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Apreciat excursionista i marxador.

Enguany la TALAIA et convida a caminar altre cop per Ia Baixa Segarra,

en aquesta subcomarca dividida entre l'Anoia i la Conca de Barberá, pe-

ró aquesta vegada per la part més oriental, dins dels termes municipals
de BELLPRAT i de SANT MARTI DE T0US, en una cursa variada de paissatge

i amb llocs carregats d'historia, ja que durant décades fou limit de Ia
Marca Hispánica enfront de l'Espanya Musulmana.

EI castell de Queralt era lravanqada comtal que alertava a ia resta de

Catalunya de les incursions árabs que es feien des dei sud de la Penin-

sula, mentre Sant Cristófol del Castell i portador de Crist, protegia

als habitants de la contrada.

Per altra banda, ei bisbat de Vic estengué també les seves benedic-

cions per mitjá de Sant Miquel arcángel, defensor del poble, instal.-
Iant altre castell a la mateixa ratlla fronterrera. Ens referim a la
Roqueta, prop i davant del Castell de Tous, aleshores dins del terme

de Ia fortificació de Montbui

Queralt i La Roqueta, ambdues fortaleses amb nom d'arrel roquera, se-

ran junt amb Fiol, els sentinelles de la vostra rutq mentre gaudeixes

de la natura.

Amb el desig de que sigui una amena passejada, Ia TALAIA et dona per

endavant les més expresives grácies per la teva participació.

BE!8BUEU =E-L=3=DE=UABT, =LA=!Q§IBA=UABIA=EQUEUEA=i =E I-NEI T=A=BE-LLBBAI

NOTA: També, aquest any, I'esmorzar senigratuit
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IIüCRIPCII}B

Poüst prticipr ¿ la ñrx¡ els qd p€rtüyin a entit¡ts
{ekades o a gnrys scursisristes, a prtir dels dotze il}E
d'edat; si hé en co4anyia d'm edult hi pofur prticipr
¡ir ¡5¿ edat infrir. Teúé hi podra prticipr tots
a$.ells socis de l'Entitat Sre m hagin pres prt en le
Co¡iEgió tkganitzedora. Leg inscripcions del equip¡,
cmstituits per üres Fstrles, podran fr-e al rpstre
local, det 15 de {ebrr al t de ¡arg de lffl de dillun¡ a

diver¡&es de l9h, a üt. Aqells eqdps $r vül$¡ln prtici-
pir EutEe h¡vrr-se inscrit prlviamt haran & paqar un

v¡lr duplicat. El sorteig per e esteblir I'ordre de ¡rtide
dels e$rips es f ará al nostre local el dia 2 de EIL__r _lsl
4L. etl pre¡lnci¡ d¡lc drhgrtr ffi
vulguin assistir.
Els drets d'inscripció sran de 500 pts./eqrip,
Sortida a leE ft¡. de Ia PI. ilajr de Bellprat.
tülTAt Esszr gatuit.
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A.E. TALAIA
)OüIII Mama Social d' Orientació i Regularitat per Descripció

XVIII Mama Intersocial 03 de Marg de 1991
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Agrupació
Excursionista
Talaia

Carrer Comerg, ne 4
Tel. 893 12 57
08800 Vilanova i la Geltrú

XYIII
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A. E. TALAIA

XVIII MARXA D'ORIENTACIO PER DESCRIPCIO

XXXIII MARXA SOCIAL

Comarca: AN0IA 3 de mars de l99l

De la Sortida al Control A

In'iciem la marxa en un replá-mirador del poble, vora la seva esglés'ia, 'i baixem
per unes escales amb una barana verda. Passem pe1 costat d'una casa pintada de
blanc, QU€ és l'Aiuntament. Seguim en sent'it descendent. De moment el camí és enci-
mentat. De seguida agafem un camí que té un camp de cereals a I'esquerra. Un altre
camp, a la dreta, és situat a un n'ivell més baix. A 1'esquerra veiem el cementiri.

A la dreta del camí ten'im una serra on destaca un castell enla'irat. Més enda-
vant, el camí fa un revolt a l'esquerra. Anem de cara a uns rocs envoltats d'ar-
bres. Davant ten'im un conjunt de cases.

El camí desemboca a una pista molt ampla, que seguim en sentit descendent. Es
veuen senyals blancs i vermells prop'is del GR-7. Travessem una riera per sobre d'un
pont. Immediatament, i abans d'arribar a unes cases, decantem cap a la dreta. El
camí és ample i ba'ixa. A dreta'i esquerra deixem alguns camins que menen a uns
camps propers.

Arribem a l'a'iguabarre'ig de dues rieres. El camí passa per damunt d'unes canona-
des 'i , tot segu'it, 'inicia una pujada. Quan comenqa a planejar, girem a 'la dreta,
seguint en la direcció del torrent. Poc després, girem a la dreta tot deixant, a
1'esquerra, un camí que ens portaria a 1a p'ista que seguíem fa uns moments.

Passem per entre camps. A la dreta ve'iem e'l poble d'on hem sort'it. Ens end'insem
en un bosc. Abans d'arribar-hi, peró, deixem un cami a la dreta que va a uns camps.

Deixem un altre ample camí a la dreta'i retombem cap a 1'esquerra. El nostre és
lleugerament pujador i, esporádicament, entra en el bosc. Passem pel costat d'uns
camps. En el moment en qué el camí va a parar en un camp, el deixem i continuem cap
a 1'esquerra, per un corriol que va tota l'estona vorejant e1 camp. Passem per so-
bre d'un rec d'aigua. Ens acostem a una zona de jonqueres'i ens end'insem novament
en un bosc de pi blanc.

Poc després d'haver-hi entrat, veiem, a la dreta, uns bancs i una taula de fus-
ta. Al cap d'un moment, el corriol retomba a I'esquerra i es fa pujador (práctica-
ment és un escórrec d'a'igües pluvials i replé de pedres'i terra). Per la dreta ens
va quedant una fondalada.

Després d'una estona de pujar, arribem a un coll. Aquí hi trobem un corriol que
ens ve travesser. Seguim en d'irecció a'la dreta. Planeja i puja suaument. Ara ens
queda una altra fondalada a 1'esquerra.

Abans d'arribar a un altre col1, passem per una zona roquera. Immediatament des-
prés de passar el collet, el camí revolta cap a la dreta i ba'ixa. Planegem una es-
tona per dintre d'un bosc i superem un altre collet. El corriol continua tot pla-
nejant i baixant per l'altra banda.

Fem una breu pujada per arribar a un nou collet. A l'esquerra, hi tenim un con-junt de roques. Abans d'arribar al collet se'ns ajunta un senderó per'l'esquerra.
Passat el collet, que queda bastant desdibuixat, el corriol p'laneja'i puja l1euge-
rament.

Per I'esquerra se'ns obre un vast pa'isatge. A mesura que anem avangant, 1a puja-
da es fa més evident, fins que arribem a un pet'it grau, QUe, amb una curta i sobta-
da ascensió, ens situa en un altre coll.

I



A l'altra banda podem veure, entre el bosc, un caseriu i, més lluny, un'poblet.
Davant nostre apareixen les parets altívoles d'un caste'llot.' Ara una suau pujada
ens condueix a un altre coll, a dalt mateix de Ia carena. Per'la dreta se'ns uneix
un altne sender. Seguim en direcció esquerra.

El camí és bastant senyalitzat. A més dels nostres, de tant en tant trobem se-
nyals del GR. A la nostra esquerra ens queden unes espectaculars lloses

Passem pel costat d'un bassiol, que ens queda a liesquerra. Continuem I'itinera-
ri en direcció a una ermita que veiem al davant. A la nostra dreta, Veiem una mun-
tanya prou coneguda pels marxadors de 1'any passat. Les restes del castell ens que-
den a 1'esquerra, damunt nostre. A la dreta, hi tenim el que queda d'una ermita ro-
máni ca.

Abans d'arribar a un pal indicador amb senyals de GR, deixem, a I'esquerra, un
camí que puja al castell. Nosaltres continuem per la dreta, en direcció a I'ermita,
fins a un coll proper on está situat el Control A.

De la sortida al Control A :

Descans : 35 minuts (esmorzar
3,845 km/h
'i pujada facultativa al castell )



A;E. TALAIA

XVIII MARXA D'ORIENTACIO PER DESCRIPCIO

XXXiII MARXA SOCIAL

Comarca: AN0IA 3 de marE de 1991

Del Control A al Control D

Sort'im del control A per una pista amp1a, que baixa, i que veiem retombar. Tro-
bem uns senya'ls de GR en una roca, a 1'esquerra. La pista retomba cap a la dreta
i cont'inua ba'ixant, deixant a 1'esquerra un coll per on transcorre el camí de GR.
El descens és forga marcat; després es va suavitzant.

Estem seguint una p'ista ampla'i apta per a automóbils. Després de passar un rec,
que transcorre per dessota el camí, trobem un camí, d I'esquerra: QUe agafem; és
pujadori , després, planeja. Deixem, a la dreta, un parell de camins desd'ibuixats.
L'itinerari va passant per la solana de la serra.

Al cap d'una estona, deixem un altre amp'le camí a la dreta, que forma angle amb
el nostre. Al davant tenim unes penyes i, més enllá, descobrim una altra punxa de
la serra.

En el moment en qué el camí ba'ixa cap a la dreta, i a sota de les penyes esmen-
tades, deixem un camí a 1'esquerra, bastant embrossat. Immediatament girem a la dre
ta i ba'ixem en ziga-zaga. A l'esquerra veurem un ant'ic forn de calg. Després tornem
a planejar i ho fem per entremig d'un bosc de pins amb algun roure escadusser. De
tant en tant, a la dreta i per entre 1a vegetació, podem veure les muntanyes veínes
i alguna vall.

Passada una estoneta i en un punt determinat, el camí puja breument 'i passa per
un desdibuixat collet. Davant nostre se'ns fa cada cop més visible una cing'lera,
segurament ben coneguda pels més fidels partic'ipants a les nostres marxes.

El camí baixa cap a la dreta fins a un altre coll; passat aquest, el camí gira
a'l'esquerra i baixa notablement. Procurarem seguir 1a pista més marcada, sense fer
cas d'alguns v'iaranys dubtosos que trobem a banda i banda del camÍ.

A la dreta deixem un camí que baixa. Nosaltres cont'inuem en la mate'ixa direcció
que portávem. Trobem alguna pet'ita clariana i, davant nostre, observem unes penyes.
Deixem a la dreta un camÍ herbós ascendent. Continuem amb una lleugera pujada fins
arribar novament a un col1, aquest molt més marcat que els anteriors. Davant nostre
veiem una important cinglera.

Passat el contro'l, cont'inuem per la mateixa pista que hem arribat. poc després,
i en iniciar-se un amp'li revolt de la pista, la deixem'i agafem un corriol molt pu-
jador,- d l'.esquerra: QUe s'endinsa per entre un bosc d'alzines i p'ins, i que va ier
pentejant,decantant-se més av'iat per 1a banda dreta del torrent, de cara a una pro:
pera cinglera.

Arribats al peu de la cinglera, hem de salvar-la mitjangant un grauet. Per es-
quivar .una gran roca que hi ha a1 llit del torrent, ens decantem éap a la dreta,
!ot_ pujant. Tornem al llit del torrent i el tornem a deixar, momentániament: p€r
declinar cap a 1'esquerra.

El corriol s'interna en un bosc de pins i es fa esborradís i de difícil descrip-
ció, raó per 1a qual caldrá estar amatents a1s senyals de 1'organ'ització. Més enda-
vant, a la dreta, veurem un camp de conreu.

A1 cap d'una estona_desemboquem a una pista, que seguirem per la dreta. H'i podem
veure senyals del GR-7. La p'ista es b'ifurca i seguim el camí de1 GR, cap a la'dre-ta, deixant un pas barrat a l'esquerra.

Anem vore.ianl
una branca a Ia j"Sá. camp. La pista és planera i després puja suaument. En deixem



Arribem a un enforcall de camins on podem veure una fita. Agafem 1a pista de
l''esquerra, que és pujadora, tot i que ens la marca com a pas barrat. A la dreta
en deixem una que daval'la i una altra que puia. Davant nostre, uns c'ing'les que per-
tanyen a la serra de Miralles; a la llunyania es pot veure Montserrat.

El camí, que va pujant, passa per un estret format per roques de cong.lomerat de
códols. Inrmediatament després deixem un corriolet a 1q dreta. Ben aviat arribem a
una bifurcació 'i agafem el trencall dret. A cont'inuacié marca un revo'lt i baixa en
ziga-zaga. A dreta i esquerra del camí hi ha vegetació de pins, savines i cádecs;
també hi trobem boix i altes mates de romaní.

En arribar prop d'una savina molt alta, veiem a'la dreta un camp de conreu. A'l
fons, si el dia és prou clar, podem d'istingir e1s cims (en aquesta época) nevats
del Cadi 'i de la part menys llunyana del Pirineu.

Deixem el camp i, passant per entremig de dos magnífics cádecs, continuem pe'l
bosc. La pista és terrosa i baixa decididament. En un revolt veiem un pet'it roca-
11ís.

