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REGLAMENT

ORGAN¡TZACIO
L'AGRUPACIO EXCURSIONISTA TALAIA organiEa la XXll Maxa d'Orientació per Descripció i

)«XVll Maxa Social.

tNscRtPctoNs
Podran padicipar a la Maxa els qui pertanyin a entitats federades o grups excurs¡on¡stes a partir
dels 14 anys d'edat si bé en companyia d'un adult hi podran participar amb una edat inferior.
També hi podran prendre part tots aguells socis de l'Entitat gue no siguin de la Comissió
Organitzadora. Les inscripcions dels equips, formats per dues persones, Fjodran fer-se a
l'A. E.Talaia, carrer Comerg ne 4, del 't 3 de marg al 24 de marg de 1 995, cada dia de vuit a deu del
vespre. Aquells equips que vulguin participar sense haver-se inscrit préviament hauran de pagar
un valor duplicat per a inscriure's. El sorteig per establir I'ordre de sortida dels equips ündrá lloc a l'
A.E.Talaia el dia 25 de marg de 1995 a les vuit del vespre, en preséncia d'aquells delegats
d'entitats excursionistes que vulguin assistir-hi. Els drets d'inscripció seran de 1200 fts. per equip.

SORTIDA
Es donará al costat del Casal de Tonelletes. El primer equip soñiÉ a les de vuit del mati. Si algun
equip es presentia amb retard a I'hora que se li haüa assignat, se li donará l'ordre de sortida que
determini I'organiEació.

EQUIPS
Tots els marxadors hauran de dur moüilla i el disüntiu d'identificació que els conespongui, sempre

en lloc úsible. Un cop formaliEada la inscripció, només podrá canviar-se el component d'un equip
abans de la sortida prévia comunicació a l'organització iacceptació del canú per part d'aquesta.

Cada entitat pañicipant nomenar un delegat, el qual ser l'única persona facultada per comunicar-se

amb l'organització.

DOCUMENTACIO
El dia 25 de marg després del sorteig es lliurará als delegats de cada entitat la documentació i els

distintius d'identificació conesponents als seus equips. Aquest material també es podrá recollir
abans de donar la sortida el dia de la Maxa. La documentació lliurada consistirá en:

1. Tots els tulls de la descripció de l'iünerari.
2. El full de ruta perqué els contrcls puguin anotar-hi el pas.

3. Un mapa inálit de la zona, imprés a quatre üntes.
4. El reglament de la Marxa.
5. Dorsals d'identificació.
6. Taula de transformació horária.
7. Relat complementari, histÜricogeográfic, de la zona i itinerari seguit.

(Es lliurará l'arribada).



PARADES
Les parades i el temps de descans vindran assenyalades en els mateixos fulls descriptius.A tots
els controls sense parada de descans es concedeix un minut de neutraliEació per compensar la
pérdua de'temps en la marcada d'horaris. Hom considera que els controls de pas no ocasionen
cap pérdua de temps.En cap cas es concediran neutralitzacions extraordináries de carácter
pañicular- Si cal, per al bon desenvolupament de la Maxa, I'Entitat organitzadora es reserva el
dret dhlterar les ja previstes.

CONTROLS
Hi haurá uns controls per anotiar I'hora de pas dels equips. A més de la sortida i de l'arribada, hi
haurá uns quants controls que figuraran esmentiats als fulls descriptius. N'hi haurá uns altres,
anomenats de pas, dels quals no es donará cap referéncia, en aquest no es marcará el full de ruta
si ja hi consta l'anotiació del control següent. Els controls faran l'anoüació a mig minut vengut
segons consta a la taula de transformació
hoÉria. El control no fará l'anotació mentre no hi siguin presents els dos components que formen
l'equip. Els controls s'aniran tancant a mesura que l'equip escombra de l'organització comprovi que
no qued¡ cap equip per controlar.

PENALITZACIONS
Cada mig minut d'avangament o de retard entre l'horari efectr¡at per I'equip i l'oficial es penalitzará
amb un punt. L'omissió d'un control de pas será penalitzada amb deu punts.

DESOUALIFICACIONS
Será motiu suficient de desqualificació:

1. Efectuar anotacions o esmenes en el full de ruta.
2. Alterar la composició de l'equip durant la Maxa.
3. No passar els controls segons l'ordre establert.

4. Realitzar el recorregut de la Maxa, total o parcial abans de la sortida

oficial de l'equiP.
5. Canviar de lloc o amagar les marques posades per l'organització.
6. No portar mob<illa durant tot o part del recorregut.
7. Portar objectes sorollosos que puguin molestar els altres Partic¡pants.
8. Desürü¡ar l'esperit de l'excursionisme, de paraula o obra.

9. Demostrar conducta incívica i produir danys a terceres persones,objectes

o entom.
l0.Endarrerir-se més de trenta minuts en relació a l'horari oficial, en

qualsevol dels controls.

cLASS|FtCACIO
Hi haurá tres classificacions. Dues d'elles seran per equips, obeint al carácter SOCIAL o

INTERSOCIAL d'aquests. Una tercera classificació ho será per entitats foranes.

Tant la classiticaiió general SOCIAL com la INTERSOCIAL s'establirá pel total de punts carregats

a cada equip, de menor a major. En cas d'empat classificaÉ millor:

1. L'equip amb major nombre de controls realitzats amb el temps exacte.

2. L equip que üngui més aproximacions de mitjos minuts.
Per la classificació per ent¡tats es totialiEaran els punts aconseguits pels seus tres equips millor

classificats. El criteri de classifcació será el mateix que l'establert per a la classificació general per

equips.



JURAT DE SORTIDA IARRIBADA
Aquest Jt.lrat será convocat abans de sortir el primer equip participant i en finalitzar la prova.
Estará compost de:
dos membres del C,omité Catalá de Maxes,
-dos membres de l'entitat organitzadora,
-un representant de I'entitat forana amb més equips inscrits.
Aquest Jurat podrá decidir sobre qualsevol contratemps que pugui esdevenir a la sortida o bé a
l'arribada i, davant la possibilitat de suspendre la Maxa, convocará obligatóriament una reunió de
delegats de les entitats participants, ja sigui per decisió del propi Jurat o bé a peüció de l'entitat
organitzadora.

JURAT CLASSIFICADOR
El compondran el president i dos membres del Comité Catalá de Maxes, tres membres de l'entitat
organitzadora i el delebat de cada una de les entitats participants que hi vulguin assistir. Aquest
jurat es reunirá un cop hagi entrat el darrer equip participant a la Marxa i s'hagin recollit els fulls de
tots els controls. S'encarregará de revisar la classificació provisional lliurada pel control d'arribada i

equip de classificació i un cop verificada, fent les modificacions que calguin, fará pública la
classificació oficial sobre la qual es fará el lliurament de premis. Totes aquelles reclamacions per
part dels
delegats dels equips seran ateses al moment de fer-se pública la classificació i en un període m
superior a 3O minuts. L'enütat organitzadora trametrá a cada enütat participant una cópia de la
classificació oficial i puntuació dels seus equips. En cas d'empat en les possibles votacions que
puguín tenir lloc, el vot del president del Comité Catalá de Maxes o el del representant per ell
designat es considerará determinant. A I'arribada hi haurá un llibre de reclamacions a disposició de
tots els equips.

HORARI OFICIAL
Es fará públic un cop hagi arribat l'equip escombra. Havent-se fet públic l'horari oficial, no
será admesa cap reclamació sobre I'horari de pas anotat pels controls.

REPARTIMENT DE PREUIS
S'efect¡ará el mateix dia de la Maxa i un cop el Jurat Classificador hagi fet pública la classificació
provisional, després d'un perfode de temps per atendre les reclamacions. Totes les queixes que es
presentin amb posterioritat als períodes establerts seran ateses i podran modificar la classificació
oficial, per bé que no donaran dret a cap canvi en el repartiment de premis.

DISPOS¡CIONS FINALS
El mal temps no será obstacle per a la celebració de la Maxa; no obstant aixó, @rá ésser
alterada per l'Organització i suspesa si així ho acorden els delegats de les entitats participants
convocats pel Jurat de Sortida. Tots els participants a la Maxa hauran de ser posseldors de la
llicéncia federaüva vigent, la qual comporta una ass€uranga dels riscos d'accident i de les
responsabilitats económiques pels danys causats a terceres persones no esport¡ves. En el cas de
no posseir aquesta targeta, lo qual només será possible pels socis de I'entitat organitzadora,
pañicipants de la maxa social, I'A.E.Talaia no es fa responsable de cap dels riscos indicats
anteriorment. Qualsevol cas no previst en aquest reglament será resolt, segons pertoqui, pel Jurat
de Sortida, el Jurat Classificador, el Comité Catalá de Marxes o la pñpia Enütat OrganiEadora.
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XXII MARXA D'ORIENTACIO PER DESCRIPCIO
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(Cal remarcar als participants que aquest any la Marxa NO está senyalitzada com sempre
amb dues ratlles horitzontals sinó amb dos punts, colors verd i vermell)

DE LA SORTIDA AL CONTROL B

La Maxa s'inicia en una placeta triangular que hi ha al costat de la Societat o Casal del
poble. Agafem el camí asfaltat descendent i passant pel costat d'una rotonda de seguida girem
a la dreta, retombant totalment unes cases. A l'esquerra tenim camps de conreu. Deixem un
trencall de carrer a la dreta. També a la dreta tenim uns horts i el camp de futbol. Passat el camp
girem a l'esquerra, entrem a la carretera i la seguim en direcció a ponent, en sentit descendent;
al davant tenim un rétol que diu: Castellet 3.

Al cap d'uns quants metres, sortim de la carretera i entronquem amb un camí ample, a
la dreta, entre un bosc i vinya novella. El camí retomba tot vorejant la vinya, que ens queda a
l'esquerra. Un moment després deixem aquest camí, que davalla, i enllacem per I'esquerra amb
un senderó confús i pujador. Seguim ara un corriol esborradís entre uns ermots. A l'esquerra
veiem un gran pi abatut de soca-rel. Sense deixar la direcció que portávem, el sender s'endinsa
en un bosquet i hitranscorre una estona; després, sense deixar el sender, sortim del bosc. Anem
paral.lels a un marge que tenim a l'esquerra. A la dreta, unes vinyes.

