;;' ; ;' ;;;;;' ;; ;;;;;;;;;;,; ;;;";; :

Som a1 costat dtu:la notable joia de1 románic, que ca1 visitar si és
possible. ,.

Dintre del temps de neutralització tenim lrascensió pe? uxr corriol
bastant ¡re11iscós, fi.ns a 1es ruines de1 castellot situat a1 eapdamr¿nt
d.e1 turonet oIr ens trobem.

Aquest corriol- p::i:ner contorneja lrerrnita i baixa després pen uns
gxaons de pedra; f.en cap a una Faceta, inici d,ru¡ea pista; la deixem i
segnrim un corriol que puja molt fortament, a lresquerra, fins a}}iba:r
a 1es poc vistoses ruine: de1 castellot.

Draqul estant, si e1 dia és c1ar, podren o'htemplar L¡na extensa pano-
rfunica. Cap a nigdia veiern e1s pobles d.e Torrelles de poix i Sant Martl-'
Sarroca; cap a LLevant l-es Tomes Altes de Foix, rné6 a lresquerra 1es
cingleres de Sant Salvador pen oI1 t:ranscorn:i.a part de La ma::xa, i Ia
serra de1 Montsemat; entTeÍrig, a1 fons, veiem eL Serrat de 1a Pineda
i 1es ¡u1nes de1 castell de Font-rubÍ; cap aI nord el Puig drEspinago-
sa, 1a serra d.rAncosa i e1s masos propers a1 de Pontons, e3- pobLe d.e
Pontons, e1. caseriu d.e Canpdásens, eI Fuig Formigosa i eI Montagut.

En aquest zunt ée1 castellot finalitza e1 traír neutralitzat.

E1 corriol baixa i travessa una espécie de fossat de ltantic castell;
continua per terreny de pedz'a i després és nés pl-aner i. de pinassa.

Fem cap ben aviat a una pista, que seg'uim en d.i:recci6 a Lresqrierra.
Ps Ia dreta serns nrajunta una alt¡ra.

Trobern una sruÍ11a i seguim Ia branca esquerra, Ere puja suaument'l

5
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veiem les ruines dtuna cabana a ltesquerra. ta pista va PeI llom druna
serra; a La dr¡eta tenim una panorámica de].s rod.als de Pontons.

Deixem un corriol bastant P¡ressat a ltesguerra, Durant una bona estonai
ltitinerar¡i segueix per 1a mateixa pista.

Per lresque:sla setns ajunta una altra pista. Poes minuts éesgrés, i
abans d.rarnibar a un revolt $re va en direcci6 a una proPera masia de
Ia qual només veiem 1a teulada, agafenr un corriolr a 1a dreta, davant
drun a1tiplá. .Just a lrent:rad.a aquest comiol es bif\mca i segruim 1a
bnanca dreta.

filobem algun corriolet secundaxi perO aninem segrint pe1 més filessat,
que més endavant travessa el 1lit étUli barranguet..

Amibem més endavant a un altlre corrío1 o rasot draigües, moLt erosio
nat, gue seguim en sentit descendent. Passem Per sobre un rocallls in--
cli¡¡at fins amibar a lraignrabar:reig de dos bamancs.

El co:rrioL segiueix entremig d.raltes mates d.e b:ruc, cádecs i Pins; es
va enlai:ra.nt sespecte a1 llit de1 banranc i sern va sepalant; després
tr:ansoofice per darru[t de tel.xeny gi:noguenc, propi d.e1 saldó.

focant al caní poden veure algun clot -Fangós on van a abeu:la:l e1s sen
g1als.

EL corriol bifurca; segruim p* ltesguema; és canl pedregds i baixai
dor i esdevé altne cop un r.asot. Més endavant e1 camf sern sePara. El
ba:ranc eas ha anat quedant apantat i nés profund a 1a aostra d¡reta.
Anen paral.lels a1 camf-:rasot.

Fern eap aL revolt drun camf de camo, gug segnrim a 1a dreta, baj.xant.
Després fa un doble revolt.

Ens aneÍn apropant a 1es p:rimares edificacions de1 pobi-e. IIi ent¡rem
pel- camer druna recent urbanització, fins a fer cap a 1a mateixa pLa-
ceta on hem.iniciat 1a marxa, que donem, doncs, Per finalitaada.

aa..a..aaaaaaaaaaa.a

DeI control I a1 control J
Del .control J a.lJAEibada

3,132 Y.nLfii.
4,483 w]0.

-3-3-:-!-
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Pontons és un municiPi de 1tAlt Psiedés situat a lrex-
tre¡n nord-OcCídental dtaqueSta comarea, tlindant amb les de lrA-
noia i 1r.&1t camp.

La poblaéió quEda emplagada en ltaigruabameig óe diver
ses ¡lieres que cor,¡-formen 1a que des draquL passa a ser denor¡,ina-
da riera de fOUtOnS. I,és cases estan edificades en els costelts
niberencsr árrtb cai:rers retor§ats i en petdent' Presentant els
trets caract*lstics dtrrn pintoresc poble de munt&fa, un'de1s
nés beus de1 Pened.és.

- El telrme, a Paxt de Ia pLauura de-canPdesens4fatania'
és molt mmta:r1$s i accidentat' anb ab¿ndáncia de cingleres i es
berles tectOniques. TÉ una extensi6 de 25,84 Km2. i única¡nent un
1215 * de Ia superficie total s6n terres ¿sn:reables, amb 24 [a.
de regadiu i 3oo'ha. de secá' Es cultisa Ia viirya i cerealsr €s-
pecialnent civada.i ordi,, i arbares fluiters, anb diverses vailie-
tats de pomes i prés.secs. Boscos i garl3igfues ocirpen Ia major
part deI tqme. Ifi abunda eI pi blanc í, en menor escala' els
roures i le§ alzines. Algrunes fil-ades d(áIbers volegen e1s ton-
rents que foilneu 1a rierá. de Pontons. \

Lr'absivitat agiropecuária srha rrist increrrentada anb la
instal.lacíó'dialgünes granges avfcoLes; orrines i po:rgines. En
eL poble hi ha diversos establÍnents de1 ram de 1a :restalració
espeeialitzats .to'ts el1s err Ia cutna catalana. Hi ha elPlotació
d.e boscos per a oütenir-ne fusta i uenya. Eavia existit una xar
xa de molins f]-uvial.s, un dre1ls encara en funci.ons en la década
dels 7O. t,a mineria Eavia estat imPortant en eI telxr€r Encara po
d,en veurers les ¡"+r"\ d.e 1es ninel situades a ba¡da i banda dl
1a :riera de Pontons, e'ntre e1 Pont de les Mines i eI ba¡ri der
Mas de Ia Riera. I,a tradici6 vol {ue ia fossin treballades en
teürps dels ronans, pei'O la noticia certa es remunta a l.rax,y 1297
en qu.é e1 rei Jaume II ato:rga al monestir de Santes Creus eL pri
vilegi d¡exü¡eurern ¡taterial de plon i a€trc. IJes venes metal.If-
feres c,ontenien galena, blenda, cerr¡sita i calamina, PerÜ no.err
prou quantitat Per a gue fossin ¡rendables. A final de1 segle Pas
sat ja estaven aba¡'¡d.onades i únieanent tingrueren una cu::ta revi-
falla ez e1 curs de 1a Primera §iuerra nundial. En temPs relativa
lnent recents, al$¿yra fou dedicada a1 cultiu de xanpinyons. No
existeix doncs, actualment, cáP indústria rema¡rcable en eI termé.
A lrariy 1981dhi eoÍrptabílituaver 212 habitaBts.

