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REGLAMENT

ORGAMTZACIó
L'AGRUPACó EXCURSIONISTA TALAIA organilza h )()Orylll Marxa dorienrac¡ó per
D€§cripckt.

tNscRtPcloNs
Podran part¡clpa¡ a la Marxa els qui pertanyin a Entiiats lederades o Grups Excursionisles a
partlr dels 14 arilrs d'edat: si bé en conparryia dun adult h¡ @rán parl¡cipar amb una edat
lnferlor. Taíüü hl podran pr€ndre part totB aqt¡elb sods de rEntitat que no slguln de.la
Com¡sdó Organ¡tradora. L€s lnscdpclrns dels €quips, loínats p6r dues persones, podran ler-
§s a rA.E.TALAIA, caner Comerg n! 4, del 26 de Febrer al 8 de Marg d€ 1996, cada dia de vuit
a deu del vespre. Aquells €quips que vubu¡n part¡cFar sense haver-sa inssil pr¿ñrhment
hauran de pagar un valor dupllcat per ¡nsc.¡ure s. El sortelg per eslablir lbrdre de sorl¡da dels
equips ündrá lloc a IA.E.TALAIA el dia I de MarC de 1996, a les vuit dsl vespre, en pres¿nch
daquells delegats dentitats €xcursionides que vulguin assistlr-hl. Els drets dinsc¡ipcló seran
de 1200 pts. per equip associat a l'Enlilal organitradora i de f§OO És. peb m socb.

SORTIDA
Es donará al clslat de f l.E.S. CAN PUIG, de Sarf Pere de Ribes. El primer equip sorlirá a les
I del matf. S¡ algun equip €s presenla amb retard a Fhora que se l¡ havh assignal, se li donará
lodrc de sodida que ddemini forganització.

EOUIPS
Tots €ls marxadoE haurán de dur mtxilla ¡ ol d¡st¡ntiu dilentlfixció que els conespongui,
serpre en lloc visible. Un cop fornalitzada h inscrirclt, mmés podrA carwiar-se el corponent
d'un equ¡p abars de h sorlftla prAvh comunicació a I'organltzació I acceptadó del canvl per
part d'aqueda.
Cada sntilat pañlcipant podrá nomenar un deleg6t, el qual será frlnlca percona facultada per
comunlcar-se amb I'oryanitzacil.

DOCUMENTACIO
El dia 9 de Marq, després del sorteig es lliu¡ará als ddegats de cada entihú h docurnentack i
eb distintlus dilentlficacll coresponents als 6eus €quips. Aquest rr¡aterial tamb¿ €s podrá
¡ecollir abans de donar h sodUa el dh de h Marxa.
[a documenlació llíurada conslst¡rá en:

1. Tots els tulb descrilius de filinerad.
2. El full de ruta per qué els conúrols puguin amtar-hi el pas.
3. Un ¡mpa inédit de la zona, imprés a quatre tinles.
4. El roglamenl de la Marxa.
5. Dorsals didenllficac6
6. Tauh de trañúornacló horárla.
7. Relat cornplemenlari, histórico-geogrAfic, de h zona I itlnerarl segult.

(Es lliurará a larbada).

PARAI'ES
Lee parades I el temps de d€sns vlridran assenyaldes en eb matekos fulls descñptlus. A
tots ols controls s6nsB parada de descans es corcedeix un mlnut do ngdralilzacló per
comperxrar h pédtn de tenpe en h ¡narcada dhorads. En cap ca. €3 conced¡rán
nedralitzack¡ns el¡aodinadeo de carac.ter partlcuhr. S¡ cal, per el bon deoerudlpament de h
Marxa, I'Entitat orgsnitzadora es reserva el dret dalterar les ja prevlstes.



CONTROLS
Hi haurá uns conlrols per anohr fhora de pas deb equlps. A rnés de h sortida i de tanibada, hi
haurá uns altres, anomenats de pas, dels qrals no es donará cap refererrcia, en aquest no es
marcará el full <le nna si p hi consta ranotació del control segúent. Hom consiJera qÚe aquests
controls de pas no tepresent€n cap pérdua d€ temF per els marxadors. Els coñtrols-faran
fanc[ac'ió a m¡g m¡nut venglt segons corüila a h taula de trar¡slornació horerh. El cont¡ol m
fará I'anotació monlre no hi slguin pres€nts els dos componenls que formen I'equip. Els
controls §'aniran tancañt a mesura que fequip escorrüra de I'organització compmvi que.rc
qued¡ cap equh per contohr.

PENAL]TZACIONS
Carh mlg mlnut d'avanfament o de rglard entr€ l'horari efecluat per l,€qu¡p i I'oficlal es
penalilzará anü un puril. Lbm¡ssit dun oontrol de pas será penalilzada anú deu punts.

DESOUAUFICACIONS
Será ¡notiu stflcient de desqualificacló:

f . Efecturanotacir¡ns o emenes en elfull de n¡ta.
2 . Allerar la composlció de l'equlp durant h Marxa.
3 . No passar els controb s€gons I'ordro eslablert.
4 . Realitzar el recoregut d6 h Marxa, total o parchlabans de la

eortida oficial de l'equip.
5 . Carwhr de lloc o anngar les mques'poeades per l,organilzació-
6 . No pod;ar motxilla durant tot o part del recorregut.
7 . Poriar objectes sorolocos qu€ puguln molestar els allfes part¡cipants
8 . Dewiiluar I'esperit de rexcureionisme, de parauh o obra.
I . Dsmo§trar oondr¡c,la ircivi:a I produif danys a terceres persones, ob¡ectes o

gntom.
10. Endanorir-se més de tfenta mini¡ts en relac¡ó a I'horari of¡chl, en qualsevol

deb controls.

cLASStFtCACK)
Hi haurá tres chssifiaclons. Dues d'elles serán per equlF, obeint al caracter soclAL o
INTERSOCIAL daquests. Una terce¡a chsdficacit ho será per entitats fo¡anes.
Tant h.chssif¡cació general soclAl com la INTERSOCIAL sostablirá p€l total de punts
canegats a cada €qup, de menor a mairr. En cas dempat chssiflcará millor:

l. L'equip amb malor nombre de controb realilzats amb eltemps e¡<acte.
2. L'equ¡p que t¡ngui més apoximac¡oús de mitps minuts.

P€r la dassiliac¡ó per Entilals es totalilzaran els puntB aconseguits pels seus tres equips millor
classiliats. El cdterlde chssifixcl5 será el rmteix que Ieslable¡t per a h chssificaóió general
per equir.

JURAT DE SORNDA I ARRIBADA
Aque§t Jurat sere convocat abans de sortlr 6l prlm€r equip participant i en flnalitzar la Maxa.
Estará corpoat de:
-Dos merürea del Comitá Catalá de Marx€s.
-Doe membres de lEntilat organltzadora.
-Un representant de f Entltarl fo¡ana arü méo equir inscñs.

^quest 
Jurat podra deckllr sobre qulsevol contÉtenrps que pugui esdwenir a h sortila o bé a

Iarbada l, darant b possb¡lilal «le stspenúe h Marxa, corivocará obligator¡arpnl una reun6
dg d€lega0s dd l€s enlitats pailh¡pants, ia s¡Sul per decisil det propi Jurat o bé a petició de
IEnt'lat oganltradora.



JURAT CLASS¡FICADOR
El cornpondran el presirent i do6 m6r6r€s del @mlté catalá de Marxes, tres membres de
rcnlitat organitradora I el delegat de cadascuna de les erltnats participair[s que hi vulguin
aPk¡tjr. Aqqst,Jural es reunirá un cop hagi entrat et daner equip paáici,pant a la uaña ¡
s'hagin recollit els fulls de tots es cor¡tn*. s;encanegnrá de revgái ta ctassht*lo provislmat
lliurada pel contol d'anibada i equ¡p de classif¡cac¡ó, I un cop verif¡{Eda, fenl les modificacions
que calguin, fará prlblica h chssif¡cació I en un perirde m seedor a «) minuts. L'sntilal
organltzadora tramefe a cada entital parl¡c¡pant una cópla de la chsslficació ofbial I punttnció
dels seus equipe. En cas derpat en les poss¡bles vctaclons ql,e puguln tenir lloc, el vot del
Pres¡dent dol Comité Catalá de Maxes o el d€l r€presonlant per ell dosignat es considerará
determlnanl. A larbada hl hauá un llibrc de redamacions a disposic¡ó de tds ols €quips.

HORARI OFICIAL
Es fará pibllc un cop hagl aribat fequ¡p oscombra. Havent-so l6t pr¡bfic fhorarl of¡chl, no será
admeoa cap rechrnacló sobrc l'horad de pas anotal pels coffrols.