Sortim d'aquest corriol que ha esdevingut própiament un rasot i hi correm paral.lels per
un altre sender d'herbei i poc marcat. El marge de I'esquerra ens queda ara més separat. Anem
situant-nos cada vegada més cap a la dreta apropant-nos així al conreu de vinya. Passem ben
arran dels ceps que tenim a la dreta per anar a parar al rasot que abans havíem deixat i

continuem en direcció a un casot enrunat. Passem per entremig de les seves parets.

Havent deixat el casalot entrem en el rasot molt herbós, malmés i baixador. Anem a
desembocar així a un ample camí i girem en angle recte a l'esquerra. Tenim un mur terrós a
l'esquerra i conreus a la dreta. Enfront, entremig de la vegetació, s'endevinen unes edificacions
medievals. Veurem alguns senyals de GR (pintura vermella i blanca). Una mica més endavant
deixem a I'esquerra un trencall de camí antic i empedrat, que puja, i continuem en la mateixa
direcció que portávem. (Veiem un cotxe desballestat a la dreta).

El camí fa un revolt cap a la dreta i passa per entremig d'un canyar; segueix revoltant i

passa després per entremig de vinyes. A la dreta deixem un parell de contenidors que fan de
barraca. Continuem per entremig de conreu de vinya.

Un cop finalitzat aquest ample camí entre vinyes, entronquem amb un altre camí, també
ample, que seguim en direcció a l'esquerra, cap a migdia, paral.lels a un important riu de la
comarca.



Arribats a un punt creuem el riu per unes passeres (on I'organització ha previst disposar
d'un.temps autoneutral¡tzat de 3 minuts) i anem a sortir a un camí que corre paral.lel a una
línia de conducció eléctrica. Enfront nostre veiem ara més clarament les edificacions medievals
abans esmentades. A l'esquerra deixem una caseta i a la dreta un camí entre vinyes. El nostre,
molt ample, fa una giragonsa cap a la dreta i poc després travessa un caminet que va a parar
al riu.

Desemboquem a un camí recentment asfaltat, molt a prop d'un pont. Seguim aquest nou
camí cap a la dreta, paral.lels a una -també important- riera que desguassa al riu que abans hem
creuat. Poc després deixem aquest camí, que se'n va cap a la dreta, i continuem endavant en
el mateix sentit que portávem per un camí ample i planer, paral.lels a la riera i a una línia de
conducció eléctrica.

Poc abans d'arribar a una altra caseta que alberga el motor d'un pou, deixem el camí i ens
desviem a I'esquerra per passar pel llit de la riera. Travessem el llit i anem en direcció a la dreta,
cap a uns pins. Poc abans d'arribar al grup de pins i a una timba, remuntem el talús per uns
graonets, de cara a una figuera silvestre, fins arribar al pla superior.

El pla superior és un conreu de vinya. Voregem aquest per la dreta uns pocs metres i,

després de passar un rasot, remuntem un viarany i ens endinsem en el bosc. De seguida ens
ve una drecera, per l'esquerra, la qual deixarem per continuar vorejant la timba uns pocs metres
més, sense deixar el prim corriol, fins a tombar decididament a l'esquerra.

El sender és pujador i cobert de pinassa i transcorre pel mig del bosc. Cal parar esment
en els senyals. (Recordem als maxadors que aquest any no hem de fer cas dels senyals
horitzontals sinó dels rodons). El camí es fa menys costerut. A l'esquerra una ámplia visió de
conreus de vinya i una població propera. El nostre corriol flanqueja una curta estona per
l'esquerra del pla boscós i després es desvia lleugerament cap a la dreta. Tot ascendint el corriol
esdevé un ample camí de pinassa i planeja.

Arribats a un caminet transversal, a l'inici del qual hi ha un pi de notable grandária,
trencarem en angle recte cap a la dreta. El camí continua essent ample i planer entremig del
bosc. Pocs moments després, trobem un encreuament de camins itornem a girar en angle recte
cap a l'esquerra, camí que seguirem una certa estona. Entremig dels pins veiem algun exemplar
de margalló (o palma).

Arribats finalment molt a prop d'un rasot, ens desviarem cap a la dreta i sortirem del bosc,
en una esplanada molt ámplia amb conreus de vinya. Al davant -i no massa llunyana- tenim una
població amb una 'torre' característica, homóloga d'una molt més célebre sevillana.
Desemboquem en un camí molt ample i girem completament a l'esquerra.

Anem en direcció a una carretera propera; la creuem, de cara al poblet veí, i pocs metres
després girem a l'esquerra, també seguint una pista asfaltada. De seguida la pista fa una
giragonsa a l'esquerra, i en iniciar-ne una altra a la dreta, la deixem i enfilem de dret per un camí
herbós entre el bosc, arribant així al control B.

De la Sortida al Control A: 4,525 km/h ll 1,257 m/seg
Del Control A al control B: 4,096 km/h ll 1,138 m/seg
Descans: 25 minuts al Control B per a esmorzar. Hi haurá begudes.
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DEL CONTROL B AL CONTROL D

En iniciar aquesta lleugera pujada hem deixat una altra pista que se'n va a l'esquerra. El

camí és de rocallisos. Arribem a prop d'un marge de pedra i girem a l'esquerra. Deixem, també
a l'esquerra, un altre corriolet. El nostre sender és ample, amb pinassa i pedra, i al costat dret
hi tenim un marge de pedra.

Al costat del marge hi ha una mulassa o cabana. Poc després de passada aquesta,
deixem l'ample camí i ens internem cap a la dreta, per un senderó planer. Continuem tenint el
marge a la dreta. Deixem una petita clariana a la dreta i continuem endavant. El corriolet
transcorre planer entremig de petits pins i garriga.

Creuem per sota una línia d'alta tensió. Estem seguint les traces d'un camí ramader i

procurarem anar sempre pel trencall més fressat. Seguint aquest camí, si girem la vista enrere
tenim una ámplia i bonica panorámica de la població veina, ben coneguda per la característica
torre i les famoses puntes de coixí.

Fem cap a un ampli camí transversal que seguirem cap a la dreta, en sentit descendent.
Una mica abans d'arribar a una petita esplanada amb uns hortets, girem sobtadament cap a la
dreta per un camí descendent i flanquejat de garriga, després deixa de ser pedregós itranscorre
per un sól d'herbei iflanquejat d'herbes punxadisses. Remunta lleugerament i passem pel costat
d'uns arbres fruiters, on trobem trobem un corriolet molt embrossat a I'esquerra i el seguim;
aquest transcorre lleugerament pujador entre rocallisos i sota-bosc. Fem cap aviat en una
esplanada verda al centre de la qual s'hi troba el pou que abasteix d'aigua la població veTna.

Deixant a la dreta un pal amb un transformador, girem a l'esquerra, seguint un camí ample
i ascendent. A pocs metres de I'inici del camí, deixarem un petit trencall herbós a la dreta i poc

després en deixem altres a dreta i esquerra. L'itinerari transcorre per una zona molt ombrívola.
Travessem un camí transversal i continuem ascendint i planejant pel bosc de fosca entre pins
molt alts (una zona gairebé impensable tan a la vora de casa nostra!).

El frondós i ample camí desemboca en un altre, també molt ample, que cap a la banda
esquerra ens portar¡a a uns dipósits de subministrament d'aigua. Nosaltres, peró, girem cap a
la dreta. Travessem un tancat amb cadena. Poc després, deixem I'ample camí i girem
sobtadament a I'esquerra, en direcció completament oposada a la que veníem i cap a uns camps
propers.

En arribar al costat dels camps, els voregem per la dreta i gairebé a mig camp passem
per un camí paral.lel per no malmetre el conreu. Un senderó herbós i esborradÍs ens menará fins
a una carretera propera que haurem de creuar, una mica en diagonal cap a la dreta.

3



Gairebé enfront trobem un viarany marcat entre conreus de vinya. Elseguim tot davallant.
A l'esquerra tornem a tenir una vista del poble amb un castell. Fem un revolt a l'esquerra i

després a la dreta. Travessem un rasot i després el continuem tenint a la dreta mentre anem
descendint entre conreus. Passem molt arran d'un camp de fruiters paral.lels al rasot, que ha
anat esdevenint un profund barranc. Saltem un marge iens internem per un senderó en un bosc
confús. Cal estar atent als senyals. Ens allunyem una mica delbarranc i anem seguint senderons
imprecisos i herbosos fins arribar a una placeta natural amb un esplendorós pi al seu bell mig.
A l'esquerra uns coberts. Hem arribat al Control D. Des d'aquest punt, en un dia sense calitja,
s'albira una panorámica molt bonica, amb la serralada de Montserrat al fons.

Nota: Aquí comenga el tram autoneutralitzal de 270 metres que es descriu en l'encapgalament
del full següent.

**r*********** ***

Del Control B al Control G:3,891 l«m/h ll 1,081 m/seg
Del Control C al Control D: 4,142kmlh ll 1,150 m/seg
Autoneutralitzacio: 10 minuts
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Tram neutralitzat fins arribar a la Font (10 minuts - 270 metres)

Sortim del costat d'aquest magnífic pi. Hem deixat el cobert a l'esquerra i continuem
baixant primer flanquejant un camp de conreu, i per un ampli camí pedregós baixem fins a
entroncar amb una clariana amb diversos camins; nosaltres agafem el camí d'enfront, de roca.
De seguida deixem un camí planer a l'esquerra icontinuem per camí pujador i pedregós. El camí
es va elevant per sobre els conreus que tenim a l'esquerra. Deixem un petit trencall a l'esquerra
i continuem pujant per la dreta, que és el camí més marcat i té un marge a la dreta. També a
la dreta ens queden unes grans roques i restes d'un mur. Arribem finalment a una raconada
ombrívola on hi ha una font molt coneguda de les nostres contrades. (Final del tram
autoneutralitzat).