a.¡aaa
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. La ma¡xa srinicia en eI b¿rri d.eL Planot, sÍtuat a ponent
de Ia població, prop de la ca¡retera gue porta a Bonany i Santeg
Creus. Davant e1 r.estau?ant E1s Gagadors cpmengarem 1a eanÍnada.
Tot passant entre aBtigTues masies i caées de nova construcciÓ, se-
g¡iren un IIom de serra enplagat entle el to¡rrent dren Bou, que te-
nin a 1a dreta, i e1 de can Ma¡galr que está a ltesguerra i al quaL
ens ilirigirsn travessant-lo per un pontet i desembocant a la came-
tera, que segrui:rern ung btreus nóments¡ deixant-Ia ben. ariat pen a con
tinuar psn un catrrer lateral gue'ens portará a1 cer¡t?e de1 pob1e,
just a la font de1'Rac6, on grirarem un parel1 de cantonades per.<
dirigir-nos a 1a ?art més baixa de Ia població.

queda forá deL nogtre itineürari Lranomenada casa'de I¡i §e-
nJrora, rrna de les edificacions de més valor ar{uitectOnica det nucli
nedieval de Pontons. En una lapida eneastada a la faeana, hi'figula
1a data 1590, pero hom assegula que és 1a druna restauració, ja que
és ,nolt nés anti.ga. segons 1a tradfció oraI, en els teüps en qué
Pontons óepenia ale Santes Creus., 'a'questa casa era utilitzada com a
I1oc de convalescéncia PeF a monjos ma1a1ts. Lresment ¡¡rés antÍc de
Pontons és datat lrany 966.

. Si bé no veiem aquest casal, sl que podenr contemplar, tot
daüallant, el Uo1l de 1a Seulrora o Ae Dalt, eírplagat'aI nig de lren
fo::cadrira de dues rieres., Ia de 1a gatelLeta o d.e Sant Bernat i la
de Ca¡bons o de Clar¿im¡nt. La bassa adjunta captava aigua drambdues
ri.eres. Ltedi.Eici és de planta guadrangnefar amb ter¡lada a dues ves-
sants. Té sotsrani, pl.a¡rta Uaiia', pis i gol§es.'Aguestes dareres
reben l].um i aire de lrexterio¡r per un segruit d.e petits arcs de punt
rod6 gua , en forma de galeecia, envolten tota la pa¡t superior. de
ltedifici. Hom ens ha dlt que en centa Epoca el no1f, srutil-itzá, o
nrhi hagué el propósitr' com a indúseia paperera..Certament lrestruc
trr:ra i utiBatge {ue es conserva són pe:r a molal¡e ceüea1s, actlvitaT
que srextingf en dates ben recents.

'Es t?avessen eIs dos poats sota els E¡als hi ha ltaigua-
bameig que dóna onigen a
Ia lriera de Pontoirs. Les
aigües rleixen eI poble, i
srer¡di.¡rsen en un congost,
saltant des4:ive11s i. for-
mant palags, que aguf s6n
anomenats tolls. Anoteln
eI toLl- dels Dos Raigsief-
del Mestlre o del Irledonsr
i el. de la Resclosa.

E1 marxador, pe0, 4o,
segueix eI ü¡rs de Ia rie..
rai- tot ju* uravessat e1 .

doble pont s'agafá un c4-'
¡nf lateral gue ens porta
a Ia font VoLtadarvoltada
de p1átans, i aguf tc»rnem'
a canvia:l ¿g qarnl . l4olL de Dalt o'd,e 1a Senyora
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Santa Magdalena

Ara, Per cor]?iol costerut; €|n
pedrat a estones, puja¡rem .8hs
a trobar-nog óavant matéix de
ltesglésia parroquial de San-
ta Ma§da1enar. cerrtre der bar-
ri de La Rectoria.

No és aqtrebt 1rú¡(ic .nucli
de cages que té catego:ria de
baEi. Ja hen esmentat eL Pla
not i, a nés, existeixen els
de Canrpdás€[sr Cür] Pons i §+-
bals; Can Soler de Rosetr eI
üas de Ia Riera, eL llas Pon-
tons i §apera.

tresglésia és drorigen r,omá
nic, peró ha sofert modifical
cions en el- Seg].e XIII i XIV,
amagant part de 1réstructura
primitiva. És es¡nentada per
p:rimera vegada lrany 1138 en
I-a donació feta pe¡r Rarnon Oui
rlem diOdena drün anple terrf
tori de1 telme de Pontons a -
lrO:lde de lrHospital, si bé
alesho¡res estava dedicad.a a
§anta Maria Í era suf:raglnia
de Sant Joan de l-a l.tu¡rtdrya.

Durant el segle XIV e1 nu-
cli fo:rtificat de Pontons ad-

quinf notable preponderá.ncia sobre els aLtres aglupamqrts de pobla-
ci6 de1 tqrne, per? Ia qual cosa dlns draquel1 nateix segle 1a pmó
quia fou traslladada a Santa Magdalenar que nentrestant harria can-
viat dradjudicaci6. Dins 1resglésia es conserva una interessant pi-
ca baptismal Atilmersló, possf'blement procedent de ltemita de Sant
Joan.

Se sap q¡rre a Po'ntons hawien existit dos castells, e1 veLl
i et nou. E} rveLln és esmentat eL 1O6J, quan rBe¡üarAus BónipariÜ
i la seva mul1er van vend¡re als comtes tenfes lnnediateg al rchas-
t¡um de Pontonsñ. Aguestes terres eren encarades a tlevant amb rip-
so rego quem vocitant de Ansuvallorr (torrent dels Soqals o dren Gra
t1a), a cerq amb rinmo)lte de Ansuvallor (puig dels Sobals) i a pol
nent amb nin ipso rirro de vaIle Or¡iolan (torrent de Carbons i §ont
Oriola). A4¡ests lfrdts defineixen 1tavui ba¡ri de 1a Rectotria, co-
sá qre fa suposal qlre e1 casteU. rvelIr, estaria en aquests indrets.
Peor danunt de can Marimon hi ha un tlronet que porta el noÍt de puig
de les FoTques, gue seria er puát on es porfa:rián a cap les execu-
eions de nalfactors. En Ia mateixa data ja sresmentavén els rcaste¿
11o vetuLo aut in novo de Pontonsrt. Aquesta possessió'linítava amb
els castells de Foix, Viladenlger, SeL¡la i Uontagiut. Hi tenien d¡reE
soboee éteI1a Eernat Otger de Castellet i Guitard. Gui11exr, cosf de
lranterior. ¡mbdós vengueren els seus dlets als eontes de Barcel-ona.
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EI§ marxaqonp r ,a:c'¡i-
bant d.avant J.tésglésia;
decanten cap al nord,
passant a .frec del mas
Marimon i davalla¡rt en' d:inecció aL torrent de
Ca:rbons o .de CLanamr¡¡rt.