Quan la p'ista retomba pronunc'iadament,'la deixem i n'agafem una altra, menys mar
cada, a 1'esquerra, que planeja; aquesta es va desdibu'ixant.

Fem cap a una crui1la de camins. Agafem un corriolet un xic perdedor i que dava-
lla. Més endavant, comencem a pujar per un terreny terrós i poc marcat. Passem per
entrem'ig de bosc de vegetació diversa Í sotabosc. Cont'inua essent esborradís, pel
que cal fixar-se bé en els senyals de l'organització.

Durant una bona estona anem planejant. De mica en mica ens anem apropant a 1a
carena fins que h'i arribem. Dalt de la carena comencem a ba'ixar. Davant nostre es
éstaca un promontori de terra vermellosa i, a1 seu darrera, les rulnes d'un castell.

Baixem fins a'l coll on trobem aquel'l promontori 'i hi pugem per damunt seu. Aquí
1a carena s'estreny enormement. Per sota nostre veiem camps de conreu i bosc. L'es-
tretor de la carena fa que calgui prendre precaucions. La panorámica és superba,
peró no s'hi val a badar massa si no volem prendre mal.

Ens anem acostant a les ruines d'un castel'1. Passem per sota mateix de la seva
muralla. Anem enfilant-nos fins a 1'alEada mateixa del castell, després el deixem
enrera i ens situem a frec d'unes roques enlairades. D'aquí anirem davallant entre-
mig de vegetac'ió complicada.

Aviat ens ve a la vista una ermita románica restaurada. Baixem per un pet'it grau
amb molt de compte tot seguint els senyals. Ens anem acostant a l'erm'ita. Davant
de la seva porta, trobem el Control D.

Del Control A al Control B : 5,016 l«n/h

Del Control B al Control C : 3,586 l«t/h
Del Control C al Control D : 2,775 kn/h
Descans : l0 minuLs
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Comarca: AN0IA 3 de mars de l99l

Del Control D al Control F

Sortim del control i ens dirigim cap a1 replá existent darrera l'ermita, on ve-
iem una petita absidiola. Anem en direcció a unes roques properes: QU€ ens queden
a l'esquerra. Immed'iatament baixem cap a la dreta, tot reculant una m'ica per dar-
rera d'una paret i continuem baixant per dins d'un bosquet amb successius replans.

Anem a parar a una pista, que seguim cap a 1'esquerra, planejant. Després de se-
guir-1a alguns metres, la deixem per agafar un corriol, a 1a dreta, que en e1 seu
comenEament va para'|.'le'l a'la pista que seguíem i que més endavant recuperem nova-
ment.

En un revolt que rve immed'iatamentr QU€ forma una placeta -i de'ixant un camí que
surt davant nostre-, agafem un senderó a la dreta. Anem baixant tota'l'estona fins
que arribem a prop d'uns camps. Abans d'arribar-h'i, peró, prenem un camí que surt
a 1'esquerra i que va vorejant-los a una certa alEada, quedant-nos a la dreta.

Fem cap a una pista que forma un collet; la seguim cap a la dreta. A 1'esquerra
podem veure un poblet dalt d'una muntanya i, al davant nostre, 'les rurnes d'una
masi a.

En e1 punt on comenEa un camp, d l'esquerra, de'ixem el camí per dirigir-nos-hi.
Deixem també un camí que surt tot segu'it a l'esquerra. Durant una estona anem vore-
jant aquests camps, QUB ens queden a la dreta. També h'i queden les ruines de la ma-
sia, a l'altra banda de1 camp.

A la llunyania veiem la serralada montserratina. A la nostra esquerra, al fons,
unes edificacions enrunades. Una vegada hem arribat al final del camp, continuem
tot recte per un camí que puja a un altre camp; e1 travessem pe1 migr eñ direcció
a uns arbres que ten'im al davant. A l'altra banda del camp, trobem un corriol, que
segu'irem; és molt embrossat i fins s'arriba a fer perdedor. Caldrá, doncs, estar
atents a'l s senyal s de 1 'organi tzaci ó.

El camí, en els darrers trams, baixa dec'ididament. A la dreta, hi tenim un petit
fondal .

F'inalment arribem a una pista, que seguim cap a 1a dreta i, immediatament, tra-
vessem el fondal de qué parlávem. Continuem per 1a pista en la mateixa direcció que
portávem.

Arribem a una cruilla de camins; girem cap a 'l 'esquerra i, tot segu'it, al cap
de pocs metres, agafem un senderó que surt a la dreta. Passem durant una estona per
una zona de p'ins baixos. Ens endinsem en un bosquet bastant ufanós. E'l camír p€F
un cert temps planer, comenEa a davallar amb suav'itat. Davant nostre, dalt de 1a
muntanya propera, tornem a veure e'l poblet.

En un punt on el cami p]aneja, agafem un corriol a la dreta, sen¡lalitzat. Poc
després, Bl camí, bastant embrossat, retomba cap a la dreta i ba'ixa fent giragon-
ses. A mesura que va ba'ixant es fa terrós'i esdevé un reguerot. De tant en tant tro
bem alguna jonquera.

En un punt e1 camí s'acaba i seguim per un corriol que surt a la dreta. A la nos
tra esquerra ens queda una riera.

El camí arriba a un llom terrós, que travessarem, fins arribar al llit de la rie
Fá, que també creuarem, i pujarem per 'l 'a'ltre vessant (per uns graons terrosos).



Arribant a un replá, la riera ens queda a la dreta, fonda. Més endavant forma
ún saltant d'aigua i un gorg. Continuem fins a un camp i, a l'acte, trobem una pis-
ta i un camió abandonat.

Seguim la p'ista cap a la dreta, descendint. Uns metres més endavant, 1a pista
retomba a l'esquerra. A la dreta tenim una riera, que creuem a gual. Continuem per
l'altre banda; ara la riera ens queda a l'esquerra, juntament amb una paret tér-
rosa.

Passem pel
a I 'esquerra.
i uns horts.
A la dreta ens

costat d'un canyar. Més amunt trobem una altra p'ista, que segu'im cap
A sota mateix, a l'esquerra, ens queden un gorg que forma'la riera

La pista va ascendint gradualment mentre es va allunyant de la riera.
queden uns camps.

Poc temps després arribem a una cruilla. Cap ala dreta aniríem en direcció a
una casa en ruines. Nosaltres agafem 1a direcció contrária. El camí és forga ample
i arriba a uns camps. En aquest punt deixem el camí i agafem un corriol a la nostra
dreta, tot vorejant el cdmpr que ens queda a I'esquerra.

En arribar al final de1 camp, coincidim amb una pista que puja. Travessem una
riera i fem cap a un camí transversal. Tenim a1 davant una petita paret de terra
que ens separa d'un camp. Seguim el camí cap a la dreta. També a1a dreta deixem
una pista. Nosaltres continuem per 1a que voreja e1 camp, que ens queda a 1'esquer-
ra.

Veiem una gran bassa tancada. Una mica més endavant, passem pel costat d'una bo-
nica alzina. Juntament amb els camps veiem horts, canyissar i un safareig amb una
font. A l'acabament de1 camp trobem una pista que ens ve travessera. Nosaltres con-
tinuem tot recte, en la mateixa d'irecció que portávem. Davant nostre veiem les edi-
ficacions d'un pob1e.

Novament trobem una p'ista i, com hem fet anterioment, la creuem i seguim en1a
mateixa direcció que portávem. Anem marxant en direcció al poble. El camí passa per
entre a'lzines i coscons.

En un punt determinat, i quan sembla que e'l camí comensa a pujar fort, girem a
la dreta i,'irnmediatament, d I'esquerra, salvant un petit talús de terra.

Arribem a una pista molt ampla i cuidada. La seguim cap a la dreta i, uns metres
més endavant, trobem una bifurcació. Seguim el trencall esqueme, que puja lleuge-
rament. Tot seguit, deixem aquesta pista per agafar un corriol a I'esquerra. Tot
pujant trobem grans quantitats de guix i alabastre. El sender és molt pedregós. Pas
sem pe'l costat d'un p'i amb tres branques. A l'esquerra tenim camps de cultiu.

En el moment en qué comencem a elevar-nos repecte a aquests camps, girem cap a
la nostra dreta, en direcció a les cases del poble.

Arribem a un camí que veiem que arrenca de la pista principal que abans havíem
creuat i que puja al poble. Seguim el camí cap a la dreta. Després d'un revo'lt
se'ns ajunta una pista per'la dreta. Anem pujant fins que arribem a les cases del
poble. S'i gaud'im d'un dia clar, podrem veure uns extens panorama, amb la serralada
de Montserrat al fons i altres poblets 'i una ciutat més important.

En arribar a. .les primeres edificacions, girem a 1'esquerra i guan, després
d'una petita pujada, trobem un carrer estret a'la dreta, el seguim; Es encimentat
i puja molt.

En un lloc on hi ha escrit al terra: 1986, agafem un camí que continua per l'es-
querra. A la dreta deixem una barana pintada de b1au, a 1'esquerra un camí que bai-
xa. Passem pel costat d'una casa en ruines. També ens queda a I'esquerra una figuen
i un xiprer. Finalment, arribem davant l'església del poblet. Aquí hi trobem el
Control F.

Del Control D al Control
Del Control E al Control
Descans : l0 minuts

3,974 kn/h
3,789 km/h

E:
F:
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Del Control F a l'Arribada

Sortim del Control en direcció contrária a la que hem amibat. Tot seguit girem
a la dreta, pujant cap al darrera de la casa rectoral. Ens trobem en un revolt
d'una pista; 1a segu'im, pujant. Arribats a dalt d'un collet, girem a l'esquerra pas
sant per un replá.

De'ixem un camí que ens portaria al cement'iri, gu€ es veu des d'aquí. Ens queda
a l'esquerra la paret d'aquest cementiri.

Durant una estona el camí passa per 1a carena, peró després la deixem i conti-
nuem per un camí que passa per 1'esquerra. Aquest camí, primerament ample, es va
convertint en un viarany. A la nostra dreta ens queda un marge format per grossos
blocs de pedra. Després hem de salvar la dificultat d'un pila de l1enya que trobem
al mi g de'l camí .

Per la dreta se'ns ajunta un corriol. El camí és bastant embrossat. Tenim un am-
pli paisatge a banda i banda, ja que I''itinerari transcorre un altre cop per la ca-
rena de la serra, encara que de vegades se n'aparta. Cal fixar-se ben bé amb els
senyals de I'organització.

A 1'esquerra, una mica llunyá, veiem el poble que acabem de deixar. Arribem a
una clariana, a un extrem de la qual hi ha una fita de ciment. A partir d'aquest
punt comencein a ba'ixar decididament.

A 'la nostra dreta veiem una notable mas'ia rodejada de camps. A ambdues bandes
del senderó ens queden uns desdibuixats comiols dels quals hem de prescindir.

Finalment arribem a una ampla p'ista, peró en el mateix moment agafem una altra
pista, molt esborrada, que surt per la nostra dreta, baixant. Aquesta pista esdevé
un corrio'|, que es va fent més i més baixador.

En el punt en qué el corriol s'eixampla,'i al costat d'una grossa pedra blanca,
agafem un corriol imprecís que passa a la vora d'uns camps, a una certa alEada. El
camí és bastant embrossat'i baixa lleugerament. A 1'esquerra tenim un camp de con-
reu. A la dreta, hi tenim un reguerot.

Trobem un corriol transversalr QUB seguim en direcció a l'esquerra; és descen-
dent. Una mica elevat, ens continua quedant el camp a'l'esquerra.

Arribem a un camí que fine'ix en un camp cu'ltivat. Inrnediatament agafem un cor-
riol que voreja aquest camp per la dreta. Al costat d'un munt de pedres, travessem
una profunda fondalada, amb aigua. Aquesta fondalada ens queda a la dreta.

Poc després arribem al costat d'un camp de cultiu, que resseguirem, deixant-lo
a la dreta, en direcció a migdia.

En un punt en qué el camp es fa estret i per on circula un rec, anirem en direc-
ció a una casa que ten'im davant.

Deixem el garatge de la casa a la nostra dreta. Arribats a un camí, el seguim
cap a la dreta, en direcció a unes edificacions més modernes de la mateixa casa.
Passem per entre les dues dependéncies.

Pocs metres més endavant, agafem un corriol que surt a'la nostra esquerra i que
puia 'lleugerament fins arribar a un camp. En aquest punt, agafarem un corriol, a
1a-dreta. que pujA, Cal anar en compte.pefque-está un xic.confús. Uns-metres des-prés, cal gi'rar'a-.1 'esquerra, sempre'pujánt.' E'l viarany s'interna en el bosc.



Quan el camí comenqa a baixar, cal estar atents per agafar un senderó a l'esquer
ra. En aquests indrets és quan el camí está més embrossat. Passada una estona, I
quan veiem que el bosc clareia, arribem a'l revo'lt d'una ampla pista. La seguirem
en direcció ascendent. Aquesta pista acaba transformant-se en un cdrnpr que ressegui
rem uns moments, deixant-lo a l'esquerra.