Deixem la font i tornem uns metres enrere pel mateix camí que hem vingut, fins arribar
just al davant de la paret mig enrunada. Aquí girem a l'esquerra i passem a ran de la paret. El
camí va pujant de mica en mica, a la dreta tenim uns grans blocs de roca, paratge molt ombriu,
a la dreta veiem una bauma bastant gran. En arribar-hi al costat, deixem el camí i girem a
l'esquerra per enllagar amb un sender que anem remuntant. El camí revolta a dreta i esquerra
i es fa més ample; continua essent molt ombrívol i extremadament humit. (Recordein als
maxadors que no hem de fer cas del senyals amb els colors de la Talaia en sentit horitzonal sinó
els marcats amb punts).

Arribem a una placeta amb restes d'una fogaina al mig; deixem un trencall a la dreta i

continuem fent giragonsa cap a l'esquerra, el camí continua essent ample i ara planer. Després
torna a pujar i transcorre flanquejat de mates d'estepa i romaní i alguns petits pins.

Arribem a un camítransversal i girem a la dreta, cap a migdia, per un camítambé ample
i planer i de sól molt humit. Arribem al costat d'un corralot abandonat, a la dreta. Aquí fem una
mica de giragonsa cap a I'esquerra, per damunt d'uns rocallisos. Travessem un camítransversal;
poc després desemboquem a un altre camí i girem a I'esquerra; anem davallant lleugerament.

Al cap d'uns pocs metres, deixem I'ample camí itirem avall, per la dreta, per un corriol un
xic relliscós, una espécie de xaragall molt malmés per les aigües. El nostre camí després es
manté planer mentre que a I'esquerra tenim una gran barrancada. Passem a ran d'un forat a les
roques de la dreta, es tracta d'una antiga mina d'aigua. L'estret senderó és flanquejat per altes
fulles de cárritx, per les quals hem de procurar no passar-hi els dits ja que tallen com ganivets.



Saltem un contrafort a sobre d'una pista i la travessem. Continuem per corriolet baixador
i confús per entremig del bosc. Saltem un segon graó i tornem a travessar un ample camí i

continuem avall, sempre per senderó entre el bosc. Saltem a un tercer camí transversal i aquest
el seguim en direcció a l'esquerra. Al cap de pocs metres i una mica abans d'iniciar un revolt,
deixem l'ample camí i baixem per un altre pendent relliscós a la dreta. Ara seguirem aquest
fondal peró pel camí situat més a la dreta, que és manté més planer i enlairat al costat de la
fondalada. Es possible que el trobem bastant embrossat de troncs i brancatge.

Finalment desemboquem a un amplíssim camí que seguim en direcció a I'esquerra.
Trobem alguns senyals amb els colors de sender de GR (vermell-blanc), peró en prescindim. Així
arribem a les envistes d'una gran masia blanca tocant al pantá que tenim molt proper.

Deixem aquesta espléndida masia a la dreta i anem baixant pel costat d'una paret blanca
i gelosia, retombant el jardí d'una finca, que ens queda a l'esquerra. A la dreta tenim ara ia
totalment la visió del pantá, gairebé sempre concorregut de pacients pescadors de canya i

sobretot d'estols d'aneguets i altres aus. Un cop acabat eltancat de la finca nosaltres continuem
per camí ample en la mateixa direcció. A sota ens queden uns camps de conreu, a la dreta. El

camí va retombant el camp.

Trobem una cadena que barra el pas i de seguida anem a fer cap a un camí molt ample
que seguim en direcció a la dreta, seguint una bona estona la riba del pantá. Tot anant per la
riba, deixarem alguns carrers de la urbanització.

Arribem davant d'un rétol de propietat privada. Passem pel costat del cadenat i entrem.
De seguida el camí es bifurca i seguim eltrencall esquerre. Deixant alguna entrada imprecisa al
bosquet, a la poca estona trenquem per un viarany més marcat a la dreta que trancorre pel bosc,
fins que arribem a una petita clariana afian mateix de la riba del pantá i davant per davant d'un
magnífic indret casteller. Hem arribat al Control F.

Del Gontrol D al Control E: 3,521 km/h ll 0,978 m/seg
Del Gontrol E al Control F:4,618 km/h ll 1,283 m/seg
Descans: 10 minuts
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DEL CONTROL F AL CONTROL ¡

Sortim del control i continuem vorejant l'embassament, que ens queda a la dreta.
Travessem un senderó i passem just a tocar una cisterna plena de deixalles que ens queda a
la dreta. Cal estar amatent ja que el corriol és una mica confús. Mentrestant podem contemplar
el pantá i el poble i castell del davant emmirallant-se en les aigües. El corriolet s'allunya un xic
del pantá i transcorre per un nivell més elevat. A l'esquerra tenim un marge de pedra molt
consistent.

El camí s'ha fet més ample i també pedregós i continua paral.lel a la riba del pantá.
Passem arran mateix d'una torre de conducció de línia eléctrica. Després, i gairebé a tocar un
pal d'electricitat, el senderó es perd i girem a l'esquerra, per un ample camí, planer i descendent.

Travessem un pla herbós amb jonqueres i remuntant un senderó embardissat anem a fer
cap a un ample camí que agafarem en direcció a la dreta, paral.lels a una línia de conducció
eléctrica, els pals de la qual ens queden, també, a la dreta.

Ens apropem a una zona amb alguns habitatges. Passem entremig d'uns xalets i un
transformador a la dreta i enllacem amb un camí encara més ample que seguim en la mateixa
direcció que portávem. A la dreta veiem un camí paral.lel. A l'esquerra deixem un trencallde pista
que se'n va bosc amunt. El nostre camí retomba i travessa la fondalada per un pont. Al final
d'aquest pont girem en angle recte a l'esquerra.

Als pocs metres d'iniciar el senderó, decantem cap a la dreta i remuntem un marge terrós
per mitjá d'uns graonets. Al damunt del marge, el viarany torga a la dreta i gairebé
immediatament pugem a un altre marge. Seguim uns pocs metres a la dreta i de seguida virem
a I'esquerra per enfilar un altre marge.

Hem anat saltant aquestes feixes i fem cap finalment a una carretera que creuarem en
diagonal cap a l'esquerra. Cal anar molt en compte amb el tránsit.

Situats a l'altra banda de la carretera, seguim costa amunt per camí ramader i anirem
saltant algunes feixes dominades per les argelagues. Arribem finalment al capdamunt, en un
collet, on s'albira un gran mas. Deixem a I'esquerra un camí que hi porta i passem a ran d'uns
blocs de pedres i uns pins arrenglerats, en direcció a llevant. Aviat el camí es fa baixador. A la
dreta tenim un petit bosc i a l'esquerra, en un nivell més elevat, conreus de vinya.

El camí esdevé planer novament. Pocs metres abans d'arribar al costat d'un magnífic
exemplar de margalló o palmera i abans també que s'iniciT una lleugera ascensió, deixem el camí
i girem a la dreta, baixant per un sender esborradís entre oliveres. Enfront veiem una perspectiva
diferent de la mateixa població d'abans. A l'esquerra tenim una petita plantació d'arbres fruiters
i un marge de pedra. A la dreta una vinya. Continuem baixant, ara per camí més visible.



Passem per entremig d'un camp de ceballots, a la dreta, i de vinya a l'esquerra.
Desemboquem a una carretera i la travessem. Continuem descendint en la mateixa direcció. A
l'esQuerra ens queda un rasot envait de'esbarzers. A la dreta, conreu. Cap al final del camp de
conreu, baixem, pronunciadament, cap a I'esquerra.

Passem pel costat d'aigua entollada, recolzes del pantá, i pugem a un nivell superior
vorejant un conreu de vinya per la dreta. AI final de la vinya passem pe! costat d'una casa en

restauració, a I'esquerra, i d'antigues dependéncies.

Anem a sortir un altre cop a una carretera, que seguim en direcció a Ia dreta, itravessem
de seguida un pont per damunt les prolongacions del pantá. Travessat el pont, decantem cap a
la dreta. Alguns metres més endavant i vora uns rétols que indiquen el nom de la població,
pugem per un caminet lateral a l'esquerra de la carretera, que ens mena al nucli de població.

Arribats al primer carrer, girem a I'esquerra. Continuem endavant passant per entrem¡g de
locals d'informació i habitatges restaurats. Anem seguint un carrer enrajolat. Deixem a la dreta
el carrer del Foix i remuntem el carrer del Castell. Anem pujant a ran d'una barana i deixem a
l'esquerra el racó de Sant Pere. Més amunt, tenim a l'esquerra una bonica panorámica d'una
població ja coneguda. Sempre per carrcr enrajolat arribem aldavant d'un gran casal (ajuntament)

i enfront de les muralles d'un castell, en una placeta idíl.lica des de la qual es domina una gran
panorámica de l'embassament. Hem arribat al Control l.

De! Control F al Gontro! G: 3,783 km/h ll 1,051 m/seg
Del Control G al Control H: 3,334 km/h ll 0,926 m/seg
Del Control H al Control l= 4,376 km/h ll 1,215 m/seg
Descans: 10 minuts
Hi ha aigua
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DEL CONTROL I A L'ARRIBADA

Deixem el Control i continuem pel carrer enrajolat tot retombant les muralles del castell,
que ens queda a la dreta. Anem en direcció a una capella, pugem unes escales i passem per
sota d'un portal, a l'esquerra. A la dreta una reixa que empara una capelleta amb una imatge
mariana i a l'esquerra el cementiri vell. Continuem pujant més escales. A la dreta deixem un

campanar i ara ja anem per camí sense enrajolar donant eltomb a una casa. A I'esquerra deixem
una cisterna tapada.

Enfilem un camí arranjat i passem a prop d'una font que tenim a la dreta. A I'esquerra hem

deixat una esplanada. Entrem en un bosquet i una pista asfaltada que tot seguit bifurca; agafem
la branca esquerra. A la dreta tenim el cementiri nou. Anem una estona seguint la carretera.
Creuem per sota una línia d'alta tensió. A esquerra i dreta podem gaudir plenament de les
panorámiques tan conegudes de la nostra comarca penedesenca. A la dreta de la carretera
deixem un trencall. Més endavant deixem una altra entrada de bosc a l'esquerra.

