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REG LAM EN T
ORGANITZACIÓ

L'AGRUPAOÓ EXCURSIONISTA ÍALAIA organitza la XVI Marxa d'Orientacló per Descrip-
ció i )fiXl Marxa Social.

lNscRtPctoNs

Podran participar a la Marxa tots els afiliats a ent¡tats federades que posseeixln la lficéncla
federativa vlgent, a partlr dels 12 anys d'edat. Les inscrlpcions dels equips, const¡tutts per
dues persones representants de la mateixa entitat, es podran efectuar a l'A.E. Talaia, carrer
del Comerg no 4, del dla 28 de febrer al 10 de marg, de les 2O a les 22 h.
Hl podran partlcipar també els socls de I'entltat que no hagin pres part a la Comissió organit-
zadora.
El sorteig per establir l'ordre de sortlda dels equips tlndrá lloc a I'A.E. Talda, el dia 'l 1 de
marg de 1989 a les 20 h. en preséncia dels delegats d'entitats excursionistes que vutgurn
csitir-hi.

SOFTIDA

Es donará a SANTUARI DEL REMEI, proper a la vila d'ALCOVER. Es comengará a donar la
sortida dels equips a les I h. Tot equlp que es presenti en retard ssrá inclós al grup d'equlps
que determini l'organitzacló.

EOUIPS

Tots el marxadors hauran de dur motxilla i el distintiu d'identificació que li conespongui. Un
cop formalltzada la inscrlpció, només podrá canv¡ar-se un component de l'equlp á¡an! de n
seva sortida i prévia comunicació a I'organltzacló i accoptació per part d'aquesta.
Cada entitat part¡cipant nomenará un delegat, el qual sera l'única persona facultada per trac-
tar amb I'organització.

DOCUMENTACÉ

B dia 1 1 de marg a les 2O h. es lliurará als delegats de cada entitat la documentació i els dls-
tlntlus d'lndentificació conesponents a llurs equips. fambé es pot recoll¡r a la sortlda.
La documentació conslstirá:

1. En els fulls descriptlus per anar de la sortlda al primer control. En aquest control es doña-
ran els fulles per.anar al següent i aixf successlvament.
2. Els fulls de ruta per anotar el pas pels controls.
3. Els reglaments.

En els fulls descriptius ja s'indica el temps de parada en els controls i les mltjanes a segulr
en cada tram, aixf com tamM si hl ha aigua o no.

PARADES

Per al descans dels marxadors es concediran quatre parades obllgatóries.
Les quatre parades són a raó de:

-Una parada de 30 mlnuts.
-Tres parades de 10 mlnuts.

A tots els controls sense neutralitzacló es concedeix un mlnut de neutralitzacló per compen-
sar la pérdua de temps en la marcada d'horarls.

En cap cas es concedlran neutralltzacions extraordináries de caráctei particular: s¡ calia per
la bona marxa de l'Organltzació, I'entitat organltzadora es reserva el dret d'alterar les ja pre-
vletes.



CONTROLS

Hi haurá uns controls per anotar I'hora de pas dels equips. A més de la sortida ide l'arribada
hi haurá uns controls que estaran descrits en el full conesponent, I d'altres l'emplagament
delg quals no es donará a conélxer flns que slgui acabada la prova.

Els controls donaran I'hora a minut vengut.
No s'anotará I'hora a I'equlp que no estigui complet.
Els controls es tancaran transcorreguts 30 minuts des de I'hora en qué I'Organltzació ha
calculat que ha de passar-hi el darrer equip.

PENALITZACIONS

Cada minut d'avangament o de retard entre l'horari efectuat per I'equlp i I'oficial es penallt-
zará de la forma següent:
Arribada i controls de neutralització 1 punt
Controls de pas: 10 punts cada control o més.

PUNTU,ACIÓ

La puntuació de cada equip resultare de la suma de les penalltzacions descrites a I'apartat
ánterior.

OESOUALIFICACIONS

Sera motiu de desqualificació:

1. Efectuar anotacions esmenes al full de ruta, que desvlrtuln la ssva flnalitat.
2. Alterar la compos¡ció de l'equip durant la marxa.
3. No passar per tots els controls segons l'ordre establert p'er I'organltzació.
4. Efectuar el reconegut de la Marxa, total o parclar, abans de.la sortida oficial de l'equ¡p.
5. L'equip que canvÍi de lloc o amagui les marques existenta en el reconegut de la Mana.
6. No portar motxilla durant tot o part del recorregut.
7. Portar obJectes sorollosos que puguin moleetar els altres participants.
8. L'equip que desvlrtui l'eeperit de l'excursionlsme, ja elgui per la seva vestimenta, de pa-

!1i?J"$:lli; més de 30 minuts en reració a rhorarr oflcrar, en quarsevor ders contrors.

cLASSTFTCACTÓ

Hi haurá dues classificacions: una de general per equ¡ps, I una altra per entitats. Aquesta da-
rrera només les'entitats foránies.
La classificacló general s'establirá pel total de punts carregats a cadá bquip, I dé menor a
major.
En cas d'empat classificará millor:

1. L'equip amb major nombre de controls r€alltzats amb el temps exacte.
2. L'equip que tingui més aproximaclons d'un minut.
3. L'equip que, seguint el criteri exposat als dos apartats anter¡ors, tlngui més dlferéncies
de 2, de 3, etc... m¡nuts.

Per la classlflcació per entltats es totalitzaran els punts aconseguits pels seus $es equipg
mlllor classificats. El crlteri de classlficació será el matelx de la classlficació general per
equips.

JUBAT DE SOBTIOA I D'ABRIBADA

Aquest Jurat será convocat abans de sortir el prlmer equlp participant, i al final de la prova.
Estará compost per:
Dos membres del Comlté Catalá de Marxes -Dos membres de l'entltat organitzadora- Un re-
presentant de I'entitat amb més equlps inscrlts.
Aquest jurat podrá decldir sobre.qualsevol contratemps que pugul esdevenir a la sortida o á
l'arribada. I davant de la possibilitat de suspendre la prova, convocare oU¡gatórlament una
reunió de delegats de les ent¡tats participants, ja sigui per d€cisió del propi Jurat o bé a petl'
cló de I'entitat organitzadora.



JURAT CLASSIFICADOB

El compondran el President i dos membres del Comité Catalá de Marxes, tres membres de
I'entltat organltzadora i el delegat de cada una de les entitats participants. El Jurat classifica-
dor es reunirá el dia 8 d'abril al local de l'A.E. Talaia, a les 20 hores, per jutjar les reclama-
c¡ons que s'hagin efectuat.
En cas d'empat on les votacions que puguin tenir lloc, el vot que haurá otorgat el President

del Comité Catalá de Marxes, o representants per ell anomenats, es considerará determi-

nant.
L'entitat organitzadora trametrá a cada entitat participant, dintre dels set dies següents a la
reunió del Jurat class¡ficador, la puntuació prov¡sional de llurs equips. Les reclamacions so-
bre aquesta provislonal seran ateses fins el dia 22 d'abril.

HORARI OFICIAL

'Será fet públic 10 minuts després de l'arribada del darrer equip: un cop comunicat no será
admesa cap reclamació sobre l'horari de pas pels controls.

RECLAMACIONS

A I'arribada hi haurá un llibre de reclamacions a disposició dels equips.

DlsPostcroNs FINALS

B mal temps no será obstacle per la celebració de la prova, la qual no obstant podrá ésser al-
terada per l'Organització i suspesa per acord dels delegats de les entitats participants con-
vocats pel Jurat de Sortida.
La Mutualitat General Esportiva cobreix als participants d'aquesta Marxa, posseidors de la
llicencia federativa vigent, dels riscos d'accident, de les responsabilitats económiques pels
danys causats a terceres persones no esportives i en la quantia que assenyala l'a¡llcle 42
de la dita 'Mutualitat'.
Qualsevol cas no previst en aquest reglament será resolt segons pertoqui pel Jurat de sorti-
da, el classificador o el Comité Catalá de Marxes.
El present reglament ha estat aprovat pel Comité Catalá de Marxes I establert d'acord amb
les normes vigents de la FEDEBACIÓ D'ENT|TATS EXCURSTONTSTES DE CATALUNYA.

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA

VITANOVA I LA GELTBU-FEBBER 1989

T, G. Viloseco - Rblo. Principoi, 4l . Vilonovo i lo Gelt¡ú
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A.a.TAIAIÁ

. XXXI I,IARXA SOCIAL

Co¡larca de lrAlt Canp 12 dg marg de 1989

DE tA SoHTIDA At coN.TRot A

.. La Harxa comenga davant diuna ermita en una placeta amb balconada que ofereix
una esplBndida panorámica de cara a. llevant.

Deixem a la dreta ela menJadors drun restaurant i una bnanca de' pleta, que pu-
ja. I{oealtres hem de seguLr una pista planera.

La pista deecriu un revolt per voreJar la capgalera drun fonüf. A la dreta
deixeo leE regtes dtun suport de comlola de fi¡sta clavadeg a tera. A lrcequerra
tenim unee altee cingleneb.

A Ia dreta deixen una ptsta. que puJa¡ després, a lfeequera, deixen també lten
trada a un camf particular i seguim éndavant per.una piata que comenga ascendenT
per fer-se avfat planera.

Davant nostre, encara que llunyü, dlvi'sen r¡n turonet a¡rb ediflcacions; a la
part opoaada de la vall hf ha un caseriu.

A lreequerra veurien una gran edlficact6 anb núltiples flneetnetea prüplee'dels
molins paperers; tamb6 veiem un ca¡¡i.not herb6s que aembla que erhl clirlgeix, el
deixem i ecguim planeJant pcr Ia piatar gue va retombant.
, Per da¡nunt noetre, a la dreta, veiem una grane piriyate de.roca; Pasaen pel
cogtat drun tranEformador cnlairat. A lrcsquerra del*cn una partella dral.gua i

Al dar¡ant tenin una clnglcra trencada per un gros tfaur;l ués a la dreta, molt
enlairat, un poble encastellat i Ia eeva eegléaia.

Deixem ,n o*f a la dreta I irrnediatament una clarlána dlon en eurt un altre.
AI cap de ¡roc, a lreequera, velem un rec¡ el travesec'mr,La pl.eta transcorre pen
una zoná de boac, davalla una mica I retonba.

Per áqueat tran ancn trobant Darqu€s g¡¡oguea i noradenqueB que no a6n lca prü-
' ples de lrentltat organltzadora.