.'Es creua aq!.rest llit ,
Fel- qu+1 sol discórrer
un disclet {oI"1 drai -
gua. Es fu dpp a un ca
mí apte per a vehicleE
,de motor, que seguirem
¡¡ns instants. Rie:ra de
Carbons amunt, en 1es
immediacions d.e La fort

Els hlolifiots oriola, es drecen uns.
alts penyals' clivellaB
§6n les Roqr.re§ Grans.

Davant draquestes hi ha Ies Roques Xiques. Arnbdues s6n de caracte-
rlstiques si¡nila¡s, de pedra calcelnia deL Muschel.katl( 'assentades
sobre esrrats argi3.osos, que;,hari. Provocat }a fragmentació dels
bl_ocs fo:Í[ant-se va]Is, ¡ru¡ralles, monülits, passadissos i coves,
tot drorigen tectonic.

Deixern e1 camf cameter i agafem un corriol riberenc que
efls po]:tará a les restes d.runa construcció medievaL, is ltedifici
atromenat eI I'(olinot, gBE en altr.es temps seria .deáicat a moldre cg
reals. Era e1 més enfái:rat de Ia eonca de la ¡iera d.e Pontons i
captava aigua de l-es ::ieres de
ta Gatelleta i de §ant Bernat,
que tenen lraignrabar':reig p:l.op
draqrrestés rulnes foanant el
toll ¿lel lilolinot. e més de lte
difici es conser?va 1a gran bas
Fa d,alimentaciór arnrÍ repleara
de te¡ra i arñ arbres fn¡iterg
El I'folinot fou utilítzat fa a!
gFrns aflys pen a cultivar-Ir:i
xanpinlrons.

seg irlt ca¡rrl amr¡nt es fa cap
a Ia font deI l.fol-inot, fofi[allt
placeta arnb seíénts i pl-átaris
que Lrenvolten, i assecada ! ,.
Fa-pocs anys srobrf una pista 'i
i una canalitzacid per sob::e
l-a font i .siestroncá la deu,
En aJ.guna ocasió he¡n vist b:ro-
Llar aignra més anrunt dlraguesta
pista. Per sob,:re Ia font sral-
bi:ren uns penyals en els quals
hí ha 1a boca de 1a cova de Ia Fé1ag dels Molinots
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Font del Molinot, on es nealitzaren inte¡essants descobertes de
veStigis humans i atuells Pel.tanyents,a lranomenada cultura mega-
lftica. També en aguests penyals hi ha r.¡¡a esberla tectdnica com
les .egmentades antétiorfllent.

Podem veure un éels antics recs d'alimentació de1 mll'
erxcara ¿ctiu, 'ara utilitzat Per a regadiu. Fer r¡n nralnéS co:l¡io]
farem cap a 1a pista destructo:ra de iontg, i á la vegada autodes-
truida, ja que les esllarrissades 1lhan y'eta intransitaUte Per a
vehiCles. All€m per sobre 1a riba esguenl'a de1 tor"ent de Sant Ber
nat fins a fer tap on antan]¡ hi havia Ia font draquest non. Havf]
em tingut ocasi6 de veure-la. Brollava al bell mig de Ia rie¡a en
forma de les que aI eergruedá en diuem bulLidors, ia que aParenten
r¡n rnOviment d.avall caP amwrtr CoIt lraigua guan bulI. NO fa massa
anys lrAjr:ntanent dé Pontone deeidl captar aquel-Les aigües i les
de J.a Gatelleta pgr al- subniaistrameut de la Població' ia qtre les
necessitats srhan incre¡nentat amb ltedificació de xalets i cases
de segona residéncia. Btcana es pot beure aigua d'aqu€st malrantial
dfun gobreífiaor ailjunt a }a Presa de captacio. Ltalgua' perü, se
giueix sortint d.raltres indreti riera avaLl, saltant desrrivells vo-
rejats de Ia planta remeibra anomenada rteua de caval-I't.

AI darrera de Ia caseta que hostatja eI servei drimpul-
si6 draigiua cap a Pontons, hi ha lralxencada d¡un comio} gue, tot
descrivint revolts, aseendeix al eoster fins a desenbocar'a 1a PIa
ua Moli.aera, prop d.e ]tenrr¡nada masia de], mateix nom, Un clap de -
f:ruiters queda envoltat per garrigues. Farem cap a un carnf pista
eri les i¡runediacions d'una ¡nasia recentment arranjada i gue, segonsr
eI réto1, slanomena }.tas elnegó. E1 non tradiciolal de Ia casa és
ca1 DiabLe del Comella}, Pregwitant si e1 nom era originat per aL-
guna lbgenda de caire demonfac, Ia conteata fou negativa. us trác-
tava.simplement que uu habitant de Ia nasia rep?esentava eL paper
dren Banyeta ea una obra de carActe! a1.legaric que se celebrava
en Ia diada de santa uagdalena. senbla gue per Ia caracterització
o posats 'propis ho feia tan. bé que Ii quedá aquest lrom.

Poe ¡hés eaIlá d'aquesta nasia deixen eI canf pista i per
coriol que disco:r:re entre timbes terroses es davalla aI fondal de
can Tfguet. Ira masia draquest uom gueda a la pa¡lt oposada del .Fon-
dal, que conflueix a 1a riera de Carbons o de Claram.¡nt. Aguest
da:rrer no¡r. també coJ.respon a lura fonteta situada en. aguests ¡odáIs.
Igualment, riera avall, hi ha l¡II golsg pintoresc dit ef toll dé Cl-a
rañu¡rt, anb un petit saltant í una csvéta semi-aquitica aaljunta. -

E¡rs.acostanem a Ia :ri.e¡ra sétrse'creuar-la i, deixaat á 1a
,part oposada eI corrÍol que sfenfila cap a la font de claraffunt,
seguirern remnrtant el marge dret de La riera..Dl} eI lltt es veuen
algru:res preses de reterciÓ per ta1 dteritar lr'embestida de.les :niE
rades. Just a frec d¡r.ma draquestes. preEes, que po?ta Ia dBta,1970;
creuem eI llit anb !üa camad,a pér a pal¡sar sobre_el- d.oII iltaigua.
SeguÍren a:ra r¡n corriol bosc6s ii. perdedor:, comro¡iedtment na¡cat.
Es travessa 1'emnegrida cla¡iauá on.en al-ttes teinps.srelaborava
carbó vegetal i se segrueix asceridint fins a deis¡bocar en una des-
slrada pista forestal, gue transoonre pe? lrobaga de Ca¡rbons. A la

i
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p,art oposada del fonda.l hi ha exteusos ecnreus i Ia grat. misi.a 
.