Anem a desembocar a una carretera principal. De moment la seguim, tot continuant en
la mateixa direcció, peró la deixem aviat per internar-nos cap a la dreta en un sender planer i

ample, entremig de pins. El camí de seguida comenga a davallar suaument passant pel costat
de plantació d'arbres fruiters. En arribar prop d'una vinya el camí retomba i passa per entre els
conreus. Veurem una olivera a banda i banda del camí.

Gairebé abans d'acabar-se la vinya, el camí fa un marcat revolt cap a I'esquerra i passa
enlairat per sobre unes altres vinyes de la dreta, després esdevé herbós i va descendint fins
arribar al nivell d'unes vinyes. Finalitzats aquests conreus i abans que el camí no torna a
remuntar, girem a la dreta itravessem una zona ermotada, paral.lels a una barrancada que ens
queda a la dreta. Ens endinsem entre la vegetació i baixem fins a creuar la dita barrancada.

Creuada aquesta, decantem cap a l'esquerra remuntant un senderó fins a sortir al final
d'una estreta vinya. Girem a l'esquerra seguint un camí ample i carreter. Més endavant, i poc

abans que aquest camí iniciT una suau davallada, el deixem igirem, molt sobtadament, a la dreta,
per continuar per un estret corriol entre el bosc, canviant completament el sentit que portávem
de la marxa.

El camí fa un revolt per damunt d'uns rocallisos cap a l'esquerra, i pocs metres més
endavant torcem a l'esquerra, seguint un altre viarany pedregós. Trobem més rocallisos itornem
a virar a I'esquerra, per trencall lleugerament pujador i també pedregós. Fem alguna giragonsa
i cal anar en compte a seguir sempre el caminet més fressat. Des d'aquest camí carener,
antigament de carro, aviat divisarem el conjunt de població on hem iniciat la marxa. A la dreta,
en els pujols propers, les cases i masos arrulnats tan coneguts per la majoria d'excursionistes
vilanovins.



Poc després el camí comenga a davallar molt suaument cap a la dreta. Es forma rom-rn"
petita placeta i nosaltres continuem pel camí més ample i marcat, a l'esquerra, planejant en
direcció al nucli de població proper. Ens dirigim a I'inici (oacabament) d'un carrer asfaltat de !a
població. Passem per entremig de,les primeres cases que trobem i anem de dret cap a la
mateixa placeta triangular on hem comengat la maxa i on es dóna també per finalitzada aquesta.

Del Control I al Gontrol d'Arrlbada;4,200 krn/h ll 1,167 m/seg
Hi ha algua
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Enguany tornem a Castellet. Podem dir "tor-
nem", puix no és la primera vegada que la Talaia fa
la Maxa per aquesta contrada. Peró així com abans
no vam sortir de la "comarca del Garraf", ara en sor-
tim per raons administratives, ja que per la Llei
3/1990, Castellet i la Gornal és de la comarca de
I'Alt Penedés. Aquestes foteses fan riure i nosaltres,
penedesencs de sempre per motius histórics i geográ-
fics, passem d'aquestes trifulgues polítiques, peró tot
fent constatar dues realitats que no poden oblidar-se:
la primera és que el massís del Garraf pertany al
Penedés i s'estén des de Begues fins a Calafell; la
segona recorda que el riu Foix, exclusiu del Penedés,
neix a les muntanyes de la Llacuna i creua tota la
comarca fins a Cubelles.

Aquests dos accidents geográfics no són divisi-
bles, tot i que van comengar a ser-ho amb la divisió
"provincial" engiponada durant el primer terq del segle
passat. I que la partició del Penedés no té sentit, ho
podeu comprovar personalment buscant la "frontera
natural" que hi ha entretanyelles i Olérdola, o entre
Cubelles-Vilanova i Castellet, sobretot si aneu per
carretera. Els límits del Garraf amb I'Alt Penedés (no
parlem amb el Baix Penedés, més evident entre Cu-
belles i Cunit), són producte de la incomprensió i de
Ia falta d'identitat col.lectiva, imperfeccions que han
donat com a resuJtat una "comarqueta" garrafenca de
les més petites del Principat.l

Els principals accidents del municipi de Caste-
llet i la Gornal són, sens dubte, les muntanyes i el

pantá de Foix. Les muntanyes, com en tot el massís
delGarraf, són de roques permeables, raó per la qual
I'aigua de pluja no pot ésser gaire aprofitada per la
vegetació. Per aixó en aquesta massa calcária s'hi
troba el ca¡g (Ampelodesnn mauritanr'ca), planta de
la máquia de "garric i margalló", que s'agafa en elpoc
espai de sól que queda entre els rasclers i que ha

donat topónims com el fondo i la
serra de !a Cargosa. D'aquesta
mateixa máquia en són el coscó i

el bargalló, denominacions penede-
senques del "garric" idel "margalló";
ambdós han transferit noms de lloc
en tota la comarca, que en elterme
de Castellet tenen preséncia en el
puig Coscó i en el gairebé mil.le-
nari "ipso bargallone", nom antic
dels actuals coll i pla de les Pal-
meres. Una altra planta espontánia
d'aquesta demarcació és la mata o
llentiscle, un dels arbusts més ca-
racterístics de les máquies i boscos
esclerofil.les mediterranis, molt
coneguts per nosaltres quan s'han
tornat mata-arbre i han esdevingut
de grans dimensions. Sota elpla de
les Palmeres i mirant cap a Vilano-
va, I'any 999 ja existia el lloc de

Matabona, que després trobem documentat l'any
1586.

El municipi de Castellet i la Gornaltambé ocu-
pa una bona part de la Plana del Penedés, planúria
regada pel riu Foix i un dels afluents, la riera de
Marmellar o torrent de Castellví, com en deien antiga-
ment. Aquesta zona és la part més conreada del
terme, tot i que l'agricultura és predominantment de
secá, en especial de vinya i cereals, peró els fruiters
i les hortalisses són presents al llarg de les riberes del
riu.

Si bé la batllia és eminentment rural, l'escassa
població es dedica básicament al sector industrial,
treballant en una fábrica de magnetos i en les pedre-
res de blanquet i micronització de carbonat de calci.
Cal recordar que Castellet i la Gornal és un dels mu-
nicipis de més superfície (46,84 km2), peró de pocs
habitants (1050 I'any 1986). De relleu variat i amb
altituds máximes de 409 m (la Plana Morta i el puig
Rodó), el municipi es veu travessat per l'esmentat riu
Foix i el seu embassament, projectat aquest I'any
1903 i construil entre 1909 i 1928. Ampliat el 1936,
aquest pantá té una capacitat de sis milions de me-
tres cúbics i rega la plana que resta entre les munta-
nyes i el mar, on hi ha els municipis de Cubelles,
Vilanova i la Geltrú i Ribes, que se'n serueixen.

(') Us heu fixat mai en un mapa el gran esvoranc que
provocá a l'antic terme de Castellet la independéncia
de I'Arbog, I'any 'l 174? Caslellet va quedar com unes
tenalles al tombant de l'Arbog. Doncs bé, les tenalles
van ser de la "província" de Barcelona (ara de l'Alt
Penedés) iel "tenallat" passá a la província de Tarra-
gona (ara Baix Penedés). Aquestes actituds són de
bojos i nosaltres els donem consentiment.
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Castellet. Foto: V. Carbnell



CllNIeIde Toriel[etes. Foto: V. C

Després de la introducció, anem a parlar de la
Maxa, que comenga i es clou a Torrelletes. Aquest
poblet és situat a la part central del terme, al NO de

Castellet, amb el qual l'uneix la carretera veinal BV-

2117 que porta a les Masuques i a Sant Margal. L'iti-
nerari de la cursa transcorre pels aiguavessants de la
serra i traspassa el riu Foix per vorejar el municipi de
l'Arboq. També permet de veure Ia riera de Marmellar,
límit entre l'Arbog i Castellet, per una breu estona i

circular per la plana que toca la timba de Santa Bár-

bara, per apropar-se a Clariana, tornant per Sant
Samison, pel vell paratge de la font d'Horta, per la
pintoresca masia de can Bladet i passar un altre cop
el riu, internar-se en el poble de Castellet, pujar fins
al seu castell, lloc d'on es pot contemplar un bell
paisatge, i retornar a Torrelletes pel camí vell.

Antigament aquest caseriu era
Torrelles de Castellet, peró va
acabar per dir-se Torrelletes per
diferenciar-lo de Torrelles de Foix.

De fet Torrelles ja vol dir "torres
petites" ("turricelles" en baix llatí),
peró si en catalá volem fer el seu
diminutiu, en diem Torrelletes.
Aquest cas també s'esdevé a
Torrelles de Llobregat, on dintre del
seu municipi hi ha el lloc de
Torrelletes, és a dir, la "Torrelles
petita".

Torrelletes és un llogaret situat
en un serrat, a 183 m d'altitud, des
del qual es contempla un paisatge de
muntanyes, penyes i barrancs
d'aspecte aspre, acrescut Pels
freqüents incendis que ha sofert,
peró que no deixa d'oferir a
l'excursionista un atraient interés.
Abans disposava d'una Petita

església dedicada a Santa
Magdalena, que
durant la guerra
conserven una

fou enderrocada
civil. A ca l'Altet
p¡€ baptismal

d'immersió, senzilla, tal vegada
procedent de la desapareguda
capella. Actualment es disposa de
minses dades de Torrelletes. L'any
1303 es té notícia d'un "Romeus de
Turribus" tonsurat a Sant Pere de
Castellet, peró no creiem que sigui
procedent de Torrelletes. En el cens
de 1497, hi veiem un Malivern a Cas-
tellet, cognom que es repeteix en el
fogatge de '1553, "En Mal lvern", al
costat de "En Ferrer de Torrelles" i

"N'Altet de Torrelles", aquest darrer
llinatge encara present en una casa
notable del poble. Dels Malivern de
"Torrelles de Castellet" es troben
referéncies a l'Axiu Municipal de
Vilanova en documents dels segles

conegut per

XVI ¡ XVll. El 1587 també s'hi troba "Tomás Altet de
Torrelles, parróquia de Castellet". Es desconeix quan
va comengar a dir-se oficialment Torrelletes, tot i que
segurament la veu popular devia fer-ho ja feia molts
anys.