Comencem a sentlr Ia remor drun. curg dralgua proper. Arrlben a una crultla de
canins amb un pal indlcador drAlcover L ca¡rf privat. NoealtreE agafarem eI que
baixa, a la dreta.

traveasem cl riu a gual I agafam un ca¡rf per la seva dreta, gue ás puJador.
La pista contlnua eeeent forga ampla

Ara es deEtsca ¡r¡olt n6a clarament el poble cncastellat que havfcn vict abana.
A la banda osgucrra, hi tenln avella¡rerg i a la dreta¡ el cur¡ déI ¡1u quc acabern
de traveaear.

tlés endavant, deixem r.rn vfiany que baixa a un gorg del riu, on ücl,c¡¡ un petit
aaltant. A eequerra i dr€t¿ deixem doe tancats amb cadenra, la prlmera ccrta[ent
ortginal.

w
B,BUOTECA

ABX,U
XVI iJIARXA D]ORIENTACIO PER

I
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El ca¡nf transcome ara per lrobaga; a la part opoeada, veiem n¡és. druna casa' deshabltada.

Descrivi¡n un lirarcat revolt f immediatament tr'obem una porta que hem de s.alvarpcl cogtat alret. Veiem una altra portq, aquesta sense cadena, i delxeir un canf
a la dreta.

Paasem entremig de campa dravellaners, i després pel costat de lee reetes d,un
corral l üna'baeea que tenlm a la dreta. Més endavant dei.xenr un roure de notables
proporcions i un camf herb6a que puJa, tots dos a lresquema.

La pista puJa molt euaument 1 deeprés baixa. A través de 1a vegetaci6 srentre-
veu lrengorJat dron prové el remoreig de lraigua de1 ealtant..El camf tornge aE-
cendir. En deixem un que puJa encara més, a l'esquerra, en direcci6 oposada.

Itlée endavant La pista planeja. A Ia dreta deixem una porta de feror.que entra
en uñ ceinf prlvat.'A lea altuiee, a la'pirt oposada del carnf., podem obaeivar uns
penyots que prenen formes capriclosea.'EI camf torna e puJan una mtqueta

Deixaren, ndvament a Ia dreta, Ia portá del tancat druna pista de terinie i un
camf , al coEtat druna -filfemada.

úés endava¡rt el canf es bffurca; deixerh }a branca esqu€rrar.que puja; i seguim
la dreta, que aba:ás plánera

A lraltra part del rlu velem u¡D-gran masia de diversos cóssos, qüe semÉla des-
habttade. Et canf srestreny i eedevé una mica mée debcurati pasaen entre vegéta-
ci6. MoIt aviat ee torna a'aclarir. .:-. :

' A la dreta veÍem une petita clariana amb pedres al mig per fei una fogaina.
A lraltra:Éánda tenim unee edificaclonsi totee eenblen deshabitedeE. j

El camf torrra-a..formar una altra cJ.ariana; a la seva eequerra veiem alira ve-
gada unes füstes claüádes- a terra co¡n lee drábans, I ta¡nbé ún'éanf; eI. deixem I
eeguim endar¡a¡rt.

. Travessem eI rlu arggal, que normalment ea fa per da¡runt d'uá taut6 (qnan ela
alguati no se lremporten). Un cop traveesat, é1 camf fa un petit ?evolt i puJa.
És un camí de baót m€s eEtret 1.pédreg6s. Biflrca; agafem Ia dreta¡ deixem nomGn-
tánlament ela aenyáls groce I morate gue havfem trobat fing ara.

'Hem delxat dmere nóeti^é un altre"corrtolet. ArrÍben al coatát de les restea
drun antic molf; anem neÉBegulnt lcs seves parets per r¡na greons de pedrá firtÉ
aribar a dalt, al costat drun agüeduete. Paseen pen, eota dtuna.de leE sevea ar-
cadeg I .deece¡Cl,m.pgr. un. coriolet...Davar¡t dfun pelat tronc d.arbrir. ene dcsvi-enr
cap a lresgucrra pel mateix eender6. 

.

Arribem aixf a una petita placeta an hi ha situat eI CONTROL A.

Ed aqueet punt poden adnlrar la magnfflca caacada que ena queda e'prop. Per
anaH¡i tenln dos coriols: el de lresqucrra, quc balxa, al cosüat de la lletna
B, I u.altre a dalt, al cogtat de la lletra Ar gue d6na sobre f,a cascada.

a a a a a.. a a a a a a a aa a a a a a a a a.. a a a a a a a... a.. a ¡ t a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa

.

De la sórtida al Control A: 41892 km/h
Degcans: 3O r¡lnuts
No hl he aigua potab'le.

I bis 89
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A. E. TALAIA

XVI I.{ARXA D'ORIENTACIO PgR DESCRIPCIO

NOG I.ÍARXA SOCIAL

Comarca de lrAlt Car¡p 12 de ¡narq de 1989

DEL COHTROL + AL COIüTROL D

Sorü1m del Control A i refem el caml fine a lraqüeducte.
Deirem el molí i lrescala a la dreta I seguin un corriol, a lreequema, quÉ

passa pel costat de doe arbres; el corriol ée forga puJador i pedregós. Deixem
un sender6 a lresquena. Torr¡em a trobar els senyals groce I norats que sraniran
alternant aírb els prople de lrentitat organltzadora. Anem pujant entrenig de bosc
de pins.

Aviat a:rribem a una biñ¡rcació; deiixen 1a branca dreta., que srenfile, L anem
per ltesquema, que senbla més euau. ltés amunt paasen pel costat drunes pllastrce
que forvravcn part de lragileduéte que hem vlet abana.

Plarregem una estona per un corriol énvoltat de vegetaci6. La part eeguerra és
acinglerada. El sender es fa forga pujador. En un revoLt eI caní gtaclareix una
mica 1 ei ens girenr dteequena podem ad¡nirar una fondalada magnfffca

Anem guarlyant algada fins aribar a un marge; hi paasem pel denunt. EI canf
esdevé més planer i després continua ascendint mée Euaunent per sobre drun enpe-
drat.
: Paeoem completament a ran de la cinglera, que tenim a lreéqüerra. EI caní cne
condueix al nateix . trrau de Ia cinglcra que havfen viet abans. Prop dtune bloce
de pedra, delxem a lresquera un senderó que davella, deepfésr. taryrb6 a trreequer-
ra, un altre que serns ajunta

. Arrlben al costat druna antiga iome que donava suport a lreqiieducte; rn6a
amunt en veurem una altra méa llarga, que 6s 1a damera. , , 

'

.Deixem a llesquerra un viarar¡r que va dret a una roca forta¡nent eroelonada.
Continuem pujant corriol amunt. Prop de lrtfltina tore que dliem, h1 velen ru¡a
coveta. ': 

.

El caní va fent ziga-zagues per eól empedrat. A banda I 
- 
banda tenim graf¡s

bloe de pedra. A l,eaquema ena queda una altra cova. Dave¡rt noetr€ tenfu¡ ara la
rctallada sllueta de Ia cinglera.

Paaaeil per da¡nurit drun rec I trobcr¡ a lteequema una Sran basea. Deixaren tm
eenderó esborradfs a ia dreta. Aribem a un pla.

Davant dfrxr corlolet que tenLn a lresquera, podgm dletingir, a la part opo-
sada del fondal, un gran espadat amb una pedra molt origlnal quc.acurbla talnent
la cara dtun Lndi.

Deixem aques'i, rorriolet a lresquerra i continuem planeJant. Iüés cndavant ens
ve un altre conrioJ., tanb6 a lresquema, fortament baixador, que agafarcn par
anar a veure uneg fonte.

Continuare& peI mateix camf drabans, erapcdrat i ascendent. Amibem a aob¡re ma-
teix drun acinglerat mirador per danrmt 1ce fonte que hem pogut veure fa r¡ne no-
ménts.

Seguelx un tran esgraonat que creua el trau entre clngle¡es que havÍem Gsnen-
tat aban§. 8na anem apropant fine a tocar Ies parets de la cfnglere que tanim a
1a dreta. I.{6e endavant, el carnf ea bifl¡rca I girc¡n aobtadamcnt a la dreta.

2
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Amibate a un pla, i davant dtuna altra bifuncaci6, agafarem eI trencall de
I'esquera, gue ás planer i de terra, retomba i torna al camí empedrat drabans,
que fa giragonees.

Aribem a una nova btft¡rcaci6 i agafem Ia b¡:anca eaquema. De eeguida fem cap
a un pla, empedrat, on etobre una lrnplia panorámlca. A la dreta deixarem un cor-
riol pujador; nosaltres seguim recte, per uns rocallisoe.

Davant noetre, gota les cingleres, veiem un caeerlu i un mas. A l,esquenra te-
nirn la fondalada amb la rlera que fa ziga-zaguee i a¡nb g¡¡ans rocs de formes bri-
ginals. A la dreta veiem una clotada draigua amb unes canyee, 1 més endavant pas-
sem pe1 cogtat drunes roquea abalmadee.

Deeemboquem a una anpla pistá, que agafarem en eentlt descendent, cap a lres'
guera. Traveesem una branca de la riera, que normalment és seca, i deixem un cor
¡rlo1 herbdE a Ia dreta.

Hég amunt cl camf es dlvideix¡ deixem les narquea groguee i moradenqueE i des-
viem sap a la dreta, tot vorejant un marge de pedra. El camf 6a flanqueJ.at dres-
peasea boixedes.

A la dreta tenlm una vista de.marges i feixes amb plantaci6 dtarbres fruiters,
i per damunt draquests eobiesurt e1 canpanar que hem vist abans.

Abans drarrlbar a1 coataldtun molf eneorrat, tornem a cneuar la rlera. A lres
quema es forma un górg aI costat del qual hi ha una pafet abal.mada. .Aquesta riel
rai en ltépoca de preparació de la marxa, Irhem trobada completarnenü gelada.

Seguim un corriol herb6s que alterna amb rocallisoe. A lreequema, a lraltra
banda de,la rLera, hl ha un pou de glag amb foroa de torre.

Arribe¡n al coetat druna caEa. Anem a paBear entremig de les edificacl.ona. A
lresquerra ens queda un nagnffic portsl adovellat.

Anem segulnt. * -"qri .ilpfe, anb marges de pedra. A dneta I esquera tenim
qarn¡s de frülteis i a la llunyania el poble encastellat. També velem una baesa
dtaigua. Saltem una cadena i agafem un camf en direcció a lreaquerrd. Veiem una

' altra 'basaa, a l reequema. ..