Després agafarem un corriol a la dreta. Continuem pujant. El corriol també és
forga confús i ple de llenya. Posteriorment esdevé més clar i fressat.

Havent pujat una bona estona, el camí planeja.i ba'ixa suaument. Estem passant
molt a la vora de la carena d'una serra. Després d'un sector de p'ins més alts, co-
menga una altra vegada 1a pujada.

Més endavant, arribem a una pista que ens separa d'uns camps. Girem en direcció
a la dreta, cap a ponent. Tornem a veure a la nostra esquerra el castell per on
hem passat a primera hora del matí. La pista va planejant entre el bosc, seguint
la carena. A banda i banda tenim, ocasionalment, vistes a1s camps de cultiu'inferi-
ors.

Arribem a una bifurcació; agafem el trencall esquerre. Més endavant, aquesta
branca arriba a uns camps que ens queden a l'esquerra, tot fent un retomb. Després
de passar els camps de cultiu, se'ns ajunta una pista per la dreta. En deixarem una
altra, a la dreta, que baixa.
Uns metres més enllá, i per poca estona, retrobem els camps. Més endavant, en un
indret on hi ha una llosa de pedra a terra, agafem un camí que surt a la dreta abans
d'arribar a uns camps.

El camí es converteix en un senderó entre el bosc. Finalment arribem a una crul-
lla de pistes. Agafem la que va resseguint un camp, pujant. El camp ens queda a
la nostra esquerra.

Arribem a una nova bifurcació. Agafem la branca esquerra, que planeja. A l'es-
querra, enmig d'un camp, veiem una masia. Fem cap a una p'ista molt ben cuidada.

Seguim la pista, en direcció contrária a les cases, deixant els camps de conreu
a I'esquerra. Es molt planera. Se'ns ajunta una pista per 1'esquerra, que prové
dels camps veins. Mentre seguim 1a pista veiem constantment, d l'esquerra'i una mi-
ca 'l1uny, el castell on hem fet estada en el primer control. Davant nostre ten'im

un poblet. Deixem I'entrada de dues pistes a la dreta.
La pista comenEa a baixar. A la nostra esquerra, camps de cereals. En un determi

nat moment, la pista es fa carenera. Per la nostra esquerra se'ns une'ix un camíl
La pista retomba mentre cont'inua baixant i p'lanejant. Davant nostre veiem unes ba-
les de pal'la de forma arrodonida col.locades curiosament. A partir d'aquí la baixa-
da es fa més pronunciada. Passem pe1 costat d'una granja'i un munt de ferralla i
arribem a una carretera molt ben acondicionada. Continuem en la mateixa direcció
que portávem. La carretera passa per entremig d'algunes granges, d'on prové una fe-
rum particu'lar. Trobem novament senya'ls de GR, en aquest cas concret del GR-7.

Arribem a un pontet per sobre de la riera que ja havíem creuat aquest matÍ. Con-
t'inuem de dret seguint el mateix camÍ per on hem passat a primera hora. A partir
d'ara, seguim el camí més arnple, de'ixant de banda qualsevol altre camí que ens sur-
ti al pas.

Davant nostre üe'iem netament el poble d'on hem sortit el matí. En el moment que
s'acaba la pista de terra i comenga la carretera asfaltada, continuem de dret de
cara a un transformadorr per un carrer encimentat. En una cruilla t'irem a la dreta,
cap ava]l. Am'ibem a un altre carrer, que seguim cap a 1'esquerra. Fem cap a un car
rer empedrat, en deixem un altre que gira a la dreta. Continuem pujant. El carreF
és ple de verdet. Pugem per unes escales en direcció a I'església. Passem per sota
d'una porxada i arribem al replá d'on hem sortit aquest matí, finalitzant, així,
la nostra marxa.

Del
DeI
Del

Control F al
Con',tpol G al
Control H a

Control G:3,794kn/h
ControlH:4,036km/h
l'Arribada : 5,052 km/h



TAULA DE TRANSFORU4CIO HORAEI4

8h 00'
th o0'30.
th 01'
th 01'30"
th 02'
8h 02'30.
th 03'
th 03'30'
8h 04'
th 04'30,

8h 05'
8h 05'30'
th 06'
8h 06'30',
8b 07'
th 07'30'
8h 08'
th 08'30'
th 09'
th 09'30'

8h l0'
8h 10'30.
th 11'
th 11'30'
8h 12'
th 12'30"
th 13'
th 13'30.
8h l¡t'
8h 14'30.

th 15'
8h 15'30.
8h 16'
th 15'30.
th ¡.7'
8h 17'30'
8h 18'
8h 18'3¡.
8h 19'
th 19'30r

8rr 20'
8h 20'30.
8h 21'
th 21'30,
ah 22'
th 22'30.
th 23'
th 23'30.
th 24'
th 24'30'

th 25'.
8h 25'30.
th 26'
8h 26'30.
th 27'
th 27'30¡
th 28'
th 28'30,
th 29'
8h 29'30'

8h 30'
8h 30'30.
th 31'
8h 31'30.
8h 32'
8h 32'30'
th 33'
th 33'30.
8h 3¡l'
th 3¡l ' 30'

8h 35'
th 35'30.
th 36'
8h 36'30r
8h 37'.
th 37'30.
8h 38'
8h 38'30.
8h 39'
th 39'30.

8h ¿t0' 80
th 40'3oi ,:., a1
8h ¡11' 82
8h 41'30' 83
th ,12' 8{ .,

th a2'30! 85
th {3' 86
th 43'30t'. 87
th {4' 88
th 44'30' 89

th 20' 160
th 20'30' 161
th 21,' L62 .

th 21'30' 163
th 22.' .., . lÉl
th 22'30' .16?
th 23'. 16ó
th 23'30' 167
9b 24' 168
th 24'30' 169

th 2s' 170
th 2s'30' 171
th 26' 172
th 26'30' 173
th 27' 17,1
th 27'30' 175
th 28' t76
th 28'30' L77
th 29' L?8
th 29'30' L79

th 30' 180
th 30'30' 181
th 31' 182
th 31'30' 183
th 32' 184
th 32'30' 185
th 33' 186
th 33'30' 187
th 34' 188
th 34'30' 189

th 35' 190
th 3s'30' 191
th 36' t92
th 36'30' 193
th 37' 19{
th 37'30' 195
th 38' 196
th 38'30' 19?
th 39' 198
th 39'30' 199

th 40' 200
th {0'30. 201
th 41' 202
th 41'30' 203
9lr 12' 204
th 42'30' 205
th 43' 206
th 43'30' 207
th ,14' 208
th 44'30' 209

th ¡[5' 210
th 45'30' 211
th 46' 2t2
th 46'30' 2L3
th 47' 2L4
th 47'30' 215
th 48' 2L6
th 48'30' 2L7
th 49' 218
th 49'30' 2t9

th s0' 220
th 50'30' 22L
th st' 222
th 51'30' 223
th s2' 224
th 52'30. 225
th 53' 226
th 53'30' 227 .th 5¡¡' 228
th 5¡l'30' 229

th s5' 230
th ss'30' 231
th 56' 232
th s6'30. 233
th s7' 234
th 57'30. 235
th 58' 236
th 58'30. 237
th 59' 238
th 59'30' 239

10h 00' 240
loh 00'30" 24L
10h 01' 242
10h 01'30' 243
10h 02' 244
10h 02'30. 215
10h 03' 246
10h 03'30' 247
10h 01 . 248
10h 0¡l'30r 249

10h 05' 250
loh 05'30. 251
loh 06' 252
10h 06'30' 253
10h 07' 254
10h 07'30' 255
10h 08' 256
10h 08'30' 257
10h 09' 258
10h 09'30' 2s9

10h 10' 260
10h 10'30' 261
10h 11' 262
10h 11'.30¡ 263
10h 12' 264
10h 12'30' 265
10h 13'. 266
10h 13',30' 267
10h l4' 268
10h 14'30' 269

10h 15'. 270
10h 15'.30. 27r
10h 16', 272
10h l6'30" 273
10h 17', 274
¡.0h 17'30' 275
10h 18', 276
10h 18'30' 277
10h 19', 27A
10h 19',30' 279

10h 20' 280
10h 20'30. 281
10h 21', 2A2
10h 21'.30' 283
roh 22' 284
10h 22',30' 285
10h 23', 286
10h 23'30* 287
10h 24', 288
10h 24'30r 289

10h 25'. 290
10h 25'.30. 29L
loh 26' 292
10h 26'30' 293
10h 27' 294
10h 27'301 295
10h 28' 296
10h 28'30' 297
10h 29'. 29A
10h 29'.30r 299

10h 30' 300
10h 30'30. 301
10h 31' 302
10h 31'30. 303
10h 32' 304
10h 32'.30. 30s
10h 33' 306
10h 33'30. 307
10h 3¿l' 308
10h 34'30' 309

10h 35' 310
10h 35'30. 311
10h 36' 3L2
10h 36'30. 313
10h 37' 314
10h 37'.30. 315
10h 38' 316
10h 38'30' 317
10h 39' 318
10h 39'30. 319

.í
Ioh {0' 320
10h 40'30" 32L
10h 41'. 322
10h ¡11'30' 323
10h 42'. 321
10h ¡12'30' 323
10h .13' 326
10h '13'30' 327
10h 41' 328
10h .14'30' 329

10h 45' 330
10h 4s'30' 331
10h 46'. 332
10h 46',30. 333
10h 47' 334
10h 47',30' 335
10h 48' 336
10h 48',30. 337
10h 49' 338
10h {9'30' 339

10h 50' 340
10h 50'30' 3¿11
10h 51'. 342
10h 51'30" 343
10h 52' 344
10h 52'.30. 345
10h 53' 346
10h 53'30' 347
10h 54'. 348
10h 54'30' 3¡19

10h 5s' 350
loh 5s'30' 3s1
10h 56' 352
10h 56',30' 353
10h 5?' 3s¡r
10h 57',30. 355
10h 58' 356
10h 58'.30' 35?
10h 59: 358
10h 59',30. 359

1lh 00' 360
11h 00',30' 361
llh 01' 362
llh 01'30. 363
llh 02' 364
llh 02'30. 365
llh 03' 366
1lh 03',30'. 367
llh 04' 368
11h 04',30. 369

llh 05' 370
l1h 05',30. 371
llh 06' 372
llh 06'30' 373
ll.h 07' 374
llh 07'30. 375
llh 08' 376
llh 08',30' 377
llh 09' 378
1lh 09'.30. 379

llh 10' 380
llh 10'30. 381
1Ih 11' 382
1lh:11',30. 383
l1h 12', 384
l1h 12'.30" 38s
llh 13' 386
llh 13'30. 387
llh 14'. 388
1lh 14',30. 389

llh 15'. 390
llh 15',30. 391
1lh 16'. 392
11h 16',30' 393
1lh 17' 394
llh 17'30. 395
l1h 18' 396
11h 18'.30' 397
lIh 19' 398
llh 19'.30' 399

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
L2
13
14
15
16
L7
18
19

20
2L
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
¡t5
46
47
48
49

50
51
32
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
7L
12
73
74
75
76
77
78
79

130
131
t32
133
134
135
136
137
138
139

140
141
L42
143
744
1¿t 5
1¿16
147
l¡18
149

1s0
151
152
153
1s4
155
156
157
158
159

th 45',
th 45'30'
Eh 46'
8h ¡¡6'30'
8h 47'
8h {7'30'
th 48'
th 48'30'
th 49'
8h {9'30'

90
91
92
93
9¡l
95
96
97
98
99

8h 50' 100
8h 50'30' 101
th 5l' Lo2
8h 51330', 103
th 52' 104
8h s2'30' 10s
6h 53'. 106
8h 53'30' 107
th 54' 108
8h 54'30' 109

th 55'
th 55'30'
th 56'
th 56'30'
th 57'
th 57'30'
th 58'
th 58'30'
th 59'
8h 59'30'

th 00'
0h 00'30'
th 01'
th 01'30'
th 02'
th 02'30.
th 03'
th 03'30.
th 04'
th 04'30'

th 05'
th 05'30'
th 06'
th 06'30.
th 07'
th 07'30'
th 08'
th 08'30'
th 09'
th 09'30'

th i0'
th 10'30'
th 11'
th 11'30,
th 12'
th 12'30'
th 13'
th 13'30'
th 1¡l'
th 14'30.

th 15'
th 15'30¡
th 16'
th 16'30.
th 17',
th 17'30.
th 18'
th 18'30.
th 19'
th 19'30'

110
111
112
113
114
115
116
tL7
¡.18
119

120
L2L
L22
L23
124
t25
L2G
L27
L28
t29



lIh 20',
1lh 20'30,
llh 21'
l1h 21'30.
LL}¡ 22'
1lh 22'30r
11h 23'
11h.23'30'
llh 24'
llh 24'30. r

' l1h 25',
11h 25'30"
l1h 26'.
lrh 26'.30.
Lt}r 27'
1lh 27',30.
llh 28'
lth 28'30',
1lh 29'
llh 29'.30.

llh 30'
1lh 30'30.
1lh'31'
1lh 31'30'
llh 32'
1lh 32'30.
l1h 33'
llh 33'30.
llh 34'
l1h 34'.30'

llh 35'
1lh 35'30r
llh 36'
11h 36'30r
l1h 37'
11h 37',30'
lIh 38',
llh 38'30'
llh 39'
l1h 39'.30.

llh 40'
1lh ¡10'30'
llh 41'
1lh {1'30'
Ilh 42',
llh 42'30.
llh 43',
llh 43',30r
l1h ¡[4'
1lh 44',30.