Sortíem de Torrelletes des del carrer de San-
ta Magdalena, nom que recorda la capella desapare-
guda propera a l'actual font que resla a la fagana de
migdia de la Societat o Casal del poble. L'indret ha
estat urbanitzat no fa gaire temps, resultant-ne dues
acollidores places enjardinades amb singular cura.
D'aquestes places ens hem encaminat vers la carrete-
ra, damunt de la qual hi ha una bella masia d'estil
basilical atalussada, coneguda per can Rossell, enca-
rada a migdia i tancada per un baluard que porta la

data de l'any 161 1 . L'antiguitat de la casa ve avalada
pel fogatge de 1497, de quan hi vivia "Marc Rossell"

Can Rossell. Foto: V. Carbonell



i família, que també fou censada l'any 1553. En el
Nomenclátor de 1860 ja portava I'actual denomina-
ció:.can Rossell.

S'ha deixat la casa a la nostra dreta, ja que
hem fet un tram de carretera en direcció a Castellet.
Una vegada passat el bosquet de can Rossell, hem
creuat I'asfalt per aconseguir un camí de carro que
voreja una vinya novella, la qual hem giravoltat a
ponent, abandonant el camí a la poca estona per
agafar un caminoique puja a uns ermots allargassats
i segueix pel costat d'una filada d'alzines. Des del lloc
s'observava una vasta panor'ámica d'una bona pad
del Penedés, tancat enllá pel Montmell, Castellví i la
serra de Font-rubí. Finalitzades les alzines i els er-
mols, el corriol es feia estret i passava pel damunt de
roquissars i rocallisos cobeñs de verdet a causa de la
humitat de l'obaga. Per breus moments el camí s'em-
boscava i trobávem els primers bargallons i brots de
mata o llentiscle. Després el paisatge s'obria mentre
es circulava entre bosc i feixes de vinya vella. A la
dreta, més avall, ja es veien els canyissars de les
voreres del riu Foix, que cada vegada teníem més a
prop. Quan el sól del sender es tornava herbós, es
comengava a descobrir Castellet, que esdevindria el
centre neurálgic de la marxa d'avui, mentre pelcostat
nostre apareixia una rasa o rec que ens acompanyava
fins a les runes de la Casota, antic corral construil
amb pedra arrenglerada; segons diuen aquesta era
una casa embruixada que fins i tot creá la llegenda
d'un valent que hi va passar la nit. El cert és que
nosaltres hi hem passat de llarg i ben de pressa, no
fos que es manifestés el mal averany...

Hem saltat de la rasa al camí que porta a la
Roqueta, deixant, peró, el seu accés empedrat per
continuar per sota la masia, les runes de la qual són
cobertes d'una heura que no deixa veure les construc-
cions romániques i les finestres medievals, així com
tampoc les parets atalussades, mostra que era una

antiga casa de pagés. Segons diuen existia al segle
XIV documentada per "mansum d'en Móra de Sala-
mic i s'identifica l'any 1317 quan apareix "lo mas de
Salamic, que és la casa de la Rocheta", en un plet
sobre la jurisdicció del batlle de I'Arbog que s'estenia
damunt de certes masies delterme de Castellet. En
el fogatge de 1553 hi vivien "En Soler de la Roqueta"
i "En Miguel de la Roqueta". EI mas de la Roqueta
surt en el Nomenclátor de 1860 i estigué habitat fins
a la primeria del segle actual. L'indret conté troballes
arqueológiques de menció a la Feixa Rodona, situa-
da a la serreta de Ia Casota, on fou excavat un po-
blat ibéric que doná una pedra de mola i cerámica
campaniense llisa i pintada, demostrant que la pre-
séncia humana a la zona ja ve de lluny. Malaurada-
ment les presses fan que no sigui possible comprovar
tot el que diem.

Hem passat doncs de llarg de la Roqueta i pel
costat d'un cotxe desmanegat, quedant Castellet a la
nostra esquerra. S'ha passat a prop de dues casetes
metál.liques i després de circular pel bell mig de vi-
nyes conreades per collir a máquina, es continuava
per un camí riberer que passa el riu Foix a gual,
essent necessari emprar les passeres de pedra i un
tauló per accedir a l'altre marge del riu. Una vegada
en el voral dret del riu, el camí es dirigia vers la riera
de Marmellar, anant a desembocar al camí que de
can Llopart de les Masuques condueix a Castellet,
vial asfaltat de fa poc i que nosaltres seguírem una
estona riera amunt, deixant-lo per apropar-nos a una
caseta d'un pou d'abastament d'aigua, lloc escollit per
travessar la riera -que normalment va seca-, per mitjá
d'un gual improvisat que sense cap mena de proble-
ma ens drega a un grau argilós presidit per una figue-
ra posada dalt de l'espadat superior. Des d'aquesta
posició es podia examinar la timba que el corrent ha
excavat una mica més amunt del gual, formant un
penya-segat sobre el bassiol de la riera. Es tracta de
la timba de Santa Bárbara, nom aquest del turó

boscós que hem anat retombant des
de migdia fins a llevant, sempre
quedant a la nostra dreta, caminant
per un preciós bosc ombril que
conforma tota la muntanya, meitat
del terme de Castel[et i meitat del
terme de l'Arbog. En el cim del
pujolet, lloc conegut pel Planot, fa
molts anys s'hi trobava cerámica
ibérica, i finalment fou excavat
resultant ser un poblat paleoibéric
dels segles Vll-Vl abans de Crist,
descobrint-se cerámica manual,
ámfores fenícies i molins de pedra,
així com un gran recinte semi-circular
forga interessant. Es una llástima no
haver pogut passar per aquestes
excavacions, peró si un altre dia en
teniu ocasió, aconsellem de tornar-hi
amb més temps.

Pas a gual del rlu Fou. Fdo: B. Forgas



per una clariana voltada de coscons i pel damunt
d'altres rocallisos va ascendint per la costa de Sant
Simeó o Samison. Sembla que es tracta d'una
carrerada que procedia de l'Arbog, avui plena de
pedruscall. Mentre es pujava, a la pad dreta es veia
la fábrica de Clarianacal, dedicada a la micronització
de carbonat de calci. També hem abandonat la
carrerada per un camí que s'encarrilava cap a uns
hoÍets i una font, peró poc abans d'aquest lloc,
tornávem a girar a la dreta per fer sender pel mig
d'ermots, pujar immediatament per un llarg rocallís,
després planejar i acabar finalment en una clariana on
hi ha la instal.lació del pou d'abastament d'aigua de
l'Atbog. Encara érem dintre el terme municipal
d'aquesta vila, peró per poc temps més, ja que en
deixar el pou prosseguíem per la vella ruta de l'Arbog
a GIariana, de pis rocós ifressat, en direcció a migdia
i ascendint fins entrar un altre cop en el terme de
Castellet, paratge boscós de bellesa indescriptible, de
bon caminar i de silenci, només trencat pel brogit de
les máquines de la factoria de molturació de pedra
calcária. En un indret, el camí és paral.lel a la

carretera de Castellet a Clariana i un carrerany
baixador ens hi porta per travessar-la i continuar a
llevant per un corriol herbós costaner a un rasot. En
un punt del descens es podia guaitar Castellet i la
seva capella de Sant Pere, mentre que el rasot es
feia més profund i amenagador, fins arribar a una
barraca d'obra algada al peu d'una era presidida per
un majestuós pi, espai sovint ocupat per famílies que
hi van a fer menjades.

Des de la barraca es baixa a una clapa curulla
de camins i nosaltres hem escollit l'antic camí de
carro que de Clariana anava a Cubelles per la Creu
de coll Tallat, calgada fressada que passa pel costat
d'una construcció enrunada adossada a una bauma
propera a la font d'Hofta, a la qual accedim per mit!á
d'un corriol esquerrer. Aquesta font, de dos brocalls,
és de molta anomenada a la comarca i gairebé sem-

Tot traspassant el bosc, en una cruTlla de ca
mins hem girat cap a ponent, ja dintre del terme de
l'Arbog; s'ha vist un tros cremat i una fita de terme
arrancada del seu altar. Es caminava una bona esto-
na per un bonic bosc obac, fins a so¡tir-ne a les envis-
tes de l'Arbog, vila reial que copsa per la seva Giral-
da, imitació d'una més célebre sevillana. El camí on

hem desembocat procedeix delcorral d'en Rafeques
(i no de "Refuegues", com posen els mapes i la revis-
ta Vértex), proper al molí de la Coloma, camí que se
seguia fins a la seva cruilla amb la carretera de Cas-
tellet a l'Arbog. Aquest mateix camí s'ha fet seruir a
l'altre costat de la carretera Per
tornar a marxar vers ponent, després
de la reglamentária aturada per es-
morzar. Diuen que aquest tragat és
una possible Via Augusta que de
can Llopart de Ies Masuques, el
pont romá, el corral d'en Rafeques i

la resclosa del molí de la Coloma,
seguia cap a La Gornal i EI Ven-
drell, sense passar per l'Arbog. Els
qui ho diuen n'estan ben convenquts.

El cas és que aquest camí
l'hem deixat de seguida per un altre
més pujador que fou tragat sobre
rocallisos, més emboscat, que cerca
uns marges de pedra seca i els
escorta durant un espai. DesPrés
deixávem el camí per agafar-ne un

altre prou vell, peró més escanYat
per la vegetació, que gira a migdia,
passa per sota una línia d'alta tensió,

Bonlca nconada de la Font d'Hona. rorc: E. totgas



pre hi ha algú omplint garrafes. I que
l'aigua de la font és coneguda de fa
segles ho testimonien les diverses
coves de I'indret, conegudes amb els
noms de cova de l'Or, avenc fals
de I'Or, avenc d'en Toft, balmes de
I'Or, cova de la font d'Horta i

balma de !a Creu. En alguna s'hi
han fet troballes de cerámica ibérica,
circumstáncia que demostra la
preséncia humana des de sempre.