Delxem un anple camf a la dret¡, gue porta a un caseriu, i tnaveaaem r¡na ampla
rasa. Darr€re el caserlu, l1un¡/anar.ea deEtaca una cinglera amb dog forats. Dei-
xém un eanf t¡ei.b6E que puja a uns canpa

Traveggen r¡n ca¡rf que pér la banda dreta puja f pen lte€querra pla¡reJa entre-
mlg d,une camp6. A lreeguera deixem una caseta. El camf fa una doble gbada.
fanrb§ a l¡ésquema troben¡ un altre dlpüstt, aquest rod6.

Delxen a lresguerra r¡¡ canf que va a un caserlu proper. Tot segult fen cap a
una caretera enqultranada, que seguirern cap a lreequera. A la dreta velem un
rBtol indicador.
Travegsen un pont. Agafen un trencalL de la cametera, a lresquerra, gue ens por-
ta al caseriu. De seguida el. deixcn 1 seguln una bifurcaci6, a la dretar güe
ttranScor¡-e per un rocallfs, entrant alxf directament al caseriu.

Arlben a una placeta on t¡robarem el CONTROL D.

o ]a.a a a. aa a. a a.. a.a a a a a a a a a'a. a o a a a a t. .. a a a a a a a aa aa

Del Control A al Coritrol B¡ 2'6O3 km/h
Del'Contnol B al Control C: 3'428 ku/h
DeI Control C aI Control. D: 4r9O8 k¡n/h
Descar¡e: 10 mtnute
Hl ha algua an una font propera, sortint de Ia placota I aeguint canrerd avall.
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Comarca de lrAlt Caop 12 de marS de 1989

DEL CONTROL D AL CONTROL T

Sorti¡n del costat;lde'fa font. ' -

Anem ea direccl6 a un cárirf barrát per una cadena, que saltarem, després dlha-
vsr traveasat ur¡a riera seca.

A lreequema, del.xen un canf ,qub mena al coatat drun ru'Ín6s rnolf i un comio-
let que puja. Seg¡im un canf ample, cametér, que puja lleugeranertt. A la dreta,
tenin ca¡rps conreete; a ltegquerra, un rocallís inclinat.

L,anple ca¡¡f fa un revolt, al uatelx temps deixen ltinici dtun vlarany a lres-
quena. Tot seguit delxem un anple ca¡ní cameter a la dreta, I gairebé immediata-
¡rent agafern un coriolet, a la drota, que puJa i 6s pedreg6e; a1s pocs rnetres ca
bifurca I agafen la branca dreta. A ml dreta tenin un raaot.

El sender banscorrc entrenig del bosc. Trobem una altra blfr¡rcació f agafern
ara 61 trencell eaquere, mer¡ys freseat. CaIdrB parar esment en e1s ser¡rals Ja
que el sender6 és baEt¡nt conf\is f té núftiplee co¡:riole Eubgidia¡ls

Salte¡¡ danr¡nt diun narge de pedra. Seguim recte. EI camf es fa n6s marcat L
ample i'torna e bffi¡¡rca¡Lse¡ prenén la branca dréta, que continua eBaent pujado-
re. Pgr lresquerra serns qjrurtá un altre corrlol.

Seguin una bona l,estona, aenpre.anunt. A Ia dreta deixarern un caminet que va
a una carbonera.

Deeemboquem a un ample camf f girem a la dreta. Continueor puJant. Amibem a
una placeta enmlg del bosc; aI centre hl ha un pi.

Deixe¡n aqueeta placeta i agafem la pleta situada més a ltesquema. De seguida
delxen un camf herb6s a lresquerra. Trobarem dtaltres corriole poc freBsata a
drsta i eeguema; noEaltreg anem seguir¡t una bona eetona Ia pista, que 6e arnpla
i aecendent.

A1 cap drun cert tempa, Ia pfata décriu un retonrb a Ia dreta i poc desprée
forma una clariar¡a. Seguim endavant. A lteaquema veien.ltlnici drun caml I al
eeu cogtat une fita; a la dreta, una.clarial¡a i les pedree.druna cabana enn¡nada.

tlág endavant aribetl a una gfan.clariana; girem cap a 1a dreta i anem a paaaar
a frec drun po¡r i jonqueres, que enÉ quedcn\a Ia dreta.

Amlbem al flnál de la clariar¡a oá es trcba una zona roquera gobre la qual tra
vegaarnem, I eeguircn un corriolet descendent.

Fem cap e un espl3ndid mirador natura!., damunt druns grana blocs de pedra, on
hi ha un rEtol lndlcador déI lloc. Un punt excel'lent psr ad¡nlrar la dilatada pano
rlnica que eerna obre davant nogtre i que, en dles c1are, abasta fins a }a costal

Hen amlbat alxf a1 COIúTROL F.'

Del Control D al Control E: 3,192 knlh
Del Control E ql Control F: 41586 km/h
DescanBs 1O n¡inuts
No hl ha aigua. 3
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--Conarca de lrAlt Camp 12 de narg de 1989

DEL COMfNOL F AL CONTROL H

Sitr¡ats de cara al mirador', baixa¡em per un corriol d'eccentuat pendent cap
a ltesquerra.

A$ibem a una petita clariana; un canlnet cap a lresquerra ens portarfa a una
carbonere, nogaltres ei deixarem I continuar€m batxant, ara Ja no ta¡r eobtada¡¡ent
i tot fent giragonses; anen en dlreccl6 a uns clnglea gue tenim al davant, rnolt
avalI.

Travebeen una alt¡ra petlta plana carbonera. I{és endavant fenr cap a una pista,
qr¡e ecguiren cap a Ia dreta. Al cap dfune quants netree, i quar¡ la ptste fnlcla
un revolt cap a la dreta i ee fa lleugcrament puJadora, la deixem I agafen un en-
broÉaat viarany qu6 aurt a liesquerra, .que va retombant per entremig del bosc.

.Ar¡riben a r¡na zona de brancatge caigut, on cs forma una clariar¡a¡ aquf ens
deeviaren cap a la dreta.

Fem cap a una altra clarlena i enllacem anb un caml tnansversal, el seguim cap
a lreequera. A f.inlci ée una mica enbroeeat, esdev6 amÉte, davalla lleweranent
1 es va aclarint.

Sortin a r.üra placcta de llenyatalre, on veuretn uns i:áaeoá ba*ats. Agafarem
un cogiol, .'a la drcta, que contlnua eaacnt baixador. A Ia dreta'del canf velem
una clariana arnb un cercie de pedres. j' 

,

Enllaccin a¡nb una altra placeta; aquf agafer¡ un camf'transversal en direcci6
a lreaquerra¡ ée una pteta anipla' que balxa bastant f,ortament.

A1 cap druns momente anem a sortir a una altra pist'a¡i -aqüesta la eeguim en
direccl§ a Ia dreta. Per lreaquerra Eerne nraJurita una altra. El camf va fent su-
aue ondulacions dc pujada i baixada.

Traveagem una eltra.pla€a de llcnyataire. D,ea diaqueet purit Éoden vcurd a la dre-.
ta, damrnt nogtre, el nirador on enB hem abocat fa una estona. a

El camf-pista va planeJant un bon trós. Per lresquerna serng uneix una pleta.
EI palsatge ateixampla considerabl€nent. Ara poden veure, a lreequera, dalt. drun
tunonet, un poble amb eI 6eu caEtell i esglésla.

A lregquerra de1 camf, veiem i¡n gran penyot a'Jllat l les ru'ineg drt¡ra caga.

. Serns ajunten altres plstea, priner a la drcta I al cap d'una estona a lresquer
ra. Ta¡¡bé ens gue&¡ral coBtat dret uns margeÉ de pedra.

Despréa, Ja mée endavarit, trobaren una altra piata, a ltesquera, descendent
i pedregoea, qúe haurem dragafar; dc scguida descrlu un revolt'entorn drun¡ blocs
de pedra ücrtlcals.

A la nogt¡a esquera tenl.¡n una nagnffica i pintoreeca fondalada de pine. A la
dreta del camf, veurran blocs de pedra que p¡Enen curioeed foñnee de viscra o tau-
1a.. La piata ée pedregosa 1 baiia baetánt fort.

Veic¡t, aenpne a la dr.eta, une blocg de ped¡ra eetratlficats i una balma-reñ:gl.

4
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Ia pista descriu un marcat revolt a lreequerra i baixa encara fortanent üía €§-
tona. A lreequerra del carnf veiem una sorgEncla dtaigua amb basslol.

'Quan la pieta comenga a planejar, troben r¡na bifurcaci6; agafem el trencall
esquerre, que tan¡bé és descendent, deapnás planeja i alterna anb puJadee lleuge-
fOB o

Quan 1á pigta torna a planeJar, trobaren un sender6, fortament descendent, a
1á d¡eta, que haurem dragafar. Está convenlentment ser¡ralitzat. Aqueet eector és
un xic pcrdedor pel.que caldrl eetar atent als senyale.

A lteequerra ve.ten una gran pedra f a 1a dreta una cova anb un narge de pro-
tecci6 a1 davant, que delata un antic habltacle. Más endavant paeearem per sota
dtaquesta pedna.

Ane¡¡ davallant per la fondalada. Arl.ben aI costat mateix druna par.et rocoaa
que ct¡a queda a Ia dreta, ée d'arenigca vermella

Passem e1 riu a. gual per daüunt d¡r.rna paaaera de pedres.

Entren en un boac drcepeisa vegetaci6. Anem seguint paral'lele al.riu, que enB
queda a lteaquera.

Paegem per una zona fdngosa on sa veuen aenyals drhaven-ethi nevolcat els sen-
. glare. De tant en tant hem de galtar unee felxes

Travessen rm coniolet 1 seguin a¡nunt. El canf trangcore una eatone entrenlg
.druna pregona boscúria. Passen per sota drun robuEt.tronc que ena bara el paa.

''.Eng ,acoetem al nivelt itel riu i deeprée tornem a enlalnan-noe nltjangant eatrets
viaran¡re.