REPARNTEiIT DE PBETIS
S'efec'trrare et matelx dia de la Maxa i un cop el Jura Chsslflcador hagl fet Flblica h
chssificackl of¡chl, deoprás del perbde d6 treñla mlnuts p€r ateridre loo rcÉr¡adóno. Tc[es
lee quek€s quo €s pr€sentin amb posterloritat als perfodes €stablerts I per pad d€quFs que
hagin maoat abarc que e facl priblix h classli:ació m seran onte¡pládei,

DISPOSICIOIi|S FTNALS
Et r¡al lempg no será obstac'le per a h celebració de h Marxa: no obstar¡t al¡«ó, podrá ésser
alterada per loqanilzaqirt i slgesa si aixf ho acorden eb delegats de les entilaits'padicipanls
golvogats pel Jurat de Sodua. Tots els pattic¡parús a la Maxa hauran de ser posseldoe de la
llicéncla federallva vlgent, h qul conpoila una asseguranQa deb dsco6 dáccldent i de les
respon§ab¡litats económiques pels dar|)rs causab a lefcer€§ pef§one8 no esportives. En cas de
no poe§elr aque§la tafg€{a, cosa que flomés será po§sble pels sods de lentitat organitradora,
part¡cipants de h marxa social, I'A.E.TALAIA no es fa responsa¡le de cap dele tscos ¡n¿lxts
anterioment. Quabevol. cas r-lo p.fev¡st en aquq¡l reghmont será resolt,'segons p€rtoqu¡, pel
J_ural de SortiJa, el Jural chssifirxdor, el Comitá Catalá de Marxes o-la piopa 'emhat

Organitzadora.
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(xxxu¡r MARXA socrAL)
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DESCRIPCIó

10 de marg de 1996

(Gal remarcar als marxadors que els senyals de confirmació de I'itinerari de la Marxa són
una rodona amb punt al mig, colors verd i vermell)

DE CAN PU|G (G) AL CONTROL B

Sortim de davant de can Puig (lES-CFO) deixant aquest edificia I'esquerra i seguint la seva
mateixa vorera. Retombem l'edifici i anem resseguint un marge i una filera de xiprers esquifits;
passem pel costat d'un garrofer espectacular. Al davant hi tenim unes timbes terroses, anem en
aquella direcció. Travessem una riera i anem adregats a unes properes coves on es cultiven
xampinyons. A prop ja de la t¡mba girem sobtadament a l'esquerra i hi passem arrambats; ara
ens queden a la dreta.

Anem seguint un senderó per sota d'aquesta timba fins arribar a un camí encimentat i

continuem ara per aquest camí en la mateixa direcció que portávem; tenim un torrent a I'esquerra
i el marge terrós i ple d'atzavares a la dreta.

Deixem l'entrada a un camp a la dreta. Més lluny veiem una capella molt coneguda del
terme de Ribes. A l'esquerra ens queda la fondalada deltorrent i a la dreta conreus de vinya. La
fondalada va quedant de mica en mica al nivell del nostre camí.

En arribar a prop de la tanca d'una finca el camí de terra esdevé encimentat. Seguim una
estona entre marges i conreus. A la dreta deixem una pista de terra i després deixem un pou de
sulfatar a l'esquerra i un trencall de camí a la dreta. Continuem per la pista, planera i encimenta-
da. A I'e§querra podem veure un edifici modern d'algunes plantes i una gran finca blanca. Elcamí
fa un revolt i deixem un altre trencall a la dreta, amb cadena. Anem seguint per entremig d'una
tanca metál.lica, a l'esquerra, i d'una filera de xiprers, a la dreta.

S'acaba la tanca i el camí fa un revolt cap a la dreta; és pujador i continua encimentat. A
dreta i esquerra tenim unes tanques. A la dreta deixem l'entrada principal d'una finca magnífica.
Continuem ascendint irevoltant iaviat deixem el carníque portávem iagafem un senderóala
dreta que va resseguint per una estona els límits de la finca esmentada; l'estret viarany passa
a frec de la tanca de la finca i paral.lel a uns pals de conducció de línia eléctrica. (Es probable
que els lladrucs dels gossos de la finca ens ac_ompanyin uns minüts).

La tanca metál.lica s'acaba i ara se'ns obre la vista cap a uns conreus i una altra masia no
gaire llunyana. A prop de la petita masia deixem una fita a la dreta i unes atzavares i arribem a
un entreforc de camins que seguim per la banda esquerra, ascendint, tot travessant per sota la
línia eléctrica que abans hem comentat. L'ample camí es transforma de seguida en corriol,,a la
vegada escórrec d'aigües, que va ascendint per entre el bosc. Trobem alg.un antic marge i

continuem pujant per aquest camí de bosc i amb el sÓl cobert de pinassa.



A continuació d'un marge trencat a l'esquerra deixem un sender, a l'esquerra, que planeja
elevat sobre un fondal. Nosaltres continuem ascendint fins anar a fer cap a un camí carreter, més
ample, que seguireni sense deixar la mateixa direcció que portávem, cap a uns marges, ara peró
en sentit descendent.

Arribem en una petita esplanada, a prop d'una font-cocó i un safareig, on trobem el
CONTROL A.

Ens acostem al safareig i remuntem per unes pedres com si anéssim al cocó, deixant-lo
enrere i girant a la dreta. Anem arrambats a un marge que tenim a l'esquerra i sortim a un camí
ample i pujador, que anem seguint amunt. Travessem una tanca de cadena, trencada d'una
banda. A partir d'aquí el camí continua ample peró descendent.

Arribem al capdavall i desemboquem en un altre camí, i girem a l'esquerra. És una pista
ampla que va remuntant entre els pins. A la dreta, al fons, veiem una carretera i unes edificaci-
ons. El camÉpista es fa més pujador itambé malmés.

Al cap d'una estona el camí tomba bastant marcadament a t'esquerra i després a la dreta.
Més endavant arribem a una clariana; aquí deixem un camí ample, que se'n va cap a la dreta,
i un altre de planer que va a l'esquerra. Nosaltres enfilem per un camí més pujador i pedregós;
a la dreta hem deixat un pal pintat de clor blau turquesa.

Al final d'aquest camí pujador arribem a una altra esplanada amb diversos trencalls. Deixem
el de la dreta i el del davant, que s'obre en un parell de bifurcacions, i nosaltres agafem el de
l'esquerra planer, entre un bosc de pins. La nostra pista és forga amBla, planera, i de sól terrós
barrejat amb pinassa.

A la dreta podem admirar una magnífica fondalada, amb una urbanització, masies i, bastant
llunyans, uns cingles coneguts. Al camí pel qual passem hi ha a banda i banda unes voreres
encimentades ben delimitades. Trobem una entrada al bosc, a la dreta, i la seguim. Aquesta va
de dret arran de la paret d'una finca, que ens queda a l'esquerra. Passem pel costat de la seva
porta d'entrada, metál.lica. La pista continua davallant fent algun revolt i s'apropa a unes altres
edificacions de la urbanització.

Anem a sortir a una carretera asfaltada que seguim cap amunt, a la dreta, seguint la
conducció d'uns fils de línia telefónica. De seguida i entre un doble pal i una gran heura, deixem
la pista asfaltada i sortim per un trencall, a la dreta, que ens porta al davant mateix d'una antiga
i important masia, ara abandonada. Aquí hi trobem el CONTROL B.

De can Puig (G) al Control A:3,991 km/h ll 1,109 m/seg
Del Control A al Contro! B: 3,595 km/h // 0,999 m/seg
Temps autoneutralització: 5 minuts al Control A
Equips senars: descans 25 minuts al Control B (esmorzarl
Equips parells: temps autoneutralització 5 minuts al Control B
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DEL CONTROL B AL CONTROL C

Sonim del control B deixant enrere la masía i a la dreta un gran dipósit. Travessem una
filera de pedres que barren el pas i continuem rectes deixant una pista que se'n va a I'esquerra.
El nostre camí és ample, de sól de pinassa i lleugerament baixador. De seguida passem per sota
els fils d'una línia eléctrica. A l'esquerra veiem un parell de coves o terreres. El sól és ara de
terra blanca. Poc després el senderó es decanta cap a l'esquerra i va a fer cap a una pista molt
més ampla de grava. La seguim cap a la dreta. De moment planeja o baixa suaument.

Aquesta pista, com una anterior, també es flanquejada de voreres encimentades testimoni
d'una antiga urbanització, i també de frondosa vegetació de tipus auténticament garrafenc. Es
tracta d'una zona d'obaga i molt sovint el terreny és entollat, pel que caldrá potser en algun
moment esquivar el camí i passar per viaranys laterals.

La pista planeja una bona estona per un terreny, com déiem, ombrívol ifrondós. Passem
per sota una línia eléctrica tot vorejant la capgalera d'un fondal. La vegetació cada vegada és
més atapeTda.

Arribem a una collada on s'obren diversos camins. Nosaltres trenquem pel que ens surt més
a l'esquerra, un camí que és una mica pujador i ample. Arribem a un nou enforcall de camins i

agafem el trencall esquerre, que és un corriol que esdevé pujador entre el bosc. Fem un revolt
cap a la dreta, tot deixant un branc més ample i confús a l'esquerra i un altre corriolet més estret
i pujador també a l'esquerra paral.lel al nostre, que de seguida hi conflueix.

El sender s'ha anat eixamplant itravessa una zona bastant bruta de deixalles fins a fer cap
a una altra pista molt més ampla, que seguim en la mateixa direcció. En el punt on trobem un
gran dipósit a llesquerra, el camí-pista és enquitranat. Ens anem acostant a una edificació.

Davant d'aquesta primera casa o xalet que trobem deixem la pista itorcem a l'esquerra, tot
pujant per un viarany que s'acosta a un altre xalet, que ens queda a la dreta. Anem ascendint
de mica en mica per entre rasclers. El bosquet ens va quedant enrere i ara és tot vegetació
baixa, cosconars. Si girem una mica la vista enrere veurem urbanitzacions veTnes i alguna
població. Més enllá veiem altra vegada uns cingles coneguts.

Hem anat ascendint fins arribar al cim d'un puig que és la cota més alta del nostre itinerari;
un cim en el qual hi ha plantades una munió d'antenes de tot tipus i des d'on es pot albirar una
gran panorámica de la nostra costa. Aquí hi trobarem el Control C.

Del Control B al Control C:3,752 km/h ll 1,042 m/seg
Temps autoneutralització: 5 minuts
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DEL CONTROL C AL CONTROL F

Deixem tota aquesta munió d'antenes i edificacions a la dreta i continuem per un corriolet
en direcció sud, un.corriol que en principi planeja i poc després comenga a davallar tot marcant
alguna giragonsa. Al davant nostre tenim la immensitat del mar i les poblacions velnes de la
costa.