Retrocedint fins a la bauma, es
continuava pel camí ascendent i

boscós, es passava per una clapa
equipada amb una grossa fogaina i

després es planejava durant una
bona estona en direcció nord. A la
part més alta estorgava cap a llevant
per atényer un coll on hi ha les runes
del mas del Rectoret, que encara
disposa de les característiques
arcades interiors del corral. Aquesta zona porta el
nom de Bosc Negre i l'hem baixada fins a tocar el
pantá. S'ha comengat en una cruilla de camins
propera al mas del Rectoret, sempre en direcció a
llevant i per mitjá d'un xaragall rocós i d'un corriol
heñós molt remogut pels senglars, que ha travessat
dues pistes abandonades d'una urbanització per anar
a parar a una lercera pista paral.lela a la fondalada
del Bosc Negre, que ens ha menat a can Bladet,
bella masia situada a la banda dreta del pantá.

Can BIadet és una casa de grans finestrals
que consta de diversos cossos d'edificis i corrals din-
tre d'un baluard, fortificació sovintejada en aquesta
contrada per defensar les masies de les bandosites i

de les guerres que patiren les nostres terres fins al
segle passat. Tot i que es tenen dades de la família
Bladet des de fa més de cent anys (1872), la casa

L,an éEoer lo can gutneu). roto: v. varDoneil

també era coneguda per can Guineu, denominació
que ja consta en el Nomenclátor de 1860 i que re-
centment han recuperat els actuals propietaris. Quan
en els anys seixanta va encetar-se la urbanització de
la Creu, fou descobeda una font a la part del darrere
de can Bladet que serví per abastar la incipient urba-
nització "Lago Foix", que hem vist mig abandonada.
Una altra font, la d'Espitorella, és localitzada vora el
camí vell de can Bladet a la Creu, més o menys en el
fondal de les Alzines o d'en Cucurella, lloc on hi
havia una pica que feia d'abeurador, després traslla-
dada a cal Raspall. Aquesta pica és pre-románica i

procedia de Rubió, emplagament de troballes roma-
nes en el sector de Sant Margal i documentat des del
segle Xll fins al XVl.

De can Bladet es mañava pelcantó del nord i

per sota d'unes edificacions de la urbanització. És una
pista deixada de la má de Déu,
paral.lela al pantá, que va a
desembocar en un camí carreter molt
usat pels pescadors de canya, que
maten el temps esperant que piquin
els peixos. Es continua una bona
estona en la mateixa direcció, entre
bosc i aigua, joliu passeig fluvial que
ens guia davant mateix de Castellet,
lloc immillorable per poder
contemplar una bella panorámica de
la foñalesa damunt de l'aigua i per
descobrir, amb bon sol, la silueta
invertida de la fortificació.

D'aquest magnífic racó boscós
se seguia vorejant l'embassament
vers ponent per un corriol enlairat
sobre l'aigua i els canyissars, manles
vegades farcit d'ánecs i altres ocells
aquátics nedant o fent espectaculars
volades. Més enllá ens allunyávem



sant samlson. Foto: v. carDonell

anelat en les murÉanyes del Garraf.

Passem de lhrg de la casa
deixant-la a la nostra esquena. El
camí que anava a Castellet és baixa-
dor i empedrat, paral.lel a la
carretera. Al capdavall l'hem deixat
per un corriol que davalla
directament a l'esmentada canetera
pel costat d'un fondal. Creuada
aquesta carrelera es baixava a una
torrentera on hi havia un gual i un
pélag a sota, es pujava a una vinya
que era vorejada pel cantó de migdia
i es passava pel davant de cal
Corraler, masia situada a la dreta
del riu Foix, i d'una pallissa d'aspecte
antic amb parets atalussades, anant
a parar a la carretera de l'Arbog, ja
sota de Castellet. Passat el pont
sobre el riu, es feia un tram en
direcció a Vilanova i es pujava al

poble per un senderó que abocava al carrer del
Forn. S'emprenia el carrer principal que puja al cas-
tell, actualment molt ben enrajolat, passant peldavant
d'algunes cases restaurades amb molt bon encert,
fins assolir la plaga de l'Ajuntament, excel.lent mirador
sobre el pantá, presidit pels imponents murs de la
foñificació.

Castellet és un conjunt monumentalcentrat en
el seu castell i església románica de Sant Pere. El
poble de Castellet, juntament amb La Gornal, formen
un extens municipi en el qual s'hi troben Les Masu-
ques, Sant Margal, Torrelletes, Clariana i les Case-
tes de Bellveí. El poble es troba encinglerat sobre la
riba esquerra del riu Foix, que forma un meandre que
li dóna la volta just on conflueix la riera de Marme-
llar. Pujant pels carrers s'arriba a la plaga de l'Ajunta-
ment, presidida pel baluard del castell, situat a dalt

del pantá per caminar a migdia entremig d'una
carcera i entrar a la urbanilzació, que seguíem a
ponent per entremig de bonics racons i acabávem
passant un pontet sobre la fondalada que procedeix
de la font d'Horta. Passat aquest pontet, es deixava
la pista per un sender de graonades que portaven a
la carretera de Clariana, que travessávem per encarar
uns altres graons; aquests conduien a un camí
pedregós que traspassa un gran argilagar, vestigi d'un
incendi que fa anys va cremar la costa, fins al llom de
la masia de Sant Samison.

La masia de Sant Samison és situada a ran
del camí vell de Castellet a Clariana i és de formes
abigarrades, amb múltiples dependéncies. El seu nom
prové d'una antiga capella d'aparenga románico-gótica
construida de carreus arrenglerats i amb porta dove-
llada, fa anys sense sostre, que era dedicada a Sant
Simeó i documentada l'any 1422.
Edificada al costat de la masia, ara
serveix de magatzem. La forma d'a-
nomenar la casa ja ve de lluny, ja
que quan la Comunitat de l'Arbog va
comprar la finca al comte de Santa
Coloma, el 1738, ja en deien "Sant
Samison" i en el Nomenclátor de
1860 és grafiada "Sant Samisson".
També l'hem vista escrita "Sammis-
son". Amb tota seguretat aquests
exemples deformen el seu veritable
origen ivolen semblar-se al Semison
de Font-rubí, d'etimologia germánica
sense cap arrel del santoral i que en
el citat Nomenclátor de 1860 es
llegeix "cal Samisson". Prop del lloc
on hi ha la masia de Sant Samison
s'ha trobat cerámica ibérica i en els
rocallisos es poden veure alguns
"cocons" o cadolles utilitzades per
recollir l'aigua de pluja, costum molt
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d'un turó que domina el pas del riu i el seu pantá i

des del quals'albira des de la serra del Montmellfins
a Móntserrat. El castell és de grans dimensions i de
planta irregular, adaptat als desnivells del terreny. De
traga románica, segurament fou aixecat als segles Xl-
Xll. En el recinte superior existeix la torre circular del
segle Xll, si bé restaurada. L'entrada devia ser prope-
ra a la torre quadrada exterior. Hi havia també entra-
des en un segon i tercer clos, aquesta darrera d'arc
de mig punt del segle XlV, dominada per un matacá.
Hi ha altres torres emmerletades, peró destaca la de
l'homenatge, que sobresu¡t de les altres edificacions.
Aquest castell és erigit a sobre d'un poblat ibéric i

romá, del qual s'han trobat fragrnents de cerámica
iberoromana i una destralde basalt pulimentat. Elseu
nom, diminutiu de castell, ja surt documentat I'any
1009 i no precisament per
tenir petites dimensions, ja

fred Amat l'anomena "kastrum meum, que nuncupan-
tur s. Stephani" i ho feia amb la condició d'edificar-hi
murs i refer les torres (Sant Cugat, n. 126). Els termes
d'aquest castell limitaven amb Castellví, Olérdola, la
serra sobre "Crespa rocha" (de Cubelles), fins a Cal-
ders i la guárdia de Banyeres, passant per Santa
Oliva. El castlá, de sobrenom Amat, morí en lluita
contra els sarrains en la defensa del castell de Selme-
lla, possessió de la família dels Gurb, a la qual perta-
nyia I'Amat per ser fill d'Ansulf de Gurb, així com
germá d'Hug de Cervelló. Elseu fill Otger obtingué el
castell de Castellet mentre que l'altre fill, Guillem, fou
infeudat en el veí castell de Castellví de la Marca. Ja
hem dit que l'any 1009 s'esmenta per primera vegada
"s. Estefanide Chastelleto iel "termine de Chastele-
to" (Sant Cugat, n. 441). Poc després, quan foren

fixats els límits del territori
amb Calders i Santa Oliva,
la terminologia és "castri s.
Stephani, quod dicitur
Castelletum" (any 1017,
Sant Cugat, n. 464), incloent
Bellveí, Calafell, L'Arbog
(fins al 1174) i La Llacuneta
(fins al 1255). La nissaga
dels Castellet participá molt
activament en la repoblació
de les comarques tarrago-
nines i va ésser present en
la carta de població de
Tarragona (1 149), en la
conquesta de Siurana (1 153)
i en el repartiment de Reus
(1154). Al segle Xll es
produí el desmembrament
de part del terme de Caste-
llet en donar-se la vila de
L'Arbog al fill del comte de
Barcelona (1174). Més
endavant, per testament de
Bertran de Castellet, clergue
de Vilafranca, La Llacuneta
passá a Santes Creus
(1255). El darrer personatge
del llinatge fou Blai de
Castellet, ja que I'any 1405
el rei Martí ho vengué tot a

que en aquelltemps quan es
parlava d'un "castellet" es
tractava d'una reculada
fortificació de l'Edat del
Bronze o d'época ibérica.

L'església de Sant
Pere té pórtic de volta de
canó i conté dos sepulcres
de marbre sostinguts per un
joc de capitells. Es una nau
modificada (amb afegits
laterals) i possiblement tenia
creuer, ja que en resten els
arcs. De fet aquest temple
románic podria ser la
reedificació d'una primitiva
església del segle X, ja que
era parróquia a la primeria
del segle Xll. Així l'any 1106
el comte Berenguer doná a
l'església de Santa Maria de
Solsona i als seus canonges
la capella de Sancti Petri de
Casteleto (Solsona, n. 29),
amb la condició de posar-hi
capellá. Aquesta depen-
déncia solsonenca encara
persistia el Qa2 qüestiona-

conlwt monunenlal & castellet, anb resglesla rcnanba de sant Pere al lo¡ts.
Foto: V- Cañonell

da pel bisbat de Barcelona (Solsona, n. 111) i el 1314
fins i tot creava un benefici personal de delmes i pri-
mícies (Solsona, n. 1 18).