1lh 45'.
11h ¡15'30'
llh 46',
lIh {6'30'
llh 47'
11h. 47'30 ¡
l1h 48'
1Ih 48',30.
llh 49'
11h 49'30.

l1h 50',
llh 50'30r
1lh 51'
llh 51',30.
llh 52'
l1h 52'30.
1lh 53'
1lh 53'30.
l1h 5¡t'
1lh 54'30r

1lh 55'
llh 55'.30r
l1h 56'
llh 56'30.
l1h 57'
1lh 5?'30.
llh 58'
'1lh 58'30.
lIh 59'
1lh 59'30.
12h 00'
Itr2h 00'30.
12h 01'.
12h 01',30.
Lzn. 02'
12h 02'30.
rzh 03'
12h 03'30.
12h 04'.
12h 04',30'

40q
'{09

400
,t 01
402
403,
{0d
405
406
407

58t)
581
502
583
584
58s
'586
587
588
s89

590
591
592
593
594
595
596
597
598
599

600
601
602
603
604
60s
606
607
608
609

610
611
6L2
613
614
615
616
6t7
618
619

620
62L
622
623
624
625
626
627
628
629

12h 05' 490
12h 05'30" 491
12h 06' 192
12h 06',30. {93
12h 07' 494
12h 07'3O.-:.r. l9g
I 2h. e8 :.,' :,:''.'' 196
l2lr*$F'30'." rgz ,:
I.,h 09' {98
12h 09'30' 499

12h 10' 500
12h 10'30¡. 501
12h ll', s02
12h 11',30. 503
l2n. 12' 50¡l
12h 12'30' sos
t2h 13' 506
12h 13'30' 507
12h 1¿l' 508
12h 14'30. 509

12h 1s' 510
12h 1s'30. sl1
12h 16', s12
12h 16'30. 513
12h 17' 51¡l
12h. 17'30. 515
12h^18' 516
12h 18'30' s17
12h 19' 5t8
12h 19'30' 519

12h 20' 520
l2h 20'30. 521
L2,r- 2r' 522
12h 21'30. 523
L2}r 22' 524
L2h 22'30' 525
12h 23' 326
12h 23'30. 327
L2ln 24' 528
12h 24',30' 529

L2b 25' 530
12h 25'30. s31
L2n. 26' 532
12h 26',30. s33
L2b 27' 534
12h 27'30. 535
Lztr 28' 536
12h 28'30. 53?
12h 29', s38
l2h 29'30. s39

12h 30' 5{0
12h 30',30' 5{1
12h 31'. 542
12h 31',30' s{3
12h 32' 541
12h 32'30' 5¡t5
12h 33' 546
12h 33'30' 547
12h 34' s48
12h 3{'30. 5{9

12h 35' sso
12h 3s',30. sst
12h 36' 532
12h 3ó'30. 553
12h 37' 554
12h 37'.30. 555
l2h 38' 556
12h 38',30. s57
12h 39'. 558
12h 39'.30. 559

12h {0' 560
12h 10'30' 561
12h 41' 562
12h 41'30. 563
L2}¡ 42' 561
12h 12',30. s65
12h 43' 566
12h {3'.30. 567
12h {1' 568
12h 44'30' 569
12h 45' 570
12h {5'30. 571
12h ¡16' 572
l2h a6'30' 573
l2h a7' 571
12h {7'30. s75
12h {8', 576
12h 48'30' 577
12h 49' 578
12h 49'30' 579

12h 50'
12h 50'30'
12h 51'
12h 51'30.
tz,. 52'
12h 52'30'
12h 53-i
¡.2h 53-10.
12h s4',
l2h s4'30¡

12h s5'
12h 55',30',
12h s6',
12h 56'30'
lzh 57'.
l2h 57'30.
12h 58'
12h 58',30',
12h 59'
12h 59',30r

13h 00'
13h 00'30.
l3h 01'
13h 01'30',
13h 02'
13h 02'30.
13h 03'
13h 03'30"
13h 04'
13h 04'.30¡

13h 05',
l3h 0s'30.
r3h 06'
13h 06'30r
13h 0r'
13h 07',30'
13h 08',
13h 08'30.
13h 09'
13h 09'.30'

13h 10'
13h 10'30'
13h 11',
13h 11'30',
13h 12'
13h 12'30'
13h 13'
13h 13'.30.
13h 14'
13h 14'30'

13h 15'
13h ls',30.
13h 16'.
13h 16'30.
13h 17'.
13h 17'.30.
13h 18'
13h 18'30'
13h 19'.
13h 19'30'.

13h 20'
13h 20'.30.
13h 21 '
13h 21'.30'
L3lt 22'
13h 22'30.
13h 23'
13h 23'30.
13h 24'
13h 24'30.

13h 2s'
13h 25'30¡
13h 26'.
13h 26'30.
L3t¡ 27'
13h 27',30.
13h 28'
13h 28'30'
13h 29'.
13h 29'.30.
13h 30',
13h 30',30r
13h 31'
13h 31'30.
l3h 32'
l3h 32'30.
13h 33'
13h 33'30"
13h 34'
13h 34'30.

13h 35'
13h 35'.30'
l3h 36'.
13h 36'.30'
13h 37'.
13h 37',30'
13h 38'
13h 38',30'
13h 39'
13h 39'30.

13h 40'
13h 40'.30'
13h 41'
13h ¡¡1'30'
l3h 42'.
t3h ¡¡2',30'
r3h 43'
l3h 43'30.
13h 4¡t'
l3h ¡14'30'

13h 45'
13h ¡15'30'
13h ¿16',

13h 46'30'
13h 47',
13h 47'30r
13h 48'
13h 48'30r
13h 49'
13h 49'30.

t.3h 50'
13h s0'30.
13h 51'
13h 51'30.
13h 52',
13h 52'30r
13h 53'.
13h 53'30'
13h 54'
13h 54'30'

13h 55',
13h 55'.30r
13h 56',
13h 56'.30.
13h 57',
13h 57'30'
13h 58'
13h 58',30.
13h 59',
13h 59',30'

1¡lh OO'
14h 00'30.
14h 01'
14h 01'30.
1,lh 02'
I,lh 02'30'
14h 03'
14h 03'30'
14h 04'
14h 04'30r

14h 05'
14h 05',30.
l{h 06'
14h 06'30r
l¡lh 07'
I¡lh 07'30r
l{h 08'
l,th 08'30'
l¡lh 09'
l4h 09'30,

l¿lh 10'
14h 10'30'
14h ll',
t{h 11'30,
1{h 12'
l¡lh 12'30'
l{h 13'
14h 13'30.
14h 1{'
14h 1¡l'30'
14h 15',
14h 15'30.
14h 16',
14h 16',30.
14h 1?'
14h ¡.7'30'
14h 18'
l¡lh 18'30'
14h 19'.
14h 19',30i

670
67L
572
673
674
675
676
677
678
679

680
681
682
683
684
685
686
687
688
689

690
691
692
693
694
695
696
697
698
699

700
701
702
703
704
70s
706
707
708
709

410
á11
4L2
413
4L4
41s
4t6
4L7
418
419

420
42t
422
423
424
425
426
427
428
429

430
{31
432
¿133

434
43s
436
437
{38
{39

¡140
¡t41
442
¿l¡¡3
444
445
446
447
448
44?

450
451
452
453
454
45s
456
457
458
459

460
¡161
462
¡163
464
465
466
467
468
469

470
47t
472
473
474
475
476
477
478
479
480
.481
,482
483
444
485
486
487
488
489

710
711
7t2
713
7t4
715
7L6
7L7
?18
7L9

720
72L
722
723
724
725
726
727
728
729

730
731
732
733
734
735
736
737
738
739

740
74L
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
?53
754
755
756
757
758
759

630
631
632
633
634
635
636
637
638
639

640
641
642
643
6¡l,t
6{5
646
647
6¡t I
649

650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
66L
662
663
664
665
666
667
668
669

t 4h 20' 760
14h 20'30" 76L
I{h 21' 762'
l{h 21'30' 763'
uh t2' 764
t{n 22'30' 76s
14h 23'. 765
14h 23'.30' ?67
t4lr 24' 768
l'lh 24'30' 769

l{h 25' 770
14h 25'30' 77L
tljn 26' 772
14h 26',30'' 773
t1,lr 27' 774
14h 27',30' 775
14h 28'. 776
14h 28',30' 777
14h 29' 778
l¿th 29'30' 779

14h 30' 780
1¡lh 30'30' 781
14h 31', 782
l4h 31'30' 783
14h 32', 784
l{h 32'.3o', 785
l{h 33', '786
14h 33'30' 787
14h 3¡l' 788
14h 3¡l'30' 789

14h 35'
l¡lh 35'30'
14h 36'
l{h 36'.30'
14h 37',
14h 3?',30'
14h 38',
1{h 38',30'
14h 39'.
1¡!h 39 | 30'

l4h 40'
14h 40'30'
14h 41',
l4h 41',30'
14h 42',
l{h 42'30'
14h 43'
l¡lh 43'30'
l{h ¡14'
l¡lh 4¡['30'

790
79L
792
793
794
795
796
797
798
799

800
801
802
803
804
805
806
807
808
809

14h ¡t5' 810
14h ¡15'30r 811
14h {6' 812
14h 46',30' 813
14h ,17' 81¡l
14h 47'30' 815
14h 48' 816
14h 48'30' 817
14h 49' 818
l¡th 49'30' 819

14h 50' 820
l4h 50'30' 821
14h sl'. 822
14h 51'30' 823
l¡th 52' a24
14h 52'.30' 825
1¡lh 53' 826
l'th 53'30' 827
14h 54'. 828
14h 54'30' 829

14h 55', 830
14h 55'30' 831
l{h 56'. 832
lah 56'.30' 833
14h 57' 834
14h 57'30' 83s
14h 58', 836
l{h 58'30', 837
14h 59', 838
14h 59'30', 839
15h 00' 8{0
15h 00'30. 841
15h 01' 842
15h 01'30. 843
lsh 02' 84¿l
15h 02',30. 84s
15h 03', 846
15h 03'30' 847
15h 04' 848
15h 04',30. 849



agrupac¡ó
excursionista
TALAIA
Carrer Comerg, ns 4 - Tel. 893 12 57
Vilanova- i la Geltrú - El Garraf

comarca, ANOIA

BELLPRAT

RELAT COMPLEMENTARI

Xvlll Marxa d'Or¡entació
per Descripcié

(xxxilr MARXA SOCTAL)

3 DE MARQ DE 1991



La comarca d'Anoia forma part d'un
conjunt de terres i de relleus situats en l'extrem
oriental de la Depressió Central Catalana, al
límit i en bontacte amb el Sistema Mediterrani,
concretament amb la Serralada Pre-litoral Cata-
lana. Una alineació de muntanyes s'inicia amb
la Serra de Queralt (854 m), a sobre de Bell-
prat, i es perllonga cap a la Tossa de Montbui
en una primera línia, i per Collbás fins al cas-
tell de claramunt en una segona.

Bellprat és un municipi d'aquesta comar-
ca, situat a l'altipld de Santa Coloma de Que-
ralt. El poble, situat a 652 m d'altitud, és una
vall al peu del castell de Queralt. El terme és

accidentat per conffaforts de les serres de Tallat
i de Forés (serra de Bellprat) i drenat pel Riu-
deboix, afluent del Gaiá.

El municipi té 30,95 km'z i es troba a
l'extrem SW de la comarca, ja en el límit amb
la Conca de Barberá, de fet amb la Baixa Sega-
r&, subcomarca a la qual es troba Bellprat
vinculat geográficament i históricament. El cen-
tre veritablement históric és el castell de Queralt
i el municipi té per cap el poble que es formá
a partfu del segle XVI a la vall de la riera.

EI terme municipal ümita amb els de Sant
Martí de Tous, Santa Maria de Miralles, Santa
Coloma de Queralt, les Piles i Santa Perpétua
de Gaiá. L'economia és del tot agri.ria, on, a
part de l'explotació forestal, hi ha un conreu
d'unes 1100 ha de secá, predominant cereals,
llegums i patates, i també s'hi fa cria de bestiar.

La població és quasi bé tota disseminada i sem-
pre ha estat escassa. Durant el segle passat
assolí el máxim d'habitants amb 364 persones.
L'any 1981 sols n'eren 107.

