
AGRUPACIO
EXCURSIONISTA

TMIA
¡[I.If I Marxa Social d' Orientacié i Regulantut per

Descripcié :o§7rrl Intersocial

25 de Marg de 2001

Can Lloses can Mercer de la Penya
can Pere de la Plana - font Cabota
ca l'Almirall de la Font coYa l\egra
Can Lloses

Comarca: Garraf

A.E. Talaia MOD20010325_043



43" PER DESCRIPCIO

25 DE MARQ DEL 2A0 I

COMARCA
DEL GAITP\AII

--soRilB,k;
CA}I LLO

tr CAIvIPIONAT DE CATALI,NYA
m copA cArAr¿l.rAne rmf,üs rÉáhburs nrcuiho

,lhruf -*&JN
\[/

A.E. TAIAIA YILA}.IOVA I LA GELTRTJ

rELEF. es aes 12 5r Sí#.%Ei3$;Ht5inauaeralara

Amb el suport de, 

,(
'laCaixd



I

Federació d'Entitats
Excursionistes de Gatalunya
(Federació Catalana d'Alpinisme i Escalada)

Álr
FEEC

cotwtrÉ cATAtA de ttilan)G$

PROVA:

. 43a Marxa d'orientació per descripció

ENTITAT ORGANITZADORA :

. Aorupac¡ó Excurs¡onista Talaia

VEGUERIA:

. Resió III comarca del Garraf

DATA:

. 25 de marc de 2001

nrEil!óRIA
EHlr¡t ; A.e. tel¡ru¡\ -. 

C.C.M-T.R '20000 Páoina 1 de 7



CATALANA DE MARXE§ TÉCNTSUE§ REOUIADE§2OOí

38a MJTR)(A EL§UG

U.E.C. de Corneltá de Ltobregat
Te[.933779452

RIrcTÓ

Excurcionista Tatala Tet' 93 8931257

m

o

$b
eomité Catalá de Maxesffiw

a futr
3ffi :r'¿!*üs

Álr Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalu nya
(Fedencó Catahna d'Abinisme i Escahda)
Rarnur, 4l, 1r. - 0E&I2 Baroslona
fd: 9:i412 07 77 ; Far 98 412 6Í1 53
lnteflEt l@:/irffir.lkc6
ema* lse@Gec,é8

Generelital de Catalunya
&partament de Saniüat
i Segur€tat §ocial

Generel¡tat de Catalunya
Departament de cultura
Secréaria General de l'EsPortFEEC



III COPA
TEC

CATALANA de MA
UES RBGULADtrS '2OOT

,<
de marS

43' I\larxa d'Orie¡rtació per Descripció
II CAMPIONAT DE CATALUNYA
Agnrpcrci(t Excttrs i oni.slct 7'oloict (ltegio III)
Tel.938 931257

4u N{arxa de Sants (Sistema Dufour) :

{l.E.C. cle SanÍs (Rarcelonis)

Tel. 933 325 494

53" N'Iarxa de Regularitat
Club ExatrsionisÍn de Ripoll (Regió LT)

Tel.972 703 231 - 972 7O3 ll7

45" Marxa d'Orientació
Unió Excfa. de SantJoan de les Abadesses (Regió L7)

Tel.972 720 548

42" Marxa de Regularitat
Gnq Excta. de Campdevdnol (Regió W)
Tel.972 730 831- 630 463 951

3E" Marxeta (Sistema Dufour)
Centre Excta. de Molins de Rei (Baix Llobregar)
Tel.936 687 901

24u Marxa de Reg. de les Terres de Lleida
Centre Exatrsionista de Lleida (Regió lil) i .

Tel.973 242329

38'Marxa d'Orientació *EI Cuc"
U.E C. de Corne,lld de Llobregat (Baix Llobregat)
Tel.933 779 452
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- La Copa Catalana i el Campionat de Manes
Regulades éstan organitzades-per cornité catará
de la FEEC.

Técniques
de Marxes

- Tant la copa catalana corn er campionat de catalunya són
competicions per equips de dues persones no
necessáriament de la mateixa Entitat.

- Podran participar en ambdues cornpeticions tots els socis
d'Entitats arnb llicéncia federativa expedida per la FEEC i
d'altres federacions de muntanya adherides á lu ulAA, d.
I'any en curs.
La llicéncia mínima per a participar es el tipus A de Ia
FEEC. fiuvenil: 1.050 ptes. i majors :2.ZOO ptes.) 

1,- Material oHigatori : Els participants hiuran de dur
motxilla. En cas de no dur-la, la penalització será a criteri
de l'organització. (control de pas)-

- La velocitat de la prova es regulada a criteri de l,Entitat i
també l'ordre de pas dels controls.

- Tota prova estará sotmesa a la reglamentació vigent
d'aquesta competició, i el reglament particular de cada
marxa estará aprovat pel comité catalá de Manes de la
FEEC, que possará a disposició dels marxadors un llibre de
reclamacions a la alribada de cada prova. ,,

CAMPIONAT DE CATALUNYA

El campionat de catalunya es cerebrará a una sora prova, que podrá
coincidir amb una prova de la Copa Catalana.

será guanyador del campionat el primer equip classificat ambdós
components amb llicéncia FEEC, aquest mateix clitiri seri aplicat per el
segon i tercer classificat.

La' millor Entitat classificada (compten ers 6 milrorsrmarxadors
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COPA CATALANA

La f'op4.Catalana 2001 constará cle 8 proves.
- ,Per la classificació general frnal comptaran les 6 proves amb millor

,puntuació

r. :, CLASSIFICACIONS:

A/ TNDIVIDUAL
Class. PI'\'rS

l¡ci 6
'ié {
It¡ l
9ci

l0.r I

Tot eqtrip sortit i no classificut liildr¡l I pum,

B/ ENTITATS
Punluaran els 6 millors mar.radors r'lassifir'ats. la

Class. PLB{TS
9' 7

Itr 6
1l §

l2' 1
+ I punt per cada m¿r.t¿dor classificat i 0'5 per cada marsador desclassificat.

C/ VEGUERIES
Puntuaran els 6 millors marxadors classificats la

Class. PLTNTSr 5

l0' 4

II 3

12, 2

de la prova)

l-ErñTP LNr-ll l-ctr""TPLNrTl
l- r-f 20 -l f--T-l-l
FffiFFT==f r-f rr--l I- s-To--l
+ 0'5 punts per cada ma¡xador classificat i 0'25 punts per cada marxador desclassificat.

Finalitzada la Copa es fará el lliurament de premis de les tres

classificacions.
Cas d'empat: al, frnal'entre rnarxadors, entitats ilo vegueries.
(cornptant els r 6 millors resultats) es tindrá en =c-ompte el 7t
millor resultat.

:r ;,1

El Comité després de cada prova fará publica les classificacions.

Resum det Reglament de la Copa Catalana i Campionat de Catalunl'a de Manier
Técniques Regulades'o1. (Aprovat en Junta FEEC el 3 d'abrilde 2000)
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PROVA : 43a Marxa d'orientació per descripció

PARTIGIPAGIÓ

TorAL EQUIPS i* i PARTICIPAN-TS
PARTIGIPANTSMARXA I I ALACOPA

ENTITAT VEGUERIA INSCR SORT. CLAS. INSCR SORT. CLAS

A.E. Talaia !il 65 57 56 *

Els Xulius ilt I 8 I *

C.E. els Blaus I 5 5 5 ¡f

U.E.C. de Cornella 3 3 3 *

U.E.C. de Sants ¡ 5 5 5 *

Foment Exc.de Barcelona I 7 7 7 *

U.E.C. de Gracia I 3 3 3 *

C.E. Catalunva I 4 4 4 *

C.E. de Cardona 1 1 1
*

A.E.A.M. Sta.Coloma de Cervelló 1 1 1
*

A.E. Bufalá de Barcelona 3 3 3 *

C.E. Tuareq de Mollet 1 1 1
*

C.E. Molins de Rei 1 1 1
*

Centre de Iectura de Reus 1 1 1
*

C.M. Mollet 2 2 2 *

C.E. Solsones 1 1 1
*

C.E. Lleida Pardinves 1 1 1
*

U.E.C. Barcelona 1 1 1
*

AItres 62 53 49 *

C.E. Sant Vicenc 1 1 1
*

TOTALS ... 176 159 154 *

- En I'apartat del total de la maxa será per equpis ielde la COPA individual.
*Cal adjuntar els fulls d'inscripció de la COPA CATALANA.

V. i P. Director. lseqellde l'entitat.

ENTITAT: A E. TALAIA ccMTR'20000 Páoina 4 de 7



XI¡III MAR:fn DE RE$rI¡ARIIAT PER DESCRIPCIO

CU|aRCJL DEL GANRE]F

OBGnIITTZEDA PER I¡ IAGRI,PEC¡ó EXCURSIO§ISTA TEI.trIA
DE \¡ltLA¡[O\fA I LA Gü.mÚ

Puntuable per a la 3' @Pe Ctrtl¡¡lt DE IGRIES lÉCtrff$rEs
regrulades.