Les primeres referéncies de Castellet són de
l'any 976, peró aleshores era conegut per "termine de
s. Stefani" (Sant Cugat, n. 112), nom de l'única parró-
quia que hi havia en el segle X¡ situada en el pla i

que també donava nom al riu Foix "que dicitur Sancti
Stephani" (any 991), església alvoltant de la qual es
formá després una "quadra" (al peu d'un antic camí
romá), actualment coneguda per can Llopart,rque amb '

tota seguretat s'algá damunt d'una vil.la romana docu-
mentada al segle Xll. D'aquesta manera, quan l'any
977 el comte Borrellven el castellde Castellet a Uni-

Pere de Torrelles. D'aquesta família, el castell passá
als Desplá id'aquests als Requesens (1a60). Amb la
revolta dels remences la fortalesa fou assetjada i

presa en batalla per les forces del Conestable Pere
(1464), peró després, en tornar la pau, torná de nou
als Requesens. Lluís de Requesens vengué el feu
l'any 1472 a Guillem de Peralta i aquesta família fou
succeida pels Aguilar en extingir-se la branca
masculina (1566) iper idéntiques raons, els lcart i els
Queralt. Aquests darrers, comtes de Santa Coloma,
conservaren els seus drets..,fins al segle passat.
Finalment, adquirit el caste['Éer la família Peray, en
van fer lairestauració els anys vint.

Després d'una merescuda pausa, es reprenia



la maxa pel costat dels contraforts del castell fins
aconseguir la graderia de I'atri de Sant Pere i girar a
l'esQuerra per unes altres escales que pugen pel
davant de la capella de la Mare de Déu de la Font
Santa, situada on abans hi havia elfossar, i encarrilar
les nostres passes pel camí de Torrelletes, deixant el
cementiri nou a la nostra dreta. Féiem un camí care-
ner asfaltat que passa per sota una línia d'alta tensió
i des del qual s'obseruen a llevant alguns llocs desha-
bitats situats dalt la muntanya immediata, com són
can Balaguer, calCremat ila Casa Alta, sobresortint
el pujol Florit, fita mil.lenária delterme veí d'Olérdola.

El camí carener desembocava a la carretera de
Torrelletes, via que es deixava de seguida lrencant a
la dreta pelvellcamí que antigament anava de Caste-
llet a Torrelletes més a migdia, fregant vinyes i olive-
res i pel damunt de la fondalada de la Cluca que
neix sota el caseriu, entre aquest i can Rossell, per
afluir al fondo de la font de l'Alzina quan agafa el
nom del fondo del Noguer, notable torrent alimentat
aigües amunt pels fondos de la Pópia i de la Bove-
ra, coneguts pels seus habitaclestroglodítics. Elfondo
de l'Alzina, esmentat ja en elsegle Xl ("ipsa olcinia"),
passa per sota Torrelletes i aflueix al pantá de Foix.
Una cova, la del Noguer, és situada dessota mateix
les eres del poble ité més de 30 metres de bauma
allargassada, dintre de la qual hi ha una fonteta, una
bassa i una sitja, les quals justifiquen el remot pobla-
ment de l'indret.

El camí vell travessava el fondo de la Cluca i

pujava pel morro sud de la serra Mala, de moment
per camí de carro que volseguir l'esmentat fondal de
la Cluca, peró que després es deixava per un corriol
dretá que ascendeix al bell mig de la serra,
esdevenint un antic camí fressat de fondes roderes
marcades en els rocallisos, que puja
entre la mala herba que va néixer
després del gran incendi de l'any
1971. La serra Mala és un llarg turó
on és assentada la població de
Torrelletes, entre els fondals de la
Cluca i del Noguer o de la font de
l'Alzina. Des de la part més alta
d'aquesta serra s'entreveu el poble i

la panorámica que l'envolta.
S'entrava al caseriu pel carrer de
Santa Magdalena i al capdamunt hi

havia I'arribada.

Aquest relat complementari
pretén recollir les vivéncies que els
maxadors hauran experimentat
durant la cursa, les quals, adobades
amb una mica d'história i una mica
de geografia, elements de cultura
útils per a no quedar tan sols en una
simple caminada competitiva, poden

haver estat un al.licient per a l'activitat excursionista
dels participants.

Confiem que l'itinerari d'enguany hagi compla-
gut els assistents i esperem la vostra preséncia en la
próxima edició. Moltes grácies a tots.

Viceng Carbonell i Virella
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"g6+ri*Fq ' tcarles 
Gonzáez

Cdstina Cane¡as
Garme Escuer

Seba§iá Jodar
Crigina Frar¡co

Marga Genetar
Josep M. Puiades
Mada Phr¡as
Núria Forgas
M. José Escuer
Uuls Casaderñ(xl

Maila ltlontaner

¡d.
¡d.
il,

"Io.
¡rJ.

42
42
45
47
I
5(),,...,,§0

53
53

39
139
146 ManelGuindal
137 lvlanelGómez
125 Marta Sagana
134 Guillem Alsina
e. Charo Zarpra

GiselVockenrot irj.
lrcne Jodar iJ.
M. Dolors Vidal iJ.
Safua Bemadó id.
Marta Musté k .

Emma Martínez ¡d.
Josep M. Alba lJ.
Evelia Casado ¡d.

55
55
56
57
58
59
60
6t
70
T7

102

--152 *:': '.€emrnlacE¡fcfiá---- - AniolJodar ' -'---:.Íd.
TI Aurélia Rion lGrelBurger ir.

NO CIáSS|FICATS
Prensa
Tahia

156
118

--:-:
JordiCasas
lsi«Irc Rigual

Francesc Casas
Carme Mestrcs

INTERSOCIAL

1

2
3
4
5
6
7
I
I

10
11
12
13
14
15
16

_.,17
'19
'19
20

.,,.21

2,
23

_24
*.t,25

26
27
28

*29
¡E¿. .*'«)'

ffi,.rr

Od¡e flotsal

69
100
128
10

129
31
87
58
52
76
¿13

21
124
81

91

6
99 ,.12 .'r¡

97

Punts

17
17

14Íl Joan Mió

Montse Lleonart
Anton Górnez
Lluisa Domingo
DanielCarull
Juli ñIala
M. Pihr Nieves
Pau Garch
JordiBascompte
Anna ilontoliu
Josep L. Criega
ManuelAparic¡o
Gener Ayrnami
Joan Tutusaus
Joan Do¡rxánech
Marta Alcalá
JordiGihbert
Iuhrta de la Peña
Didac Llopis
DaniPiera
Gemma Rodríguez
Marta Ventós
Lluís Mayoral
Endc Viver
Josep Cornas
Jord¡ Drrchá'.''
Teresa Mor¡terc
Pau Garcia
Josep Sáncftez
Rarnon Besnal
Lluís CamÉ§éi

C.E.Molins 20u.E.c. 2.
Foment E. Barna 26u.E.c. 26
C.E.Sitges 28
u.E.c. 28
G.E.Bhus 30u.E.c. 31u.E.c. 33u.E.c. 34
C.E.Sitges 35
G.E.Penedés 35
C.E.Bhus 36
C.E.Siilges 39
C.E-Pened¿s 41rc.E.S¡rses 6
C.E.glaus 4¡u.E.c. s2,u.E.c- 57
C.E.Bhus 62u.E.c. 64u.E.c. 69u.E.c.' 70

Enütat

u.E.c.
C.E.Molins

u.E.c.
C.E.Sltges
C.E.Sitges

- * -V.F 9.,*-.' u.E.c. 
.

:ffi*i
C.E.Penedés

EOU¡P

Sant¡Lleonart
Teresa Montfort
Magdalena Escala
Jo¡diCarull
Rarmn Casas
Mar Apadcio
Sisco Aóonés
Joan Bascompte
Jaume Montoliu
Jacint Rriu
DanielSárrchez
Elisa TonÉs
Marta Almirall
Pere Casals
[iarc Beramendi
Loreto Almirall
Angeh Busquets
Frafrb Pascual
Angeb Quercl
Bru Mió

131
13Ít
94

107
98

15f
138
154 .. -, . Jord¡ Candl,+..-.,,;&&.*É
114. -" .'.-Jo|a-ñ 

Beft¡...

Alberl Arhá§
Oscar Viver
Girn Girbal1,' Gihé Pastó' 
¡r¡arc Ylver
Xaüer Bricollé
Anlonio Fefipe

71

75
TI
86
92

*"i; r: :; ;!:i .:' :. -;,: No'C¡qgg¡p¡6¡1g'*rtt.

A.E. TALAIA
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46 Josep Dalrnau
19 Jord¡Vidal

127 .. Ramon lvlañl

Conce Blar¡chart

.,__ 18 Ansel:A¡g¡S_ _ _Gerad_Qdofré__ ¡d.
93 Ramona Vih Ar¡tonia id.
59 - Anacli=iPejtnn

26 de Marg de 1995

:'i-i':::r¡d.