Tot i el despoblament actual, la terra
s'aprofita al má,xim cultivant totes les partides
planes fins a les costes de la serra de Queralt.
De vinya quasi no en queda i els boscos ocupen
la meitat del terme, essent el pi bord el majori-
tari. En alguns llocs també hi ha preséncia del
roure, destacant un exemplar que creix al costat
del cementiri.

En el terrne s'han detectat diversos tipus
de minerals a cal Cartró, als Omells, La Minota
i a Forcadell, básicament jaciments de lignit.

El poblet esti situat dalt d'un turó, apretat
i amb bonics racons. L'església té campanar
d'espadanya, peró no és románica. La parróquia
de Sant Salvador no s'esmenta fins l'any 1563
i abans depenia de la de Sant Jaume, prop del
castell de Queralt. En el costat d'una arcada hi
ha la data de 1631 i dins el cor es veu la de
t64t.

Del període románic existeixen tres esglé-
sies: Sant Esteve de Farriols (prop de la carrete-
ra a Santa Coloma), Sant Cristófol del castell i
I'esmentada de Sant Jaume. De les dues darreres
en parlarem en el curs de la marxa.

A més de I'enllaE que Bellprat té amb la
cañetera de La Llacuna a Santa Coloma, des de

1985 compta amb
una pista nova que
I'uneix amb Sant
Martí de Tous en un
itinerari que segueix
més o menys l'antic
camí que passava
per Fiol i cal Tomis
de Vilaseca.

A Bellprat, els
vilanovins i els
geltmnencs hi tenim
fa uns quants anys
vinculacions que ens
af'ecten directament,
ja que són bastants
els familiars i amics
que hi tenen casa
per passar-hi ües de

Bellprat (1975). Foto V. Carbonell



tranquil.litat, fora de les presses i els neguits
que són normals a la ciutat. Aquesta circumstin-
cia ha donat lloc que en la preparació de la
marxa tinguéssim I'estimada col.laboració del
nostre consoci Ordovás i del bellpratenc senyor
Vidal de ca la Mariona. A ells i a tots els habi-
tants del municipi que ens han donat informació
per confeccionar l'itinerari, els donem les més
expressives grácies.

La marxa d'enguany fa un ampli recorre-
gut per la part central del terme municipal,
passant pel castell de Queralt, per seguir després
en direcció nord per l'antic camí de La Roque-
ta, aquesta situada en el municipi de Sant Martí
de Tous, prop de la partió de termes, per retor-
nar al punt de partida remuntant el caseriu de
Fiol, agregat dé h darrera població. És una
caminada variada en panorámiques i que passa
per llocs caregats d'histdria, ja que fa més de
mil anys que fou límit de la Marca Hispánica i
frontera entre moros i cristians. Les runes que
contemplem són el símbol d'un passat llunyá
que dond lloc a la Catalunya actual. Són, així
doncs, la nostra história.

Sortim de dalt de la plaEa baixant una
escala que ens porta a nivell d'on hi ha l'A-
juntament. L'antic camí per anar al castell s'a-
gafa al costat mateix d'aquest edifici i en direc-
ció a llevant. De momont el camí és paral.lel al
torent del Bassot o de Riudeboix i passa per la
part de migdia del cementiri. Abans travessava
aquest torrent a gual, peró actualment enllaga
amb la pista de Bellprat a Tous i es passa pel
pont d'aquesta c¿uTe-

tera. Perb deixem
aquesta darrera per
incorporar-nos al
camí de cal Caselles
en direcció sud-est,
que deixem ben
aviat per agafar-ne
un altre cap al sud i
el poble ens queda a
ponent, dalt d'un
turonet. A la dreta
del fondal que se-
guim, hi ha la Font
Vella, coberta de
vegetació. Anem per
un senderó entremig
del bosc que puja
fins a un primer
collet, on trobem la

carrerada de Bellprat a Queralt que passa per
l'Obaga del Balcells, carrerada que seguim per
sobre el Clot de les Marradetes. El carerany és
bonic de pujar, entremig de bosc i ple de vege-
tació i, després de dos collets més on s'hi a:riba
fent ziga-zaga i marcant en un control de pas,
s'ascendeix al darrer collet del castell, en una
cruilla de camins, ja que per la dreta se'ns
ajunta el GR que puja del camí de Pontils per
Solá del Manco, terres propietat de la masia del
mateix nom. En aquest lloc la carrerada és
planera, tota la part esquerra són penyals i en
un punt determinat es veu la silueta de I'esglé-
sia de Sant Cristófol del castell sobre el nosffe
cap. El camí ramader ens porta al collet del
Pou, davant de I'ermita de Sant Jaume. En
aquest coll tenim el control A. I I'esmorzar.

El castell de Queralt s'alEava a l'extrem
de la llarga serra del seu nom, dominant una
magnífica panorámica sobre les terres de la
Segarra. Edificat sobre un turó encinglerat per
una banda, a 851 m, fou al segle X el punt
límit del repoblament de la Marca Hispánica
vers la zona del Gaiá. Esmentat per primera
vegada amb la grafia "iusta Chiralto" en la
donació del castell de La Roqueta pel comte a
Isarn l'any 960, consta que fou venut pel ma-
teix comte Borrell II a Guitard el 976. En
aquesta venda Borrell deia tenir-lo per conquesta
feta pel seu avi Guifré i per donació del seu
pare Sunyer, indicant que estava situat davant
dels límits d'Espanya per banda d'occident i
que afrontava amb La Roqueta, Miralles, Monta-
gut, Santa Perpétua i Pontils, donant a entendre



que, en aquesta data, els esmentats indrets ja
eren ocupats. Guitard, primer senyor de Queralt,
devia ésser parent de Sendred de Gurb i del seu
germd Hug de Cervelló, car així s'explica I'opo-
sició que l'any 1002 féu el bisbe de la Seu

d'Urgel1 al dret i potestat que Sendred detentava
pel castell de Queralt. Malgrat la sent¿ncia
favorable a l'església, poc després apareix la
fortalesa en mans d'aquesta poderosa família,
que, a partir de Guillem Bernat, fill de Bernat
Sendred i nét de Sendred, es denominaren amb
el nom de Queralt, vers l'any 1058.

El levita Guillem de Mediona es trobava
el 1033 en eI caste[ de Queralt amb els senyors
d'aquest castell quan l'adverriren d'una incursió
sarrarna vers Argengola; es va llengar a la seva
persecució i en aquesta , va trobar la mort.

Dins del tenne de Queralt es va formar
de seguida la vila de Santa Coloma, al redós

del seu castell, esmentat des del 1018, el qual,
en el temps va suplantar el de Queralt com a
centre de Ia baronia de Queralt, que comprenia
Bellprat, Santa Coloma, Aguiló, Montargull,
Bordell, Rocafort i Rauric.

La família Timor va substituir els Queralt-
Gurb l'any l2l3 í també es van cognominar
Queralt. Els barons de Queralt van rebre el títol
de comtes de Santa Coloma el 1599. El castell
fou abandonat i les propietats dels comtes foren
venudes a Josep Safont l'any 1842. Actualment
tot es ruiha i només resten uns pocs murs en-
cinglerats, un casalot que havia servit per habi-
tació dels pagesos que conreaven les terres de
l'entorn i els corrals. De la capella del castell,
dedicada a Sant Cristbfol, sols queda el mur de
ponent amb el campanar d'espadanya i una
finestra. La primitiva panóquia de Sant Jaume,
situada al peu del turó, ja és citada en el segle
XI. Es un edifici romdnic que té l'absis sub-
stituil per una construcció rectangular, campanar
de cadireta i murs decorats amb arcuacions
llombardes. La parróquia es traslladá a Bellprat
en el segle XVI. L'ermita fa mesos que es volia
que fos reconstruida i, momentániament, es va
posar una vela de plástic sobre la teulada en
espera dels permisos corresponents. Tot i que hi
ha diners per a les obres, encara no s'ha acon-
seguit l'aprovació per fer-les.

Finalment, hem d'explicar la llegenda que
pertoca a aquest castell. Segons diuen, el van
construir els moros amb carreus traslladats per
una cadena humana des de la masia de can
Cartró. Com podeu comprovar en el mapa faci-
litat per I'entitat, aquesta masia está situada al
nord de Bellprat, a uns dos quilómetres i rnig
en línia recta del castell. L'esmentada cadena
devia ésser molt llarga i serpentejant, ja que,
com heu vist, el tereny és abrupte i trencat.
Estem segurs que aquestes proeses avui no es

farien.

I quan els cristians van conquerir aquest
castell roquer, li posaren el nom de Queralt, que
vol dir "pedra, roca o penya alta", ja que el
mot "quer" és una paraula céltica o pre-indoeu-
ropea que subsistí i es conserva en üversos
topónims o noms de lloc catalans, com són

Queralbs (penyes o roques blanques), Querol
(penyeta o roqueta), Quer Foradat (roca forada-
da), etc.



Sortim del collet del Pou pel camí del GR
en direcció a llevant, peró el deixem aviat per
seguir descendint per la pista arranjada que
passa pel Racó del castell vers migdia, cap a la
caffetera de La Llacuna a Santa Coloma, ja que
aquesta pista és I'antic camí de Queralt a la ca-
pital de la Baixa Segarra, seu de la baronia i
residéncia dels després comtes de Santa Coloma.
També era el camí de Sant Magí de Brufaganya
i Pontils.

Peró deixem aquest camí per agafar el de
Les Colomines, o sigui, I'antiga carrerada dels
ramats que pujaven a Queralt pel cantó de La
Llacuna i que seguien cap a Bellprat i Santa
Coloma pel sender que ens ha portat al castell.
Fem una bona i bonica ruta pel bosc que hi ha
a la part de migdia de la sera de Queralt, co-
negut amb el nom de Solá de Sant-romá. Encara
que no sigui possible veure els cims que tenim
a la part esqueffa, el camí és llarg peró distret,
alternant plans i desnivells suaus, fins a un
collet on tenim el control B.

Hem deixat el camí de lrs Colomines i
s'arriba enfront d'un alt cingle anomenat Grony
de Miralles, de 870 m, inici de la serra de
Miralles, punt més enlairat i vértex geodésic,
superior al cim de l'Agulla Grossa, més conegu-
da i sovint identificada amb el Grony. Un via-
rany ens porta directament a un grau que hi ha
entre I'esmentat cingle del Grony i la darrera
muntanya de la serra de Queralt, que ens queda
a I'esquerra. Ple de vegetació, aquest grau puja
fortament entremig de lloses de pedra, on s'es-
corre aigua en temps de pluja i s'acaba en el
coll del Bord de Termes, on hi ha els límits de
Tous, Bellprat i Miralles. Aquest lloc és el punt
més oriental de la marxa d'enguany.

Tornem un tros en direcció a llevant pel
GR que va al castell de Miralles. El deixem a

la poca estona per anar, per l'esquelTa, en direc-
ció al coll de Caselles, passant per la Savinosa.
Aquest coll marca el límit de Bellprat amb Sant
Martí de Tous i és un lloc d'on es divisa una
grandiosa panorimica de les costes de la Savi-
nosa i de l'Erota fins a Tous. Aqui hi trobem el
control C.

Una vegada passat el control de pas nú-
mero 2, un corriol boscá que segueix I'obaga de
ponent, quasi sempre a la mateixa algada i,
segons una vella llegenda, per sobre d'una mina
que s'inicia en el castell de La Roqueta, fineix

en el coll de la Savinosa que parteix la vall del
torrent de can Santacana i la vall del torrent de
I'Aubreda. Per accedir al castell de La Roqueta
cal remuntar una pirámide terrosa que fa de
contrafort de la part meridional del cingle i
traspassÍrr el Pas de la Roqueta, on la carena fa
escassament un metre i mig d'amplada i a més
d'un li fa venir vertigen. Ja més segurs, des-
cobrim una bonica visió del castell i baixem cap
als seus murs. Una vegada guanyada la part alta
de la fortalesa, plena de vegetació, un corriol
ens porta a Santa Maria de La Roqueta, on hi
ha el control D.

Des de La Roqueta es domina un vast
panorama. A ponent es veu el fondal de cal
Marquet; més al nord, el lloc de Fiol; a tramun-
tana es percep el Pirineu; a la part nord-est la
serra de l'Erota i la de Castellfollit; a llevant
la Tossa i Montserrat i, més a la dreta, la serra
de la Savinosa. La Roqueta este situada a 700
m, en un contrafort de la serra de Miralles. El
conjunt el formen el vell castell completament
en runes, on hi havia la capella de Sant Miquel,

Sant Cristófol de Queralt (1974). Foto V. Carbonell



Castelt de Queralt (1974). Foto V. Carbonell

de la parróquia de
Fiol i formen part
del municipi de Sant
Martí de Tous, to-
cant al límit del
tenne de Bellprat.
Santa Maria, sólida i
actualment en fase
de reconstrucció, era
la parróquia del
terrne del castell de
La Roqueta, esmen-
tat aquest l'any 960,
a migdia del castell
de Tous.
Després, i durant el
mateix any, el cas-
tell termenat de La
Roqueta fou donat
pel comte a Isarn,

fill de Sala, parent del comte Borrell II i que,
segons sembla, I'havia aprisionat a comenEament
del segle X. Aquest Sala és possible que també
fos familiar de Sendred de Gurb (que tingué
Queralt) i del seu germá Hug de Cervelló, fills
d'Ansolf, veguer de Gurb. El cas és que l'any
1018 Hug cedia el castell de La Roqueta al seu
fill Alamany de Cervelló. L'escut d'aquest lli-
natge es pot veure sobre la porta de Santa Ma-
ria, església que trobem docurnentada des del
1168, mentre la capella del castell ja era edifi-
cada pel mencionat Alamany i consagrada pel
bisbe Oliba de Vic l'any 1043. Els Cervelló
cediren La Roqueta a Santes Creus el L226 i el
lloc passá al monestir per donació testamentáLria
de Guerau de Cervelló el 1229.