de Carbons, situada en.e1 te:rre de Ia Llacuna, prop de Ia divi-
sória ainb el de Pontoas. Aquest mas és esnentat ja Ltany 1186
com a'thonore Bernardi Carboni". E1 1779 er.a propietat drAntoni
Ferrer,

Després de .Eer un b¡r,eu descarrs eri ta clariana druna
terrera, se segueix pista a¡nunt fins a assolir e1 coLl de Car-
bohs, on srentrecreuen dive¡ses pfstes. A Ia pant oposad.a €s veu
lralra[jada nasia de ca ltAleix o també de ca1 Menut. Uues paques.
de'pallá descomposta enlletgeixen e} Paratge. Seguirem uns b¡eus.
moments per La pista gue conüueix al Mas Pontons, perü l-a deixem'al cap de poc per agafar u¡r caflf lateral que en aLtres temps con
dula a una pednera dron srextlleÍa materíal per a fer-ne ca1g. SE
segueix per un corniol' entre bosc espés i mates de grevoler. Més
amurt desapaneix e1 bosc, .substituft pen.penyals calcaris i gar- .

:riga espessa. Ens trobem prop de1 cim pLaner del puig de Ca¡nbons
de 84o netres draltitud sobre el nivell.cle1 mar i eL punt m6s en
lairat que ássoli¡en en aquesta marxa. Srentrecleuen diversos có'
riols entre Ia brolla i cal rec6rrer a les Inarques de pintu:la.
Es fa cap a una planuna on hi ha m.¡ni6 de fites, antigues i ac-
tua1s, glre l-imiten pÉopietats. UrIa drelles Porta.I.es inicials
J.R. pe:rü no tenen cap r€laqió amb aLgnrn pelrri¡ers pF::sonatge de
la televisió, sin6 que corresponen a un. tematineut aaomenat Jo
sep Rafegues.

. Des draquf , si e1 ilia és clar, sf albira una exceL.Iert
panonárdca sobrÉ la Prana de 1es Torres i, més aL.fons, e1s.pe-
nyals de 1a Pineda, situats per sobre Ia caHeterá de Ia Llasu-
na. Segruin bona estona per er¡tre coscons i algun'grupet de pins.
Finalment davall.em perun fondalet pedregós que ens conduirá al
torrsrt dels Sobals, que a¡rirem seguint avalI. La preséncia de
cultius i rrna pedrexa abandouada ens indiquen que.ens acostem a
r.¡n nucli de cases. P::op d'elies fem un vínatgb sobtat i anem cap
a Ia font ,cle Sobaf s, cabalosa deu aI costat de 1a 'gual farem un

üesca¡s,
Eu piossegui:r 1rÍti

nerari ens dirigim a-'
. una masia g8tica,qgel
' com desfigurad.a per

afegitons posteriors.
Lets quatre faganes són
de pedra picada posada
en filades. A la part
cle rnigdia }ti ha u¡ pol
táI .dovellat i pe:r so-
bne i¡n beLl finestral
geninat. Altres ober-'
tur€s són. diépoca re-
cent. És rm exemplar
únic en e1 teilne de
Pontons, on són ab¡.¡rr-
daats les cases fo:¡tesEI §oba1 óe palt
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medisvals arnb parets de pedra cai¡radá; espitlleres a 1es guatre
faganes i arcad.es gótiques a lrintérion. Tenien una sbla entra-
da per un petit i estret portal doveflatr En tot eI teme hen
anotat les cases -fortes de Sobai, mas de 1a Riera, Pera1ta, can
§oLer de Rosetr'1a Rovira, ca1 Rei, can guix6, can Xamiillet, mas
Sugu, can Fonüena, can Pontonet, Ia Riambai.da i les Clotes, en
més o rienys bon estat o molt modificades, 'i 1es tTes'ü.ltines en
derrocades compietament fa pocs ¿rnys. Eren un tipus de casa rul
ral irnplahtat pel.s frares de1 Cfster.

De.la famftia sobals hi ha esments molt autics. EI
.1067 s:lesmenta éI imo¿te de Ansuval3-ot (puig de Soba1) i e1 1188
Ies rrupesr (róques) i [mansumñ (mas) de ÍAnsoval]n..EI 1358 són'
citats neieaguer d.e Soval i séguf ée Soval, I,tany 1o81 stes¡nenta
rnea¡nbáIli, levitat. com a fiLl de rrAnsovallin dÍfunt. Reco¡d,em
que ur¡a de les caseg fortes eaderrocadás portava per nom la Rianr
balila.

Deixem eI grupet de cases presidit per aquest notable
easaL i per carnl iarreter fem cap. a uaa estreta carretera arara¡x-
jada fa poc tempd. Ens d.irigÍrem cap a un gxup de p1átans, prop
del qual hi harria .8a pocs anys Ia foat de1 sobal ée Baix, en opo
sició a Ia'de'Da1t on ens
hem deturat. Es eonsern¡a
:-a'rústega bassa-safarei g
qrie :recotlia Iraigua.Aquf
deixem Ia barretera i aga
fem r¡n camf-pista que dis
corre pel- mange dret del
torrent de Soba1s, que en
aquests rodals canvia de
nom i passa a denomlna:r -
se tozirent dtgn Gralla.
Poc més en}Iá druna. terre
ra deixa:ren e1 canf-pistá'
i, üravessant el- toment
d,ten G:ra11a ens dirigirem
per un pintoresc cor¡rÍol
cap a Ia par't superio:r de
1es cirrgleres que sIeste-
nerr des deL poble de Pon-
tons fins aIs falda¡s del
fuig det Pany, a1 1filit
del terme, Mira¡rt cap a1s

. cingles oposats del bar-
raric dten GraIIa es veu
1.¡r2 lloc de forma euriosa
anomenat el Bec de lrA-
guiLa. Més que rlrr bec si4
plement, e1 pedrot serns
presenta com una earicatu
:ra dtaque1-la il.lus8ria

Co10nies. Penyafo:rt
des de les 

"oques 
de St. Salvador
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águiIa imperial gue fa pocs
anys figurava en éscuts, .se
gelL§ i banderes.

§egruint lraeni cor:rio1 ,te
nim a Ia nostra dreta t.o, pE
drot serÉ:aIuat aI cimal-l--
del qual hi ha un pal rema-
tat amb u$a creu i on soI
onejan-hi una senyera que
hen vist rerrovar periódica-
ment quan queda esparracada.