Arrlbem dawa¡¡t-. dlq4F blocs de ped¡a que for.¡¡ren com un estret; hi paeaem pel

.rntg. El .Tf,g! va aóIar:nt eeneiblement i sortim a camp obert.
Travessen un ragot 1 paBsem per danunt drr¡n rocallfE. Deixem un marcat cor-

rlol a lresquerra¡ el.que anem eegulnt puja lleugeranent flne amibar al coEtat
,d'üna tront. Aquf tiobem'el Control H.

aaaaaaaaaaa.aaa.aa.a.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaaaa

Del Control F al Control G¡ 4,105 lsn/h
Del,Cgntrol G al Control H: 3'46O lm/h.
Deaca¡rs: 10 niiiuúe
Hl ha.qlgua.
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Conlarca de ltAlt Canp 12 de marc de 1989

-

DEL COT{TROL H A LIARNIBADA

Sortlrn del coetat de la font i aegur.m un ample camf herb6e, que'balxa auaum€nt
fins que traveBsen el.rlu a gual, guedant-nos ara a Ia dreta.

üés éndavar¡t ene queda a 1a dreta un canp dravella¡rera; pasaenr'entremig de du-
ea pedres. A la dreta, a lraltra ba¡rda del riu, veien unes altee cfngleree.

Per Ileaguerra Berns aJunta una pieta; després hi veuriem una tauleta i gelente
de ñ¡eta. A la dre{ra, ens qucda una bagea voltada de Jonce.

l,f6a endavant delxcm un caml.que erinlcÍa a l¡eequerra, barrat amb una cadena.
Nosaltres scgulm per la dreta, per'Ia pleta gue éa forga anpla.

Per la dr€ta aerns rmeix un camf herb6g. La piata descriu una anpla girada cap
a la dreta. llés endavant fa un doble revolt baixador. Imredlatanent després dei-
xen- aqueata plata I nlagafen una altra, gue Burt a la dreta, I que etendinaa 6n
el bosc i també baixa.

Aribém a una plana herbosa, dej.xen r¡r comiol ¡ura ¡rtca conf\ie a la dúta i
seguim el més ampIc, a lresquema.

La vall etha eixamplat conslderablement. A1 davan!,nostre vefem..una cesa pro-
pera I duee més It¡nyar¡es.

Tornen a enllagar amb Ia nratelxa pista dtabans i ara la eegulu cap a la dreta,
passant entremig de canps dtarbreE fn¡ltere.

A lreequerra tenfm un mlrge de pedra¡ paBsem un rasot'i, gafrebtS lmnediatament
deixen el camf i.en seguim un altre, a 1a dreta, cn direcci6 contrlria; anen ar-
ran dels arbres frultera. ,, 

,

El caml fa un giravolt entrernlg del camp dravellanefs i paeea a frec drun sa-
fareig I une casa; Ia voregcm flns amibar al coetat drura taula de pedra 1 wre
bancs de fueta.

Seguim eI canl pel ¡nlg de1 camp dravellaners. A lresgusrra, un gran dtpüalt
draigua. En amibar al coetat drrm pt eortin a la plsta, que Eeguirem rcctc.

llés endarrant velen¡ r¡na baEsa. A lresquerra delxe¡¡ un ca¡nf que va cap a ung
cámpEro A la dreta, eetns aJunta r¡n camf barat amb una cadena.

Ia ptata descriu algune revolta i entra en un aector on vciem un segult de xl-
pr€r6 a ba¡:da i banda del canf. A sota, a ml dreta, ens queda u¡e caaa voltada
da divereftat'dra.rb¡res.

Al cap druna,egtona, la pieta descriu un revolt, délxant-né una altra de puJa-
dora, a lresquenra. Anco paralüela a un ¡aaot. Ilavallem.

A la dreta delxen un canf bamat que porta a la Dasia csnentada.

A¡rlbe¡¡ al costat dfr¡n cagerlu on veten dues torea bcseonee, una de Benc€ra
t lraltna ¡ruInoea. Dcsprée passem pel coatat de lee edfftcaclons.

-5
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A la dreta tenln una barana I una rcnglera de plltans eacapcat6. A l'caguerra
ens queda una capelleta dc caire modern anb canpanar de cadlrsta.

Iravant nostrc tcnlm tres molins a diferent ñlvell per aprofitar Ia forga ln-
pr.rlaora de lraigua.

Travegeen per darera vegada el niu a trav6s drunss paaacrca elevadee. Leg al-
güee a6n.les natetxee que hen vist néixer a la seva capgalere una estona deepnés
drhaver iniclat Ia n¡rxa.

Un cop traveaaat el riu, el canf ens porta lmpdlatament al ggstat del molf

fnfcrlor. Paesem per Bota de ltarcade-aqüeducte.

Travessen un rec draigua. EnB ve un camí per ltesquera i vclem a la cn¡illa
wr rBtol indicador. A Eota velem una caga voltada dravellanera I una palnena que
h1 deetaca.

Al cap druna estona, dslxem la pista i agafem una branca, a ltéaquema, puJa-
dora i enb¡roagada, que poc deapr6a eg converteix en coriolet; aquest va E¡scén-
dint flng aml^bar a uneÉ feixeB.

D,cixem una pista a'la dreta I eeguin ur camí de carro baatant dcgradat. PaBaqn
'entrcnfg druna avgllanc1a 1 després pel mig dc bosc I gatoses.

.. Travéaseú un altre rec. Contlnucm ascendlnt lleqgerament.

Deeenboqucn a una plstar gue ée la oat¿l¡¡a que hen seguit el natf en lniciar
la cu¡aaa, i lrrgFfcn era en aantit cor¡trarl del que havfen fetr cap a la dr-€te.

' A1 fona, a la.dreta, poden veure una poblacló propera.

El ca¡if ens porta flnalnent al davant de lrerrnlta on ee d6na per acabada 1a
Darxa.

Del Control H aI Cor¡trol I: 41866 kn/h
Del Control'I a l'Airlbada: 41897 lo/h

5 bis 89
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Alcover

Dhlzut, un mE vol abakat
d'ü lescut emryt el I6l l).

Escltl
d'AlcoYer

Portalada i toryeró d'Alcover

Alcover és una vila de IrAlt Camp situada a lrextrem occidental
d'aquesta comarca, en els 1ímits amb les del Baix Camp i Tarragónés.
Té una extensió de 46,28 km2 i el 1981 comptava amb 3425 habitants
amb tendéncia a augmentar. A més del nucli principaL, e1 terme com-
prén els agregats de 1es Cases del Burguet i Ia Plana i Samuntá, dos
petits municipis que foren annexionats e1 1833.

E1 nucli antic de la vila, situada a 245 n alt, queda encerclat
dins drun vial de ronda ovalat que delata el traqat de les antigues
muralles deI segle XIV. Hi havia diverses torres, de les qüa1s se:rn
conserven encara quatre, com també dues portalades. Ltesglésia Vel1a
o de 1a Sang és un interessant exemplar del románic del segle XII,
bastit amb carreus de sauló vermell i amb decoració escultórica a
lrinterior absidial. Declarada monument histó'rico-artístic e1 1931,
sofrí greus desperfectes e1 1936 i es troba actualment mig esfonilia-
da. La tradició popular vo1 que molt antigament fos una;.mesquita
árab, i amb aquest nom se la so1 designar. Ltesglésia Nova o de 1'As
sumpció fou edificada entre 1578 i 1630. E1 campanar inicial caiguE
el 1795 i 1a torre del que lrhavia de substituir ha quedat inacaba-
da, passant per aquest fet a nodrir el catáleg drobres inconcluses
que solen citar-se quan un treball srallarga amb excés.

La situació del poble prop de dos inportants cursos draigua,
e1 Francolí i Ia Glorieta, han creat una antiga tradició molinera,
cerealista i paperera, conservant-se 1es restes de vuit molins a les
ribes de la Glorieta i un al Francolí. Alguns eIs veurem en eI re-
corregut a realitzar.
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quÍmic, paper, o1is, etc.
induetriais i 7 tallere

Lragricu.ltura.. é6. ,un é1é=
nent imp9rtant en l.ree.ono-
mia d.e1 muiiicipi., .4mb tán-
déncia a i4c.¡e-nientar. l,es
zones de regadiu.r. La indrle-
tria, de l-tprge.' t:r.adici6
dinE el tprqq, ha ti.ngüt
a partir dé1tq ánys. cinqu!¡-
ta un gran dedb4votup,ame.ri't,.
La tradiciciri.at fabr.ica.aió
drespardeny.é's., fá.rinar pa-
pér ¡ sacá .i cdllnic'á, e t he
vist substituidá per lis
pedreres 1 'rnaie,¡iqf de.1a
conEtrucc.i6: pedr.a d.tA.loo-
ver, potriri.ent i talla de
marbre, pedre gqplone.ra o
¡refractárfá i.¡iro§aics; .Pe.r'.

altra part hi.ha i¡rdústriels
de pl.nsos, üé:x.ti.l- i Eé¡tere's
de punt, .cqn§.tfuceisr¡§' met§
1'1iques, !?r-¿bé n.onbro§,eE
granges . avlcola§.., por:oinqs
i bovin¡es; co.iralt¡ucgi6.de inq
bles I É4ixe.s : d:r'einlbálatge,.

El 1971 es comptabi'lÍt??ven.34'emp4eées
d I auüombb11s i emprd.sé.s. .de constr¡¡acié.

La sr.rperficie del terme és gairebé sfrnétnica4ént di.vidida. en
dues meitata, la plana, amb una atrtitud entre e.ls.L3.O i q1q 3OO
m, formada per aedimenta quaternaria que donen vi.da. a ltagricúltu-
ra i on es concentra lractivitat humana, i a l.t.lnterior la'munta-
nVá¡ anrb una altitud entre els 300 i 890 Elr am.b unq constlguci6
geológica on deetaquen el sauló, les lloses calcárie.o'de .Ia Lloe.ra
i 1e.s Llicorelles, tot voltat d I espessa veg:é.ta,ci,ó .doninad.a peI pi
a¡nb brolLa i també 1'alzina, el roure,1rá1üár i 1!ar¡r6; Lg fau¡a
hi és representada pel senglar, eI teixó, ei galL cárboner, el
duc, lresquirol i 1ráguiIa. Ltagresta geogrdfia d-eL téirenJr münta.-
ny6s, solcat per profundes fond'álades cenyÍdes per penlalFégats
i penyals acinglerats, c.onstitueix un marc .lÉ¡iiltorable per a es-
tablir-hi eIs cataus on prol.ife.ren 1és selv.atgi4es, .Aqüestes s6n
Ies zoneg predllectes de liexcursionista.