Finalitzat eltram de més pendent el terreny es fa més planer i transcorre una bona estona
per entre bosc. El sól és de pinassa; cal parar esment en els nostres senyals de color verd i

vermell. Tornem a sortir del bosc i el camí es fa més pedregós i baixador, mentre que tornem
a tenir una bona panorámica de mar i muntanya. Ens endinsern novament en el bosc. Veiem
algunes fites a I'esquerra del camí. Anem seguint el camí més fressat i rebutgem alguns trencalls
imprecisos

Després d'aquesta llarga davallada ens anem acostant al pla i som a les envistes d'un mas
pintat de color salmó. A la dreta podem veure una pedrera. A prop d'una torre de línia eléctrica
que tenim a l'esquerra, rebutgem un sender que se'n va cap a la dreta i continuem en la mateixa
direcció que portávem.

Passem per sota de dues torres de línia eléciica; així que passem la segona girem sobtada-
ment a l'esquerra i seguim aquest corriol transversal. Anem paral.lels a aquesta última línia
eléctr¡ca que esmentávem. El camí es fa baixador i una mica malmés. Travessem una fondalada
i pugem per l'altre vessant.

Passem a ran d'una altra torre eléctrica, que ens queda a la dreta. Després passem per
sota la conducció. Anem pujant.

Fem cap a un camÉpista transversal i girem en angle recte cap a l'esquerra. En una
bifurcació ens decantem pel corriol de la dreta, que és més pujador. Més endavant deixem
novament una altra torre d'alta tensió, després creuem per sota la conducció de la línia i deixem
una altra torre, aquesta vegada a I'esquerra.

A la dreta comencem a veure uns camps d'arbres fruiters i més lluny una masia. El camí
torna a entrar per un moment en un bosquet tot contornejant els conreus d'arbres fruiters de la
dreta.

Passem a prop d'un amuntegament de pedres que fan de suport a un garrofer ide seguida
desemboquem en un camí molt ample a la part esquerra del qual hi ha un marge de pedra. Ara
tenim la masia molt a prop nostre i a la qual ens dirigim. Trobem una cadena que ens barra el
pas peró en prescindim i tirem endavant fins a fer cap davant mateix de la masia.



Deixem enrere aquest magnífic mas i seguim camí ample avall. Passem pel davant de les
seves dependéncies annexes i pel costat d'un garrofer que ens queda a l'esquerra. El camí és
forga ample i planer. A la nostra dreta hi ha vinya. Als pocs instants deixem aquest ample camí
per torgar a l'esquerra i seguir també per una pista ampla. Fa una giragonsa a l'esquerra i passa
ar!:ambat a unes vinyes que tenim a la dreta i una altra a l'esquerra en un pla superior.

Deixem d.os passadiisos que travessen els conreus. Al tercer i per damunt d'un marge
elevat §s,per. on traves§em nosaltreé, situant-nos a l'altra banda del conreu. Passem pel costat
d'una pica de Sulfatar, saltem.un rec i pugem per l'altre vessant, cap a la dreta, sobie terreny
saldonós., Aquest incert corriol fa una giragonsa i puja a través del bosc. En aquest sector cal fer
atenció perqué el sender és una mica confús.

Desemboquem a una pista de muntanya, ampla, i girem a la dreta. Salvem un cable ianem
a la vista d'una antiga saldonera, avui dia gran dipósit de deixalles classificades de tot tipus. Vist
aixó girem de:seg,uida cap a liesquerra, tot parant esment en els senyals.

En una ctariána girem a l'esquerra i seguim fins a desembocar en una pista; la travessem
en diagonal cap:a la dreta i al mateix temps passem per damunt d'un tancat amb cable trenat.
Continuem,pei qna pista ampla i planera entre el bosc. A la dreta deixem una pista i immediata-
ment veiém a l'esquerra una petita cova o saldonera, una caseta i, darrere, entre el bosc, una
altra casa'més gran. Passada aquesta tombem de seguida cap a la dreta continuant per pista
ampla i, p{áhera, sempre entre bosc.

El camí fa una giragonsa cap a la dreta. A l'esquerra deixem un trencall itambé una masia
que s'endevina entre el bosc, i nosaltres anem a passar just arran d'una altra antiga masia, el
cos principal de la qual ens queda a I'esquerra i altres cossos dependents a la dreta.

Davant mateix de I'entrada principal del mas, que porta el número 8, trenquem a la dreta
pér:un corriol molt esborrat que passa pel costat de dues casetes de gos, que ens queden a
l'esquerra. Es tracta d'un viarany imprecís i herbós. Fem una revolt i ens internem en el bosc.
Hem deixat definitivament la masia i el camí es fa ara més evident i cobert de pinassa i és molt
ombrívol. Al costat d'un pi amb un gros parásit que penja d'una branca, creuem un camí
transversal icontinuem avall en la mateixa direcció, de cara a uns camps propers. Arribem a una
petita placeta amb un pi de dimensions considerables. Hem arribat al Control F.

Del Gontrol C al Control D: 3,825 km/h ll 1,063 rn/seg
Del Control D al Control E:4,151 km/h ll 1,153 m/seg
Del Control E al Control F:4,401 km/h ll 1,223 mlseg
Temps autoneutralització: 5 minuts al Gontro! F
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XXIII MARXA D'ORIENTAC6 PER DESCRIPCIÓ
(xxxvil MARXA soctAl)

Comarca: Garraf 10 de marg de 1996

DEL CONTROL F A CAN PU|G (G)

Passat el pi anem en direcció a un camí-pista transversal, que seguim cap a l'esquerra;
també és forga ample. A banda i banda tenim vinyes i a prop, al davant, un bosquet. Passat el
bosquet i una torre de línia eléctrica que tenim a l'esquerra deixem el camí i decantem a la dreta,
també per pista, anant de cara a una finca propera pintada de blanc.

La finca ens queda a l'esquerra, hi passem per davant. Per uns moments anem vorejant
el marge de pedra que tanca la finca. Al cap d'una estona deixem una branca de camí a
l'esquerra, amb pas barrat. El camí és senyalitzat amb marques de GR, blanques i vermelles.
Travessem un escórrec d'aigües i a la dreta deixem un camí que va a unes vinyes. Continuem
de dret seguint la pista i desestimant, més endavant, unn trencall que se'ns ajunta per la dreta.

Deixem una entrada de bosc a I'esquerra i en arribar prop d'un marge mig derruil a través
del qual es veu una població veTna, continuem per un antic camí real en direcció a la dreta, de
cara a un conjunt medieval. Ens acostem de ple a aquestes edificacions d'església i castel!.
Deixem a l'esquerra un torrent. Passem arran dels vells murs que tenim a la dreta i a l'esquerra
veiem uns nínxols de nova construcció.

Tot seguint un camí enrajolat deixem a la dreta les edificacions medievals i fem cap de
seguida a una carretera principal. La seguim cap a I'esquerra. Seguint la carretera travessem la
riera a gual i arribem així al davant de l'edifici on hi havia l'inici de la maxa.

Del Control F a can Puig (G): 4,870 km/h ll 1,353 m/seg
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(xxxvil MARXA soctAl)

Comarca: l0 de marg de 1996

DE CAN PU|G (G) A CAN PU¡G (G)

Situats d'esquena a aquest edifici i encarats a una casa blanca marcada amb el n. 79,
travessem la carretera i anem avalltot deixant un carrer a l'esquerra. Anem resseguint les cases
de l'esquerra paral.léls a la carretera. Travessem un carrer i seguim pel costat d'uns parterres
que tenim a l'esquerra. A l'altra banda ens queda un pont que travessa la riera i uns pins.

Anem fins a tocar la paret d'unes pistes poliesportives, i l'anem seguint, quedant-nos
aquesta a l'esquerra, mentre que a la dreta, i ben a prop, hi tenim la riera.

En el punt on acaba la reixa i el tancat de les pistes fa un angle, travessem la riera a gual
i ens enfilem per l'altre vessant, arrambats a unes timbes terroses. Deixem un pujador terrós i

continuem uns pocs metres paral.lels a la riera fins que trobem un altre lloc més apte per
ascendir; ho fem per un torrentot ample que puja fins arribar a prop d'uns marges.

A partir d'aquí el camí es fa més estret i planer. El senderó es perd i anem a sortir en una
esplanada davant un mas. Passem pel costat d'aquesta casa i d'altres properes, havent deixat
un camí mar.iat a l'esquerra. També a l'esquerra deixem un safareig.

Anem deixant els masos darrere nostre. Ara ja a prop veiem una gran edificació hospitalária
de la comarca. Travessem la carretera i anem seguint la direcció d'uns rétols que diuen URGEN-
CIES. Seguint un camí encimentat de fa molt poc temps, anem deixant aquest gran hospital-
residéncia. Un rétolens senyala camíde PUIGMOLTO. A la dreta deixem un trencall icontinuem
per canrí encimentat. Arribem a les primeres cases d'aquest bonic llogarret. Deixem algunes
entrades de finques i després algun carrer lateral.

Seguint aquest carrer principal anem travessant gairebé aquest nucli de cases fins que
arribem a un carrer transversal i girem a la dreta, deixant el carrer asfaltat i entrant en un camÉ
pista que sembla més aviat un torrent. A I'esquerra tenim camps de fruiters i a la dreta alguna
finca. Deixem enrere I'entrada a una finca amb una gran porta de fusta. Continuem endavant. Ara
tenim vinya a I'esquerra i a la dreta marge iterreny cultivat. Quan el camí revolta cap a l'esquerra
nosaltres el deixem i seguim a ran del marge de la dreta. El camí es fa més malmés.