§ORÍIDA: 25 dE ruarc del 2OO¡. a les h del matl en eL
RESTAURAIIT CAN LLOSES de Sant Pere de Ribes.

ffixlE§:

l¡:cás
Fffirribar

,&,út
FffC

a ca¡r tloses, venint, per I'autopista A-L6 o per
Ia caretera de les costes C-246, cal sortir en les
rotondes de la crrrrtcr¡ dÉ Sitgnr r lllJrc¡. En aquesta
crullla, Ia nova variant de Ribes a Vilafranca, senae
entrar en la pri-mera població, té una sortlda a Ia dreta
que enllaga amb Ia orr¡¡tár. d'Olivcl'le, que a u¡r
guilómetre té la u¡f¡a¡l,tz¡cló ce¡ Ll.o¡ec.

f¡»rraeoent
§jEá-ATaparcar en el earrer de can Harcer de la Penya, que
qqeda a la dreta de nitja pujada abans dtarribar a can
tloses. En eI carrer hi ha una escala que puJa fins a Ia
sortida.

Din¿r
ffia¡ada Ia marxa, gui vulgui quedar-se a dinar te de fer
la reserva a¡nb dies drantelació als teléfons 93-8960745 í
93-8962902.

m
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F.cderecló d'Entitrt¡
ExcuÉioni¡t* dc Cetdunyr
f.a.t dó €{.L¡r¡ fAhhbor I l¡¡¡hdr
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General¡tal de Cat¡lunya

Direcció Generát dc fesport
Cor¡¡iré C¡rtrhi rh' Ñl¡rncr
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REGI.AMENT
onclxrrzlpró
L'AGRUpACIO EXCURSIONISTA TALATA organitza Ia XLIII Marxa d'Orientació per
Dgscripció. La Marxa és puntuable per a Ia III COpA CATALANA DE MARXES
TECNIQUES REGULADES. I aquest any també correspon al II CAMPIONAT DE
CATALUNYA. EIs marxadors que participin a Ia Copa Catalana de Marxes Técniques
Regulades i al Campionat de Catalunya es regiran també pels seus reglaments.

IN§CRIPCION§
Podran participar a Ia Marxa tots els excursionistes a partir dels t4 anys d'edat; si
bé en companyia d'un adult hi podran participar amb una edat inferior. Efs equips
que pertanyin a una entitat ho podran fer constar. També hi podran prendre part
tots aquells socis de I'Entitat que no siguin de Ia Comissió Organitzadora. Les
inscripcions dels equips, formats per dues persones, podran fer- se a I'A.E.TALALA,
carrer ComerE, núm 4, del 12 de MarE al 23 de MarE, cada dia de vuit a deu del
vespre. EI sorteig per establir I'ordre de sortida dels equips tindrá IIoc a I'A.E.TAIr{L{
el dia 24 de MarE del 2001, a les vuit del vespre, en preséncia d'aquells delegats
d'entitats excursionistes que vulguin assistir-hi. EIs drets d'inscripció seran de 1500
pts per equip associat a I'Entitat organitzadora i pels participants a Ia Copa Catalana,
i de 2000 pts per a Ia resta.
torganització oferirá l'esmorzar a tots els marxadors.

§ORTII»A
Es donará en el Restaurant CAN LLOSES. del terme municipal de Sant Pere de Pibes.
EI primer equip sortirá a les 8 del matl. Si algun equip es presenta amb retard respecte
a I'hora que se Ii havia assignat, se Ii donará I'ordre de sortida que determini
I'organització.

EQUIP§
Tots els marxadors hauran de dur motxilla i el distintiu d'identificació que els
correspongui, sempre en IIoc visible. Un cop formalitzada Ia inscripció només es
podrá canviar un component de I'equip abans de Ia sortida, si préviament es
comunica a I'organització i aquesta accepta el canvi.
Cada entitat excursionista federada participant podrá nomenar un delegat, el qual
será I'única persona facultada per comunicar-se amb I'organització.
Totes aquelles persones que tinguin Ia llicéncia federativa expedida per Ia FEEC ó
d'altres federacions de muntanya adherides a Ia UIAA de I'qny en curs, participaran
automáticament a Ia III COpA CATALANA DE MARXES TECNIQUES PEGULADES
i a Ia II CAMPIONAT DE CATALUNYA.

DOCUMENTACIÓ
El dia 24 de Marg, després del sorteig es lliurará als delegats de cada entitat Ia
documenqació i els distintius d'identificació corresponents als seus equips. Aquest
material també es podrá recollir abans de donar Ia sortida el dia de la Marxa.
La documentació Iliurada consistirá en ,

l. Tots els fulls descriptius de I'itinerari.
2. El full de ruta on els controls puguin anotar-hi el pas.
5. Un mapa de Ia zona.
4. EI reglament de Ia Marxa i el Reglament de la COPA CATALANA
5. Dorsals d'identificació.
6. Taula de transformació horária.
7. Relat complementari, histórico-geográfic, de Ia zona i I'itinerari seguit.

(Es Iliurará a I'arribada).



PARADE§
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
neutralització per compensar Ia pérdua de temps en Ia marcada d'horaris. En cap
cas es concediran neutralitzacions extraordináries de carácter particular. Si cal, per
el bon desenvolupament de la Marxa, I'Entitat organitzadora es reserva el dret
d'alterar les ja previstes.

CONTROL§
A més del de sortida i del d'arribada, hi haurá uns controls per anotar I'hora de pas
dels equips. N'hi haurá uns altres, anomenats de pas, dels quals no es donará cap
referéncia. Hom considera que aquests controls de pas no representen cap pérdua
de temps per als marxadors, i per tan no hi haurá cap minut de neutralització. EIs
controls faran I'anotació a mig minut vensut segons consta a Ia taula de transformació
horária. EI control no fará I'anotació mentre no hi siguin presents els dos components
que formen I'equip. No es marcará en cap control el full de ruta si ja hi consta el
pas per un control posterior. Els controls s'aniran tancant a mesura que I'equip
escombra de I'organització comprovi que no quedi cap equip per controlar.

PENAI.ITZACION§
Cada mig minut d'avanEament o de retard entre I'horari efectuat per I'equip i I'oficial
es penalitzará amb un punt. IJomissió d'un control de pas será penalitzada amb deu
punts. En el cas que algun marxador no porti mouilla, I'equip penalitzará amb l0 punts.

rrE§QuAr.rrIcAcIoN§
Será motiu suficient de desqualificació 

'l. Efectuar anotacions o esmenes en el full de ruta.
9. Alterar Ia composició de I'equip durant la Marxa.
3. No passar els controls segons I'ordre establert.
4. Realitzar el recorregut de Ia Marxa, total o parcial, abans de Ia sortida oficial de I'equip.
5. Canviar de IIoc o amagar Ies marques posades per I'organització.
6. Portar objectes sorollosos que puguin molestar els altres participants.
7. Demostrar conducta inclvica i produir danys a terceres persones, objectes o entorn.
8. Endarrerir-se més de rena minuts en relació amb I'horari oficial en qualsevol dels conmols.

CI.A§§IFICACIó
Hi haurá tres classificacions. Dues obeiran al carácter SOCTAL o INTERSOCIAL, i
una tercera classificació ho será pels equips d'entitats excursionistes federades
foranes. Paral.lelament es confeccionaran les classificacions de Ia Copa Catalana
de Marxes i el Campionat de Catalunya entre els equips amb llicéncia federativa i
entitats federades.
La classificació s'establire pel total de punts comptabilitzats a cada equip, de menor
a major. En cas d'empat t¿cnic obtindrá una millor classificació:

l. Lequip amb major nombre de controls realitzats amb el temps exacte.
2. Lequip que tingui més aproximacions de mig minut.

,URAT DE §ORTII'A I ARRIBAI'A
Aquest Jurat será convocat abans de sortir el primer equip participant i en finalitzar
Ia Marxa. Estará compost per,

- Dos membres del Comité Catalá de Marxes.
- Dos membres de I'Entitat organitzadora.
- tln representant de I'Entitat excursionista federada forana amb mes equips inscris.

Aquest Iurat podrá decidir sobre qualsevol contratemps que pugui esdevenir a Ia
sortida o bé a I'arribada i, davant Ia possibilitat de suspendre Ia Marxa, convocará
obligatóriament una reunió de delegats de les entitats excursionistes federades
participants, ja sigui per decisió del propi Jurat o bé a petició de I'entitat organitzadora.



,URAT SLA§§IFISADOR
EI compondran dos membres del Comité Catalá de Marxes de Ia FEEC, tres membres
de I'entitat organitzadora i el delegat de cadascuna de les entitats excursionistes
fedérades participants que hi vulguin assistir. Aquest Jurat es reunirá un cop hagi
entrat el darrer equip participant a Ia Marxa i s'hagin recollits els fulls de tots els
controls. S'encarregará de revisar la classificació provisional Iliurada pel control
d'arribada i I'equip de classificació, i un cop verificada, fent Ies modificacions que
calguin, fará pública Ia classificació provisional. Lentitat organitzadora trametrá a
cada entitat excursionista federada participant una cópia de Ia classificació provisional
i puntuació dels seus equips. Durant un període de 15 dies hi haurá temps de
presentar reclamacions sobre aquesta classificació provisional. En cas d'empat en
Ies possibles votacions que puguin tenir IIoc, el vot del president del Comité Catalá
de Marxes FEEC 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.