Les afrontacions d'aleshores eren: Mira-
lles, Queralt, la Goda, Fillol i Tous. El 1311
fou signat un conveni entre l'abat de Santes
Creus i Pere de Tous per definir els límits dels
respectius castells. Poc després, el 1358, el
terrne de La Roqueta tenia afocades 16 cases.
La crisi agriria i la pesta del segle XIV van
comengar a minvar extraordináriament la demo-
graña de la contrada i La Roqueta ja no va
aixecar més el cap. Mentrestant, l'abat retorne
I'església al bisbe de Vic.

Ja en el segle XVII, passa a ser sufragá-
nia de la parrdquia de Fiol, fins que l'any 1840
quedá incorporada a la parróquia de Tous. Del
castell de La Roqueta sols en queda un pany de
paret amb dues finestres i les restes de Sant
Miquel, conjunt emplagat sobre la roca que lii l'antiga església de Santa Mana, que depenen

Castell de La Roqueta (1976). Foto V. Carbonell



doni nom. Millor sort ha tingut Santa Maria,
construcció tardana del románic, feta amb car-
reus grossos del tipus rural de finals del segle
XII, semblant a la capella de Santa Maria de
Bell-lloc de Santa Coloma. En nombroses pedres
s'obseryen els senyals dels picapedrers. L'actual
temple és una nau molt reduida rematada en
absis semicircular a f interior i poligonal de nou
cares a l'exterior, amb tres grans finestres de
doble esqueixada en els panys del polígon, amb
una línia superior de ménsules llises. L'arc
triomfal és de doble columna per banda, amb
capitells i alguna decoració. La nau resulta quasi
quadrada i la volta és gótica. Existeix l'opinió
que, d'origen, l'església tenia doble llargada de
l'actual nau, la volta de la qual devia ensorrar-
se. La reconstrucció reduí aleshores el tamany
cobrint només el tram que resultava amb una
volta de nervadures gótiques. També referen
part de l'absis i degueren obrir la porta lateral
de migdia, on es veu l'escut dels Cervelló, que
representa un cdrvol passant amb dues banyes
llargues. En l'interior es pot observar una pedra
on hi ha una águila esculpida, de la qual des-
coneixem la procedéncia.

Abans del 1936 encara vivia gent a la
rodalia. La vocació a Santa Maria, venerada sota
l'advocació del Remei, aplegava els fidels de la
contrada que hi anaven a fer vots. La resta de
I'any era tancada. L'any 36 fou incendiada i,
malgrat la solidesa de la construcció, comenqá
a enrunar-se" Avui, fora de 1'església, la resta és

abandonat i en runes. Queden parets de la recto-
ria, la casa dels ermitans i del cementiri, que
serva el darrer enter.
rament de 1930.

La reconstruc-
ció actual ha com-
portat 1'arranjament
del camí d'accés des
de la carretera de
Bellprat a Tous.

Des del segle
passat, el castell i
els vuitanta jornals
de terra són de
propietat particular.

Com en altres
llocs propers, a La
Roqueta hi ha lignits
que afloren a la

superfície del terreny i tenim notícies de l'exis-
téncia d'una explotació de carbó a l'Erota, avui
abandonada.

Eixim de La Roqueta per la part de tra-
muntana i baixem per corriol fins a la pista
d'accés que arriba ací per la banda de cal Magi-
net. Hem de deixar aquesta calEada per agafar
l'antic camí de La Roqüeta a Tous per l'Erota,
en part desparegut per la invasió dels camps de
conreu que cada dia són més grans. L'Erota és

una gran collada presidida per una masia en
runes, I'accessibilitat de la qual ha permés que
els camps siguin ben cuidats. Partim de l'Erota
per la carena del nord, a llevant de cal Marquet,
entrem al bosc i més tard descendim vers po-
nent per cercar un camí que ens porta fins al
torrent de can santacana, que passem a gual per
un lloc estret i enclotat, pujant a l'altre costat
per uns esglaons excavats en l'argila relliscosa.
Seguim per la part esquerra de la riera, on
aquesta ha obert un ospectacular gorg que rep
l'aigua d'un salt que cau de la timba. Al costat
de la riera tenim un camió avariat fa molts
anys. En aquest lloc hi posem el control E.

Mamem d'aquest conffol seguint la riera
fins a l'aiguabarreig amb la Rasa Gran que aflu-
eix per la part esquerra del torrent de can San-
tacana. Com aquest, també porta un bon doll
del preciat líquid i així mateix I'hem de tras-
passar a gual per sobre d'una superfície enllosa-
da. A l'altra banda assolim el camí de Fiol que
segueix paral.lel a la Rasa Gran, on existeixen
alguns bonics tolls i petits horts. El marge dret

't
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Santa Maria de La Roqueta, sense restaurar 097A. Foto V. Carbonell
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del camí está curull
de cargols que van
quedar enterats pels
moviments de terres,
perd no són fóssils.

La riera ve de
la part de migdia,
procedent dels fon-
dals de cal Calaf i
de cal Maginet. El
nostre camí s'aparta
de la Rasa Gran i
s'acosta a cal Tiá,
masia en runes.
Deixem aquesta casa
a má dreta i el camí
de Fiol va en direc-
ció a ponent. Hi ha
un tram del tragat
que ha estat ocupat
per un camp de
sembrats i hem de
bordejar-lo per la dreta fins a retrobar-lo altre
cop més prop de Fiol. Es comenga a percebre
que la zona rep visites periódiques per cultivar
les terres, amb una gran bassa plena d'aigua,
horts, un safareig i profusió de canyes. Nosal-
tres fem diverses retallades de camí i seguim
drets cap al poble per un camí antic, mig tronat,
que devia portar directament al caseriu i que ara
ha quedat abandonat al costat dels conreus que
tenen els pocs habitants de Fiol. Creuem la
carretera de Bellprat a Tous i pugem a la pobla-
ció per una drecera que fa cap al camí que ve

de Bellprat a Fiol, just a les primeres cases. El
terreny que trepitgem és ple de pedra de guix,
d'alabastre de color blanc pur i de quars, també
conegut per sílex. Aquests afloraments naturals
en superfície han donat lloc a un taller de sílex
de cal Tomás de Vilaseca, masia propera que
s'albira des de dalt de Fiol per la part de Tous,
on també es troben clars indicis d'hábitat d'una
etapa del Bronze Mig-final i també d'un Ibéric
Ple. En aquesta antiga vila de cal Tomás es
poden veure les restes d'una portalada de la
capella románica de Santa Maria. Travessem el

poblet pujant per
estrets carerons 1!

passant per entremig
de diverses cases en
ruihes, fins a l'es-
glésia, que esü
situada a migdia del
caseriu, on un xiprer
ens dóna la benvin-
guda en senyal d'a-
colliment i aixd ens
obliga a deixar el
controlFalaplace-
ta.

Fiol (o Fillol) es
trobaaTl0md'alti-
tud, al sector de
ponent del terme de
Tous, format per

Una vista de Sta. Maria de La Roqueta, restaurada (1990). Foto V. Carbonell

Escut tlcls Ccrvcllri (1976). Folo V'Carboncll



L'absis románic de Sta. Maria de La Roqueta. Foto V. Carbonell

unes poques masies i centrat per l'antiga esglé-
sia parroquial de Sant Cristbfol, abandonada des
del segle XVII. Sobre la porta actual s'observa
la data de 1741. L'antiga capella es trobava al
costat del castell, documentat des de I'any 1162,
domini dels senyors de Cardona, els quals con-
cediren el dret de formar municipi el 1576,
perdurant fins al segle passat. Santa Maria de
La Roqueta, que es veu des de Fiol, en fou
sufragánia fins l'any 1840. El castell estava
situat al cim, darrera les cases. El 1162, Pere
Bernat de Vilademáger, castlá dels Cervelló,
llegá el castell de
Fiol i l'alou dels
Omells (a mig camí
de Bellprat) a una
filla seva. Quan Pere
de Queralt féu testa-
ment I'any 1166,
deixá en franc alou
el castell de La
Goda a una gerrnana
i Fiol a I'altra, la
qual estava casada
amb Pere de Banye-
res. Diversos per-
sonatges portaren el
nom del castell i
poble, enffe altres
Raimon de Fillol
(1187) i Bernat de
Fillol (1202-t230).

En el segle XIII eren
més d'un els cava-
llers que deien tenir
el castell; s'establí
un plet entre Ermen-
gol de Banyeres i
Esquiu de Tous.
Perd el veritable
senyor era el de

Queralt, almenys fins
al segle XIV. Des-
prés passá als Cardo-
na i aquests, l'any
1381, van censar 18
focs en el terrne.
Quan el duc concedí
el dret de formar
municipi, a Fiol
només hi havia set
masos o cases. El
1960 el poble tenia
96 habitants disse-
minats. Actualment

hi viuen dues famílies i consta alguna casa
arranjada que serveix d'estada temporal. L'acon-
dicionament de la pista Bellprat-Tous potser
donará una mica més de vida al veihatge.

De la plaga de l'església sortim per donar
la volta a la rectoria i pujar per la part del
darrera, on sota mateix del turó del castell s'a-
gafa el camí del cementiri. L'antiga ruta de
Bellprat i Queralt és carenera i fa costat a l'O-
baga de Fiol situada a la dreta del camí.



Una vegada
passat el cementiri,
la caretera nova és

a l'esquerra i Ia
fondalada del torrent
de l'Infern a l'altre
costat. Quan la care-
na de la serra de
Fiol fineix, el cami-
noi baixa fins al
camí vell de Bell-
prat, que deixem de
seguida per descen-
dir fins a cal Bor-
rassó per la partida
de lrs Cubelles. La
masia de cal Borras-
só i el veí Corral
Nou estan emplagats
prop del Clot de
l'Infern. Una ramifi-
cació d'aquesta clo-
tada l'hem de creuar
per un lloc on les aigües han cavat un profund
sot i la timba té més de 20 metres. En la masia
de cal Borrassó, de cara a migdia, hi tenim el
control G.

Encara que tancada, els conreus i els horts
propers ens indiquen que la casa está adequada
per fer-hi estades sovintejades.

Hem cercat un corriol del bosc per deixar
de banda les terres sembrades i finalment s'ha
pogut arribar a un camí ample que puja amb

t

Cal Borrassó, amb els camps coberts de neu (1990). Foto A. Segarra

fort pendent fins a unes altres terres conreades
que hi ha a la part de migdia de la casa. Des-
prés, un corriol carener es fica dins del Bosc
Fosc i no es deixa fins dalt del serrat de cal
Carrró, on pássa la carretera dels Omells a cal
Cartró. Aquest camí carener de la serra el fem
en direcció a ponent. A la dreta tenim la fon-
dalada de l'Infern que s'alimenta de la font de
les Geres i altres brolladors de I'obaga, mentre
a l'esquerra hi ha un gran altiplá dominat per la
masia. El bosc queda encara més alt i més a

ponent. D'aquest altipli neixen diverses fonts,
com són la del Ruc,
dels Esclops i, més
avall la de la Salada,
que donen aigua al
torrent del Ruc i al
dels Esclops, que
baixem fins al tor-
rent de cal Gol.

Cal Cartró és un
veritable caseriu molt
ben situat i en altre
temps devia viure-hi
més d'una família.
Ara sembla que no
este oberta, peró hi
deu anar cada dia el
pagés per cuidar les
terres. En el camí
d'entrada a la hisen-



da, hi tenim el control H.

La carretera que puja de Bellprat a cal
Cartró ha estat darrerament arranjada i ha deixat
d'haver-hi el fang que, a partir de la casa hem
trobat més amunt. El recoregut per aquesta
pista pel costat de les Guixeres va davallant poc
a poc cap a migüa i es torna carener. El pai-
satge es va obrint cada vegada més entre el
torrent de Riudeboix a ponent i el torrent de
can Gol a llevant. En el primer hi ha la font de
Regueral i en el segon la font de cal Gol. A cal
Sanahuja retrobem la carretera a Tous i la se-
guim en direcció a a Bellprat que ja veiem
proper. Després de passar un altre cop per sobre
la riera, entrem en el poble pel cantó de ponent,
per l'antiga entrada de Santa Coloma.