Una estreia carretera asfaltada no fe gaires anys per Fobre
un antic camf millorat el 18Eg ens pórtah,á a Irermita del Rémei,
lmportent centre de devoció popular en t:otá 1a comarca,empla9at
en un bell paratge atalai.at en uqa r,acottada d.e pertyals de roca
saulon.enca formant una bal.ca4ada riatura.l .per aobre.la va11 de l.á
Glorleta. La tradici6 popular fá que lrorigen dévoéionari tingui
lrinici en una de les üántes Marés. de Déu trobades en dades r.emo-
tee, una talta destrulda el- .1936 i copiáda en I I inatge act.ual.
Antigamént hi havia una humil capelleüa., p.ossibl.efiténi románica.
El temple qye podem corttemplar avui dia fou con.strir'It entre els
anys 1761 aL L??2. Ho¡n diü que fou .inaugurat i beneÍt eI 25 de no-
venbre de .L779. La fagana' barropa és'fIán.quejada .per dues torres
cifculars, ehb una notable portalada amb. Ia. imatge sntiga de S.ant
Antoni. Hi . ha una coüa pnopera a 1 i ern.ita ¡ :oi. €s dir¡ que f ór¡ tro-
bada Ia imatge de Ia Verge
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. Sggorl.s .1.a oreenga popular e1s romeus, pelegrins o simples vi-
sitánts que .hi vagin per primera vegada, han de donar tres cops
de.üesta e.n la concavitat on se suposa que hi havia la imatge di-
úina. ,Di.uén que treu eI mal. de cap, tant eI que es pateixi en
aquetrJ. moñlent,.cóm en dates properes a sofrir-ne.

. Fins a 1'.a¡.y 1á99 era únicament accessible per un difíci1 ca-
ílí qle aleshof'e.s fou transformat en carretera de pis terrós. El
1961 Ia casa de Irermitá fou substituida per casa de colónies. Hi
ha. sgrvqig de bar: i menjars. El 1971 fou eixamplada 1a plagar 9ué-
dant un ámp1e a:Far'cament i espai on poden girar els autocars. Hi
há f,éstes scnyalades el dia de 1a festivitat de la l{are de Déu del
Re,nei i aplecs éi diltuns de Pasqua i un diumenge a convenir deI
mes de juny.

Avui ha estat escollit :om a lloc a" "ortiAa 
i retorn de la

Marxa drOrj,entacié p.er Descri¡,ció en 1a seva XVI edició (xXXI Mar-
xa §ociáI ) .

Després de donar e1s preceptius cops de cap a la roca mira-
clera (ets gui ho creguin oportú), e1s marxadors iniciaran 1a cur-
sa per una pista plánera en direcci6 a ponent. A la part dreta hi
ha rocoses pa?ets de sauló vermellós. Als tres minuts de caminar,
veiem a la nostfa dreta unes fustes clavades a terra i uns cables
de transport que crgi.en que són utilitzats en una tala forestal.
ü€s enllá, a 1reqquera, deixem una entrada barrada, amb una pica
de pÉemsa,. que mena.a1 mas Forés, mo1í paperer a jutjar per les
múltipIes finestretes que presenta. li{és tard, de tornada, en farem
alt.re e.sment. Per sobre, a Ia dreta, es drecen alterosos penyals.
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E1 cámí alternativament planeja, puja lleugerament i retomba
a dreta i esquerra. Davant nostre, encara 11uny, es presenta una
serra acinglerada amb un gran trau a1 be11 mig i un poblet diminut
encimbellat a 1a part dreta. Es trlont-ra1. E1 camí-pista va dava-
11ant lleugerament. A lresquerra hi ha una tanca de fil-ferrada i
es creuen. alguns recs de conducció dtaigua.

Es fa cap al riu Glorieta, que creuarem a gual per sobre una
rudimentária passera. Tenim ara e1 riu a la nostra dreta i a 1a
part oposáda algun camp dravellaners. A1 cap de poc veiem a la
dreta un corriol que baixa aI riu on hi ha un gran gorg 1 un petit
saltant. A esquerra i dreta deixem camins barrats amb cadenes. Una
drelles ba!'ra el pas a1s vehicles. Passarem pe1 costat del pilar
de 1a dreta.

Seguei.xen .alguns camps dravellaners i lrentrada a un corral
enrunat i una bassa en ma1 estat. Un camí lateral té lrarrencada
al costat. drun roure centenari. Anem deixant altres camins late:
rals j. ens sorprén veure'n un a la dreta, que porta a una pistá
de tennis. N'.agafem un que plane ja i que diuen que va cap a1 I,liü.
A la paft oposada dé ta riera, en un punt enlairat es veu un mas
deshabitat. Passem una clariana on hi ha una fogaina central. AL
cap de poc; una altra clariana amb bigues de fusta clavades a ter-
ra i cables de transpoi^t.

Tornem á creuar el riu a gual. Sobre nostre, a 1a dreta, es
veu ltesbalandrat mas de Xarrumba. A lresquerra, una antiga pedre-
ra abandonada. Entrem en eI terme de I,tont-ra1.

Fins ara hem seguit un camí senyalat amb pintura 1i1a i gro-
ga. Deixeñ aquesta ruta marcada i ens enfilem en dirécci6 a un es-
baldregat mofí. A pesar de lraparenga rónega porta eI nom de "e1sI,lolins Nous", i a principis de segle foren agLngats per a produir
energia q1éctrica ¡¡itrj¿ngant un salt draigua condu'it per canonada
des de prop de les fonts de1 riu de Ia Clorieta. No sabem qunts
anys durá Irinvent, peró, desmuntada 1a canonada, lredifici perdé
lteficácia productiva i s'aná deteriorant fins esdevenir 1es actu:
a1s despul. Ies i¡iir. ules.

Trau de1 cingle.cle Mont-ra1

iL--:+,,
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Aquí hi" farem
un descans en
1a caminada per
a fer un mos
i, examinar eIs
contorns que bé
s rho mereixen.

Un corriolet
descendent ens
portará des dels
l,lolins Nous fins
aI lIit del riu
GIorieta, just
a un gorg ce-
nyit d'altes
parets on es
despenja una be
11a cascada drai
gua cIara, euefl
com que ja acos
tuma a ser insó
lit actualmentl

Aqüeducte dels Molins l,lous

Lrindret porta e1 nom de
rrel Niu de 1! Aliga", encara
que no hem trobat ningú que
ens aclareixi quin és lrori-
gen draquest topónim. Desit-
gem que per molts anys pugui
conservar 1a puresa i netedat
ac tual s .

Tornem aIs Molins Nous i,
creuant per sota 1 | arcada
de ltantic aqüeducte, inici-
em ara 1a pujada per un an-
tic camí de bast que voreja
e1s pilars de pedra que sus^.
tentaven 1a canonada del mo--
1í i central e1éctrica. E.
pendent és abrupte i pedre-
gós. Es passa per entre dos
draquests pilars de sustenta
ció tot prosseguint ltascenl
sió. Més amunt tenim a 1a
nostra esquerra un edi fici
ru'inós bastit amb carreus
vermellosos, com si d tuna
torre defensiva es tractés.
Possiblement correspongui
a1s vestigis dels antics l¿lo-
lins de la Glorieta, ja que
té 1es característiques del
que se t n diu un rrcacaurr , e1

Cascada de1 I,liu de I Al iga
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Ruines dels Molins VeIIs de 1a Glorieta

pou de caiguda de Italgua motriu. Poc més en11á hi ha un gran bloc
de roca travertÍnica. E1 camí ara descriu un seguit de revolts as-
cendents. Es veuen 1es boques dralgunes cavitats. Passem per sobre
un rec i a1 cap de poc tenim 1a gran bassa d'aigua, ara seca, que
alimentava Ia canonada.

Tenim ara lropció de baixar per un senderó fins a Ies Fonts
de 1a Glorieta, una altra raconada digna de visitar. L'aigua de
Ia Glorieta, que ha cobert un trajecte amagat, retorna a lrexte-
rior en aquest indret. Per les escletxes' de 1a roca acinglerada,
hi sol vessar lraigua abundosa, alimentant ltample gorg situat a1
peu. Si bé es tracta del ressorgiment drun corrent engolit més
amunt, és considerat e1 veritable naixement de1 riu. La verdor que
envolta e1 paratge ef fa encara més abellidor.

Sortim de 1a clotada i seguim novament ltascens endinsant-nos
en eL gran trau de 1a cinglera de Mont-ral que véiem des de 11uny.
El poblet ha anat quedant a 1a nostra dreta. EI camí de bast per
on passem presenta sectors esgraonats i altres empedrats per a evi
tar que 1es a'Igues de pluja malmetessin e1 sender. Un ba1c6 natu-
ral ens permet de contemplar a vista drocell eI to11 de 1es fonts
de 1a Glorieta.

Es descriuen revolts ascendents que salven e1 fort pendent.
En un recolze del camí hi ha lrabalmament conegut com Ia Cova del
Soldat. Tenim ara un cocó amb aigua, a má dreta, i profunds engor-
jats a lresquerra, que corresponen a Itanomenat To11 del Drac, de
recorregut laberíntic.

Hem arribat'finalment aI punt culminant de 1a pujada, en11a-
gant amb una descurada pista que báixa de Mont-ral. Passem la rie-
ra a gual, quasi sempre seca. Enfront setns obre eI clot de lrAixá
bige, tancat a1 fons per 1a serra dels Motllats, on destaca la puñ
ta de1 Barrina. Enmig, l-es cases de1 llogaret dit e1 Bosquet i e1
mas de1 Cisterer. Més.a. prop eI Mas de Moster. Tornem a passar eI
riu a gua1, ara amb aigua que forma un bpll bassal amb glag trans-
parent molts dies drhivern.

i
t
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Tenim ara a 1a
dreta e1 ve11 Mo
1í de1 Moster.

Fem cap aI Mas
deI l.{oster, que
es compon de di-
verses dependén-
cies. Hi so1 ha-
ver un gos d I as-
pecte amenasador
que 1langa grans
1ladrucs. Cal man
tenir-se fora
del radi d'acció
que 1i permet 1a
cadena. Tenim 1a
riera a prop, i
en la riba oposa
da es veu e1 ben
conservat pou de
glag de1 lvloster.
Aquests utilitza

iijr

Mas de1 I'loster

,.i::{.j

Pou de glag del Idoster ( l,lont-raI )

ven eI glag hivernal que es
formava aI to11 situat a1 peu
de Iredifici. Era un sistema
de neveres pre-industrials
que tingueren un ús continuat
durant segles. Altres utilit-
zaven com a matéria prima Ia
neu, com e1 que hi havia situ
at prop de lvlont-ral, a llevanf
de1 poblét i en e1 fondaL dit
Clot de Ia Nevera. El pou de1
Itloster este sense sostre i
és possible contemplar lrinte
rior. Té un diámetre de 4 a
5 m i una profunditat de 5,25
m des de1 brocal. La paret
té un gruix de 15O cm. Es con
serva lrarcada que aguantavá
Ia cúpuIa. E1 1766, Josep Mos
té autoritzaya L renderroc deI
Pou de Gel per a utilitzar
e1s materials per a bastir
e1 molí que hem vist anterior
ment.