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

REPARTIMENT DE PREMI§
S'efectuará un dissabte amb un máxim de tres setmanes un cop finalitzada Ia Marxa.
Es comunicará a Ies entitats excursionistes federades participans el dia del repartiment.

DI§PO§ICION§ FINAI§
EI mal temps no será obstacle per a Ia celebració de Ia Marxa; no obstant aixó, podrá
ésser alterada per I'organiuació i suspesa si així ho acorden els delegats de les entitats
excursionistes federades participants convocats pel Jurat de Sortida. Tots els
participants a Ia Marxa hauran de tenir una asseguranEa dels riscos d'accident i de
Ies responsabilitats económiques i civils pels danys causats a terceres persones no
esportives. En cas de no tenir-la, I'A.E.TALAI{ 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
de Ia FEEC o Ia mateixa entitat organitzadora.

La participació a Ia Marxa comporta I'acceptació de present reglament.

Aquest reglament ha estat aprovat pel Comité de Marxes de Ia FEEC el dia 12 de
febrer de 900 I .

,útFEE: SV
Federacló d'Eilltat5

Excursionistes de Catalunvañfu1üil-#ii"i-air-ñ¡iiüüíñ ComitéCataládeManes

m
Generalitat de Catalunya

Oirecció Géneral de l'Esport
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PLANOL DE LA XLIII MARXA
D'ORIENTACIÓ
PER DESCRIPCIÓ
lll Copa Catalana de Marxes

Técniques Regulades

ll Campionat de Catalunya

Comarc
Organitzada per l'AGRUPACIÓ EXCURSIONISTATALAIA - Vilanova i la Geltrú

Ca l'Almirall de la Font, 2001.





,út
FEEC

Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya
Federació Catalana d'Alpinisme i Escalada

,?)Ld
L'anella verda

&
copurü c¡,r.r¡,Á DE MARXES

En conveni amb:

A¡uNre¡vrENT DE
VrreNover re G¡mnú

Generalitat de Catalunya
Secretaria General de l'Esport

Amb el suport de:

"laCaixd'
' CAIXA DESTALVIS I PENSIONS

DE BARCELONA

§

i
E

F



A.E. TALAIA

xLI[ MARxA D'oRIEI{TACIó ppn DESCRIpcIó
III Copa Catalana de Marxes Técniques Regulades

II Campionat de Catalunya

Comarca del Garraf 25 de marg de 2001

DESCRIPCIO DE L'ITINERARI
DEL CONTROL DE SORTIDA A L'ARRIBADA

Notes:

1) Els senyals de confirmació de l'itinerari correcte són unes cintes de colors verd i vermell.
Els marxadors trobaran només alguns senyals de pintura, amb els colors indicats, en
alguns trams de possible confusió.

2) Ca[ tenir en compte les mitianes horáries, diferents de control a control, indicades al
final de la descripció.

L'inici de la marxa és en el restaurant Can Lloses, davant de l'aparcament. Travessem un
carrer asfaltat i comencem a baixar per unes escales dins una parcel'la sense edificar. Acabats els
esglaons, desemboquem en un carrer inferior i girem a la dreta. De seguida tornem a girar, ara a
l'esquerra. Deixem a l'esquerra, primer l'entrada a un antic camp de futbol i després un carrer
pujador; el nostre baixa. Tot seguit deixem la branca encimentada, que se'n va cap a la dreta, i
continuem endavant pel camí forga ample, de terra. A l'esquerra hi ha bosc i a la dreta algunes
edificacions.

Deixem una altra vegada una branca encimentadaala dreta i ara continuem per camí pujador;
en el seu inici és a trams encimentaf encara que un xic malmés. Estem seguint traces d'un antic
camí ral on podem veure-hi algunes fites.

Arribem als darreres d'una antiga masia. Deixem un camí que s'enfila per l'esquerra. Nosaltres
resseguim els murs de la masia, que ens queda ala dreta, i en arribar en un angle agafem un senderó
gairebé perpendicular que davalla fins a fer cap en un camí més ample que seguirem per l'esquerra,
revolta i va deixant a dreta i esquerra entrades a parcel'les i edificacions.

El camí planeja; en iniciar-se una lleu pujada, el deixem per agaf.ar un corriol entremig del
bosc, ala dreta. Estem envoltats de muntanya de matoll. Passem per sota una línia de mitja tensió.
A banda i banda deixem alguns corriols, nosaltres anem seguint fins al fondo.

Tornem af.er cap en un carrer encimentat i ample, que seguim cap ala dreta. Immediatament
deixem una branca, també encimentada, a I'esquerra. Pel costat d'un marge de pedra seca, a
l'esquerra, tombem en aquesta direcció per un altre camí-carrer també encimentat, pujador.
Deixem enrere un camí de terra. Nosaltres continuem per camí encimentat i pujador i pel costat
de les tanques de petites edificacions. A la dreta tenim una muntanyeta de pins que forma un
talús.



Deixem a.La dreta un rasot i enfilem per un camí de pedra bastant erosionat. Abandonem
el camí, que continua cap a l'esquerra, i nosaltres seguim endavant per un camí de carro que en
el seu inici planeja. Deixem a l'esquerra un corriol.

El camí fa un revolt i travessa el fondo del rasot, va pujant suaument, s'eixampla i es torna
a estrényer. A trams e$) bastant malmés. Distingim a l'esquerra una gran masia.El camí, entre
muntanya i flanquejat de pins i matoll, arrTba a eixamplar-se considerablement i es fa més planer.

Deixem a l'esquerra urLa branca de camí que transcorre pel dessota de la masia esmentada,
arajamolt propera a nosaltres, i continuem per camí lleugerament ascendent. Tombem i passem

pel costat d'un pou que ens queda a l'esquerra. A l'altra banda, ala dreta i enlairat, hi ha un antic
forn de calg.

EI camí continua revoltant pel costat d'aquesta masia, deixant a la dreta un camí que s'enfila.
Passem pel costat d'un tancat per a animals i d'una ermita adossada a la masia. Arribem davant
la fagana principal i continuem endavant per tórcer tot seguit a l'esquerra i passar per sota un
portalet de pedra i baixar uns graons. Deixem l'era de Ia masia a I'esquerra i girem ala dreta per
camí ascendent. A l'esquerra tenim un tancat de fusta. Continuem per l'esquerra resseguint aquest
tancat i quan s'acaba seguim endavant fins arribar a una petita esplanada, a l'esquerra, amb un
bonic pou cobert i arbres fruiters que l'envolten.

Sortim de la placeta i continuem pel camipista, amunt, que fa un revolt cap a I'esquerra.
Arribem a un collet i esplanada amb entreforc de camins; travessem aquesta esplanada i baixem
pel costat d'uns pals de conducció eléctrica. Creuem una altra petita esplanada al costat d'un
tancat, i deixant aladretael revolt d'un camí continuem avall, araper camí ample i encimentat.
A l'esquerra tenim una finca.

Deixem a l'esquerra un carrer d'urbanització. Continuem avaIl. Tot baixant tenim a la
dreta una rengle ra de xiprers i en acabar-se, girem de sobte ala dreta per camí ample i planer. A
la dreta deixem una finca, passem una tanca de cable i continuem recta amunt. Davant nostre
veiem, ben enlairada i de cara a migdia, una altra gran masia. A l'esquerra tenim camps de conreu
que formen terrasses. Passem a ran d'uns corrals. A la dreta del camí, en un raconet, deixem una
font actualment tapadaper la verdissa.

Passada la font continuem per camí amunt, un camí bastant erosionat i pedregós. Més
endavant deixarem un parell de trencalls a l'esquerra que moren en uns camps. Cada vegada tenim
més a prop Ia masia esmentada. AI capdamunt de la pujada anem a sortir en un camí ample, a la
vora d'una torre d'altatensió que tenim a la dreta. Arribats en aquest punt girem a l'esquerra per
anar en direcció a la masia. Passem entremig de camps de conreu i fruiters. Bonica panorimica
fins a la costa mediterr)nia. Voregem la masia per l'esquerra. En el marge de la dreta hi ha unes
pintoresques atzayares i figueres de moro.

Fem cap a un camí encimentat i virem ata dreta, amunt. Travessem una tanca i arribem
al davant de la porta de la masia.

El camí remunta pel costat de la masia, que ens queda a la dreta, i després planegem
suaument per un camí desdibuixat que es fa més clar entre uns bonics bargallons. Deixem una
branca aIa dreta que s'apropa ala masia. El nostre camí transcorre en direcció nord mentre
podem admirar una gran panorlmica del conjunt de la comarca.