Fem cap a una pista ampla peró no la seguim sinó que així que hi som girem de seguida
cap a la dreta i passem per entre dos pals marcats amb el n. 5 per una pista també forga ampla.
A la dreta, paral.lel, hi corre un rasot entre marges. Deixem una branca de pista a l'esquerra.
Arribem a una nova bifurcació i seguim per la pista més ampla a la dreta, que puja.

Havent deixat un trencall a l'esquerra, arribem en un nou enforcall de camins i desviem cap
a la dreta per un camí planer en direcció a un marge. Abans d'arribar a aquest marge cantoner
girem a I'esquerra per una pista ascendent de terra blanquinosa. Irnmediatament deixem un
trencall a la dreta enmig del bosc.



A sota nostre, a l'esquerra i paral.lel hi corre un altre camí més embrossat. En e! marge de
l'esquerra veiem alguns caus. De seguida enllacem amb el camí paral.lel.

AI cap d'una estona se'ns obre molt el camp de visió. Tenim a !a dreta camps conreats i

finques molt maques. Més llunyá veiem el nucli de població que ja coneixem. Elcorriol que anem
seguint és molt freqüentat pels pintors de la comarca per la seva panorámica. Ara s'ha fet molt
estret i el marge esquerre s'ha,convertit en una auténtica paret de bardissa.

Al cap d'una estona entrem en una cairetera que seguirem en direcció a la dreta. La
carretera fa un revolt de seguida cap a la dreta i nosaltres la deixem per continuar per una pista
ampla i de terra blanquinós sense perdre la direcció que portávem. A la dreta deixem una masia
blanca.

Ens apropem a una altra gran masia d'aspecte més antic. Deixem la pista que seguíem i

un trencall a l'esquerra i decantem cap a I'entrada principal d'aquest mas. Hem arribat doncs al
control l.

Deixem l'era de la masia a l'esquerra i algunes dependéncies ianem vorejant la masia, que
ens queda a la dreta. Deixem un camÉtorrent a la dreta; el nostre fa una giragonsa ben marcada
cap a l'esquerra i alguns revolts. Deixem alguna entrada als camps propers.

Davant nostre i no massa llunyanes veiem una central i una masia. El nostre camí s'endinsa
per uns pocs metres en un bosquet de pi blanc. En aquest punt deixem un ramal de camí a dreta
i esquerra. Contornegem unes vinyes i deixem un enllag de camí baixador a l'esquerra.

Més endavant enllacem amb un revolt de camí de grava i continuem sense perdre la
direcció que portávem i en lleugera ascensió. Més endavant el camícontinua amb suau davallada
cap a una zona de deixalles. A I'esquerra, en un fondo, veiem una indústria saldonera. Passem
entremig de munts de runa i deixalles. En acabar la baixada enllacem amb un camí que ens ve
de la dreta. Continuem per camí ample deixant un camí pujador a l'esquerra. Passem de seguida
per un tram atrinxerat i després entremig de vinyes. Cada vegada tenim més a prop nostre la
població on hem iniciat la caminada i encara més a prop el conjunt medieval, on destaca una
torre Bre-románica.

Deixem a la dreta un trencall de camí encimentat que va a unes naus i ben aviat fem cap
a una carretera que seguim en la mateixa direcció que portávem, de cara a aquell antic nucli. A
la dreta deixem un trencall que porta a un grup de cases. Passem a ran de la tanca de la
carretera; acabada la tanca i abans d'arribar a unes cases girem a l'esquerra, deixant així la
carretera i entrant novament en un camí. Anem a parar de seguida al camí de la riera i seguim
cap a la dreta. A l'esquerra ens queda tot el conjunt medieval i alguna masia vella a sota seu.
A la dreta tenim altres cases més noves. Deixem un pont a la dreta i entrem novament a la
carretera, que travessarem en direcció a una palanca i un pi monumental de tronc trifurcat.
Travessem la palanca i decantem cap a l'esquerra fins arribar novament al davant de l'edifici on
hem iniciat la caminada.

De can Puig (G) al Control H: 4,574 km/h ll 1,270 m/seg
Del Gontrol H a! Gontrol l: 4,46 km/h ll 1,235 m/seg
Del Contro! I a can Puig (G): 4,906 km/h /l 1,363 m/seg
Equips senars: temps autoneutralització 5 minuts al Control I

Equips parells: descans 25 minuts al Control I (esmorzar)
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Per quart any consecutiu la Marxa de la Talaia es
fa prop de casa. Es o no encertada aquesta decisió?
Com es diu sempre en semblant circumstáncies, té
els seus avantatges i els seus inconvenients. És
evident que davant l'anomenada crisi de les marxes,
realitzar la cursa a la rodalia de Vilanova i la Geltrú
representa una bona participació d'equips i en con-
seqüéncia el resultat ens anima a tots a preparar la
de I'any següent, fins i tot introduint innovacions en la
seva organització i execució, qüestions impensables
quan les coses no rutllen prou. I la situació d'incerte-
sa es donaria en el cas de voler fer la marxa com anys
enrere, lluny de la nostra ciutat, propósit que ens
representaria una minva de marxadors. PerÓ la pro-
ximitat compofta aspectes desfavorables que cal
assumir. Per un cantó no poder ser massa exigents
amb la bellesa i l'encant dels llocs escollits, més quan
la recerca d'indrets amagats, solitaris i d'atractiu
excursionista eren -i són- un dels principals estímuls
de la nostra marxa. L'any passat encara vam encer-
tar en l'itinerari que emmarcava el pantá de Foix i

I'incomparable Castellet. Una vegada acabada la
cursa tot eren elogis pel seu bell recorregut, sobretot
per gent que no coneixien aquells paratges. Peró a la
vora del mar tenim el que tenim i no es pot millorar en
formositat; i a part dels participants foranis, els mar-
xadors comarcans tenen coneixement per on passen

-excepte d'algun racó rebuscat- i el paisatge que
veuen eltenen més que sabut. Per altra banda, la
repetició d'alguns llocs fa que la caminada no sigui
inédita deltot als habituals assistents i que el relat

-que cito a tall d'exemple- no tingui el mateix toc
d'originalitat en la descripció geográfico-histÓrica.

Bé, Deixem per un millordia la discussió delque
cal fer o no fer. Avui, per coftesia als nouvinguts,
repetirem alguns parágrafs del relat de l'any 93. Heus
aquí unes breus pinzellades de la comarca i de Ribes.

Quan parlem de la comarca del Garraf, la ment,
tot seguit, se'n va vers el massís calcari que porta
aquest nom i només pensem en les feréstegues

fondalades i els nombrosos avencs inventariats.
Malauradament les pedreres, els incendis il'autopista
ens han transformat el paisatge garrafenc, els abo-
cadors han fet seus una bona colla de fondos, les
masies han quedat buides i abandonades. Per tot
aixó es fa difícil organitzar una marxa en el massís.
Qué pots ensenyar als participants en aquesta deso-
lació? Evidentment avui no es pot fer una cursa en
llocs que abans eren admirables. I dir abans no vol dir
molts anys, sinó una cinquantena. Només en cin-
quanta anys s'ha canviat no sols el massís del
Garraf, sinó comarques senceres. És el preu del
progrés i estem molt dolguts de com aquest progrés
ens está mudant la nostra petita i poblada part del
Penedés garrafenc.

Anem a fer una breu exposició de la comarca on
celebrem la cursa d'enguany. La hidrografia está
reduida a la riera de Begues, de tipus torrencial, i el
riu Foix, molt irregular, que forma el pantá del Foix
prop de Castellet, aquesta temporada -i en van tres
o quatre- ple a vessar. Un col.lector de I'esmentada
riera de Begues és la riera de Jafra, veritable vértebra
de la part més esquerpa i rocosa del massís del
Garraf. Dintre les roques permeables garrafenques,
I'aigua de pluja no és gaire aprofitada per la vegeta-
ció, aquesta la més avangada vers el nord dels
paisatges mediterranis meridionals dominats, en estat
natural, per la máquia de garric i bargalló. El carg
(Ampelodesma mauritanica), gramínia molt robus-
ta estesa per l'Af rica del nord i per les illes Balears, té
el seu centre principal de difusió en elterritori catalá
continental. Heu llegit bé. Carg és el nom amb qué en
el Garraf es coneix aquesta canya que en altres llocs
és anomenada per 'cárritx'. Fins i tot un caseriu
proper a Ribes, tocant a Puigmoltó, porta el nom de
"el Carg", documentat des delsegle Xlll amb aques-
ta grafia, i en el mateix municipi existeix el 'fondo de
la Cargosa", que tenim identificada des de segles
enrere. En diversos textos de geografia trobareu
dades més extenses del Garraf, comarca que esti-
mem i que desitgem que no s'allunyi del Penedés

históric, del qual forma part per
més que s'entestin les administra-
cions polítiques.

Feta la introducció, parlarem
de la maxa d'avui. L'itinerari d'en-
guany té característiques similars
a les de la maxa de l'any 1993,
amb recorregut molt proper a aquell
itambé com aquell dintre del mu-
nicipi de Ribes (nosaltres, els de la
contrada, d'aquesta localitat en
diem així, Ribes, tot i que oficial-
ment és Sant Pere de Ribes i la
gent vinguda de fora la coneix per
"San Pedro"), en un entorn en el
qual encara queda forga vegeta-
ció i on no hi manquen els trets
característics de la muntanya nos-
trada, com són la pedra calcária i

els rasclers; el bargalló i el coscóSant Pere de Ribes. El Pi de la Palanca. Foto: V. Carbonell.