149 Pere Casals Xavier DonÉnech
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CLASSTF¡CAC¡O PER ENT¡TATS (3 mllbts equlpe)

U.E.C. 65 Pt¡nb

C.E.Sitgps ,:l0ll F¡¡rt¡
i:

C.E.Blaus 115 F¡nüs

I I I I ¡ I I t+t I I ¡ I I t t+t I I I I I I I I I I I f I ¡ I I I I I I I I I ll t I I I I I I I I I I I I I I l+l l++li+l I I I I I I I I I I I I I I I I I I l{+

ALTRES

EOUIP

1

2

3

Roser Mercader
Josep Valldosera
Rarnon LIao
Jord¡Coll
M§uelA. lMñez
Mhuel Viral =_'-'-:

Frarrcesc Jasanada
Mercedes Caberc
Bernat Puirl
Jal¡lJalal¡
lrcr¡e Aha
Jos€p L. Fuerües
Jcep Madn
t¡des Rit¡s
MQuelAlvarez
lsltro Llobet
Julia MasF
Lab Essibano
Agustí R¡bero
Pau Escrbano
tt¡hrta Catahn
Francesc Llorach
Joan L. Garch
Josep Jasanada
C¡nüa Olegnrb
Fancesc Fená
illarcelin Rlbeto ,, . ,,
Jaume Gavaldá
Gemrna Freixa
i¡hrc Garch ii.i"
Came González
i¡laltí Jasanada
Antonio Solfs
Gris€lda Lho
ManelGómez
Pere Bdifoll

NO CIA§STFICATS
Emest Percra Teresa [h¡ran

Enültaü

Vilanora
Vilanova
No adscrit
c.s.Ribdá
Unki
Oüle
Unió
Vilanova
Vihnora
No adscrit
No adscrit
Vilanqa
GER Rüres
Vihnova
Vilanova
No adscrit
Unió
Unó
No adscrit
Unió
Vilanova
Vilanova
Gukot
Unió
i,lo adsc¡it
Guixc[
No adscrit
GER Ribes
Vilano¡a
Vilanova
Orbita
Unftt
Orbita
Vihnora
GER Rb€§
Vilanoa

Vilar¡om

A.E. TALAIA

Punt3

15
17
19
20
21
24
25
26
28
29
N
30
31

e,
p,
a
33
«l
37
N
43
¡16

47
48
52
55
55
57
e,
65
67
86
86

lCE

111

120

1.8
236
367
442
573- -- -q-- u,
785
813
s37
10. 153
11 57
124
13 130
14 35
15 17
16 106
17 60
t8 '142

19 30
20 71

21 104
22 t5
23 112
24 1,¿18

25 27
6 137nsr
8 150
29 102
30 135
3f 141
e. 70
«¡ 83
u4
35 116
36 1¿15

Odrc

\

_Jep Bamiol
Antonio Vilhr
N¡iria Femando
Jo§€p M. Cudras
Od«¡l lbáto2

-DókÉ 7s¡pilq'
Pau Jasanada
Roser Vellvedú
Rarnon Gami:er
M. Carne Oltra
Montserat Dalrnau
Carnen Górrlez
Fina MaÉin
Angeh Vázquez
David Afuarez
Rosa Adsuar
Joan lhciá
Núrh Valls
David Rberc
Paoo Escribano
Neus Fa¡rás
Josep Totnis
Jesr.rs Fenxíndez
Monils€ Huguet
Gaíes Odob
Teresa Rmterc

, Jr¡ilir¡a,Zamo¡a
Hoser
Carme Efies
An¡q,lEscofet
Tóiu'Hivero
lroñd i/bssana
Ner¡s Ortiz
Alex Roderc
Aba Gómez
Tdnktad Rey

82
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37a MARXA SOCIAI
INTERSOCIAT

,,,j D'ORIENTACIO
ÉEn DEscntPclo

Enguany, que celebrem el
nostre 40é aniversari, també en fará
37 que fem aquesta Maxa. Val a
dir que Déu n'hi dol La maxa, que
ha sortit forqa bé, tenia la bona
caracterr§ica de fruir d'un bon
paisatge que, centrat a l'entorn de

Castellet, s'emmirallava a les
quietes aigües del Pantá de Foix.
També va disposar de llargues
estones de bosc o de racons
ombrívols com la Font d'Horta. Per
sort a I'itinerari no teníem gairebé
resles de bosc cremat -tan freqúent

a les nostres comárques- si no eren
als vollants de Torelleles i Can
Balaguer cobert ja pel mantell verd
de mscons i argelagues que han
crescut damunt les restes de
I'incendi de l'any 82.

Una considerable particip, ,i
va ajudar a mantenir la il.i j
d'organitzar la maxa, que sr .:l

puntualment a les 8 del matí ':,f

davant del Casai de Torrelletes. :r;:
dirigir-se a tocar carretera just :r.
dessota la masia de can Ftos,..-il.
Els caminaires van seguir ils
ernnts vo§ats per camps ,-1e,

vinyes o per pinedes dirigint-se, a
trobar-se, més avall, amb el riu
Foix. Llástima que una espessa
boira no permeteria veure que
havíem passat per sota de
Castellet, enlairat datt del llom de
muntanya calissa, que el fa visible
des de ben lluny. També la boira
havia tapat, a primeres hores del
matí, la llunyana panorámica de les
serres de Montmell i de Font-rubí.

Creuar el Foix fou una mica
I'espectacle de la .jornada, puix
s'havia de saltar per les passeres,
tot guardant l'equilibri i no caure
dins l'aigua, ajudats per cordes i

una bobina de fusta que feia de
passamá. Una estona més tard,
deixávem el Foix per trobar-nos
amb la riera de Marmellar, ,.noli
escassa d'aigua i que en alguns
seclors desapareix engolida a la
ilera pedregosa. Després de
trave&sar una pista recentmenl
asfaltada, ens dirigiríem cap a la
timba de Santa Bárbara, damunt de
la riera de Marmellar i després
d'enfilar-nos seguiríem per una
zona boscosa gairebé plana i rnoh
agradable, per on discorria I'itinerari.

D'aquesta pineda en so¡tiríem
per desembocar gairebé a ia

.é
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caretera, amb la preséncE
ir¡confusible de lAóog i la seva
Giralda, reduida oopia de la célebre
torre sevilhna. Poc després de
traspassar la carretera ens ,

trobaríem amb el control
d'esrnorzar,i atés arnablernent per
les famílies Garbonell, López i

Tonq,g que, junt amb la Qe¡tnn
Capdet, repartien pans i beguda a
tots els marxadors.

De mica en mica ens
enfihríem entremig de pins fins
arribar a una zona barrejada de
rocallisos i cosconar, amb n¡ohs
camins de ramaderia que solquen
aquell indret, també lravessat
perpendicularment per una línia
d'alta lensió i conegut com la costa
de Sant Samison. A la dreta
deixávem la fábrica de cal de
Chriana, fins que faríem cap a una
esplanada on a més del control, hi
ha el pou d'abastament d'aigua de
l'Arbog. 

..

Des;d'aquí ens enfilávem cap
a un bos(iuét per on discorh el
nostre itinerari, conformat per un
ample carní flanquejal a ambdós
costals per una pineda agradosa,
llástima que entremig es trobaven
algunes deixalles, mostra de la
incivilitat d'alguns desaprensius,
Sortiríem ja a la zona oberta que
baixava cap a la carretgra que va
de Ca§ellei a Clariana, que,
lravessant-la i vorejant camps de
conreu i un tonent, ens portaria a
un rnonumenlal pi al costat d'una
banaca on es trobava un altre
control amb una autoneutralilzació
que ens faria anibar a la coneguda
Font d'Horta, un lloc rnolt freqüenlat
pels vilanovins i un lloc molt obac i

phent a pesar de I'escampall de
deixalles que tan els visitants
dominicals.

El camí ascendent, peró,
voltat d'una verdor ufanosa, ens
portava per entremig de vegetació i

camins d'urbanització abandonada
pel Bosc Negre, on després de
travessar algunes pistes
perpendicularment, tot despenjant-
se pel camÍ mig encinglerat mig
esglaonat, ens dirigirÍem finalment
per un camí urbanitzat cap a Can
Bladet lcan Guineu¡, ve¡ta masra a
h vora de les aigües del pantá, on
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des del cor¡trol fins i tot es podien
contemplar a les quieles aigües de
I'embassament unes colles d'ánecs
i altres aus aquátiques que sembla
que hagin lrobat el seu hábitat en
aquest indret. Seguint per la vora
de l'aigua i per diverses pists,
faríem cap, dins el bosc que té la
magnífica visió, davant seu, del
poble, l'església i el castell de
Castellet, que refleclits a les aigües
ta una de les imatges mes
fotogén(ues de lot I'itinerari.
Llástima que, tot ila bellesa del lloc,
els qui encapgalávem la cursa,
poguérem presenciarcom encara hi
ha desaprensius que iust sota
aquest lloc, curull de pins, eren a
prop del corürol amb el seu foc
encés, feni la costellada de rigor i

molt a la vora de la seva terda que
tenien parada. Várem cursar una
urgent denúncia pel nostre Walki-
Tal§ al cpntrol de Torrelletes, que
poc després contaciava amb
ircmbers i forestals per. posar rernci
a aquest disbarat. Nosaltres havíem
de soguir i ho faríem'per h pista
urbanitzada -una vegada més- fins
que ens enfilaríem,'.després de
travessar la canetera, cap a Sant
Samison. idavallar de nou i sallar a
una allra canetera, aciuesla vegada
la de I'Arbog, tenint davant nostre
tant la capgalera de l'embassament
com I'enlairal turó de Castellet.

Abandonaríem la biturcació
de caneteres i el pont per pujar
decididament cap af poble de
Ca§tellet, fent cap, finalment, a la
placeta on hi ha l'Ajuntament, tenint
a I'altre cosiat el reforrnat castell
que dóna nom al poble, i que
sembh d'origen románic amb
aportacions posieriors, fins una
restauració de no fa gaires anys
que han ajudat a la seva
conservació. Des d'aquesta plaga
podíem divisar una extensa
panorámkx sobre el pantá i les
seves rodalies d'una bellesa
extraordinária i que invitava al
reportatge fotográfic. Els maxadors
eloghren ámpliament aquesta visió
pero hagueren de continuar pujant
per passar per I'església, també
románica, de Sant Pere, fins anibar
al capdamunt de la carena on,
després de locar una estona de
-ú. ieie¡ q t¡ávcs¡o¡,c,,,
enmig de vinyes el Fondo de la
Cluca, tenint davant can Balaguer i

-)
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más lluny h Casa Alta. Ja
decididament ens dirigfem a
l'anibada a Tonelletes pel vell camí
que lunh a Castelfd, éntrant pel
caner de Sta. Magdalena. Una

es(ona rnés tard, í un cop anibats
tots els equips, l'organitracir5,
despres de processar les dades per
odinador,' oferia les c-lassificacions
í repaftia,-els premis enmig duna

gresca considerable. Grácies a
tothom per la seva participació i
col.laboració en una rnarx¿¡ que
creiem que ha rmultat molt reekida.

Josep Blanes

-,t NwErym.@gJat uEe, mñd wagmyaxxaFeffis. Folo:o*rf-

Lt
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