A Ia poea estoi.a creuem un
fond"alet anomenat de1 Satt
de La Mola, on en ocaslons
de fortes pluges es forrna
una veritable cascada que
s restimba cinglera avall.Se
giuint eI eorciol tindrem
ocasió d.e traveSsar ]a cap-
galera dralt"es ba¡Iancs si
nrllars situats á1 1Larg de-
)-es roques de Sant Salvador.
En tot e1 trajecte es'troben'áiversos ndradors des déLs
guals podem albirar notables
panorames; Un dfells és el-
que anomeneméI rocallfs, si
tuat per sobre 1a cap.elLa de
Saat Salvador, En aquest in-

dret hi ha Ia boca de Jravenc del RaI, curiosa fo¡maci6 tect6ni-
ca explo:lada per espeleóLegs de Vi.lafranca cap a Lraley 1959. Co-
munica amb la cova de Sant Salvador, proPer\a a aquella caPe1la.

Baixa¡em pe1 dreter ba:rrani de Sant Salvador i ens des
via:rern lateralment per visitar la curiosa capella entaforada en-
1a cinglera abalnada i. que és una d,e les guatre paxets i Part é1
sostne de ta constrücció enemftica. ta data més reculada que te-
nim draquesta esglesiola Penjada a ilig cingle és de ltany 1319.
Hom Ia classifLca com a románica, si bé els.'a¡cs aPuntats dettin
terior. no senrbla pas delatar-ho. Hi ha enregistrada rrna visita
pasto?aI a lrany 15O8',i aI 1758 es concedia permfs Per a captalr
en beuefici deI manteniment del cu1te. Ua dauera notfcia és del-
1777 et que s'indica que era déIs pares Bernats del sasteLl de
Pontotrs. Situats en aquest indre$ setlblant a un niu dtáligiues
se'ns fa diffcil imaginar un bisbe ascendint Per aquests rostos.
No és d'estraayar que eI ma¡rteniment de.la caPella trogloüta
fos a base ile }a caritat ja que.en.els.rodals no tan sols no hi
ha cultius; nL tan soI§ uJea cisterneta dfaigua. En la Pr€Pera co
va e§ veuer indicis dracor¡dicionameat com si srlragiués pretBs Eer

'?¡e r¡n habitatge complementari a ta caPelf,a. Hon anomenava aque§-
itá' Sant §al-vador de'la Ealrra, toponim que si H nq és Urádtision¿

sart salvador de Ia Balma
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és ben encertat. Sem

bIa que tenia una poJ' talada i pany de mu-
ralla adjunt que la
feien inexpuginable.

Es davalLa per un
erosionat corriol rrig
cobert per brancatge
druna tara recent ,
fent cap a ura pista
forestal, {ué deixa-
,nem pítip d,el que an-
tigameut e::a moll de
BaÍx i'ara estatgede
colünies PÉr:eya.Tort .
¡,quest magnf.fic ca-
sa1 fou bastit per=
b¡e Ies antiguás pe- .

dres d'un molf amb bassa acljunta.'Poc més artunt hi ha.un alt¡e
rnoti, anomenat delMig i que formava amb lrafiterior una xarxa es
calonada per ta1 clf aproÉit4:r )-a fo:rga hidráutica de Ia riera de-
Pontons. Ja hem-vist ariterfo¡ment eI Molilsot'i eI moll de La .Se-
nyora o de Dalt. Doncs bé', poc mÉs avall deI moll de Baix sncara
pqdan veurers les escasses lrestes dtun antic rnolf, que hi h1 en+.
tne Penyaf:ont i eI poilt de 1es Mines, i més avall, al barri del
uas de Ia Riera, encara hi ha e} moll de 1a R:iera. Sis molins
en 1a Riera de Pontons i un, el Molinot. de Da1t, a 1a :riera fle1
Foix, prop deI Mas Pontons.

Travessem Ia riera pen un pontet de'ciment i ens dir.i
gim cap a Ia carretera BV-?122 (de sant Martf Sarr.oca a Santes
Creus), {ué segruirern r.¡ns breus moments. Efis trobem just a l-ren-
trada drun congost cenyit per cingles rogencs.'sobre ers penyals
que es dreien davant res colünies penya-fort hi ha áiverses cavi-
tats tectÓniquesr.la pnincipar de les quals porta el noru de cova'
dren Bram (¿brahani ?).

Nosaltres agafa:rem una pista temosa latéra1 i ens di-
rigir"em vers aI mas de Ea]3t Joa¿, situat al_ peu drunes cingleres
enearades a migdia. Fare& drecera per utr'canf veII que puja for-
tament. Dessobre hi tenin 1es lrcgues d.e Sant Jgan. Sota'nostre,
entremig druns conreus, pot veurefs una pedra dreta que aparen-
ta ser un me¡*rir. Des de pnop no té pas aquest aspecte. Es .fa oap
a 1a ¡nasj-a, coftpos'ta de d.iversos cossos, casa, estabfe i una ca-
pelleta moderna dedicada a Sant4 Anna. Ani:r.em conto::nejant la fin
ca-ii,eixant-Ia a la d,reta, dirigint-nos a 1a propera font de Sant
Joan, ¡,rés enffá es veu Ia masia det FD:m teufer.

Desfent un tros del cainf que ens ha portat a la font,
trobem lrarrencada dtun costenrt corriol quertot feat ziga-aa-
gue§rsteufila rostos amunt per entre bose espés. podem'veure'al-
guns pins trencats en eI cu¡rd de Ia daffera nevada deI 3O de g+-
rier. Anern a parar aL peu de Ia capella :r<¡m&nica de gant Joan de

A.E. TALAIA

Antic l¡fo1f de Baix
ara Colónies Fenyafort
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1a Muntanya,
afralada al
cantell de la
cinglera. Es
dtuna sola
nau i amb r¡:s.

Porta lateral
encarada a nig
&ia. Té un bo
nic absis a¡n6
arcuacions i
bandes llonr--
bardes just a
frec de cin-
gle. Eu e1 curs
drr¡nes obres
efectuades eI
1 969 es deséo
b¡rf .lracta dE
consagraci6

de ltermita, perganf datat é1 1O7t. EI doc¡.¡ment i. les :le1{quies tsÉ---
taven üins dtr¡¡a capseta de..fusta (Iips.anoteca),' conservant-se toT
a Ia írasia de Sart Joan. eriJrs enrera es feia un aplec molt concor-
regut en Ia diada del §anrt, Actualment se segueix celebrant missa
eu dita -Bestivitat.

A1 cimall clel turó inmedlat a l¡enmi.ta es conselrren les
rtinses rufne§ del castetl ¿ou de Pontons., basametts dtuna torre :ro
dona i d.?a3.g;l¡ne§ parets. LfÍndrbt és una excei.Lent talaia des de-
la qual podem veure les poblacions de To¡*elles de Foix i §ant Mar
tf §arroca cap a migdiai a .llevart Ies Tolrres ALtes de Poix f més -
a lresguer¡a les cingleres de Sallt Salvador pern on hem passat ante
riorment. La
serra monts(r
ratina al'fóñs
i eumlenig et'serrat de La
Pineda i eI
castellot de
Font-rr¡bf . A1
nord eI puig "

Espinagosar la
serra drAneo-
sa i e1s mass
ProPers a Pog
tons, el pobE
de Ponton§re}
barri de Canp
dáseas, e1Fbr
migosa i e1
Montagilt.