(en altres comarques coneguts
aquests darrers per'margalló' i 'gar-
ric'), també hisón omnipresents.

La marxa transcorre per la con-
ca de la riera de Canyelles i de la
riera de Begues, les quals precisa-
ment s'ajunten a Ribes, on comen-
ga i finalitza la cursa. Aquesta des-
criu un circuit en forma de vuit, en el
qual el cercle de sobre puja fins al
Montgrós i el cercle de sota arriba
fins a Puigmoltó, essent aquesta
mena d'anellat una de les novetats
d'enguany. Cal creuar rieres, gaire-
bé sempre seques, peró que en
époques de pluges han resultat prou
actives per causar algun estrall.

Ribes és un municipi sorgit a
partir del segle XVlll a les Planes
existents entre l'antic castell -situat a un pas de la
sortida-, l'encimbellat barri del Palou i les serres que
no deixen observar l'horitzó marítim. El castell, docu-
mentat des del segle X, fou construit sobre les timbes
que hi ha a la banda dreta de la riera de Begues. Pel

seu emplagament, la fortalesa era coneguda per
Bell-lloc, peró va acabar per dir-se "Ribes" a causa
també de la seva situació elevada sobre els cingles
de la ribera. Al peu del castell ha quedat un nucli
habitat de velles cases anomenades Sota-ribes, que

constitueix un bell racó protegit per l'alterosa torre
prerománica. El poble nou va créixer dintre d'un gran
meandre que descriu la riera, quedant només una
sortida natural pel cantó d'Olivella. Els camins a
Vilanova, a Canyelles ia Sitges, antics passos a gual,
quasi tots han esdevingut pont per on passen les
carreteres locals. Ribes en I'actualitat és una pobla-
ció que disposa d'un nucli urbá en expansió, abar-
cant totes les vores de la riera f ins a dalt el Palou. En
el municipi hi bateguen altres nuclis poblacionals,
com són els antics llocs de les Torres, Puigmoltó,

Can Puig del Maset. Foto: V. Carbonell

Vilanoveta i les novelles Roquetes (aquestes tant o
més grans que el centre urbá de Ribes), així com
diverses urbanitzacions que s'han desenvolupat al
voltant d'antigues masies i que avui conformen zo-
nes habitades amb permanéncia, donant tot plegat
un cens que ha passat a representar la segona
ciutat de la comarca. Així mateix el poble de Ribes
és constituit per diverses barriades, conegudes per
el Palou, les Parellades ican Maciá.

La marxa surt de can Puig, una de les antigues
masies que hi havia entre els citats nuclis de Ribes i

el vell Sota-ribes quan la plana era gairebé tota
despoblada i només eren camps de conreu. Alesho-
res la casa era coneguda per el Maset, habitada ja en
elsegle XVI pels Puig, família que doná jurats, batlles
i regidors al municipi ribetá. Un Montserrat Puig del
Maset (1582-1609) fou pare dels masovers de Xori-
guera i del mas Parellada de la Geltrú -ara conegut
per masia d'en Cabanyes-, masover aquest darrer
origen de la branca "vilanovina" dels Puig, avuiveins

de la plaga del Miró de Montgrós.
Actualment can Puig de Ribes és
un lnstitut d'Ensenyament Secun-
dari que empra les estáncies de
l'edifici construit l'any 1 853.

De la sortida es va en direcció
a llevant passant pel costat d'un
corpulent garrofer i acabada la fa-
gana de la casa es gira a l'esquerra
en direcció a tramuntana vorejant el
baluard, deixant a la dreta els car-
rers més novells del poble, tot ob-
servant Sant Pau damunt la riera.
Travessada a gual aquesta riera
de Begues, enfront tenim les tim-
bes del Ralet, de notable interés
paisatgístic grácies a les capricio-
ses erosions que s'hi formen. Aliá
s'hi van obrir curioses galeries artifi-
cials que després es van destinar al
cultiu de xampinyons. Diuen queTimhes del Ralet. Foto: V. Carbonell



A les envistes de la Coma ial
peu d'una fita de propietat, es gira
fondal amunt per un antic camí mig
perdut per la vegetació -majoritá-
riament de carceres-, que entra
en elboscdamuntd'un sólde roca-
llisos erosionats per la pluja, corriol
pujador que es va elevant per da-
munt de la vall per anar a trobar la
font de can Sidro, indret que va
meréixer la sort de gaudir d'un bro-
llador o degotall -aquí denominat
font-cocó, on l'aigua surt per una
esquerda formada entre dues ca-
pes geológiques diferents. La font
iels bassiols on cau el líquid que-
den protegits per una coberta de
pedra iterra, i una conducció sub-
terránia porta l'aigua a un safareig
tancat que a la vegada servia per
regar un hort clos dintre d'una

mena de baluard. Aquesta font va servir en temps
medievals per assedegar els estadants del Casalot
o fortificació que hi havia damunt mateix, en el cim
d'un turó que després encerclarem, peró una lle-
genda explica que si uns promesos beuen junts
l'aigua de la font de can Sidro trenquen el festelg
al cap de poc temps. A Ribes hi havia la dita'Ja han
begut a la font de can Sidro" a les parelles que
renyien.

De la font se sufi per un camí pujador de pis de
pedruscall que porta dalt d'un collet. En aquest lloc
existia un corriol que portava al Gasalot, en altre

Font de can Sidro. Foto: V. Carbonell

Can Sidro (1965). Foto: V. Carbonell

l'indret era utilitzat en époques reculades, ja que en
un dels timbots de Sant Pau hi fou localitzat un forn
i pels rodals es troba cerámica romana.

Deixem les coves per transitar pel peu de les
Tlmbes, entre aquestes i per damunt del marge dret
de la riera, per un corriol que ens porta al camí dels
Vlnyals, quedant el castell de Ribes a I'esquerre,
pista encimentada que va paral.lela a la fondalada
del torrent de can Puig, verda i profunda vall que
procedeix d'un contrafort del Montgrós, mentre a la
part dreta tenim plantacions de vinya. Després de
deixar un camí que ve de Sant Pau i un altre que se'n
va a la dreta seguint elfondal, travessem la coma en
direcció a ponent passejant per la vora d'una filada
de xiprers, per girar a la dreta i pujar entremig del
caseriu que formen can Ramonet ¡ can Sidro,
antigament coneguts per mas Stevans. La vella
masia de can Ramonet porta el nom de quan en el
segle XIX fou de Ramon Mata de Ribes ican Sidro
de quan el mas Stevans de la Font fou possessió
d'lsidre Carbonell (1700-1732). Sidro és un abreu-
jament per aféresi de 'lsidro', el mateix fenomen que
es dóna en Nasi per lgnasi, Quim perJoaquim, Tófol
per Cristófol i Toni per Antoni. A Ribes hi ha qui
escriu el fonétic "Zidro", peró arreu té més accepta-
ció la grafia Sidro.

Enfront les espitlleres de can Mironet, s'agafa
un corriol que passa a frec de la tanca de can Sidro
-vetllada per un parell de gossos cridaners-, sen-
der que deixa la finca i travessa un altre cop el

torrent de can Puig per adregar-se a la Coma, un
altre caseriu de set edificis agrupats, alguns d'ells
ensorrats, també conegut per Ies cases d'en Po
Coll i des de fa uns anys per can Barba, nom d'una
de les cases habitades. Po és I'abreviatura aferési-
ca de 'Josepó', singularitat que és molt freqüent en
aquesta contrada, especialment en els termes de
Ribes i de Sitges, peró també usat en altres llocs del
Penedés, com són Sant Martí Sarroca, L'Arbogar i

Albinyana.



temps conegut per'el Castellot de la Font', restes
d'una fortalesa medieval documentada en el segle
XVl, de la qual queden parets de tápia, fossats i

marges de pedra. Hi ha qui diu que devia correspon-
dre al Castel! Nou de Ribes datat llany '1294 i de fet
les troballes arqueológiques són dels segles Xll al
XV. Es una llástima que la brolla no ens permeti
observar aquestes romanalles del passat.

Del collet es baixa fins atényer una pista que
puja del Recó, la qual ens serveix per ascendir
donant la volta al turó del Casalot, trajecte de forta
pujada erosionada per les aigües pluvials que arriba
a una segona collada on existeixen diversos camins,
escollint el que continua pujant deixant el turó al
darrere, camí carreter que devia servir als llenyatai-
res per netejar el bosc.
En un altre coll més am-
ple s'accedeix a una pis-
ta oberta durant els anys
del boom urbanístic, car-
retera que en direcció a
ponent és paral.lela al
fondo dels Vinyals. El
lloc és prou alt per guaitar
Olérdola i les muntanyes
delcontorn, peró hem de
deixar-lo en aproximar-
nos a la urbanització dels
Vinyals-Mirador de Sitges
i dedicar un recés per es-
morzar davant de la que
fou masia dels Vinyals.
Aquesta casa está situa-
da a la falda NE del Mont-
grós, al límit del terme
amb Canyelles. L'any
1914 es va trobar un pou
d'aigua naixent i el 1965
s'hi va instal.lar la urba-
nització. Ara només que-
da el dipósit que submi-
nistra l'apreciat element
a les cases icasetes que
formen aquesta urbanit-
zació.