Ens atansem a una altra torre d'alta tensió, que ens queda a la dreta. El camí retomba cap

a I'esquerra. Novament ens acostem a una altra torre que ens queda, ara, al'esquerra. Passem per
sota la línia de conducció eléctrica. Més endavant deixem un trencall a I'esquerra i el camí gira
crp ala dreta tot planejant.

Arribem en una placeta on deixarem tres camins a l'esquerra i nosaltres continuem pel
situat més a la dreta. A l'altra.banda d'uns camps veiem un bonic exemplar de cabana o "mulassa"

amb unes atzavares al sostre. Anem seguint la fondalada deixant algunes branques esborradisses
que s'internen en el bosc. A la dreta, al costat d'uns cirerers, hi ha un curiós "bidet" artes) (!) Més
endavant, aladreta, veiem una cisterna. El camí continua ben ample entre bosc de pins i planejant.

Una mica després de passada la cisterna, deixarem aquest ample camí i girarem bruscament
a l'esquerra per seguir la fondalada en direcció contriria a la que veníem. A la dreta tenim camps

de fruiters. Travessem la fondaladai en acabar passem gairebé afrec d'una cabana que ens queda

a l'esquerra. Anem seguint una estona aquest fressat i planer camí, ombrívol i humit.

Passem per la dreta d'una gaia de conreu i continuem endavant. Arribem a una petita
esplanada on hi ha un trencall a l'esquerra, que deixem, continuant per la dreta, fondo avall.
Passem novament per la dreta d'una altra gaia de terreny llaurat. Continuem endavant sempre
pel fondo. Deixem una tercera gara de conreu, aquesta vegada ala dreta, i immediatament travessem

una tanca de cable. I-Ins metres més endavant deixem un corriolet que se'n va cap a l'esquerra i
continuem pel fondal, per caml ben marcat i bastant ample entremig de pins i cargos.

Anem a sortir finalment a un caml-pista molt més ample i continuem per ladreta. durant
una bona estona. En un revolt deixem un corriol a la dreta; a l'esquerra tenim una riereta.
Continuem endavant. Al costat d'un bonic roure, que ens queda ala dreta, arribem a un camí
transversal que seguim cap al'esquerra, ascendint i giravoltant. Ben aviat deixem una branca de

camí pujadora a I'esquerra i continuem per camí més planer entre bosc de pins. Entrem en una
zona. de parc natural. A l'esquerra deixem un altre trencall. Després deixem ala dreta un camí
ample de pinassa.

. A l'esquerra deixem un camí amb una clariana i continuem endavant. Saltem un altre
tancat amb cable i passem pel costat d'unes vinyes que tenim a l'esquerra.

Deixem un caml imprecís i pujador que se'n va per l'esquerra, on hi veiem també una
cabana, i travessem per la dreta el que queda del fondet, entre uns camps a diferents nivells. En
acabat,deixem un camí de terra pujador a l'esquerra i iniciem una forta pujada per sender pedregós

entre el bosc. Ja bastant amunt del vessant, al costat d'un petit marge de pedra, abandonem aquest

viarany per tombar sobtadament a l'esquerra i seguir-ne un altre, poc visible i encara més estret,
pujador i pedregós, fins a desembocar de seguida a un caml més ample, a l'esquerra del qual hi
ha una font d'aigua naixent.

Passada la font, deixem ala dretaun senderó baixador. Continue m araper un caml carreter
i planer, de cara a un petit bosc de pins. Arribem en un pla on a la dreta hi ha un caml bastant
desdibuixat. Continuem uns metres més endavant i ens trobem en un encreuament de camins,
nosaltres continuem pel camí del mig, que s'interna en un petit bosc tot davallant suaument.
Entronquem tot seguit amb un altre camí i l'agafem en direcció a l'esquerra.

Deixem a l'esquerra una branca de camí ample i bastant desdibuixat. Més enllá, quan la
pista fa un revolt cap a la dreta, hem de deixar-la i baixar per un corriol pedregós, ala dreta.
Aquest corriol s'estreny i és completament flanquejat i envait per vegetació baixa i pins; a trams
és forga malmés.



lJna estona després i quan el camí s'eixampla, girem a l'esquerraper un ample caml no tan
erosionat, per arribar de seguida al costat d'uns rocallisos i d'una altra font.

Deixem la font i reculem pel mateix camí fins a trobar el que havíem deixat, que ara

reemprenem seguint fondo avall. Passem per sota una línia d'alta tensió. A l'esquerra deixem una
pista pujadora i poc més endavant un altre trencall.

En iniciar-se una lleugera pujada i a la vista d'una casa enlairada, deixem el camí i seguim
Iarieracap a l'esquerra, durant una estona, mentre anem veient antigues feixes de conreu i
vegetació varíadaprópia delazona, amb abund)ncia de cargos.

Arribem en una petita clariana on veiem dos forats de pous. Seguim una bona estona pel
IIit de la riera fins a desembocar en una altra, molt més ampla, que seguim per la dreta.

Alguns metres més endavant, en un punt on a la dreta ens queden uns alts penya-segats
amb una gran cavitat, girem de cop i volta a l'esquerra i seguim un corriol pujador i molt
emboscat. Cal parar esment i seguir els senyals de 1'organitzací6, verds i vermells.

Fem cap a un senderó superior que seguim en direccií ala dreta. En alguns trams veiem
senyals de pintura d'un sender de GR. Si mirem c p a la dreta podem veure ara més clarament
aquella enorme boca oberta en el penya-segat.

El nostre caml, molt antic i vorejat de marge i algunes fites, passa per un tram bastant
elevat sobre el fondo que tenim ala dreta, on anem a fer cap poca estona després. Arribem doncs
novament alllit de Ia riera i passem per damunt d'uns rocailisos mentre deixem un trencall a la
dreta i seguim riera avall. (En algun tram potser ens veurem obligats a fer algun camí lateral per
salvar dificultats del terreny de vegades entollat).

Arribem de seguida en una petita clariana i a l'esquerra podem observar una magnífica
cova. (Alguns minuts per visitarJa).

Prosseguim endavant pel mateix lIit de la riera. Després f itinerari segueix per un camí més

ample i més bo paral'lel a aquesta. Per l'esquerra enllacem amb un camí que ve de la llera i a la

dreta veiem senyals en un pal meül'lic amb els colors propis dels senders de G.R.

Després d'una estona travessem el llit de la riera i remuntem el camí per l'altra riba. Ara
la riera ens queda ala dreta. Per l'esquerra se'ns ipnta un camí que baixa i té senyals de pas barrat.
TJns metres més endavant, a la vista d'unes altes penyes com una muralla, veurem a l'esquerra
un desdibuixat corriol i ala dreta un altre més fressat, prop de tres pins que sobresurten, corriol
que haurem d'agaf.ar per travessar novament la riera i pujar per un viarany molt embrossat i
pedregós.

Anem a sortir en un camí ample davant mateix d'una caseta en una claríana de bosc. Davant
d'aquesta casa el camí continua , p 

^ 
la dreta. Ét .rtt camí ample entre pins que després es va

estrenyent mentre planeja per després ascendir sensiblement entre el bosc, peró per poca estona.

A l'esquerra tenim l'ampla fondalada de la riera.

EI camí va seguint la fondalada per dalt. A la dreta veiem alguna fita, el caml s'ha f.et altra
vegada més ample i ja molt properes veiem algunes edificacions.Travessem un carrer d'urbanització
mig encimentat i continuem per carrer ample de terra. A banda i banda hi ha edificis.
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Arribem en un carrer enclmentat i girem a l'esquerra. En tornar a girar deixem un cami
de terra a l'esquerra. Davallem i anem a fer cap a una altrabrartca de camí, també encimentat,
tot deixant ala dreta un camí pujador. Tornem a veure senyals de sender de GR. A l'esquerra
ens queda la riera.

Entronquem per la dreta amb una altrapart de carrer també encimentat i deixem a I'esquerra
una branca de camí al costat dels marges d'una casa. Passat un xalet a la dreta amb teulaáa de
pissarra, deixem el camí encimentat i tombem ala dretaper una pista de terra.

Travessem un altre carrer de Ia urbanitzacií i continuem per pendent pujador un tram
encimentat. A l'esquerra tenim el tancat d'una finca pintada de blanc i ala dreta algun conreu
de vinya. El camí encimentat es fa pujador.

Més endavant enllacem per la dreta amb un camí que ja havíem fet a f inici de la marxa.
A l'esquerra ens queden altres noves edificacions. Deixem a l'esquerra un revolt que baixa i
nosiltres continuem pujant. A la dreta deixem un carrer de la urbanítzacíí que puja, el nostre
ara planeja.