E1 nom l.loster so1 pronunci-
ar-ge "Mustéx i en aquesta
forma és un cognon ¡no1t estés
per tot Catalunya. Lredifici
principal de 1a masia presen-
ta un antic portal adovellat
i parets de carreus.
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Tenim ara una gran bassa i una font a La dreta. Segueixen uns

camps d'ave1laners. Tenim una cadena al davant i seguim Ia pista
cap a lresquerra. Passem pe1 costat druna altra bassa i al cap de
poc deixem uns camins i una rasa que baixen de 1'ara proper case-
riu de1 Bosquet. Les cingleres dels l{otl1ats també són més a prop
i ens sorprén veure-hi els forats drunes arcades naturals. Porten
e1 nom de 1a Foradada i 1á Foradadeta.

Deixem altres basses i rases amb aigua rere nostre i fent un
gir sobtat anem a parar a una carretera enquitranada. Es la que
discorre de Mont-raI a ItAixábiga. Prop draquest caseriu deixem
lrasfalt i ens hi dirigim a1 dret.

Aquest poblet está situat a 77O m d'altitud i no compta amb
cap habitant permanent. Les cases estan arranjades per utilitzar-
les com a segona residéncia o per a guardar-hi atuells utilitza-
bles en Ies époques en qué eJ-s camps de lrentorn ho necessiten.
Queda situat a redós de la Serra de1 Pou, en 1a confluéncia deI
riu Sec i e1 de Ia Font Fresca, ambd6s originaris del de 1a Glo-
rieta. Es format per un so1 carrer amb una dotzena de cases arren-
glerades al seu 11arg. Una casa medieval de tipus senyorial, situ-
ada aI bell- mig draquest carrer i on anys enrere hi havia una es-
glesiola, dóna testimoni de 1'origen draquest vilaró. La veu popu-
lar creu que fou residéncia dels comtes de Prades. El topónim és
d'origen arábic i ens fa recordar que també ho és ltaixada, una
eina molt utilitzada pels pagesos.

Anem a reposar uns breus
i.nstants a 1a font immediata
al poblet. A 1 raltra part
del riu Sec, hi veiem e1 cor
raI del Roig. Amb I'esfor[
de la caminada Iraigua ens
sembla, a més de fresca, no-
tablement agradosa. Un cop
feta 1a parada continuarem
1a ruta. Primér seguim uns
camins carreters, que deixa-
rem aI cap de poc per agafar
un corriol que puja fort pel
vessant occidental de 1a ser
ra del Pou. Es veuen alguneE
antigues carboneres que de-
laten aquesta remota tasca
d'obtenció de combustible
que ocupá 1a gent de la con-
trada durant centúries.

Farem cap a una pista fo-
restal ja en l1oc més p1a-
ner. Aquesta via segueix qua
si 1a 1Ínia divisória entre
Mont-ral i Alcover i després
amb 1rA1bio1.

En una girada de pista,
veiem a prop' un pou de poca
fondária, on era recollida
lraigua de pluja per a abeu-
rar e1s ramats.

i,;lls*;.s{.: .l
;."-.?'.;u li, ":

i.r_"- ,;
| ,¡
iY.'

sr

L'Aixábiga ( Mont-raI )
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L'Ai-xábiga

És anomenat popularment Pou del Barrina i ha donat origen a
1a Serra del Pou. Ens trobem ara en l.rindret draquesta serra ano-
menat Pla de 1'Estelada. Poc més en11á del pou, entrem en una zona
rocosa, quasi ran de cingle, on stinicia un grau de forta davalla-
da. I'lomentániament ens deturem en un mirador natural posat en un
punt enlairat de1 cingle. Hi ha una estela amb inscripci-ó plantada
pels excursionj.stes deI Centre de Lectura de Reus. Des dtaquesta
talaia, a més de 9O0 m dtaltitud, contemplem en. primer- terme,i a
vista drocell , un petit altipIá que queda cenyit per dues val1s
acinglerades, la de la Glorieta, per on hem pujat., i 1a de Mica-
nyq, per on baixarem. Aquesta altiplanura, que formá part de1 ser-
rat de Ies Virtuts, topónim provinent dtun antic cenobi situat so-
bre un repeu roquer de la riba dreta de la Glorieta, avui dia com-
pLetament enrunat, és difíci1 de local-ítzae a simp,le vista. E1 ter
reny es veu cultivat, amb algunes cases escampades, presidides pef
Mas de Messeter. Prop hi destaca una gran bassa rectangular. Cap
a 11evant, Ia Serra Alta dren Gomis o de la Lloera fa de muralla
nord-oriental a 1a vall de la Glorieta; cap al Sud, destaca lren-
castellat poblet de 1¡A1bio1 amb 1es runes del castell coronant
e1 punxegut turó. Bona part deI territori que veiem formava part
deI terme de Samuntá, annexát a ALcover e1 1833. Les calitges so-
len impedir la contemplació de més panorama.

Ara ens espera un dels sectors més compromeaos de 1a marxa;
lrabrupte descens pel grau deI Pou, de fort pendent i pis rellis-
cós. Tot baixant passem a frec dtantigues carboneres. Itlirant cap
aI I,lord es veuen 1es pedreres de Mont-ral.. Fem cap a un sector
pJ.aner on srha fet una taIa. Les pistes i corriols estan forga em-
brossats. Finalment seguim una pista planera que sembla dirigir-
se vers 1rAIbio1, que tenim a1 davant. Prop druna cru'i11a, veiem
una casa enrunada que tal vegada correspongui a1 lt{as Vida1. Per
sobre nostre, en direcció a lrAlbiol, es veu una gran casa de nova
pLanta; és Ia masia Nova de1 Mas de Cots.
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Ara fem una forta girada per una pista lat.enal q,üe.davqlla
a 1tentrada de la qual una inscripció indica que portá áI "lías di
Cuchó". La pista és pedregosa i de fort desnivell qüe, se.salva tót
fent zíga-zagtes. Creuem zones de penyals accentu.á.rllameir.t. es!r:at.I-
f Ícats r güe formen l1oses que sobresurten en f br.m.a 1ie viseres o
taules.

A la nostra dreta es veu una balma que hom de.u haver ütilit-
zat com a aixopluc. E1 pendent va decreixent. A 1a n.ostra bsqueria
es veu una sorgéncia draigua que discorre per un regúerot. Hi ha
'ienyals drhaver-srhi revolcat eIs senglars. Fem cap a uf¡ cami
transversal que ve de1 Mas Catxó, q,r. Áegrirem en direcció ct.posa-
da. A1 cap de poc e1 deixem per davallar novament, a.rá Péf-.un im-
provisat corriol de fort pendent. Passem pe1 costat d"uns. grans
penyals on es veuen algunes cavitats de poca fondária. Una dreI.lés
está complementada per les restes drun mur que 1a conver'tj-a en ha-
bitacle. Está encarada a migdia i possiblement lthabitari'en Jtrenya
dors i cárboners en époques de treball. També podria sér que.fos
utilitzada en temps més reculats. Unes excavacions rigbrloses ho
podrien aclarir

Finalitzem 1a davallada aI creuar e1 corrent de 1.a Va11 de
Micanyo, o senzillament 1a Val1, riera que srorigÍna aIé peus.de
1'Albiol. Des de1 mirador de la Serra de1 Pou, hem baixat uns 350
m. A la riba oposada, hi. tenim un corriol que segueix páral'IeI a
la riera. Uns to1ls fangosos delaten les revolcades deI senglars
per tal dteliminar parásits

Ens trobem en un paratge drespe.sea vegetació on amb piou" fei-
nes hi entren les clarors d run migdia a§o1e11at. En ef '.cur.'s 'de p.re
paraci6 de 1a marxa calgué netejar bona part d'áquést. i.tinerari''
obstrult per esbarzers i aritjol. En els darrers-'mesos :il.e Itany
hi ressaltava la vermelloi dels f.¡.uit§. del boix gr.é.vpl i e.l galzé-
rá i Ia verdor de les seves ful.Ie's jun,t anb les iie 1e-s falgueres,
lrheura, lresparraguera i alguns ex.ernpJar de p1á+tes. crip-tógames
que proliferen en aquest ambieñt.humlt i obsc.ur.

Pou del Barrina - Serra del Pou

;:::"irid i,iffi
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De tant en. tárit una clar,ia¡a,ens deixa veure 1a riera per on
tra.nscorié !'aig.ua salvant desnlvqltrs amb petites cascades I gorgs
d.rá§radosa tt'arisp.eiéncia. El . mar:tpdor ha de salvar uns desnivells
pará1'Iels pe¡ uirge. enutJ-gses grion?des hi.¡mides i per tant reIIis-
goses¡. Un tronc de. pi calgui.io.bte el ca¡¡f obliga a ajupir lres-
quená a1 camina-nt. .Q.uasi i¡me.diata.¡¡ént tenim enfront un altre dels
co'mpranesos .desn.ivglls, aqugsrt u4 pOc fang6s i afectat per una es-
I'levi. sada que q.ql. su..perar qmb ..eornpte si no es vol anar a f er cap
al 111t de la: ,Vatl .de'Micdn¡¡o:,

E'1 cor:rioI .e.s .suavi.tza i tra:ve€sem per un estret lirnitat per
grossos Fenyals. Poc mée.d.nfla Ia val1 sreixampla i entrem nova-
mént a 1a 11üm. El éamÍ a9s9¡i.u g.i.r.agonses i finalm.ent desemboquen
a la font de IIXiIa. on ltalgúa pa.ja per dos brocs. Hi ha una taula
de pedra. .i. pedriesos per a seüf'e. .Ri farem un merescut descans.