Dels Vinyals ens di-
rigim a ponent pelcostat
del dipósit per un camí que transcorre per la part
obaga del Montgrós, bonic passeig que ens permet
observar les urbanitzacions canyellenques, mentre
grans colónies de carg ens fan companyia i diversos
tolls ens obliguen a esquivar-los. Aquesta llarga pista
travessa diverses fondalades que nodreixen la riera
de Vilafranca iva vorejant el Montgrós per la part de
tramuntana, arribant a una collada on s'agafa un
ample camí que procedeix de Canyelles, vial que
deixem una estona per un corriol més planer, per
aconseguir novament la pista anterior que condueix
a la urbanització canyellenca coneguda per Califór-
nia. Davant de la primera casa hi ha un corriol
ascendent que va directament al cim de la muntanya
del Montgrós, primerament perzona boscosa i des-

prés per un cosconar que no es deixa fins a dalt,
vegetació de garric que viu entremig dels rasclers
calcaris d'aquest indret delGarraf. Darrere es deixa
una xamosa panorámica del poble de Canyelles
situat a sota de la muntanya i l'església prerománic
d'Olérdola.

En el Montgrós hi ha tantes antenes de comu-
nicacions que la gent forana l'anomenen la "montaña
de las antenas". Aquest lloc és el més alt de la cursa,
amb 359 metres, del qual es pot observar el llarg
horitzó marítim i les poblacions costaneres de Ribes,
Sitges, Vilanova i la Geltrú i Cubelles, mentre a tra-
'runtana s'albiren les serres de Font-rubí ide la Lla-
cuna, amb Vilafranca al mig de la plana penedesenca.
En aquest véftex geodésic s'han trobat materials

arqueológics ibérics i ro-
mans, principalment ce-
rámica campaniana, aixó
demostra que el lloc jafa
milers d'anys que és tre-
pitjat. Documentalment,
les primeres notícies his-
tóriques són de l'any
1 038 i portava el nom de
Monte Grosso.

Davant de l'antena
de TV3 hi ha un corriol
que mira cap a Vilanova
i careneja fins a l'extrem
SO de la serra, lloc d'inici
de la davallada prop
d'una petita fita de pro-
pietat amb les lletres
P.S. i d'un molló erigit
pels ribetans un Onzede
setembre. Elcamí baixa
fort i en ziga-zaga, pri-
merament en zona pela-
da i plena de pedruscall

-on cal posar-hi precau-
ció-, per planejar des-
prés i acabar entrant en
el bosc, ombril i contor-
nejador, trobant-hi peti-
tes clarianes ben cone-
gudes pels "cagadors" de
bolets, boscúria abans

anomenada Sivinar del Montgrós que correspon a
la falda sud del pujol. Mentre anem carenejant en
direcció a migdia, á la part esquerra hi tenim la
fondalada de can Martí, i a la dreta la del mas de les
Catalunyes. En el bosc de can Martí veiem les fites
de propietat corresponents. La davallada finalitza en
una cruilla de camins situada dessota una línia d'alta
tensió, a les envistes del mas de les Catalunyes i de
la llunyana Vilanova. En aquest punt es gira a llevant
per un corriolque segueix l'esmentada línia eléctrica
que bordeja la muntanya del Montgrós per la part
de migdia i travessa el fondo de can Martí que
baixa delcitat Sivinar de! Montgrós, anant aparur
a un camí que puja de la masia de can Martí del
mas Roig i dóna la volta pel damunt delfondo de

Antenes del Puig Montgrós. Foto: V. Carbonell



cal Masalleres i del fondo
dels Tarongers -aquest en
realitat gairebé tot conreat
de presseguers-, que traves-
sa un bosquet is'adregaalvell
camí que surt del mas de
Montgrós, per accedir a
aquesta casa per la part del
darrere passant per sobre
d'una cadena, indret boscá on
descansa una pesada pedra
d'una premsa de racó, record
d'un passat vinícola que fou
destruit per la fil.loxera arafa
poc més de cent anys. La ma-
sia de Montgrós consta de
dos edificis, la masoveria on
encara es veuen senyals de
vida i Ia part més moderna,
amb certs detalls arquitectó-
nics dignes de menció, peró
tancada i mig abandonada.
Aquesta casa senyorial fou
construida durant el segle
XVlll, adossada a la part de
ponent del mas antic. Prop de
l'indret s'han fet troballes de
cerámica ibérica i romana idel
manso Montis Grossi n'hi ha
notícies documentals des del
segle Xlll. El 1400 Guillem de
Montgrós era batlle de Ribes i

a partir del segle XVll els Miró
de Montgrós foren personat-
ges notables de la comarca,
amb vinculació a Vilanova i la
Geltrú a partir del segle XVlll
com a propietaris i regidors.

Sortint de la masia pel
camí de la Serra, es gira des-
prés a I'esquerra per remuntar
una fondalada curulla de vi-
nya vella i nova que és creua-
da a l'algada d'un pou de vi-
nyater, seguint aleshores per
un corriol pujador que va a
parar a unes antigues saldo-
neres o mines de sorra, actual-
ment plenes de deixalles clas-
sificades, continuant per un
altre corriolboscós que més a
llevant desemboca en la pista
que puja al Montgrós, carrete-
ra mig abandonada que es va
construir damunt les restes de
l'antiga Carrerada del Mont-
grós, camí que travessem per
seguir-ne un altre barrat per
un cable, vial prou ample que
circula per bosc ple de pinas-
sa enfront d'un corral que és
un annex de can Ramon,
masia que abordem per la part

Els Vinyals. Foto: B. Forgas.

Masia de Montgrós. Foto: V. Carbonell.

Can Ramon. Foto: V. Carbonell.



deldarrere lravent passat ran
d'una mata-arbre, tipus de
llentiscle gegant freqüent a
la contrada. Can Ramon és
una gran masia de tres cos-
sos i golfes porticades, podrí-
em dir-ne semi-basilical, anti-
gament coneguda per mas
dels Agullons, que quan era
propietat de Ferrer de Mont-
grós, aquest, l'any 16'17, casá
la filla amb Ramon Almirall
del Carg, cabaler que doná
nom a la casa.

La masia la deixem per
un sender boscós fressat per
les rodes dels carros en di-
recció a llevant fins a la fon-
dalada de can Ramon, pas-
sant per un bell racó boscá
que llueix un magnífic pi i

seguint les petjades d'un GR
que porta a la Masieta, a la
qual donem la volta, casa de camp habitada on solen
donar-nos un sobresalt un parell de gossos lladra-
dors. Per aquests indrets s'han trobat materials grecs,
púnics i ibérics.

L'itinerari continua ara a migdia per un vell camí
empedrat protegit d'altívols marges, antic tragat que
entra a Sota-ribes a frec del cementiri i dóna el tomb
a l'església vella, ara en procés de reconstrucció,
anant a parar a la carretera de Vilanova. S'ha passat
aixítocant la part més antiga del municipi, deixant la
torre del castell a la dreta, resta d'aquell castell
Episcopal de l'any 988 i que fou cedit dos anys
després amb el nom de Bell-lloc o Ribes, bell indret
que han copsat des de diferents angles pintors i

Carrer principal de Puigmoltó. Foto: B. Forgas.

C¿tn Fontanals. Foto: V. Carbottell.

fotógrafs, castell que era propietat bisbal peró amb
continuada disputa entre nobles i parents d'una
mateixa família, fets que donaren lloc a una llarga i

documentada história, avui finalment acabada i la
fortalesa de propietat municipal. L'Església Vella,
edificada al segle XVll, va substituir-ne una de primi-
tiva románica i deixá de ser parroquial el 1910 en
beneir-se la nova església del pla.

Des d'aquest pintoresc lloc es continua per la
carretera per passar fa riera a gual i retornar a can
Puig per cloure la prifnera part de la cursa.

La segona paft de la marxa es comenga deixant
can Puig caminant cap a ponent, en direcció a les

pistes poliesportives i pas-
sant prop del Pi de la Palan-
ca, exemplar de notable al-
gada i de tronc bifurcat,
entrant al Bosc de la Plaga i

seguint per la riera de
Begues que s'agafa curs
avall per la seva vora esquer-
ra, farcida de carceres, fins
aconseguir elfinal de la tanca
de les instal.lacions esporti-
ves, lloc on es travessa la
llera percercar la pujada em-
pedrada existent en la timba
de can Fontanals. L'antic
camí primerament troba la
masia de can Jove, que
consta de dues cases, la del
masover i la dels amos,
aquesta darrera edificada a
primers de segle junt a la
vella, de la qual es tenen
dades de quan I'any 1770
era habitada per Joan Pas-
cual, dit Jove. En els pins de



l¡t Serra ( 1965). Foto: V. Carbonell.

can Jove foren trobats materials ibérics a l'indret
conegut per Planot, lloc on es van recollir lloses de
pedra de tombes i dues monedes romanes.

Veina de can Jove és can Fontanals, que
dóna nom a la timba sobre la riera, casa documenta-
da en el segle XVll quan era habitada per Jacint
Fontanals. Tant can Jove com can Fontanals les hem
deixades a la dreta per continuar fins a tocar un
bosquet on hi ha un dipósit
d'aigua i seguir fins al camí
de Puigmoltó, deixant el que
continuava cap a la Serra. Es
passa pel davant del servei
d'urgéncies i del velatori de la
residéncia hospitalária dels
Camils, continuant per un sól
encimentat de fa pocs mesos
fins a trobar la masia de les
Farigoles, abans coneguda
per can Ferret de Puigmol-
tó, vella casa de camp docu-
mentada des del segle XVI
que porta la data de restaura-
ció de l'any 1856, mentre que
el pou és del 1813. Pocs
metres després de l'entrada
a la masia es desemboca a
una ampla avinguda que con-
necta amb el carrer principal
de Puigmoltó.