Els carers de Bellprat estan pavimentats
i s'hi ha construit algunes escales. El conjunt és
prou bonic i I'arranjament de les cases li ha
donat relleu. El poble avui fa goig i és aco-
llidor. Passem pel davant de l'església i per sota
una porxada accedim a la plaga on tenim l'arri-
bada.

Per fer aquest relat hem d'agrair I'ajuda
i col.laboració dels components del grup de
marxes, així com l'especial pafticipació de I'a-
mic Ordovás i d'en Vidal de ca la Mariona.
Menció a part mereixen les atencions que hem
rebut del nostre cordial Salvador Palau "Galo".
Moltes grácies.

Viceng Carbonell i Virella
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QUADRE D'HORARIS. QUII.O!.TETRATGE I

indret

)OOOII Mama Social d' Orientació i Regularitat per Descripció
XVm Mama Intersocial 03 de Marg de 1991

agrupacló
excurslonlsta

C¡rry Oo¡n¡rt a / T.l. t0ll2l7
v¡trlpv. ¡ h G.fltú (Bac¡b¡¡,

talaia
XXXXII r,lARxA D'ORIEÑTACIO PER DESCRIPCIO DE L'A.E.TALAIA 3.3.1991

PUNTUACIO

temp8 temps
real neut. oflcial punts promJ.g

SORTIDA

Control A

Control B

Control C

Control D

Control E

'Control P

Control G

Control H

ARRIBADA

BELLPRAT

CasteLI de Qucralt

Bosc Negre

Coll Can Caselles

ErmLta Ia Rogueta

Torrent Santacana

Fiol
Can Borraasó

Can Cartró

BELLPRAT

3076 48'00'

2926 35'00'

2032 34'30¡

925 20'00'

2318 35'00'

1768 28'00'

1186 23'30'

24s5 36',30.

2484 29'30'

4g; 'oo.

th 10- oor

3s'30'

21'00r

45'00'

29'00"

33'30'

37'30r

30'30 i

96 3,845

140 5,016

7L 3,586

42 2,775

90 3,974

58 3,799

67 3,791

73 4,036

61 5,052

0'

35'

1'

1'

10'

1'.

10'

l'

1'

19470 4h 50'- th 00': 5h 50'- 700 4,o28
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rTltrXA TBCIÍICT D'ORGITIITZACTO DE IA UARXA
.t

eontrol tle SOR[fDA:-.Salvador Buüf , Llufs Forgas, llonl §agarra

@ntro} A : -Rarcn IóPez, iIo€ep ![orras, Delfl.na Garcia,
Paca Sinchez, Rosa Raventüe

Control B : ilosep !l; Atrso, Xavier Capdet, D,olors Laca-
sa, Llufsa Fargas

Control C : --llarina tiassó, ilosep Ell'§, Roser Grlfoll

control D : Blanca Forga§, vLctórla carbonell

Control B : tlanel Vl.dal, Rarcn casasrcá¡|es 6¿rr,rg!.

eontrol f ! Andreu uaLeto, l,laria Aragonés

control c s iloaep t{. sA¡ichea, Petri'Párez,f:Xd¡ú"1.:ffi
control H : üoán'liafté, Pllar Bertran-TAratotlb*

Control AnR.fBADAs sáIvador Butf , Pitu B1anes

controls de Pass í:::l l:I?:"."

Bqutp que obra l¡arr.a: Vlceng Carbonell, EI GAIo, Clsco Ayala

Equlp eeconbna¡ üa+jerrgg, Elsglelló Jl3+t UA@T,í

Equtp Claesifleació rápf.üa: Llufs Forgas, TonL sagarra

Squtp reÉIbñsable estrorzar: Pltu Blanes, PLlar Elias, lf.Cat¡e

3:3ü3", 
Il.caae Barceló, virtut

Enclrrecs ¡»el dlnar a Santa Coloua de Queralt: llanel Vidal

Altres ajudes: cEAl{, €n un ¡»as deter:rLnat de Ia ttrarnca

OnClffrZ¡CtO: @t P DE IIARXES
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L7

20

zb

2q

34

57

3E

45

4b

47

49

51

E3

53

57

á7

s
65

6A

69

7l

I'fij

'ii'tL:

r,¡,
¡I.

..t*

,,i::

,,8
':,4.
'.,é
;..,
:-F'
.r,:1

,E
. .:,

,;.?
..1:r

fo

11

t2

13

14

15

16

17

1B

1?

?0

21

22

2§

24

2á

49

72

23

7á

63

7L

4l

{á

á4

áB

54

4L

55

76

52

á1

59

ñElLt

43

46

77

10

20

2á

4E

I.IANUEL I'IONTOLIU
JTISEP SERRANOS
ABUSTI POtrH
PERE FERNANDEZ
JCISEP PLANAS
ROSER T.IUELA
ORIOL TOLEDANtr
AIDA TtrLEDANO
ANTONI EAT.IPILLO
JOFRE CAT'IPILLO
JORDI ¡'IONTOLIU
SERBI FLORENCIANO
JTIAN SIVILL
ANTON PENNA
PERE trOROT'IINES
ASSUI'IPTA BñIG
PERE T.IA§DEU
BRIOL VENTtrSA
ELISEU OLTRA
JT}SEP I'IA. SERRANtrS
MARtrELi LINA SII{ON
PILI I.IELENDEZ
JASEP SABRIA
I"IItrUEL A. IBAftEZ
JO§EP I'la. CASAS
VICTORIO CARBONELL
JOAN TOLEDANCI
ISABEL RBI'IEU
JÍTSEP BERTRAH
SILVIA BERTRAN
JOSEP CANDELA
JORDI CANDELA
BENITO SANCHEZ
§ANDRA RUBI
IIáVID SOLER
I.IAITE BAEUEDANO
VItrKY FLORENCIANO
MI]Ii¡TSE SENDRAS
I.IONTSE BARTI :

TINA I'IOYA
JAUI.IE EUII'IERA
FINA ROIG
CARLES }IIJNTS
trISCO }.IEDINA
I.IANEL ¡'IONTIILIU
ANNA SANCHEZ
i.IIREIA ARNAL
SUSANNA EUI¡'IERA
NEUS SOLE
ARTURtr I'IT}NTANER

39.

4L

¡[3

cunssrrIcncro ne t-F w*+cifitrü#iñf$ÉiisÉ¡stü:

73 -'r.

-rá§\
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ORDRE DORSAL EzuIP PUNTS

26 18 JORDI LOZADA 73
IS#IBEL GARCIA

27 3? ANTT]N I.IARTI g1
I.IARTA trASTELLtr

2g 44 trARLgTA BORREL ?CI
ANNA I.IARIA AYZA

2q 37 XAVIER EALOFRE 90
,DS.ORS §ORIANO

30 37 JOAN 6El.tEZ ?1
RUT RIBáS

5I Tá SANTIAGT] BAOUEDANB 99
BLAhItrA EALOFRE

32 29 JI¡sEP l,la. HORAGA§ 115
IIfiA BERTRfÚII

33 7 ELISABET I{TRABAS I Tg

eaurps -Ret¡ÁRrs 
xAvrER FI'RAGAS

Eqrip 3O. ISIDRE RIÉUAL - TERESA FUSTER (9O FUNTS)I
E+¡ip 51. IDOIA ARtrHILLA - ANNA I'IORILLAS
Equip á6. §ALVADOR ARTIEAS - B.JILLEI{ I'IESTRE
Equip á7. T.IANUEL SORIANO - DANIEL SORIANO
Equip 7O. HANTSE trALLEJON - ANNA l.la, RODRIEUEZ
Equip 75. §ERGI I'IARTINEZ - OStrAR SORIANO

NBTA: * No entra en classificació per$ll nonés ha arribat un
membre de I'equip.

I §ERAN EUARDONATS EL§ 10 PRIT.IERS CLAS§IFItrATS.
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cr¿ssrrcrc¡ó INDTyIDUAL rNTERsocraL DE r,1r

xyllr MARXA o'onrxtngó prn opscnpc¡ó DE L,A.BTALNA

nquiP

I 33 Joaep llm - Cilia Montrrer
2 E0 ¡odl (hnlt - Impa C¡ralt
3 78 lordt Sdl¡¡ts - Bl¡ti¡ Scucu¡¡
4 U lfiqucl Ct¡recases - Ii{oúse Ribas
5 60 Mel V€on¡ra - Clüia Riba
6 5E Aúon Gúmcz - Tercsa Moruñn
7 53 Rmcr A¡ola - Núria Gómcz
8 56 Fraccsc Lüces - Ann¡ l¿ffiue
9 5l Uag¿¡ten¡ Escal¡ - M.Lf,ufsa Domtngo
l0 62 )kvler Dour0¡rcdr - Fere Casals
ll 15 lfiqucl Palet - Cada Palet
12 38 Joscp M. Roüem - Ard¡eu Ga¡cia
13 D Joan Doméoech - h¡e Casals
14 9 M"Pitar ñwes - llaruel Aparici
15 36 lÁmtscúra Gil - Amade¡ }lcas
f6 Y Vierry Primo - Tor¡i ldomüs
17 n lom Gimé¡rc2 - Anoni Frmoo
18 32 Cimcr Aymamf - Elisa Tomas
19 3 MJr{ar Aparici - Elcna lvfi¡ú
n 28 Buic Vrvcr - Sergi López
2l l7 Joan }ff¡ú - Müt¡l Ventós
?2 69 Jo§€ñna Planas - Floarri Vila
23 22 Tercsa Scgucr - Joscp Ctwúez,

Ia¡me Llcnas - Xavi€r &¡bmell
Mü¡ ¡tlonbliu - Joscp Serra¡¡s
ACusú Foctr - Perc Rrnández
Rmer Muela - Josep M. Ptfltas
o¡iol Tolcdano - Aida Toledam
Antoni Curpillo - Joñe Campilto
Jordi l[omoliu - Scrgi Ftorcmciam
Joan Sivill - Anoni &rma
hrc Comni¡es - As$mpa Baig

Em Masdcu - Oriol Vemsa
E¡iseu OI¡a - Josep M. Scrranos
Xavier Sena - A¡n¡ Llonos
Joan Messip - l,laite GrifEll
LIUG h¡Fl - Conxita Socias

EQT'IP REPR.ESENTANT DE I.A FEDERACIÓ

ll Santhgo Ueuurd - Dar&l Odol

CLASSIUCACIÓ INDTYIDUAL DE LA

XXxItr MARXA SOCIAL D'ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ DE L'A.E.TALAIA

ft
49
72
23
75
63
7l
2t
t2

il
6E
I9
42
I

I
2
3
4
5
6
7
8
9

10
ll
t2
13
t4
15
16

65 lom Sans - MeiE Oslló

A.E. TALAIA

It¡nt§

m CEP Vilúanca
2l StViEs Horrs
Tl @ Vilúeca
29 CN.trualada
29 CN.§uahda
30 }áoli¡s dc Rei
33 lrlotins de Rci
35 Molins de Rei
39 tvlolins de Rci
39 CEF Vil¡ñanca,m C8.Ter¡¡ssa
42 L'H6pitalct
43 CEP Vilúanca
49 IJEC Snts
51 UEC SmB
55 L'Hospitalcr
55 L'Hospitalct
57 IrEC San§
57 tEC Sanb
78 t EC Sants
E0 UEC Sams
El IJEC Comelll
107 L'I@italet

14 t¿ UDió
t7 Tal¡ia
20 Talaia
26 Talaia
29 Talaia
?4 Talaia
37 Talaia
38 Talaia
39 Talaia
39 Ls Unió
4l Talaia
43 Talaia
U tr Unió
4 La Unió
4 La Unió
45 La Unió6 Jodi TiiUas - Jordi Llcó
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4 An¡oni l\{árquez - Josep R Fu€n&§
54 Marcetlina Sim6n - Pili Meléndez
55 Josq M. Casas - Victorio Ca¡borell
4l ltf[uel A. Ibdñez - Joscp Sahri¡
43 Vicky Florcrrciano - Mortse Se¡dra
76 Joan Tolodarp - Isabel Romcr¡
14 Elvira Diu - Xavier Planas
52 Joeep Bertran - S0via Bertran
6l locp Candela - Iotdi Cantlela
45 Alex Diaz - Mor¡tserru Ramos
25 &vid §oler - Maite Baquedano
4l Franoesc Alcaraz - Encarna Grifell
46 Monsenat Barti - Tina Moya
l0 Ca¡t€s Murir - Cisco Mdina .