I

I

,.']
Lipsanoteca de Sant'Joau

§ant Joan de la Munt¿uxya
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CoE ja digruérem auteriorment, d,el castell nou de Pontons sern
té esment eI 1067. TenÍa drets sobre aquesta fortalesa en Guillem Belr-
nat htodena. Lrany'1196, Ramon d,'od.ena atorgava en testament el castell
'de Pontons aI seu fiLL Guillem. A1 1237 pertanÉa a Ramon drod.ena. A,1
1271 noria Ranon GuiLlen d,Odena i eI castell i Ia rriLa de Pontons fo-
ren venuts aI monestir'de §antes Creus. La capella de Sant Joan de la
I't¡ntanya fou esglÉsia pa::roquial de Pontons fins ben entrat e.l segfe
XIV. Avui tot gón-. pedres arnrntegades.

Passaten per sobre er petit fossat casteller I per co:nriol
de pedna Llisa farem cap a un encreua¡nent de. pistes. Seguj.nt-ne una de
carenela que ens potta:ria aI mas Fonoll, podeh co[ternpla] lrextensa pl.a
na Matarria i el bami de CamPdásens. A Les envistes d.el mrrs Fonol1, del
xem la pi§ta i pe:r un co¡.niol. baixem cap al.I]it del torrent dit Rasa -
d,eI rnas I'onoll, ¡lom;prou.encertat. A,ltres torrents .hi conflueixen men-
tre 'seguim un camf-rasot. .Én .sortim finalme¿t, continua¡.t per canins
carreters fias a fár cap a Ia part superior de ta urba¡ritaació Sant Ber
nat.Psssant entre xalets i chsetes farem cap davant e1 restaurant Els
Cagadors on firri:rem Ia cursa de muJetariya.

Joan VÍrel1a i Bloda

Castell de Ponto4s

( res tes )

Cartog:naf+S:

Fulla ne35-16 (4191 Vilafranca 4e1 Penetlés. Mapa Milita:n de Esp'aña.
Serr¡icio Geog:ráfico.deI Ejército. Uadrid, 198O. Escala: 1 350.'OOO.

Fulles núrns. VII-09 i VII-O5, Pontons i. Pontons }{.'de l.Area ]letropo-
Iitana d,e Ba¡lcelona. Madrid,, 1.97O. Escala.: 1ilO.OOo.

Mapa Ar¡cosa-RruFaganya. Ed. Martf n-Montb1anc, Barcelona, 1 96 I . Es caf a :
1:25.O0O.

Uapa de la ¡.{arra per Azim¡ts. X\FI Trofeu Ribas Viigili del C.E¡ de Grá

n"il";"' i""iI'HH"' 3f 3i, Hillil i;i';§hrn"ro ; A. E. raraia, ? 4 mars tre
1982. PIa de Manlleu-Selma. Escala: 1 r25.00O¡

Napa de la X l,rarxa df Oriertació per Descripció;. A.E.TaIaia,13 narg de
1983. IJa lJlacuna. EscalaS 1:22.5O0.
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EIs xeelgasolina qlrehn serlei...
a les estacims de servei.

Una facilitat més de Ia C.a¡xa knedes'
per a viatjar sense dfurcrs al damunt.

Sol-liciteu hfonnacirí detalladaa les nostres oficines.

L G. V¡loseco - iblo- Principol,4l ' Vi¡oñovo i lo Gelt.ú
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rII UATXA D'ORIEI,IIACIO PEIi D}:§CRIPCTO

16 de nerg de f9B6

Poatoas-MoLl¡rot-font §aut Bornet-coLl. Carbons-els §ob€,1e-St.§alvador-St.Joan

Etapes lilstres Éinuts neutra^1. purts
De Ia sortld.a af- aontroL A 1.570 21 O 21

DeI coutrel A a]. oontroL B 752 11 0 lf
DeL control B a"1 control C .. 1.261 19 30 49

DeL control C a-1 oontrol. D 998 17 u 1?.

Del controL D eI control B 1.205 17 1i 32 -

Del control E aI control F 1.738 25 A 25

Del control I al oontrol, O 2.381 32 15 47

DeI control C eL control H BO2 1i 10 23

Del coatrol A aL control I 1.411 19 O 19

DeL ooatrol I aL control J 522 10 15 25

DeI controL J a I¡errtvada -2.465 33 10 43
i---

fota].s 15. 106 3 h. 37 ¡ain.
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ffil Mana ü'0tigrtaeiü
p0f

XX\/I¡I ñf,arxa Soc¡al

pAPP,§ rECt{rQuBs

En una diada assolellada i amb
una temperatura plou agradable
per a c,rmi¡lar' es celebrA eI Pag
sat dia 16 de marq Ia tradicio-
naf cursa de nuntanya que orga-
nitza }a nostra qntitat.

La r,farxa stiniciava aI pobLe
de Pontons , situat a lrextrem
nord-occidental de Ia conarca de
I'AIt pened§,, Els particÍpants
sortien del costat de1 restau -
rant trEls Caeadors'n, en el barri
del Planot. Es pa§sava Per dins
el Pintoresc poble de Pontons,
davallávem cap a 1'aiguabarreig
de rieres de1 molf de Ia Senyo
ra i ascendfenr vers Iresglésia
par: oquial de §anta Hagdalena'sg
gü:.nt Per can lfarimori, el Moli -
ri,Jt, font de §ant Bernat, Ia PIa
na Mo}inera, ca1 Di,ab1e del Come

llar, riera de Claramunt, obaga
de Carbons, coll tle Carbons, P1a
de 1es Fites, torrent dels So -
bals, font dels Sobals, el Soba!
torrent d'en GraLl-a, roc de Ia
Senyera, roques de Sant Salvado4
capella de Sant Sa1vador, molf
de Baix (CotÜnies Fenyafort),mas
Ce $ant Joan,,, fon! de. §afi Joan 'Sant Joan de Ia Muntanyarcastell
Nou de.Pontons, camf del Has Fo-
noll, rasa del Mas Fonoll i bar-
ri del Planot,on finia la cursa.

EI contlol de sortida era cons
ritutffiuanet pE

rries, tü.¡of Fabné, tlanel Dalmau
i Ramon Lozada.

control de Pas 1, situat en eI
poEi3-á,ffi§,-ii cosrar de 1a
Font del Rac6. Control: Jani Fer
f€f .

Control A (regularitat), entre
r.¡n-gruF-?itribers dei eamf der Ho
linot. Controls: Francesc Sannril
gueL i LoIi Castal.e?. Longitud
t:rajectez 1.57O ¡n. Horarit 2I mi
nuts. Mitjanai 4,496 km/\.