Aquest bonic caseriu
allargassat es va bastir a ban-

da i banda del camí que anava del Clot dels Frares
a la Serra pel Carg. Les seves cases, moltes d'elles
restaurades i emblanquinades, van aguantant el pas
deltemps procurant que la seva gent no marxi a llocs
més "civilitzats". Merlets, cup de raig, forn de pa i

pous són les restes pretérites del poblet, peró habitat
en époques molt reculades, certificat amb troballes
de sepultures ibériques i amb cerámica romana. Fins
fa poc es tenia notícia documental de Puigmoltó dels
segles Xll-Xlll i era molt coneguda la seva Carta de
Població de l'any 1333, peró darrerament s'ha publi-
cat l'arxiu de la Mensa Episcopalde Barcelona ientre
les seves págines hi ha una donació datada de I'any
1078 que fa referéncia a una quadra erma i desha-
bitada, situada en elterme del castell de Ribes, que
per les afrontacions que es donen té totes les possi-
bilitats de ser Puigmoltó, ja que pelcantó de migdia
hi havia "ipsos chatios" (és a dir, els Carg) i el
Pedrogel (ara el Pedruell). En tot cas, cal esbrinar bé
el supósit i lloar el document per tota la informació
toponímica que aporta.

Es deixa el caseriu per la banda sud i girant a
ponent per l'antic camíde Vilanoveta, que passa per
davant de ca la Joaquima, vial abandonat que traves-
sa la fondalada immediata al poble, valltota plantada
de vinya. A la part de migdia es pot observar la
muntanya de l'antic Pedruell, mentre un ramal del
camí s'adrega a l'esmentat Carg. Deixem els dos
vells tragats per un camí pujador que es dirigeix a
tramuntana per dintre el bosc, pista paral.lela a l'antic
camí carener desaparegut que portava a la Serra -ma-
sia que está situada damunt de la serra del Carg que
lidóna nom-, que pugem amb calma fins assolir el
camí vell de Vilanova a Ribes. A partir d'aquesta
cruilla, el viarany s'ha quedat en un sender estret ple
de bardissa, majoritáriament d'esbarzers, que trans-
corre entre vinyes velles. Aquest viarany avui dia és
conegut popularment pel "camídels pintors" ja que

Saldonera. Al fons, Sant Pere de Ribes. Foto: V. Carbonell.



és freqüentat per artistes de
la contrada per la seva bella
panorámica; s'acaba en una
corba de la carretera de
Vilanova a Ribes, calgada
que utilitzem una estona con-
tinuant en direcció nord ien-
trant en un camí ample que
ens atansa a les masies de la
Serra. La primera casa que
deixem és can Vidal de la
Serra, actualment recons-
truida i encerclada d'un ba-
luard nou, antiga masia de la
qual es tenen dades del se-
gle XVlll. La següent edifica-
ció és la repetida Serra, vella
casa construida damunt
aquest serrat que baixa del
puig Montgrós is'estén fins a
les roques del litoral. Nexe de
l'edificació és l'alterosa torre
carrada de deu metres d'algada igruixuts murs, talaia
en altres temps per a vigilar la costa i la contrada,
fortificació que es construí al peu del camí romá que
de Calafellanava a Olesa de Bonesvalls passant per
Cubelles i Ribes, datada del segle Xll. Els Roig de !a
Serra tenen un arbre genealógic que arrenca de l'any
1540, peró la família tenia arrels més fondes. La Serra
surt en una escriptura d'establiment de l'any 1 178 i de
la darreria del segle Xlll és l'esment de diversos
masos, entre ells el "manso de Seffa", en el qual
devien viure Bernat i Giralt Sa Serra. La história dels
Roig de la Serra és extensa des del segle XVll. Els
Roig foren batlles, jurats i regidors del municipi ribetá.

Donada la volta a la masia, tornem a mirar a
llevant seguint el vell camí de Ribes, ruta que fa via per
entremig dels camps de conreu de la casa i que va
baixant per aconseguir les explotacions de sorra silí-
cia anomenada saldó. El camí passa per un coll
artificial que separa les mines abandonades de les
mines en plena activitat, indret on es pot veure diversa
maquinária muntada en el recinte. La sorra miocénica
serveix per a la fabricació de vidre, cerámica i ciment,
i les extraccions de Ribes daten de 1912.

De les Saldoneres es continua vers llevant pel
seu camí d'accés que procedeix de la carretera de
Vilanova. Poc abans d'arribar a aquesta via, el pai-
satge s'obre per oferir-nos una preciosa imatge de
les dues esglésies ribetanes, la vella i la nova, amb
el castell al mig. Una vegada a la citada carretera,
fem un tram fins baixar per un corriol altorrent de les
Esplugues, circulant pel mig del caseriu de Sota-
ribes i de la casa del Terme, primitiva seu de
l'ajuntament ribetá i de les primeres escoles per a
infants, actualment rehabilitat com a Escola Taller.
Per sota la Rectoria Vella hi ha can Deumajudi o
can Bargalló, que fou habitada per la prestigiosa
escriptora iperiodista Maria Dolores Serrano. Dues
cases juntes són can Pilena i can Xicotell o can
Pastera. I finalment can Robanyó i cal Cisquet,
aquesta darrera la més moderna.

Sota-ribes. Foto: V. Carbonell.

Es deixa el torrent per passar altra vegada a la
carretera, la qual es travessa per dirigir-nos directa-
ment al pont de la Palanca que creua la riera una
mica elevat, alternativa que serveix quan la llera va
plena d'aigua, pontarró que fou inaugurat l'any 1891 .

D'aquest bell indret ens dirigim al punt d'arribada per
donar per finalitzada la cursa.

Esperem que la marxa hagi complagut als parti-
cipants i que aquest relat complementi les preguntes
que s'han fet durant la descripció de Ia caminada.
Moltes grácies a tots i esperem la vostra preséncia en
l'edició de l'any vinent.

Viceng Carbonell i Virella
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Amb aquesta nova edició,
celebrada el passat dia 10 de
mar§, mantenim el carácter d'una
época ben definida per la prod-
mitat geográfica a la nostra ciu-
tat. En efecte, Sant Pere de Ri-
bes rnante encarai Per ben Poc
temps- aquells ingredienB irn-
prescindibles dins la concePió
excursionista per br decidir l'or-
ganiEació a elaborar un iünerari
que saüsfaci els objeclius ñats
Ben cert que aixó es cada coP
nÉs difícil, cenyiBs en l'ámbit co-
marcal, ádht¡c algú úobará que el

@iecte daquest arry no era tan
adniraHe oorn el de fany passar
a Ia vora del panÉ de Foix maF
grat aixó s'ha pognrt entrelligar un
reconegut en brma de vuit que .-

ha saffit la ma¡ori¡¡.

Era ben sabut que des de

- -fei.a-rJnsquanFaqfis+es-quemi-
lftuá notat¡lement la participacii
arrossegávem una deficiéncia
elemental que pertorbÍMl I'espe-
rit intrínsec de la Mana: l'orierr
tacki, lluny dlaconseguir-se pels
fulb descripüus, es bia seguint
fenfihll dequips que visnlment
et preced¡en. Donats a insuflar
elements ¡nno\ladors i millores en
la fiscaliEació, várem decidir in-
üoduir una rxr/a brmulacti cnte
pretenúa dsüanciar eb equips fun
dé fatbe; argb I'ilinerari en fornn
de tn¡it poguérern donar Ia sortF
da en una d¡reccnt als númercs
pardls i en una afira als seriars,
serlse carwiar el senüt de maxa
detots els paftic¡parñ. Elsaan-
tatges foren ben evidents: els
rnarxadors hagueren de febdhr

tic, per entrar tot seguit les dades
a I'ordinador- TamtÉ cal reconéi-
xer els incorruenients: duplicació
en el repartiment de I'esmorzar
als maxadors i/o controladors;

,M anM.b hw b s& & lwrúts a Can ftti¡ fu: F- @*

Wt b fu q a ts thtÚ€§.b W- ftbE Casas

l0 de Marg de 1996

38a MARXA
-: RIENTAGTó
PER DESGRIPCIO
més per a orientar-se correcta-
ment a mig recorregut -puntcoir¡cident amb la sorlida i I'ani-
bada-.es recollí una part del full
de ruta, imprés en forma de tríp
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elaboració de taules de resultiats
dibrents per als equips parelb i
equips senars, amb la conse.
gúent conecd,ó del progmarna per
a torünadoc dupli,caciii, tamtÉ,
dets equips que obren i que ta*'
qren la rr¡arn Tots aquesb in-
connenients son fáciknent slpe-
raHes sila disponibilitat dels re
o¡sc tr¡rsls sin s.üiefüs--qre
ho r¡aren ser-; ery carwi, corwé
ressaltar-ne un de ben eviflent
facordonament d'un iünerari en
furma de vuit limita I'espai geo'
grañc ¡ si en aquesta ocas¡ó va
ésser poss;iHe no vd dr que senr

pre hagide serfactible. Un itine-
rari de trravessa, o tÉ de cercle

-tal com s'ha anat preparant
daneremenF permet un coneF
xemenl nÉs o«tens del tenitori i
una selecció més acr¡rada dels
paratg6.Sospesantels pros i els
ooffr s dalJest rur sistsrna --{an}
poc tenim constáncia que mai
s'hagués provat-, I'organiEació
n'hafetun balarp nnttposiüu re-
tant en predisposició de repeür
l'o«periérrcia

l,lo recalcaré ara totes aque-
lles labors tá:niques i táctiques

tu&dtupqtgrtdñeÉ

que he vabrat en passades edi-
ci«¡rs; nornás esmentar que totes,
serise e:<oepc¡ó, s'han desern¡olu-
pat conectarrcnt o tÉ s'han millo.
rat § era po6s¡He, afmoride en
bona mesura per fopedénda que
han obtingut totes les persones
que dalguna nnnera o al[a for-
men part de fo€ar*Eació corrpl¡nt
la sa¡a funció añú toh resporlsa-
bilitat És aguest un dels rralors
més grans de la Marxa: una con-
juncii organiEaliva que depassa
les seixanta persones, complint
una func*i sacrificada perque §-
guin alhes (gairetÉ tres-cents) els
qui gaudeixin d'una jomada ino-
UidaHe en el marc d'un iünerari
mirurciosament prearat

litinerari, seguint la direc-
ció dels equips senars, s'iniciava
\rers tramuntana tra\ressant la ri-
era ¡ remuntant les timbes de Ra-
let; més endavant encalgava la
pista encimentada fins a Can SF
dro i, per un senderó, fins a la
Coma (Can Barba). Un altre cor-
riol boscós i de suau pendent ens
mená a la font d'en Sidro; un bell
i pacfu indret on hi havia instal.lat
el primer control. Per un camí