Arribem al capdamunt i enllacem amb el carrer principal que porta al restaurant, girem
a la dreta fins aconseguir novament les escales per on hem baixat en comengarlemarxa i que ara
haurem de remuntar per af,ar a sortir davant de I'aparcament del restaurant on hem iniciat la
caminada. Hem arribat així doncs al final.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +'+ + + + + + + + + + + +

Mitianes horiries:

De la Sortida al Control A:
Del Control A aI Control B:
Del Control B al Control C:
Del Control C al Control D:
Del Control D al Control E:
Del Control E al Control F:
Del Control F al Control G:
Del Control G al Control H:
Del Control H a l'Arribada:

3,97 km/h: 1,10 m/seg
3,72km/h: 1,03 m/seg
3,45km/h : 0,96 m/seg
3,68 km/h : 1,02 m/seg
4,L7 km/h : L,L6 m/seg
3,42km/h: 0,95 m/seg
3,26km/h = 0,90 m/seg
4,07 km/h : L,t3 m/seg
4,2lkm/h = L,l7 m/seg

Al Control B: 30 minuts de descans per esmorzar
Al Control E: 3 minuts de descans
Als Controls F i G: 5 minuts de descans

Altres dades a tenir en compte:

- El marxador trobari aigua per beure als Controls B, D, E i F
- Hi ha servei.de begudes rant ala Sonida com a l'Arribada, a més de disposar d'un restaurant

a l'Arribada.
- Per tornar a les estacions de Vilanova i de Sitges, hi ha un autobús cada hora a Sant Pere

de Ribes.
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La marxa de les fonts,
alguna mil.lenária

Enguany tornem al municipi de Sant Pere de
Ribes. L'any 1993 vatn reprendre les sortides a la
nostra comarca al terme de Ribes. Vam repetir l'any
1996, en aquesta ocasió per pentinar la part més
propera a casa nostra, és a dir, per la muntanya del
Montgrós. Després d'un desplagament a Olivella
(1997), d'un altre a Santa Margarida i els Monjos
(1998) i de les dues marxes de Vilanova i la Geltrú
(masia d' en Cabanyes el 1999 i mas Roquer el 2000),
l'experiéncia ha demostrat que prop de la nostra
ciutat fem bones participacions d'equips. Les dades

són les següents: 145 equips I' any I 993, I59 el 1994,
146 el 1995,142 el 1996,136 el 1997,147 el 1998,
152 el 1999 i 125l'any passat, la més fluixeta de les
vuit convocatóries. Aquests resultats, comparats amb
edicions anteriors i amb la de l'any 1992, que fou de
82 parelles en la citació de Castellolí, ens esperonen
a continuar en aquesta norrna de no allunyar-nos
gaire de casa.

Al terme de Ribes encararestavauna extensa zona
per explorar i cap allá es va acostar l'equip de recerca.

Ho hem dit altes vegades: no és gens fácil -i cada dia
més difícil- dissenyarun circuitdintre de la comarca.
S'ha de treballar molt a fi d'evitar les malaurades
urbanitzacions sorgides com a bolets en tots els
municipis. A Ribes, el grup ha furgat prou per acon-
seguir un itinerari forga verd, prácticament d'un
vuitanta per cent de bosc i, a més, amb atractius
d'aquells que a nosaltres ens captiven, com són fonts
i velles masies, dintre d'un paisatge -a voltes inédit-
per gaudir-lo plenament. És obligat felicitar els au-

tural del Garrafjafan servirlagrafiaJafre, perd, com
veurem en el relat, hi ha qui l'escriu de forma ben
diferent. Feta aquesta apreciació gráfica, seguim amb
la descripció iniciada. La sortida s'ha fet a can
Lloses, perpujar fins al gran casal de ca l'Almirall de
la Font, d'on s'ha baixat per un obac camí a la
fondalada de Querol, d'ascendent llargária, per
deixar-la pujant a la font Cabota, el punt més alt de
la marxa, a uns 250 metres d'altitud. El retorn s'ha fet
pel feréstec xaragall de la font de Codines, tributari
de la riera de Jafre, que ens hafet de rutagairebé fins
a I'arribada, passant per la cova Negra.

La marxa realitzada l'any 1964 -Sitges, Jafre,
Sant Pere de Ribes- féu camí pel darrer tram de la
d'enguany, peró la resta que s'ha fet avui és comple-
tament desconeguda per a la nostra entitat. I qué hem
de dir del paisatge garrafenc que no haguem dit en les
anteriors sortides pel massís del Garraf? És evident
que som uns enamorats d'aquest muntanyam tan
nostre i tal vegada seríem uns ploms tornant a parlar
dels mateixos tópics. Si no us sap greu, a mesura que

confeccionem el relat anirem amanint-lo de frases
adients al lloc que s'ha vist.

I per qué diem la marxa de les fonts, alguna
mil.lenária? En farem cinc céntims . L' any 992 es va
celebrar la consagració de l'església de Sant Miquel
d'Olérdola, aleshores aquesta capital d'un extens
territori que avui encara és conegut per Penedés. En
aquell temps, els límits del terme olerdolá compre-
nien des de la mar Mediterránia fins a Pacs i Santa Fe
i des de Cunit fins a Sitges. Quan van donar els límits
del cantó de llevant, van escriure de ttipsa mare, et

sic per ipsas Cegias (Sitges) et per fonte Anastasio,
et sic per fonte de Cuzinas et per ipso Capraficoper haver sabut trobartors materials de la marxa

camins desconeguts i re-
trobar-ne d'altres que feia
molts anys que no trepit-
jávem.

La cursa que s'ha rea-
litzat avui es desenvolupa
entre el poble de Ribes i el
caseriu de Jafra. Perdó,
tot i que gairebé sempre
s'ha escrit així, ara, se-

guint les recomanacions
de l'Institut d'Estudis Ca-
talans publicades l'any
1995, procurarem escriu-
re Jafre, amb vocal post-
tónica "e". De fet, pocs ho
fan,imenysaOlivella,
lloc on l' Ajuntament hau-
ria d'ésser el primer a se-

guir les esmentades re-
comanacions. Bé, les
publicacions del Parc Na-
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Can Lloses. 2001. Foto: Viceng Carbonell
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(can Grau de Cabra-
fic)". Aixícomlafont
de Codines encara
existeix i 1'hem vista,
no podem dir el ma-
teix de la font d'A-
nastasi, per a uns la
fontdecal'Almirall,
que també hem tro-
bat, i per a altres una
font desapareguda, la
font de Nestés, docu-
mentadades del segle
xv en terres propietat
de can Marcer de la
Penya. En parlarem
més endavant, peró la
disparitat de criteris
no treu mérits al nos-
tre mil.lenari recorre-
gut. Can Marcer de la Pen,,-a. 1966. Foto: Viceng Carbonell

Can LIoses i la urbanització
Valles Altos

La sortida s'ha fet al restaurant de can Lloses.
Durant els passats anys seixanta, la masia de can
Lloses es va veure envoltada d'una de les tantes
urbanitzacions que van aparéixer aleshores, en aquest
cas perlabatejada "Valles Altos", que englobátambé
terres de can Marcer de la Penya, can Pere de la
Plana i ca l'Almirall de la Font. Décades després
d'aquest infortuni i a causa de problemes de convi-
véncia, des de I'any 1998 la masia forma part del pla

parcial Can Lloses-Can Marcer, els veins del qual
han constituit una Junta de Compensació, semblant a
les que s'han organitzafaneu, per tal de solucionar tot
el que calgui en 1a urbanització, que és un garbuix de
calrers i avingudes de difícil conclusió, ja que a la
majoria d'habitacles e1s manca l'electricitat i altres
serveis necessaris per viure dignament. D'aquests
vials, la marxa n'ha fet el mínim imprescindible.

Més a tramuntana, sobre de can Pere de la Plana i
a llevant de ca l'Almirall, una altra urbanització porta
el nom de "Pineda Park" i s'estén fins a tocar el fondal
de Codines, vora d'on passaren els marxadors, que
només la veuen de lluny.

Can Lloses és un re-
conegut restaurant re-
gentat per la famíIia
Planella fa més de vint-
i-sis anys. Des d'aquí
hem de donar-los les

més expressives grá-
cies per acollir-nos en

aquesta diada tan nos-

trada, que de ben segur
no oblidarem fácilment.
Antigament. en aques-
ta masia hi vivia Fran-
cesc Llosas (1785) i
d'aquí el seu nom. El
1818. la casa era de la
víduaMilá, i el 1858 en
"la casa de Llosas" hi

va morir un matrimoni
en calar-se el paller.
Abans, la construccióCan Pere de la Plana.2001. Foto: Blanca Forgas
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només era de teulada de dos vessants i més tard s'hi
va afegir el teulat de llevant. Als esmentats anys

seixanta, hi tenien estables i altres annexos. Avui la
casa auguraun bon futur, ja que normalment és plena
de clients. Per molts anys!