Cgntrol -! (neutralització), a
]a font de Sant Bernat. Controls
Antoni Ordovás rl'{ohtserrat Mi quel
i Josep A1egret. Longr-itud trajec
te: 752 m. Horari: t1 minuts.uiTjana: 4,1C.2 Wa/n.

Cgntrol C (regrularitat), aI coIIet de cal Diable. Contrors: Lf
dia Famás, Rósa Farriol i Vict§
ria Carbónett.- Longitud tra¡ectE
1.261 m. Horari: 19 minuts. Mit-jana: 3.982 kn/h.

Cgntrol D (neutraritzaci6), al
canf de tfobaga de Carbons. Con-trols: famll.ia Forgas i Elias.
'tongitu"d trajeete: 99g rn. Hora-ri: 17 minuts. ilitjanar 3.:)1z
,mllrn

Control E (regrulanitat),aL pta
de les Fites. Controls: RaJnon Ca
sas i Victório Car-oonell. Longif
,tud trajecte¡ 1.2O5 m. Hora¡i:
17 rrinuts. Mitjanat 4.253 kfii/h.

Control F (neutralitaació), a
la font defs Sobals. Controlsj
Ar¡d¡eu Usieto, Haria A:r'agonés,.Jo
sep Tolres i Jaume Ca¡rboñefl.táñ
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gitua trajecte: 1.738 n. Horari:
25 ninuts. HitJana¡ 4,171 Yrn/h.

Co#Lrol G (regrularitat), a Ia
capella troglodftica de §ant §al
vad.or. Controls: equip GREV. Loñ
gitud trajectel 2.381 m. Horari:
32 ñinuts. Ititjanat 4,464 lln/h.

Control H (regularitat), aI mo
lf-ffiil.( colónies renyafort )i
Controls: famf lia SagaEa. tongi
tud trajecte: 8O? m. Horari: 13
minuts. Hitjana: 3,201 YJ{r/h,

Control de Pasjr en un revolt
aeffirJoan. con-
trol: Llufs Porgas.

Control de Pas 3, a} caml veII
aeffirsc Jani I'er
rer i Josep Alegret.

Contrel f (neutralització), a
ia font de Sant Joan. Cbntrols:
Pili Garcia, I{a Eugénia Col1a¿o
i LIuIsa Coloma. Longitud trajqg
tes 1.41 1 m. Horari! 19 tninuts '!,titjanal 4,455 lil/h.

control de Pas 4, €tr ur¡ revolt

-

deL corrio} de Ia capella. Con -
trol§: Damiá Pérez i M! Dolors
BorruIL.

ColtrolJ (regnrl-aritat), a Ia
capella de Sant Joan de Ia Munta
nya. Controls: ?Afol Fabré, Pau
JuIiá i H. Ca¡me Sánchez. Longi*
tud trajecte! 522 m. Horari: 10
mínuts. Hi tjana ¡ 3, 1 32 km/h.

control d'amibada, si.tuat en-
¡rffifrE1s caga -
dorsü. Controls: .fosep JuIiá, Ha
ne} Pámies, Enriqueta, Castañer i
Ramon l,ozada. tongitüd trajecte:
21466 m. Horari: 33 ninuts. llit-
jana: 4,483 krqlh.

Equip de distribucid í coordi-
nació de controls: Blanca Forgas
vicens Carbonei], Salvador Butl,
l4t Carme Barceló i Joan Virella.
?ailcañent de cursa: Mane1 DaI -
nráü¡ Ahtoni Castelló i Pau Monta
ner.

El recomegut total de Ia ¡nar-
xa era de ri,to6 km. i trhorari
efectiu de 3 hores i 37 rrinuts ¡
que, sumant-hi les neutralitza -
cions, totalitzaven 5 hores i 12
r.inuts.

Hi participaren 68 pareltes,
classificant-se 62 equips.
AI¡ECDOT¡RI

No faltaren con sempre les in-
cid&neies caracterfstiques dra -questa prova. La gran nevada de1
3'l de gener deixá prácticanent
planxat un frondOs canyissar de
tiges prirnes, situat prop de Ia
riera de Clarar¡unt, flue era punt
de referéncia en 1a descripci6 ,
estant ja aquesta elaborad,a. so
bre Ia ¡nax,(a cat gué fer esmenes-
i pl.ntades noves per a suplir a-
quet.la fita áesapareguda. Aixf i
tot, folren bastants els equips
que s'equivocar€n.

Al coatrol D de I'obaga de'Cag
bons, hi funcionava un i.nprovi -
sat sewei d'abasti¡nent dtaigrua
P€r aI§ narxadors assedegats i
que hauren drestr¡dlar de regrula-
rltzar en aquelles eurses gue
traüsoor¡eirin per contrades ei-
x¡tes.

Bstava previst gue er¡s havien
de deixar }a clau de Ia caperta
de sant Joa¡ <le la lfi¡ntanya. Els
masovelg es trobaren que aquella
era a cerdanyola. Amb una anabi-
litat molt digrra d,agrair, el
fill de Ia propietBria es tras -
llada des d'aque1La població pro
pera a Barcelona cap a Pontons
Per tal -gué els narxadors Pogreg
sin contenplar a pler€t aquesta
bella nostra deL ronánic. Tan en
aguesta capella com en La de Snt
Salvador hi havia deu minuts d'au
toneutralitzaci6.

Per primera vegada assistf un
contingent de La creu Roja AlPi-
na, amb vehicles tot tereny i cg
urudcació per rádio-teLlfon,Afor
tunadanent la seva tasca fou rlnf
cament preventiva. -

Com en anys anteriúrs era en -
tregat a cada marxador un maPa a
quatre tintes, dibuixat per Toni
Sagamari un opuscle arab una be-
l1a coberta dibuixada Per JoseP
It{} AIso, text df en Joan Virella
i disseny de BLanca Forgas.
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CLA§SIFICACIO SOCIAT DE LA )(xVIII HARJIM DTORIENTACIO PER DESCRIPCIO
=- :=: 

-=:::=:::-=-==::::----nQ ordre Noms Dorsal Punts

1

2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
't4
1)
r6
17
r8
l9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
,1E