26 M¡eia Aroal - Susuma Guimerl
37 Joan Gómez - Rut Ribas
48 'Neus Solé - Aft¡r Moritarier
18 Jordi I¡zada - Isabel Garcia
¡m Eva Bolafb - Eva Cabud
39 Marta Csstelld - Antoni Mard
57 Dolors Sodarp - Xavier Galofré
4 Cütota Borrdl - Anna M. Aya
30 Isidrc Rigual - Teresa Fusté
16 Santiago Baqucdano - Bla¡pa Galofre
2§ f,fariel Monoliu - Anna Sáncltez
29 lpmacr¡lada Bertrar¡-rosep MMoragas
7 . Etisabet lvÍoragas - Xavier Moragas
3l ldoia Archi[a - Ailia Morillas
66 §alvador AÍigas - Gulllem Mestre
ll ldan¡el Soriano - Datiel Sodano
70 Montse Callejón-Anna M.Rodrfguez
n Jarme Guimeri - Fina Roig
73 Sergi Marlncz - Oscar Sorimo

A.E. TALAIA

t7
18
t9-
20
2t
22
23
u
?5
26
n
2E
29
30
3r
92
33v
35
36
37
38
t9
N
4t
42
43
4
45
46
47
48
49

45 La Uni6
45 Talaia
46 Talaia
46 Talaia
47 Talaia
48 Talaia
49 La Unió
51 Talaia
53 Talaia
56 La Unié
57 Tal¡ia
5t La Unió
5t Talaia
68 Talaia
7l Talaia
73 Talaia
73 Talaia
75. Talaia
t0 I¿ Unió
8l Talaia
90 Talaia
90 Talaia
9l Talaia
99 Talaia
99 Talaia

. 115 Talaia
118 Talai¡
Retirats
Retirats
Retirats
Retirats
Retirats
Retirats

CLASSIFICACIÓ

XVItr MARXA INTERSOCIAL

Nom dc l'enüEt

I CEP de Vilafranca
2 C§^ Moüns de Rei
3 C.E L'Itrospitalet
4 IrEC de §ants
- C-E StVieng dels Horts
- CN. Igullad¿
- C-8. Tcnassa
- t EC de Comelll
- Represenune de la Federació

TOTAL: 8 Entitac panicipams

PER ENTITATS DE LA

D'ORIENTACTÓ PgN DESCRIPCIÓ

R¡ntsEquips participants

86
98

150

',*

4
4
4
6
I
2
I
I
I

EQUIP§ : 24
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BIBI,IOGRAT'IA

Gran Enciclryüdia Catelana

rn6.

CasEUs ¡oml¡tics, Gtri¿
V. BT,'RON.
1989.

Invcntri d'esgÉsics. Vol. 16, fuoia.
LIrr. GAVIN.
1984.

El casotl i l'csglésia dc h Roqucta.
F. NAVARRO i FERRE.
Tous, l9tGtl.

Ia Roqwta lloc dc Müc&
Itf. ALBAREDA,, al pqiitdic IGUALADA
l98l-t2.

Santa Mria dc Ia Roqpct&
Col.lécció da Goigs '§úto Bolllia", trfu. 45.
1963.

El §cnyciu do Sanes Gtr¡$
Euftmit FORT i CICCiLJL
tn2.

Itirpruis pcr l¿ wnrca dÉ I'Anoi¡.
I,l!3:Bcllpat, 1982
lS 11: §ant Mud dc Toru, 19t7.

Esglésbs rcmlniqrcs c¿t¡l¡ncs, Gui¡-
V. BURON.
1980.

Els nmsCe lhc dc Caulunya
P. BAIáÑA i ABADIA"
19t9.

J. ET{RICIT
Estal ntim. 1, p¡9.15. Igua¡¡dr, 1989.

Full 390 Ccnrcra 1:50.000
Gran Gcoeraña Cmscal do Cmlmya. Vol"s. Full 391 l8¡uhd¿ 1:50.00.
1982. ItÁaükt, lfla.

Els &sÉlls G(al¡ns. Vol" V. lvIapo Ancosa-Bruftgun)'¡. í:25.000
C¡srl¡s dc Qmalt, La Roquea i FbL Ed" ItÁontbl¡nc-Mutin

Barelon& 196t

I}lapa Qrralt-Mirallcs-Toosa do lttorith¡i-Coll
Bas&ircs. l:25.00
Oub Bxcr¡r¡ioni¡a Pfuea¡ic,
Ba¡elona. 190.

I¡s v¡lls &l Gsi¡. dcl Foix i do ltfiratb¡.
J. IGLE§IES i .l SAI{TASUSAGNA. Ortorttomapcs dcl Serwi Cutogrific & la

A.E. TALAIA

CARTOGRATIA

lárpa dcl Scrvicio Carbgrffico dcl Ejácib.

Gcncralitat de Catalunya, 1:5.00.
39G,ll{,7, 8;
390.12{,7_g;
301-01{,7, t.

Coberta: ilosep ll. Also

12 rel9l
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t.
{

Una vegada més sta complert
I'objwtiu de Ia celebradó de la
Mana Social. L'edició d'eogua¡ry
ba propiciat el corcirem€nt del
poblc de BeJlprat i de molts altes
llocs.del scu tenr¡e que aomula
un ampli bagaqp hisbric de més
de mil anys.

Es tracava de la rtprcsa d\rna
acüviut amb mola úadició social
quc ha hagut de fer ftont a l¿
dissortada abséncia de l'bomc que
més la va intr¡ls¿r. L'equip orga-
ni¿ador stu esñrgat pe¡qué
aquesta abs¿ncia no fos p€rc€pd-
ble des d'un pmt de üsta técnic
i, si judiqpen els comenu¡is,
sembla que ho ha aconseguit

Aixf, doncs. el propassat dia
3 de marg, als volts de les vuit,
sortia el primer equip de la plaga
dcl poble esme¡tat i desaparcixia

8.tEnt (t9r5l Foto V. C¡rtNl

-.#l .{
si 8=#i 58

I 
-¡!E*ii d <

{{i ül

XXXIII MARXA
D'ORIENTACIó I

REGULARITAT
PER DESCRIPCIó

tot seguit diru I'espessa boira que
tot ho eo¡erbolia. Aquesrcs cordí-
cior¡s adr¡erses anarcn millorant en
el decu¡s de les horcs.

L'itirrcrüi scguia c@ al faldar
de la serra de Queralt i per la
canerada ascerderrt ftia cap al
co[et del Castell, molt a pop de
la capella romlnica de Sant Jaume
i que, rt val ¡ dir{p,es mba en
una fase at¡rada de r€stat¡ració.
En aquest priner conuol s'oferia
als marxadors ¡¡n csor¿ar gran¡t,
per bé que hom fo¡ rma crfüca
per la deqroporcló de¡ tall amb cl
poc pa que s'oferia" IIom rcuia
des d'aqú l¿ lliure possibilitat
d'ascendir a les prcpercs rcses del
castell.

El rcconegut rguia plarer per
I'obaga del §an Romi i en direc-
ció a llevant fru acostar-sc al

Grmy de Mirall€s. Eo rm prrt
daerminat es prjava rm grauet i,
més endavant, es ftia cap al collet
de Can Caselles. Després es falde-
j{va un ü¡¡ú ñns al coll de ta
Savimca L seguidameaq s'enfila-
va la ca¡ena per supcrar el restrin-
grt pas de la Roquea, on uns
quaús companys del GEAM asse-
guraven el dnsir El Castett i
l'ermita de la Roqr¡ete e¡e¡r indres
que mercixien a¡erció i que en el
rclat cmplem€ntari gueden ben
doo¡mentats. Vora I'ermita hi
havia.el control D.

. Es davallava bt §eguit cap a la
serra de I'Ero¡a i, després de
diverse.s bifu¡cacions, es feia cap
d Uit del ton€nt de Ia San¡acan¿
DesprÉs s'obria pas dreh¡Eram€ot
cap q Fiol, fins ¿ I'erilairada qs-
glésia del poble m s'havia sih¡at
el mnt¡ol F. Se seguia rn bon

Eos la canna ab@§ de
davallar fr¡s a l¿ ma-
¡ia de Cu Borrassó
or¡rol G. Encara una
dañera E¡jada fiDs
assolir cl camf carwr
de Qn Qrüú,, la qual
se seguia fins molt a
la vora d'aqucsta ediñ-
cació i on se situava el
dar¡er cor¡trol abans de
I'arribod& I¿ marxa
finia r¡n cop traspossat
el poble en el mateix
üoc on s'h¡vie iniciat,
dcsprÉs do recórar
19.470 mems en un
Ernps ideslitrat dc 4
hores i 50 mtuus i
r¡na hora justa de
tEnpe neutralieat
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' Els contro¡s foren integras pen

Sortida Bellprau Salvador Buú,
Toni Sagarra i Lhfs Forgas.

A- CasEll Qucralc Ramon Lópea
Josep Torras i Paca Sánchea

3. Bosc Negru Xavier Capdet
Josep lvf. Also i Dolors Lapas¿

C. CoU Caselles: David Vidal i
Rca l,f. Simóú"

D. La Roqueta: Bla¡rca Forgas,
Victória Ca¡tonell, Lfdia Farrás i
Rma lvf. Fariol.

. E Barr.Sanacana: Marel Vidal,
Ramsr.Casas i Ca¡tes Gdmez.

F. FioI Andreu Usieto, Maria
Aragonls i Gemma Capdet

G. Can Borrassó: Josep M. §tuF
ctea Peui Férc2 i Paquita Albet

H. Cafi Carró: Joan Maflé, Püar
Bertran i Josep Torr¿s.

Anibada Be[praü Toni S4garra
virtut Castro i Blarca Forgas.

Cont¡ols de pas: Jordi Forgas,
Iosep Juüá, Marta i MonBerrat
Sagana i Jrilia Ferrer.

Alres equips:

Equip inscripcions: M. Carme
Barceló, Virafi Castro, Jani Fer¡er.
Equip obrir marxa: Viccng Caúo-
nell, Cisco Ayala, Iosep Calüo-
r¡ell.
Equip esoombn: Jani Fener, Toni
e¿srclló, Jodi Marú.
Equip ordenador: Uufs Forgas,
Salvador Butf, M. Carme Bareló,
Anbni Ordovas.
Equip la Roquetfi Jaume Solec
Isabel Gimerez, Moists Casado.
Equip esmorzar Piu¡ Blarps, Pilar
Elias, M. Carme Sagarra"
Responsable dina¡: Manel Vidal.

Q¡eda palls quo l'organització
d'una marxa és una labor comple-
xa i panicipativa. Tott¡om és molt
important dins Ia parcel.la de rcs-
ponsabiliut que ocupa i si man-

qu& la volunht d'aqueses col.la-
boracius ben rcgur Ete rn ob.
tirdrfem el fi desitjat.

TamH s'han materialiE¡t les
mvet&r técniEtes que ja ptte-
nfem int¡oduir I'my passat per
primer mp s'ha aconseguit que
tots els rellotges maq¡¡essin el
mateix segon durant tota la marxa
ftü aquest que ha conribuit a
donar més credibilitat al rcsultat
fnat més encara amb l'4reciació
quc s'ha fet del mig minut qei-
e¡n que per primef cop a Catalu-
nya- que, mitjangut un¿ uula de
transformació horeria, era tradult a
un número er¡ter. També s'ha
diryosat d'un ordinador, insal.lat
a casa l'ffioves, que ha pcrmés
diqosar ben aviat d'una primera
classiñcació prwisional.

Ia participació ha estat accep
table, malgrat la davallada rcspecte
I'any passar Hi ha cont¡ibult I'es-
cassa paticipació forana, contrapo-
sa¡rt-se amb una bona inscdpció
d'embit social D'un total de 73
equips partisipants, 5 m pogueren
acabu la mana; 28 d'aquests
equips rtpesentaven 7 €nütats
foranes. Dins l'ámbit local, ll
equips pertanyien a la Unió Vila-
novina i 34 ho eren de I'A.E.Ta-
laia- L'equip representant de la
Federació estava integrat per San-
tiago Lleonard i Danid Oriol.

§'escollf aquesta zona perqué

tancava un ampli ventall de mar-
xes precedents dins la serralada
prclitoral, enne el masSs del
Monrclar i la scrra de Miralles. A
la vegada la vila de Bellpnr rc-
pr€sents un lloc de segpoa rcsi-
déncia per a alguns vilanovins i
sembll un bon lloc per iniciar i
ñnir la man¿.

oins et cryfol d'anlcdotcs,
pod€m esmentar l¡ üfic¡¡lt¡ que
rcprcsenti a algun marxador el pas
de la Roqueta. També, algurcs
perdudes Ere condul'ren a I'aban-
donament, especialment la d'un
equip femenl que m es localiee
ñns bcn bcades les qume i quan
bom ja oomengava a proocupar-se
seriosamenl Ia hem es¡nentat
I'espessa boira de les pimues
hores; també el fury que uob¡ el
ma¡<ador en alguns sectors de la
marxa propicil Ere aquesta sem-
blés m xic mássa ltarga, malgBt
no ser-ho.

A mesura que els equipa ana-
ven conclocnt la marxa, sc'ls
lliu¡ava un rclat complementari,
redactat per en Viceng Carüorrcll
i Virella. Cal esme¡tar la porada
d'aquest mateix dossier, obra d'en
Josep lvL Also. D'altra banda,
també se'ls faciliti un mapa de la
zorn, imprts a quaEe tinrcs, que
pepará expressament per a aq¡es-
ta ocasió n'Antoni Sagarra i Mas.

Antonl Sagarra i Mas

El Pitu Blanes ¡ clnec de les ba¡bocoes &l coritrol d'esna'zar,
sota el cástell de Qr¡eralt Foto: Toni Sagana