La sortida de can Lloses s'ha fet per una escaleta
quebaixavaen direcció a migdiaperentre figueres de

moro i atzavafes, anant a raure en una avinguda que

s'ha agafat a la dreta, per breu espai, fins aconseguir
el carrer de can Marcer de la Penya, que seguírem
vers llevant. En una bifurcació de calrers, es deixava
el de Montalegre a má esquerra i seguíem davallant
en la mateixa direcció que portávem, quedant el
caffer Garrofera a la dreta. Ja sense sdl encimentat,
després de dues cases comenEalavegetació garrafen-

ca a banda i banda de la
pista. En un segon trencall
resta el carrer de "Xafra" a

la dreta i continuem pel vell
camí de can Marcer de la
Penya, viarany que trans-
corre pel cantó de migdia
del turó de les Roques
Grosses. L'antic camí en-

cara conserva alguns fites
del passat. A les envistes

de la masia, es pot observar
la penya que li dóna renom.
Un cartell de cerámica ens

diu que hem arribat darrere

de la casa de can Marcer,
on hi havia el control A.

La masia consta de dos

edificis tancats dintre d'un
baluard i un corral per guar-
dar els ramats, antany molt
nombrosos a la contrada.
Un oratori dedicat a la Mare
de Déu dels Dolors dóna

idea de la importáncia del
mas. Integrada en la urba-
nifzació, can Marcer és

d'una família estrangera.

De l'any 1607 és la notícia
d'un Jeroni Marcer, pagés

de Ribes, i del 1787 la dada
de Francesc Marcer en un
benifet parroquial. En una
peEa de terra situada a lle-
vantde lamasia, l'any 1953

s'hi va trobar un crani i un
plat, relacionats, sens dub-
te, amb el jaciment arqueo-

ldgic del Vilar, lloc on s'han
inventariat sepultures co-
bertes de lloses, trossos de

molins i un fragment de paviment. El nom del Vilar
suggereix una antiga casa de camp i un poblament
continuat de l'indret.

Can Pere de la Plana

Del Control A una drecera desembocavaenzona
urbanitzada situada en el fondal de ca l'Almirall,
tributari de la riera de Jafre. Un corriol ens evitava
caminar massa pels carrers i portava al carrer
Montseny, que només transitem una mica en direcció
a migdia, per sota de can Marcer. Girant a l'esquer-
ra, s'agafava l'avinguda del Montsant, de sól enci-
mentat i pujador entre cases i muntanya, fins a una

Can Pere de la Plana. 1967. Foto: Viceng Carbonell

Can Pere de la Plana.2000. Foto: Emest Perera



bifurcació, lloc on se

seguia el dret per cor-
riol paral.lel al fondo
decanPeredelaPla-
na. De fet, féiem un
antic camí de caruo

que ha quedat en des-

ús i ara está molt ero-

sionat i disminuit
d'amplada a causa de

la vegetació. Pujant
fortament per entre
carceres i bosc, s' arri-
bava aplanejarpelpo-
nent de la muntanya
del Calvari, a les en-

vistes de la masia. si-

tuada en un bell racó

assolellat, sota les ca-

ses d'una urbanitza-
ció col'locada dalt els

Cortins i ara conegu-

da per "Pineda Park".
Pou de Can Pere. 2001. FoÍo: Vicenc Carbc¡nell

Can Pere de la Plana porta el renom d'un pagés

de la Plana Novella que hi va anar a viure. La Plana
és un caseriu que pertany a la veina quadra de Jafre i
és del terme d'Olivella. Sobre la porta de Can Pere es

veu la data de I782, segurament d'una reconstrucció,
ja quepedres més antigues,de l5J7 ,procedents de la
capella, estan col.locades en una porteta. La capella
és situada darrere la casa i de cara a llevant i al seu

interior hi havia un altar complet. Can Pere de la
Plana consta d'edificacions de tota mena, entre les

quals cal remarcar els comals i els cellers. La viticul-
tura era una de les seves principals economies, i

resten diversos cups i dues premses de racó d'aquesta
activitat. A ponent de la masia, en un bell indret situat
a1 camí de ca I'Almirall, un vetust pou subministrava
1'aigua necessária per abeurar el bestiar en una pica
de pedra. En aquest lloc hi havia el control B i el
temps per esmorzar. L'últim masover de can Pere va
deixar la casa tancada els anys setanta. Masia i part de

les seves terres van passar a formar part del patrimoni
municipal. L'any 1983 va ésser creada la cooperativa
de la granja-escola de can Pere, que rehabilitá i
inaugurá les dependéncies el 1986. L'actual casa de

coldnies té una capacitat de vuitanta places i apropa
la quitxalla a la fabrica-
ció artesanal de mel,
mató i formatges, com
també a diverses feines
agrícoles.

Ca l'Almirall de la
Font i la font de
Nestés

Hem deixat el pou de

can Pere de la Plana per
una ampla pista. En una
bifurcació situada dalt de

la pujada, s'ha fet una
drecera baixadora i s'ha
passat pel davant d'una
casa que porta el nom
d"'E1 Fanal", en el nú-
mero 121 del carer deCa l'Almirall de la Font.2001. Foto: Blanca Forgas



Ca l'Almirall de la Font.200l. Foto: Blanca Forgas

Montblanc, vial que es deixá pel que porta el nom de
Pouet, més davallador. En un retomb, a la dreta hem
escollit el camí privat de ca l'Almirall, vell itinerari
que s'adrega a la font, aquesta localitzada a má
dreta, tapada de romegueres per protegir-la de la
gent. És una font-cocó de degotall, la primera de les
tres que s'han vist, totes de les mateixes caracterís-
tiques. En aquest punt farem una glossa de les fonts
mil.lenáries per tal d'aclarir conceptes. Antigament,
la casa on hem esmorzat, can Pere de la Plana, es

diu que era coneguda per mas Carbonell de la
Font, renom que se suposa que provenia de l'actual
font de ca l'Almirall. Al segle xv, una pega de terra
nomenada "font de Nestés", documentada des de
l'any l42l i situada a llevant de la riera de Jafre

-presumiblement la "fonte Anastasio" del 992-,
passá a ser propietat dels Carbonell de la Font. Vers
l4T5,morfBsteve Carbonell, el seu fill Esteve -que
vivia fora de casa- heretá un nou "mas de la font de
Nestés" o de "les fonts de Nestés", cedit tres anys

després a Gispert Carbonell de la Font. Al segle xvr,
el mas de Nestés ja no existia i la peEa era coneguda
per "el Vinyals". Aquest és 1'argument que defensa
la diferenciació de la desapareguda font de Nestés

-segurament emplagadajunt a laratlla fronterera de
Ribes amb Olivella- de 1'actual font de ca I'Almi-
rall, ben allunyada d'aquell límit olerdolá. Una dada
que hem trobat sembla confirmar l'esgrimida hipd-
tesi: l'any 1588, Francesc Coll de Ribes confessava
tenir una pega en "los Vinyals", la qual afrontava a
migdia amb terres del difunt Joan Carbonell de la
Font, pare d'Antoni (canPere de laPlana) i aponent
amb la riera de Jafre, és a dir, situada a llevant de
la riera (AHV, doc. núm. 127, foli lv).

Per acabar amb
el dilema, hem
d'afegir que d'An-
toni Carbonell de

la Font o del "Mas
de la Font", en te-
nim notícies els
anys 1604 il624,i
d'un altre Antoni

-segurament fill de
1'anterior-els anys
t664, t668 i 1610.
Aquestes dades no
concorden amb
l'explicació que es

fa de la pubilla
Agnés Carbonell,
queladonenperca-
sada amb el fadris-
tern Pere de la Pla-
na Novella al segle
xvr (?), quan devia
ésser més tard. A

canvi, és certa la data de 1140 escrita per "Pera
Ravantós" en una rajola del sostre de la masia i que
l' any 1842 el bandoler Sebastiá Raventós "de la casa
Pere de la Plana" -ben segur descendent de Pere- fou
passat per les armes, altrament dit afusellat, a
Vilafranca. I també és veritat que a mitjan segle xrx
la masia era propietat de Josep Raventós.

Bé, deixem aquesta font de l'Almirall -que sem-
bla que no és la mil.lenária- i del tancat annex, on hi
ha una altra font que regava les hortalisses. Una
mica més amunt, en una trifurcació, elegim el camí
més dret i pujador, de pis rocallós i erosionat, per
damunt les hortes i els tarongers de la masia, fins
aru7bar a la carena, lloc on es deixa el vell camí i ens

adrecem a la casa, assentament del control C.

Ca l'Almirall de la Font és una gran masia
d'estil basilical encarada a migdia i amb una gran
visió sobre l'entorn. Com les masies precedents,
també disposa d'una capella parlicular. La casa era
lloc de pas de l'antic camí de Cubelles a Oleseta per
Ribes i Olivella, documentataVilanovaper "camíde
Tarragona a Barcelona", diferenciat del camí de les
Costes. Pel que fa a la histdria de ca l' Almirall, també
existeixen contradiccions en les denominacions més
pretérites. Per una part, es diu que portava el nom de
"mas Ferrer". Sabem del pagés ribetá Mateu Fer:rer

els anys 1614 i 1625; després, en la fitació efectuada
l' any l728,es fa menció d'"una fita vella plantada en
lo fondo que baixa del Mas Ferrer" (Reembres, núm.
13,p.9,1997). Si analitzemla seva situació sobre un
mapa, no hi ha dubte que es tractava de I'actual ca
l'Almirall. Per altra banda, tenim referéncies que
s'havia dit "mas de la font d'en Coll", a la darreria del
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segle xvr propietat de Magí Coll, que I'any 1604 casá

la pubilla Elisabet amb Francesc Almirall i Romeu,
cabaler del Carg, fadristern que passá a amo de la
masia, des d'aleshores coneguda per "Almirall de la
Fonf" (1624). Com podem comprovar, les citacions
dels Ferrer i dels Coll s'interfereixen en el temps.