Enf.nodtr en direcci6,.NOrd, ir.i ha un punxegut tur6 que hom ha
batejat amb eL nom faceó'i6s üel Tóásut a causa druna anecdótica
cóntrov.érsi,a d'oifenüaci6 ocorreguda quan es preparava 1a marxa
ent.re quási t,a tst.átf.tat de I'.equ,ip,. óontra I t opi.ni6 impersuadibie
drun. d.e.l.s p,arti-..c.iga¡'is. pq's .de 1a f.ont. anirem ara per un camf-pis-
ta. A la. .poca e.sto.Ra es . c.réua'. eI oorrent de Ia riera de Micanyo
o de la VáII, i s.l es. voi de Ia rie.ra de I I A1bioJ..

.

Seguim qrg. pe¡.gob:re. 1q riba. ésquerra. Retrobenr les planta-
cions .dtAveI..lanqrdr. els fruiterB tlpies diaquests rodals. La valt
segué,ix e'ixaÍrplarit:-se, peró continqa limitada per alterosog F€.-
nyal a ambd6's coStq.ts; uh id.t.e'l I.E., á lg nostra dreta, eembla un vai-
xelL de pedra anconat en 1es al.t'rreE.
. Poq mgs en,liA deixem qhq"taul.q 1 uns seients de fusta a ltes-
querna i Bire,m e?p a, la.dr.eta¡ p.a:r .tal de salvar unes giragons'és
de, 1a pista; despr§s hi ,rp.t-oinem., : i quasi immediatament, per ent..I.e
.camp.s d I ave.l.I.anera, anám .fins a! ¡,1a.§ o Corral del Pauet, arran jat
4ctualrrte4t p:er' á. §qgó.na naa,id,B,né.ia.. Sortlm novament a 1a .pist.a i
i[mediatan'e.nt. deixern una. gran b,as.ge a Ia dreta. La pista ha esdq-
vingut més pl,anena i tra4sftable pel a vehicles.

Ens aprope.m a J.taiguabafreig.de les val1s de Micanyo i de la
Glorieta. .Abans .dra.rribar:hi, ens trobem a frec del . Mae de
Mont-ravá, rnasia d'.ori'gan. metlievql. Conserva duea torres de ear.-
réqs vennrel.fqios:¡ una en b-on est.q.t i lraltre ruinoga, unides pen
lraieada d'un.po.nt o aqügducte,. j.a qqe una drelles fou tranEforma.-:
da en dipósit draigua..

' L,a mdsia es compoqa de diverpes ediflcis, amb dependénc,ies
dels amos i del'B' ma6,ovgfa, ámb po.rtalades adovellades, teiera i
fagana aetualnent en procés de .nástduraci6. A lrinterior es co¡1-
s.erva uqa gran aroada gb.tica. Adjunts hi ha un ben cuidat jar.dí
i una capella de caire mo.dern dedicada al Cor de Maria. Documents
antics demostrre¡. eüe¡ a mitjan rtqglre xII, era propietat dten Pere
Voltor. i per tant es denominava lrtas Voltor. Quan en els segles XVI
i XVII, bona part de Cata'lünyá éstava dividlda en bandositats, en
la pqrt Nord NyerroÉ¡ i Cadells., eñ e1 camp tarragonf hi havia e.1s
equivalentÉ de Volto.rs i ldore11s, que segons un relat alcoverÍ
nliuna i 1'altra part ánaven qada dia matant-§e uns i altres i que
ningú r¡o gosava anar per .1.a. vila, i que cada vegada més augmentáva
Ia rebe1.ii6". El 1632 1a pubil.la del ltas Voltor casá amb un fill
dels llont-ravá i ariuest irnpoqá eI seu nom a Ia famf lia i casa.l .

Deixant aquegta maéia, al qap de poc travessarem el lIit de
1a Glori.e.ta per sótrq únés Baesere§.9:i baixa molta aigua.En aqueat
any tle sequepa moltes vegadea no há éalgut.
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AIs pocs minuts tenim un dels molins de Terrés enfront nostre
j- passem per sota I'aqüeducte que hi porta I'aigua. Per sobre es
veuen altres edifi-cacions. En realitat els molins de Terrés eren
tres edificis esgraonats que captaven 1'aigua de 1'un a 1'altre.
E1 més enlairat és eI que hem vist a La sortida deI Remei.

Deixem 1a pi.sta i agafem un camí pujador, que fent giragonses
i passant pe1 costat dtun rec, ens portará fins a I'enlairada pis-
ta que hem recorregut e1 matí, ara en sentj-t contrari. Poc després
farem cap a 1a placeta-mirador del- Remej- on finalitza 1a cursa.

Joan Virella i Bloda

Torres de Ilont-ravá ( Alcover )

PorLa,)a: .Jrrsep I'l-a AIso
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12 ile nsrg de 1989

EL Reuó1-§lu ile lr&LtSa-3oatE rle Ia Gjlorf.ata-lrAixbvlga-Vell da1 l[lcspyo.

BtEI»es metree nfautg aeutraL. prmtE

De 1e sortl.de a.1 oo¡rtro1 l, 3.995 49 O

DeL contro]' A a,1 ooatrol.'rB 998 2í ,

DeI oo¡rtrol B ¿L oontrol 0 t.ZEn 22

DeL oonfuro].'.'O a,1 oontroL D 1.309 '16

De]. coaho]. D a,I oo¿troX I 1.064 N
Del ooatrol B a.1 coatrol F 1.070 14

De1 coatro]..f a,1 oontro]. G' 2.121 31

De1 ooat.rol G ¿1:r.poatro]. E 1.?88 31
.:. .

Ile]. oo¡trol E a1 ooatro1 f 1.703 21

Di]. oontro1 I-L Ír.¡rtvad¿ 2.938 36

3O

15

o

1Q

o

10

ó

10 '1

o

49

53

37

16

30

[ota-1e-- .'t8.á43 ' 4-h. 23 nlnuts
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trrAEES TECNIBL'EE¡ AUECtrIclTAFTI
Oadcs ticniqucs

tn ¡r di¡ priravcral i fins i tot
calorós' se celebrl una nova cdi-
ció de la nostra llarxa quc cn-
guany cscollí cor a esccnari uncs

belles contnades dc lrAlt Carp

tarragoní, als estrcps orientals
de la Serra de P¡ades. Si bé lri-
nici de la prova transcorria pels
frcssats carins i corr.iols dc l¡
nolt visitada vall de la Glorie-
tar €l retorn es feia per una al-
tra vall, ia de llicanyo, que es

quasi desconcgrda. Afirrarícr i
tot que ?scassos c¡cursionistcs
dragucllcs contrades lthan trc-
p i tjada:

Així doncs, eI passat 12 de .are!
i davant lralcove¡í Santuari deI
Re¡ei, gliniciava aguesta rarxa
quc seguia cap al [olf Alt de Fo-
cls,Yall de Ia Glorict¡, els llo-
lini flous (esnorzat i visita ¡1
Itiu dc l¡lliga), ]lolins Vclls,
tonts dr la Gloricta, bretxa del
Toll del Drac, iolÍ dc iostcr,
Ias de liostcr, lrAirlviga, Sema
del Pou, Pou del Earrina, Pla de

ItEstclada, Grau dcl Pou, cuincs
del ras llidal, lcs fculcs. V¡ll
de llicanyo¡ Bosc da lcs Tosqucs,
Foot dc lrlrla, Corral del Pauet,
llas de liont-ravl, llolÍ dcl fc¡rls
i Santoaci dcl Rctei, oo finia
l¡ cu¡sa.

El Control dc Sortida era consti-
tuit p¿r loni Sagarra, Virtut Cas

tro i Jani Ferrcr, i situat, cor
her dit. al Rcrci drAlcover.

XI MA.'RXA SOCIA.I
AHX,U

Control dc Pas l, situat ¡ls llo-
lins llous. Control: EIiscu 0ltra.

Cootrol A (neutralització) gituet
en la gran esplenada entre els
tolins ¡lous i el tliu dc lrAliga.
Cont¡ols: Salvador 8utf, Carre
Earceló i Eliscnda Buti. Longi-
tud: 3.995 r. Hor¡ri: 49 rin. ltit
jana: 4,982 kr/h.

Control de Pas 2, situat ¿l ca¡Í
dels llolins Vells. Control: Lluís
torga s.

Control I (regularitat) situat
prop del trcncall bai¡ador I les
Foots dc Ia Gloricta. Controls:
Ra¡on Casas i Joscp tla. Sánchcz.
Longitud: 998 ¡. Horari: 23 ¡in.
llitjana:2,603 kr/h.

Cont¡ol de Pas 3. situat prop dcl
iolí dc l{ostcr. Controls: fcrcsa
Alba i Paquita Albet.

Control C (regularitat) situat
al llas dc tostar. Controlc: Sal-
vador Artigas i C. Elias. Longi-
tud: 1.257 ¡. Hormi: 22 ¡in. llit
jana: 3,428 kr/h.

Conteol D (neutralització) situat
al poblct dc lrAixlviga.Controls:
Andrcu Usieto, llaria Aragonis i
Gcma Capdet. Longitud: 1.309 r.
Horari: 16 rin. litjana:1,908
krlh.

Control de Pas 4, situat al cos-
ter dc la Scma del Por¡. Con-
trols: Jordi Forgas i Joscp Elias
(j").

Control E (rcgularit¡t) situat
an una clariana d¿ Ia Se¡ra del
Pou. Controls! llarina llass6, Jo-
sep Elias i Rosc¡ 6rifcll. Longi-
tud:1.064 r. Horari:20 rin. llit
j¡na: 3,192 kr/h.

Control F (ncutralitzaci6) situat
cn cl punt suhinaot dc la Scrra
del Pou. Controls: Raron L6pez

i Raron Llenas. Longitud: 1.070u.
llora¡i: I4 rin. llitjana: 4,586
k¡/h.

Control G (rcgularitat) situat
ci una cruilla de pistcs de les
Ieulcs. Controls: llarccl'lina Si-
¡on i llanel Vidal. Longitud:2121
¡. llorari:31 rin. tlitjana:4,105
k r/h.

Contool H (ncutralització) situat
a la Font dc Itlrla. Controls:
Paquita Sánch¿2, Josep fomes i
Jaurc Carbonclt i Joan VireIla.
Longitud: 1.788 ¡. ]lorari: 3l ¡in
llitjana: 3,460 k¡/h.
Control I (rcAul¡ritat) situ¡t
en cl Corral dcl Pauet. Controls:
Victtria Ca¡bon¿ll, Lldi¡ Farrls
i lsabel Hcrrccos. tongitud: 1703
¡. Horari:21 rin. llitjan¡:4,866
k./h.