Jordi Pujol Laura Caxet
JoseP Planes Roser Huela
Anna M¡ Avilés - Paqui Avilés
Ferran L6pez - Pilar Romagosa
Pe¡re Fernández - Agrustf Poch
Marc Artigas Margarida Paterna
Ar¡dreu Ferrer Ambar Sevell
Carolina Roig Miquel Bernadó
Montse Tort Ramon Bertran
Josep §ánchez Carles Munts
Viceng Ferrer Harcel.lf Ferrer
,Jep Sarniol Roser mercadé
Jaume Soler Marrgal JuIiá
¡oan Mas5.p - Con:<ita Socias
Joan §ivill Eliseu Oltra
Prancesc Moya ¡sidre Marin
Jordi ValI Jordi Lozada
David §oler Isabel Ginénez
Rafel Dich6s Xavier Planas
Eulelia Poch Beraat Parés
Joan Salom Tom&s Huela
Lurdes Pascual - Eduard l.{ontané
ALfred guel} Jordi Gflel]
Josep Mir6 Teresa Romagosa
Francesc llontaner - Hontse Ferret
Isidre Piñol Pere Carril]o
Mila Arcarons llartf Terés
Ramon Falcó Roser Gómez
Rosa ile'Parrás - Ranon Llenas
Josep Me Plana ' !.larta Plana
Francesc Benf tez - llúria vidal
Josep Blanes Pili Meléndez
Marta Salmer6n - Tóful Rovira
DaJrieI Fabré Xavier Montarler
Marc Avilés Xavier Casajus

a a a t a a a. a o. a a a a. aa a

No classifi.quen

Anton Martf - Rosa Papiol-

16
I
3
5

58
2

57
2g
13

9
84
30
29
42
87
54
64
37
53
41
25
67
19
60
14
86
79
96

100
43
72
81

55
10
?5

7
10
10
10
10
11

13
13
14
".5

15
15
15
15
18
1g
19
21
22
23
23
23
23
24
25
28
32
33
34
36
44
47
47
17
61

15
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MAtrIXA
pEFI

E'tfnlENtz\cld
trIE§¡CtrlE¡ct6

CI,ASSIFICACIO IIITERSOCTAI, DE I,A XIII !.IARXA DT0RTEIITACIO PER DE§CRTPCIC

nQ ordre lfons Ertitat Dorsal Punts

35
40
65
44
46

1

1

2
3

4
5
6
7
I
I

10
11
't2
t3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32.

Anadeu Ingrés i §anti Lleonart
Ra¡non Cortell i Joan Jorba
Montse Ribas i Uiquel Cuatrecases
elfred Montoliu i F.Xavier l,lontoliu
Joan [ioche i Jo¡di Sel]arés
Florenci Vila i Fina Planas
Joan 3lgol i llanuel go¡nrás

Edua¡d Bernaus i Jaume Mitjavila
Etrric Codina i Rafel Hentas
Marel Aparicio i Pilar NÍeves
Amado Fonatanals i Jordi Caralt
Octavi Caralt i Imma Caralt
Santi Lleonarrl i Daniel Oríol
Joaquim Casa¡¡ova i Josep Busquets
Josep Castañé i JoseP Ms sans
Josep uata i Ce1ia Hontaner
Baldiri Burg§s i Anton.Llecha
Josep l{. §ánchez i M. Angels Pa¡és
Javier HerPada Í uontse aurgls
Pere Casals i Joan Guilera
Juar¡a Za¡r.ora i Isabel Trejo
Núria G6mez i Teresa l,lonfort
Alex Bengoa i JoseP ?omás
Biel Tomas i Anton.G6mez
Raimon Dor¡r§nech i Carles Casa1s
Blanca tlargarit i Pilar Viüals
Xavier Buch i Jordi Buch
Josep ui Rovira i FéLix Marn¡gat
Isidre Surralles i Josep A. Pérez
Vicens Giménez i Joana uaires
Carme ColleII i Joan \t¡ba
ALFONS LLOPARf I IIARC LÍ¡ONGUERAS

aata aataaoaaaaaaaaaaaa

CLASSIFICACIO PER ENTITATS

uEc
UEC

IGUALADA
UEC

CEP
UEC

HOtIilS
UEC
UEC

UEC
§.vIcE!¡s
s.vlcEils

UEC

cEc
ELS BLAUS

CEP
I{OLINS

cEc
uoLItls

CEP
CEP

I{OLil¡§
UEC

lroLrrs
CEP
uEc

GETIDA
c§P
cEc
UEC
UEC

UEC

7
36
17
27
21

22
23
45
71
78
20
85
77
4

61

97
99
94
3r
9o
47
92
93
9'
73
88

6
7

10
10
11
12
12
14
15
t6
16
17
r8
18
rB
18
20
21
21
24
29
34
35
37
4A
41
43
47
48
50
61

75

1

2

3M
4

uEc
CEP

OLINS
cEc

Punts
punts

Punts
punts

23

53

53

87
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NOTICIARI
Eloai a la l{arxa dr0rientació

A 1a revista del C.E.C. rMunta
nyan ne 743 datada el febrer de
1986, hi podeln veure un elaborat
repo"tatge dten Joaguim Casanova
i Dolors Salvador, amb el tltot
oEn Bar:(a...i oll es fa una deta-
llada <teseipció del gue són les
marxes de rn¡ntanya organitaades
anualment per cliverses entitats
excursionistes.

Encapgala el reportatge Ia nos
tra marxa drorientació per des -
cripci6. Després de descriurern
eI sistema ho amodoneixen amb d-
següent coñentari que transcri-
vim: oAquesta marxa se sol fer a
Ies conarqu-es de Gamaf , AIt i
Paix PsredQs i enoia, amb itine-
raris lnédits i de gran bellesañ.

agrafin aquest elogi i fein er
propósit draugmentar els esfor-
qos en niLl"orar-1a. Que Ia malxa
dto:rientació per descripci6 si-
gnri senpre, sobretot, un intent
de mostrar a lrexcursionista be-
l"les raconades poc conegudes,
arls gue enfrontar-Io amb proble-
nes drorientació.

E1 nostre butlLetf, marginat

Recentment, novembre de 1985,
srha publicat lrobra dren Sixte
I.:fral trta premsa en catalá a Vi-
lanova i la Gel-trú*. Hem consta-
iat anb desagrradable sorpresa
:_ue eI butlletl de If A.E.Talaia
hi és citat únicament dresquit-
l-l-ada, quan realment e1s esfor-

Cos per aI redneqament del nos-
rre idioma hi són constants des
Cel primer exemPlar, datat eL ss
tembre-octubre de 1957, en épo-
rues ben diffcÍLs. Serns Pot fer
el retret que durant molts anys
fou bilingüe, fet, pe0r ![t€ ro
sembla tenir irnportlncia en al-
tres publicacions degrudaraent fit
xades.

Expressem des dtaquestes PlSi-
rres la nosra Protesta Per aques
ta nancansa en un treball gue
hauria dr€sser Perfectament e1a-
borat, ja que hi figuren Publicg
cions de curta dr¡rada, quan no
exenplars ünics, cÍtant-hi fins
i tot a 1es darreres pf,gines'con
a periódic publi.cat, una revista
que encara está aLs llinbs.

¡oponfmi a ¡¡undercround§

-

El t€ma fou eneetat arsrs enre-
ra a les págines de rvertexr per
en Daniel Pi i 1?amunt, i creiem
que tenia tota la raó guant a les
ípintoresquesn denominacions dra
vencs i vies drescalada. En e} -
butlletl anterio¡¡ anotarsfl ltac-
tua}itat aconseguida per algunes
Parets del rnassf.s de Garrdaf i qr.e

sratribueixen erróni.anent a Cas-
teLldefels, quan .realment estan
sÍtuades en terme de Sitges. Ens
referim als espadats de Ia Penya
Ginesta i e1 Pic llarte1l.