Perd, a més -i tornem-hi-, ens trobem amb una altra
enigmática, o si es vol dir, incongruéncia: si a les

acaballes del segle xvr existeix el "mas de la font d'en
Coll" (després de I'Almirall) i a la vegada es docu-
menta l'Antoni Carbonell de la Font, ens fem una

pregunta: de qui era la font? De ca l'Almirall, com ho

és encara, o de can Pere de la Plana, com s'ha dit
abans? Ens causa estranyesa que les propietats de can

Pere arribessin fins al vessant del fondo de l'Almirall
i tan a prop d'aquesta darrera masia. Seria convenient
indagar de qui eren en aquell temps les terres de la
font de Codines, aquesta localitzada sota el planot
de can Pere, a tramuntana de la masia i limítrofa amb

el terme d'Olivella. Hem esbrinat que en la fitació de

1889, tota la part nord del terme ribetá només era de

les finques de ca l'Almirall (fins a la serra de la
Llebreta) i de can Pere de la Plana, aquesta també

El bidet del fondo de les Alzines. 2001. Foto: Blanca Forgas

limitant amb Olivella per llevant, fins a la riera de
Jafre, inclosa la "Font de Cudines". Era així mateix
segles enrere? Sembla que aquí rau el renom de la
font dels Carbonell.

Perdoneu aquesta obstinada disquisició cercant el
passat, peró ací hi havia qüestions que calia dilucidar
i potser ho hem aconseguit.

Una passejada pel terme d'Olivella
fins a la font Cabota

Hem de seguir el relat, si no no acabarem mai i els
lectors es posaran neguitosos. S'ha marxat del con-
trol C per darrere del baluard de ca l'Almirall mitjan-
gant un camí que es dirigeix a tramuntana, antic i
enlairat-uns 225 metres d'altitud-, curull de carceres
(cárritx en altres contrades), planer i de bona visió. Si
el dia és clar, a má dreta es veu la Mola, la Morella i
la resta del massís del Ganaf, mentre que davant
nostre s'albiren les muntanyes de Montserrat. Es gira
cap a ponent i ens col.loquem paral.lels a una línia

d'alta tensió. Es nota que estem fent un itine-
rari arcaic, el camí de mas Ferrer, que encara
figura en alguns mapes. Es descendeix a poc a
poc entre bosc, es passa per sota la línia
eléctrica -des d' aquest lloc s' observa l' esglé-
sia de Ribes i la ciutat de Vilanova i la Geltrú-,
es retomba tot baixant i s'aconsegueix una
clariana emplagada en un coll on conflueixen
cinc camins: el que surt per l'esquerra baixa
pel fondal del Tabaco o del corral d'en
Massó; els dos del davant pugen al pla de
Piquetes, a l'extrem nord del qual hi ha la
penya del Bisbe, fita entre Ribes i Olivella; i
el de la dreta baixa pel fondo de les Alzines,
afluent del fondo de Querol. S'ha elegit el
darrer, davallant en direcció a l'est, per una
fondalada atapeida de novelles plantacions de
garrofers subvencionats, arbres que tenim sem-
pre a má esquerra, mentre que a la dreta es

troba un abeurador d'ocells que sembla un
bidet, un dels tants que han instal.lat els caga-

dors per a la seva pretesa cacera, peró que ha
estat motiu de broma per part dels organitza-
dors de la marxa. El camí que es fa és un bonic
passeig inédit per a nosaltres. Acabats els
garrofers, segueix unallargaplantació de cire-
rers. En un entreforc, seguim per I'esquerra,
fondal avall, frondós i obac, tot passant arran
d'una barraca de pedra seca. Finalment, entre
carEos i pins, s'arriba a una tanca de cables i a
una cruilla de camins, escollim el dretá, que

ens porta a l'aiguabarreig del fondo del

Querol, tot entrant al terme d'Olivella. En
aquest lloc hi ha el control D.
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allotjar el control E.
Des d'aquest elevat
lloc es veula masia de

la Mesquita i, més a

ponent i si el dia és

clar, s'albiren el cas-

tell d'Olérdola i el
Montmell, la munta-
nya més alta del Pe-
nedés.

La font Cabota
encara perlany al ter-
me municipal d'Oli-
vella, perd no és lluny
del de Ribes. D'a-
questa fontanella de

degotall, no en tenim
referéncies mil.lená-
ries, perd existeix un
document de l'any
I 330 on es llegeix que

Font Cabo¡a.2000. Foto: Heribert Sagarra

Hem fet el fondo de Querol en sentit
ascendent per una ampla pista de carro,
apta per a tota classe de vehicles. Es té
pineda a banda i banda. Pel cantó de tra-
muntana baixen els fondals d'Olivella i per
Ia part de migdia petites fondalades que,
com la que hem baixat, comencen al teme
de Ribes. La vall, torrent o fondo de Querol
-així documentat al llarg del temps- és un
perllongat camí que segueix la llera, amb
tota classe de vegetació del massís garra-
fenc. En una clariana on creix una gran
alzina, a la dreta es deixa un trencall que
puja per la coma d'Oriols fins anar a petar
on hi havia el mas Berenguera. Poc des-
prés, en la part oposada, surt un camí que

s'enfila fins al mas Raurell, a les envistes
d'Olivella. En aquest punt entrem al Parc
Natural del Garraf, creat per la Diputació
l'any 1982 i aprovat per 1a Generalitat el
1986. A la banda dreta i dintre de l'espai
protegit, hi viuen els roures de la Cotxa.
Fondal de Querol amunt, el paratge s'acla-
reix i apareixen grans extensions d'argela-
gues nascudes després d'un gran incendi.
Vora una barraca de pedra seca de planta
quadrada assentada a tocar el fondo de la
Mesquita, comencen les vinyes. Unamica
més enllá tenim una cruilla de camins; el de
má esquerra es dirigeix al mas de Liona.
Els marxaires han estats obligats a pujar
per un sender estret i pedregós que travessa
una costa cremada i actualment poblada
d'argelagues, carceres i arboEars, fins acon-
seguir la font Cabota, indret escollit per

út
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Font de Cotline.s.2001. Foto: Blanca Forgas



ellímitdemigdia
de les terres del
Raurell és "dalt
de la serra de fon
Cabota". Elnom
es relaciona amb
els Cabot, famí-
lia fundadora de
1'actual poble
d'Olivella al se-

gle xn, construc-
tors del Castell
Nou d'aquest
lloc i posseidors
del mas Cabot.
L'any l334,Fer-
rer Caboti la seva
famflia van ven-
dre als Messe-
guer d'Olivella
lacomad'Oriols,
ben propera a
la font Cabota
(MASM, Perl
0118). Apartirde
l'any 1549 tornem a trobar dades de la "font Ca-
botas", grafiada així fins a finals del segle xvu, perd
popularment es deia "Cabota", nom que figura en
gairebé tota la cartografia apareguda des de l'any
1897 enEá.

La mil.lenária font de Codines
i la riera de Jafre

Un bon sender uneix la font amb el vell camí
d'Olesa que procedeix de ca l'Almirall. Tot creuant
aquesta via de comunicació s'entra al terme de Sant
Pere de Ribes i un corriol fa de dreceraa un altre camí
paral.lel que també s'adreqa a llevant. És el carrerany
que baixa cap als Masets de Jafre pel ponent de la
serra de Codines. Abans d'arribar al peu de la serra
es girava a la dreta per un corriol baixador, caminoi
feréstec i boscá que es baralla amb les carceres per
esdevenir un xaragall, iniciador del fondo de Codi-
nes, resguard de la font del mateix nom, refugi triat
per instal'lar-hi el control F.

Tal com hem dit al principi, d'aquesta font no
tenim cap dubte que és mil.lenária. El fet d'ésser
citada l'any 992 demostra la importáncia que ja tenia
l'aigua al massís del Garraf. Tot i ésser de degotall,
sempre presenta una bona quantitat de l'apreciat
líquid i aquesta característica va donar lloc a la
construcció d'una bassa per retenir I'aigua i d'una
llarga séquia de conducció pel costat del fondal, fins
a terrenys de regadiu que hi havia més avall. La font
de Codines s'esmenta molt en documents del segle
xvII per la seva condició termenal entre Ribes i

Camí fitat de Ribes a Jafre. 200 I . Foto: VicenE Carbonell

Olivella. Ja hem fet observar que aquesta font perta-
nyia a can Pere de la Plana, almenys a la darreria del
segle xx.