Control dilrribtda. situat at San
tuaci del Rcrci. Controls: Salyal
dor 8utí, Came Barceló, Pitu Bl¡
oes' Yirtut Castro i Ann¡ Carbol
nclI. Longitud: 2.938 ¡. Horari:
36 rin. llitjan¡: 4,897 kr/h.
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Equip dc distribució i coordina-
ci6 dc cont¡olr: Elaace Forgrr.
Pitu Bl¡ncs i Tina lloya. fanca-
¡rnt de Cursa: Jani Fcrrcr.

faulr dc chssificació provisio-
nal: Toni Sagarra'i Huls Forger.

El rrcorrcgut tot¡l dc h larra
cra dc 18.243 r i lrhorari cfec-
tiu de 4 h 23 rin; sur¡nt-hi lc¡
neutralitzacion¡ fcicn ua totrl
de5h48rin.
Inicircn la sontida ?0 cquipr,
qucdrnt-oc classificats 68.

Anccdgtari

Lrclccció d: lrc¡ccnari dc la cur
sa . dlenguany ha suposat uoa .rn¡
dc trancarcnt anb cls de l¡¡ rar-
¡es anteriors. cantradas quasi

r.rprc al Garraf¡ Pcocdls i lrA-
¡oia. Ils rauadors, cn gcncral,
en rcstaran satisfgts. El tra¡
rÉs enutjds se cgntrl en la dava-
llada de Ia Scmr del Pou fins
a la Yall dcl llicanyo, tot eguao-
tant lrasolclladr.

En els darrers rctres d¡rqucst
desccos I lcquip . dc distribuci6
de controls quedl sorprlr per la
prcslncia druna pista for¿stal
ob*ta aqüctts d¡rrcrs dics. Srha
guá dc solvcntar la papercta fenf
pintrdes oeientatives.

Trcs cquips dc jovcnalla passaren
dc llarg aqucst corniol dcsc¿n-
dent, a p.8a¡ dtcstar rarcat dc

fo¡ta ben visible. Anaren r paran

al Tur6 del lossut, dcs dron st¡-
donarcn quc hi havia gGnt a lr
Font dc lrlr.la i hi bairercn gar
un co¡¡iol crosionat pcr lcs ro-
tos. Aqur3ts vchiclcs tr¡bá cs

prascntercn a la dita Font, jr
quc un club e¡cursionista dc Rcus

estl preparant una cu¡sa pc¡
aquclls rodals. T¡rbÉ hi fcccn
cap dos Suzukis prirce i dos tu-
ri¡rcs do¡prés, üng.nyats pcr un

confusion¡ri rltol ¡ituat r Ircn-
trada dcl carí, indicant quc

aqurrt port¡ a lrAlbiol. El¡ tot-
tcrrcny hi frrcn sap per ura ruta
tortuosa quc coiocidia a ctton?s
a¡b la dcls ¡arxadors. La gent
dcls turisrcc cs Ii¡itl ¡ vi¡itar
el bosc dc lcs Tosqucs i toroar
eBrtFa.

Alguns del sronürctres ¡ofrircn
altsr¡ci6 involuntlria .n !l tr¡-
jectc de distribuci6. Fcina hi
haguár cn rcgularitzar-los. P¿¡

aqu.3t! raó i cstiradcs lcc r¿cl¡
cions fctcs per rolts equips, la
coris¡i6 organitzadora dc I¡ ller-
xa ha dccidit dciraf ¡cnsc cfccte
Ia lcctu¡r horlria del Cootrol
E a lrhon drc¡tablir la classifi
caci6 dcfinitiva.

Es poseren cor.des dtrjuda al Gr¡u
de la Semr dcl Pou i cn un sec-
tor csllaviss¡t dcl Bosc dc lsg
Tosqucs. Alguns rarxadors bateja-
r.n aqu.st orbrfvol indret a¡b
eI qualificatiu dc Ia Jungla dc

Birrlnia. Al Corr¡l dcl P¡uet hi
havia un ¡¡¡ot obent al bell rig
dcl sarí, quc no constav¡ a la
dcscripc i 6.

Lta¡¡ibada dcls prirens aquips
al Rcrci coiocidí arb la cclcbr¡-
ci6 d,ua aplcc on participavcn
¿Is castellcrs loc¡13 i r¡ fcia
consurició dc calgots. Dc prirer
antuYi hon pensá quc els alcove-
nins srhavicn pas3at ofrnint al3
partisipants dc la ll¡rra ün arot -
bitant horcnatgc...
Iguehcnt qut en lct cdicions an-
tcriors, els rarx¡dors pontavcn
uo trpa a quatrc tintcs claborat
pulclercnt prr Gr Toni §egarra,
arb itportants .sacncs rcsp?ctc
a dlattres rapcs prceristcnts i
arb ¡olt¡ toponÍria inconporada.
Al fin¡I. els ¿ra entregat cl co¡
responcnt opuscle arb una axcc]
l'lcnt coberta dibuixrda par Joscp
I. Also; el tcxt, runtatgc i foto
grafics anar.o a c¡"..i dc Jo"l
Uircll¡, Elanca Forgas i Yiceog
Carbonell, respectivarant.

CTASSIFICACIO PROYISI()flAT II{IERSOCIAL

CIa¡. 0orsal €quip Entitat Punts

I
2

3

{
5

6

7

I
9

t0
It
t2
l3
l+
t5
16

. 74 LIuIsa Elanch - Fnanc¿sc Bl¡nch
I Isabel Hernández - R. Hcrvls

45 J. llontoliu - Josep Castañí
33 lina Pla¡as - Florenci [ila
7 LLuís Vilanova - R. Corpte
I J. Carlrajor - Anna Carpillo

20 iontsc Llconart - Santi Lleonart
58 lla.Pil¡¡ flievrr - ll. Aparicio
*? llontss Ribas - I. Cuatrccascg
t2 lera¡¡ lontfort - A. G6¡cz
53 Arteri Jeu¡i - tlsa Jarquc
59 Ro¡cr Aroca - Iilrir G6tcz
Zg Carlc¡ Casals - R. Oo¡lnech
78 Pcra Casals - Joana Z¡ror¡
4l Pcre Ca¡als - X. 0otáncch
+4 Joan 0or6ncch - Isabcl lrcjo

Elr rrtf§

t ETS BLAUS
2 lt.E.c.
3 !t0LIXS 0E REt
4 C.T.PEflEf}TS

x0 cLtssIf. c.x.IGUlLA0A

Elaus l0
u. E.c. t 1

Elaus tz
u.E.c. 14

Elsu¡ 14

llolins R¡ 14

ü.E.C. t4
u.t.c. rs

C.X.Igual. l5
lolins f,. 16

u.E.c. 20

llolins R. 2l
C.t.Pcnadl¡ 26

C.E.Pcnedls 36

C.[.Pcned]s 4t
C.E.Pcncdl¡ {3

36
39
5t

103
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Clas. DoraI Equip Entitat Punts

I
2
3

4
5
6
7

I
9

lo
1l
t2
l3
l4
15
t6
t7
18
t9
20
2L
22
23
?4
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

72

15
68
l9
30

5

.25
34
40
39
?L

6
27
46
38
4?
31

4
3

6t
11
18
24
23
29
63
69
75
60
48
66
73
22
65
+9
l4
79
51
55
64
52
l7
36
43
57
37

2
r3
76
9

26
2l

llartí Artlls - tlarccl'lÍ Ferrer falaia
Assunpta Eaig - Pere Coro¡inas id.
Pau Artús - Viceng Ferner id.
Pili llcl6ndc¡ - Josep Elias id.
Carol.Roig - lliguel Bernad6 id.
túúria tlartí - llania Planas id.
Susána Plana- Scrgi Callau ünió
tlaite Grifell - Joan tiasip Uni6
Antoni ]lartl - Joedi llantí Talaia
Pere Fernández - Agustí Poch id.
Lurdes Pascual - E. lontané id.
Sergi Florenciano - J. llontoliu id.
Vicki Florenciano - llontse Scndra id.
llanel tlontoliu - !{anel llontoliu id.
l{ontse Fcrret - Cisco tlontané id.
F.Jasanada - l,liqual A.Ibáñez id.
Joan llartf - Oscar Garcia id.
Fina Roig - Jau¡e Gui¡erá id.
Jau¡e Ballús - ltancl Ballús id.
Dolons Farreres - tlontse Pascual id.
Teresa Sabrii - J.R. Sabrii id.
Came Silvestre - Jaure Planas Uni6
Rosa lla. Farnis - Artur llontaner Talaia
J.tl. Casas - Rafel Jorba id.
Raron Falc6 - Roscc G6ez id.
llila Arcarons - l,tactf ferés id-
Joan SiviII - Antoni Penna id.
Francesc Escribano - t{. VaIIs Acord
AgustÍ Ferrer - llargarida P. Talaia
t{aciá Llarbrich - llarc Blasco id.
Teresa Pujol - Roger Baig id.
F.X,Serra - Raoon Fuentes Acord
llarta Soler - Carol. Junyent id.
Gonxita Socias - tlaite Castelló Acord
Xavier tlontaner - Danicl FabnÉ Talaia
Lali Poch - Bernat Salvador id.
Eienve tloya - Anadcu Torner Uni6
Vicenta Peral - llari Sánchez Talaia
LluÍs Terbleque - J.ll.Terblcque id.
tlireia González - Laia Rubio id.
Ilnasi Florenciano - S.Florenciano id.
Jordi Pujol - Isaura Ginénez id.
Roger Archilla - Savier Bayarri id.
Andreu Ferrer - llontse tlactÍ id.
Joan Fustcr - Pilar Fuster id.'
Joan l{icol}s - Anna Tnillas id.
F.X. Lozada - Fina L6pez id.
Anna Sánchcz - Petri Péaez id.
Joan Sanz - Antoni lllrquez Acord
J. Juncosa - X.Estcvc -J.llartin Talaia
Jauale Planas - X. §epúlveda id.
l{arta- Pujol - Aida l{onal id.
Ranon llartf (tlo ilassificat) id.
Anise Dialle - Cristina Garcia (Retirat)

5
5
I
I

l0
r2
t2
l3
l3
r3
r3
14
14
14
l4
t4
t4
l5
16
16
16
16
t7
t7
r7
L7
19

2l
2l
2l
22
22
23
23
23
24
26
28
28
28
30
30
30
30
3¡
35
3t
39
40
54
55
72
t7
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