Ef úrd (M Ek l^IE/§ r!{€rlin¡ * dfrWÉ & látwar- tu & Fq6

lffis i d# d cin d rri¡ ttlo¡grü, pe;ii p E an&rs tu F- c#
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mal ambient entre els partici-
pants; e! oert és rye qresta pre-

trobada de rrfilJes or¡üamF

'nants, sorollosos i erosionadors
(pe s'escapen de fasilaltperen-

d poc espa¡ naüral que fho
lne no ha acabst dalbrar enca- -

ra, no congregá gai-rps addftfes i
no fou cap obtade'peral conec-
te desernrolupañEnt de la Marxa.

LÉ ffitB§Affiol E a¡rye.b rúe@iÉ, &'E C¡.,f

En el capltol dagraiments
hem de fer esment de l?junta-
mer¡t de Sant Fere de Ribe que
m cedr-nc hs depmdencbs rld
c€ntre d'ensenyament de Can
Puig per a instal.hr-tri I'equip in-
formáüc, taules i cadires, i una
sala per dinar una seixantena de
socis que hanbn ccil.hborat en les
tasques organitzalives- Alharner¡t,

Un itinerari enüeür€ut sen-
se gaire sorpreses i abatius hb
tórtes lleuat de! castell de R¡bes,
peró amb algun al.lident pa¡rnt-
gíslb i alguna brada en¡boscada
cerüamen[ reÍrarcaHes. ]hn ha-
viar dspc* sb conúols de pas
estratégicament situats en tal
mesuna que tots tenien el seu
garxo, de rnanera que cada un
dells esquivá la üsita dalguns

-poca- equips desabrtunats.

La participació -142equips--s'amtá molt a la máxt'
rna regis&ada, per bé que en I'as-
pecte social els 82 equips fib<ats
superen d récord de 78 equips
de fany passat En aquest caire
cal egrentar la lenta peró cons-
tant dava¡lada en la participació
intersocial, fins al punt de fer-nos
replanteiar alguna altna brmula-
ció en les dassitrcacior¡s- ljitine'
rari, de 17-W metres, havia de
fer-se a-ffiiocrmt mitiana cie
4,1991«n/h en un temps real dg¡!
[![!$. fetona datt¡rades i de
descans era de 49 m¡nuts- En el
canp de tanécdota deixem cons-
táncia de la por que ens bia la
cofncidéncia de l'espai i del temps
amb la laTrobada 4 x 4 ique no
várem anundar per no cfeaf un lffi,s i q*r ab b qsr Ro*, añ.ru*a §úrüeg &6jÉ Casas
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tfi eS* 6 aC¡És CE lwürt @ b rrbn a larw (b b, P.4 tu Mr tucg§

deixarconstánch de la predspo Óbndanent s1n cunernat !r
s¡dó dets membres de la Greu eb possibles indrets on podria
Roia, que, amb un vehHe situat desenvolupar-se la propera edl-
rmra el Mon§rós i quaúe xicots ció. Hi haurá temps per trepiliar
que furen tda !a mar¡«a, realitza- el teneny i decidir-se; avangar,
ren un seguirnent oüaustiu de la peró, que cal aprofitar encara ets

---prova-. emostre reroneixerrenf -re-re(mE@e6re OEcix ]a--
tambéalescasescomerciabqug nostra estropellada i desrlalguda
&naren suporta la nostraa€t¡v¡-
tat

VIDRES VII.ANOVA . HOUHE
FERRETERIAALBA
HERBOLAR¡ UESPíGOL
INTERSPOFTTS OURN
KODAü( E(PRES
XARCUTERIAJOAN ROSICH
VIELM
AI(GELEGTMMCA
SUM@
@PISTERIA FAiJION FAICÓ
RELLOTGERIAOHNZ

i'agmair h cd.hboració és

ctxnarca abans dtmerde retor-
nar al gran Fenedés. En tot ca§
des d'aquí rolem agrair la con-
fiarqa que ens demosúen cada
ar¡y eb participants i d reconebe-
rnerrt als guanyadors-

Antoni Sagarra i llas

,AW A-id tue LDatErr,súB@Daga*s(b! ,&agÉ,- tu&tug,!,*láCAIXA".



Agrupació
Excursionista
Talaia

VilanovailaC¡ettn¡, 15. de Gqser de. 1996

Benvolgut Sr.:

Amb la present li fem saber que la nosfia Entitat organiEa, com cad¿ any, la
L,ÍARXA D',ORIENTACIÓ pen DESCRIPCIQ a nivell sociat Qocfffir eaicio¡ i
Intersocial QOm edició); actiütat que ha assolit un notable relleu dins del món
excunionista degrú a Ia qualitat (itinerari escolli! descripció documental, mapa a quare
tintes, etc.) i al nombre de participants que hem aconseguit rcunir en cada edició.

Amb motiu d'aquestesdeveniment us sol'licitem tingueu a bé donar-nos ajuda i
concdir-nos dos trofeus o regals que ben segur agrairan la parella que se'n faci
mereixedora i taJuntade l'Entitat que represento. '

Atentameng

El secretari

Carrer Comerg,4
fel. 893 12 57
08800 Vilanova i la Geltru'

o
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Antoni SagarraiMas



ENTITAT ADRECA

DIPUTACIO BARCELONA
(AREA D',ESPORTS) COMPTE D',URGELL 187

08036 BARCELONA

GENERALITAT DE CATALUNYA
DIRECCIO GRAL DE UESPORT AVDA.PAISOS CATALANS 12

ESPLÚéUES DE LLoBREGAT

' ,; CAIXR DE TERRASSA RBLA.PHINCIPAL, 42
O88OO VILANOVA I LA GELTRU

INDUSTRIES DEL MEDITERRANEO

EXCM.A.'UNTAMENT VI LANOVA

\Iú TROFEUS CISNEROS
l

ESPORTS SANJUST CANUDA,6
O8OO2 BARCELONA

FEDERACIO ENT. EXCURSIONISTES RAMBLES, 61 1

O8OO2 BARCELONA

AUTO UNIVERSAL S.A, RBI.A JOSEP VIDAL PASQUAL, 23
O88OO VILANOVA I LA GELTRU

AUTOCARS MONASTERIO S.A. CTRA BARCELONA.VALLS KM 41'26
O88OO VILANOVA I LA GELTRU

CAMPING Vil-ANOVA PARK CTRA ARBOQ KM 32
O88M VIIANOVA I LA GELTRU

DESTILERIAS M.G, S.A. CTRA BARCELONA-VALLS S/N
O88OO VILANOVA I LA GELTRU

DIARI DE VILANOVA S.A. JARDI 37.39
O88OO VILANOVA I LA GELTRU

FERRETERIA ALBA RBIá PRINCIPAL, 46
O88OO V¡LANOVA I LA GELTRU

FERRETERIA OLIVELLA AVDA CUBELLES 24
O88OO VILANOVA I LA GELTRU

GRAFIQUES FERPALA BABCELONA, 4
O88OO VILANOVA I LA GELTRU

CONFRADIA DE PESCADORS AREA PORTUARIA S/N
O88OO VILANOVA I LA GELTRU

GALERTES O|áR¡A P|áQA DELS CARHOS 5
O88OO VILANOVA I I.A GELTRU



GLASS, S.A.

LLIBRERIA LA MULASSA

SUMCO

!ü suMrNrsTRos ALEMA

uNlo 71-73
O88OO VILANOVA I LA GELTRU

CTRA BARCELONA.VALLS KM 42'4
088@ VILANOVA I LA GELTRU

uNlo, 94
O88OO VILANOVA I LA GELTRU

MANUFACTURAS MAGO S.L. CTRA SANT PERE DE RIBES KM O'9
088@ VILANOVA I Iá GELTRU

VENTA CATALOGO S.A. CTRA BARCELONA-VALLS S/N

VILANOVA TOUHS S.A.

REL.LOTGERIA ORTIZ

O88OO VILANOVA I LA GELTRU

RBIá PRINCIPAL, 59
O88OO VI]ANOVA I LA GELTRU

CAPUTXINS, 19
O88OO VILANOVA I LA GELTRU

AUTO-VENDA VILANOVA S.A. CTRA BARCELONA KM
08810 SANT PERE DE RIBES

SUPER SABECO

Y 
Ú COOPERATIVA MATERIALS GARRAF

VIDRE ROURE

oALQATS CLASTC

POKE

VERD

Yr; ITURAT

MAR¡SOL

PIRELLI

BOLSOS MIRIM

INSTAPOL

CONSELL COMARCAL

VIELCO

AKO ELECTHONICA



T
. DATA.LOGIC

tI T, CNRIES PUJADES
I

DIRECTE

JOSEP MORENO

IMMASA

GIMNAS BELMAR

TEGNICS S.C,P.

IMPREMTA RAMON FALCO
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