Del control F es davalla per camí carreter més
ample que l'anterior, peró molt erosionat. Aquesta
particularitat no desanima certs conductors de tot-
terreny que s'aventuren a buscar aigua de la font.
Quan érem a mida fondalada, hem advertit una puja-
dora avinguda de la propera urbanització "Pineda
Park". L'hem deixada a la dreta per seguir fondo
avall, en aquest tram tant o més estret que la part
superior. Es camina per sota i a ponent del puig de
Codines, important fita de terme. El sinuós senderó
és cobert de carceres que actualment s'han fet mes-
tresses dels camins perduts del massís, sobretot des-
prés dels incendis forestals. En una placeta, s'hi
poden veure un parell de pous fets amb perforadora.
Nosaltres seguim baixant, ara per sól sorrenc, roca-
llós i bastant erosionat per les aigües de la pluja, ja
que en aquesta part baixa el fondal esdevé una riera
que aporta el seu cabal a la riera de Jafre, just sota
les cavitats dels Arcs, situats aquests a lapart dreta de
la riera, per la qual descendim uns metres, f,ns a un
corriol esquerrá i pujador que l'organització ha obert
per defugir els tolls que de tant en tant resten en la llera.
El marcat corriol s'enfila per trobar el camí vell de

Jafre, encara fitat en alguns trossos, distintiva dels
antics camins rals i de les carrerades ramaderes d'an-
tany. Actualment aquest camí paral.lel a l'esmentada
riera de Jafre és un sender de llarg recorregut, l' anome-
nat GR-92. Més avall, el camí s'aboca a la llera i
arriba a la cova Negra, on hi havia el control G.
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Aquesta famosa cavitat té l'entrada en el centre

d'una gran bauma i el seu recorregut, de trenta-tres
metres, té la forma d'una L. La primera excavació
s'efectuá l'any 1956. Entre altres troballes arqueoló-
giques cal remarcar restes óssies de cavall, dents

humanes, pissarres, una destral, un molí de má, sílex,
etc., restes relacionades amb el període eneolític.
D'época més recent, l'any 1874 hi van descobrir 38
cartutxeres i 60 baionetes, segurament deixades per
una partida carlista.

Del control de la cova Negra es baixa per la riera,
saltironejant pedres i cocons naturals, d'aquells que

quan plou queden plens d'aigua. Qui més qui menys
coneix aquesta riera de tipus intermitent, normalment
seca, peró de fortes rierades. Aquesta característica
d'eixutesa gairebé permanent, segles enrere es traduí
en fer-la servir a estones de camí caneler entre Ribes
i Jafre, actualment un trajecte impossible de fer sense

arranjar-lo de nou. A més de la deixadesa acumulada
d'algunes décades, avui la riera és poc més que un
estret pas entre vegetació exuberant. En aquestes

condicions transita la marxa des de la cova Negra fins
que el camí surt per la dreta i es posa per damunt de

la llera, en trams ben planers i alguns assolellats, ja
que la majoria del camí és ombril per transcórrer per
l'obaga de les muntanyes situades alapart de migdia.

En un lloc determinat es passa la riera a gual i se

segueix bon tros per la banda esquerra. Quanja es veu
la Penya, una muralla enlairada, feréstega, vertical i
fosca, deixem aquest ample camí per un corriol que

baixa a la riera que tenim a la dreta, la travessem

totalment i tornem a pujar per I'altre costat, voltats de

carg, perraure a ca I'Holandesa, petita caseta empla-

Eada al bell mig del bosc, on tenim el control H.

Les darreres camades

De ca l'Holandesa es marxa pel cantó de tramun-
tana i sender boscós, tot deixant la Penya al darrere.
El sender acaba en corriol que serpentejaper la franja
dreta de la riera, entre aquesta i el vessant de migdia
de la muntanya del Calvari. Quan planeja es torna
més ample i travessa un c¿urer encimentat. Hem
entrat al carrer de Montpeó, lloc d'assentament d'al-
gunes cases separades unes de les altres. Es va en
direcció a ponent i quan s'arriba al capdavall del
carrer, damunt nostre tenim can Marcer de la Pe-
nya, Ia masia on teníem el primer control. Girem per
camí encimentat i baixador fins a col.locar-nos altra
vegada al costat de la riera, prop del pou de can
Marcer, que ens queda a má esquerra. En aquesta
mateixa part es deixa el carrer Garrofera, mentre
anem circulant pel que té el nom de "Xafra", en
aquest cas ascendent, de cara a la muntanya de les
Roques Grosses i pel costat de les darreres vinyes,
fins aconseguir la cruilla amb el carrer de can Marcer
de la Penya, vial que hem fet de matí en iniciar la
marxa. Finalment, després de deixar el carrer Garro-
fera a la banda esqueffa i el de Montalegre a la dreta,
es passa pel davant del pou comunal de l'Associació
de Veihs i, girant aquesta vegada a la dreta, retrobem
les escales que pugen fins a 1'arribada, just pel costat
del "Campito" i del "Zooloco" .Només són seixanta-
dos escalons que ens separen del restaurant, les
darreres camades.

La xLm Marxa d'Orientació per Descripció s'ha
acabat amb I'esperanga que hagi satisfet els partici-
pants. El relat complementari que es dóna a l'arribada
és la informació que mancava al marxador que ha

seguit una descripció sense noms i que en finalitzar el
concurs desitja saber per
on ha passat. Amb el
mapa i les dades que es

donen en aquest relat es

pot refer el circuit, en

aquest cas tenint pre-
sents els aspectes histó-
rics i geográfics dels in-
drets recorreguts, per la
qual cosa pretenem que

aquest reportatge sigui
profitós en una altra oca-
sió més relaxada que la
d'avui.

Moltes grácies perla
vostra presdncia i, com
sempre, esperemlavos-
tra participació en I'edi-
ció de I'any vinent.

Viceng Carbonell
VirellaCova Negra.200l. Foto: VicenE Carbonell
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PROVA : 43a Marxa d'orientació per descripció

Director de la prova :

Terme municioal: Sant Pere de Ribes
Sortida: Restaurant can Lloses

DE IáMARXA

No sectorc : 9 No controls horari intermedis: 9 Controls de oas: 5
Total neutralitzacions: 47' Total temps real : 4h 21' lTotal kms : 13.349

ORDRE DE PAS DELS CONTROLS:

orsrAxcles TEIIPS
Go¡¡t¡d Ubicació Parcial Secbr Cota Parcial Sector tliliana

Sortid.

4...-.
Pasl
Pas2
8....
c....
D....
Pas3
E.....
F.....
^'rs4
6"...
Pas5
H.....
Arrib

Restaurant- can - Lloses l; rn/seg.
1,10...Can- Marer-de- la- Penva- *...

1735.
12U.
t9&r

Corriol r:an Mercnr
Baluar r' n-Perede Ia Plana

1,03.
0,96.
1,02.

1 ,16.
0,95.

Can-Pere-de-la-Plana 29.....
52.....
33.....

26.....
20.....

39.....

Ca- lAlmirall - de- la- Font-
Fondo.Querol.
Corriol-font-Cabota. - - -

Font-Cabota 1763.
969..Font.Codines...

Corriol.a.GR.92
Cova Neora 1845

1 153.
1756

0,90

1,13
1,17

Riera.de.Jafre.
Ca.l'Holandesa.
Restau rant.can. Lloses

22
26

TOTALS.. 13349 4h 21',

Contrcls amb neut¡alitsació :_8
V. i P. Diredor. ¡ seoe[ de f eriü'tat

ENTITAT: A,E. TAIÁIA C.C.M,TR .2fxm0 Páoina2de7



A.E. TALAIA
)úm Mama Social d' Orientació i Regularit¿t pe Descripció

)O(Wtr Manra Intersocial 25 de Marg de 2001

E+¡¡f encryrcgat d'oürf ¡rma: & Forgns, J- Caftone$, J. Blan6, J.Trredanq l- Rorneu

Equh escoíüra: J. Ener, P Berüan, R. Sab#, M. V¡dal

F.qtrñ htutrtrc R Gasas N. Salva5

SisEma megEfonh: M. llassana, J. Bbnes

trfuzi:U.t)ilt¡,H-Sagerna

Mpcüólúterfli: B. Foryas

Beta¡ srybment¡d: V- Cañmet

llapa: Mapa de Gatalun¡ra, D¡p¡ta«ró «b Barulona t{s 1¿O x 65, 140 x 6O 141 x 65. 141 x 66;
mapa del tenre de S¡tgÉ i de lesbres veines, 19S, dlgnas¡ M. Munianer ¡ Fasont plánol

de b 35F llarn Soci¡{, Saff rere de Rb€q 19S

Fepdümcrü drE!tsÉ J. Fercr

]lorarfe V. Cattste[, J. Fgrer

ffi¡s. tt Daviu, iland Massana

k¡Húvss: PBstan

SITUACIO I COMPOSICIO DELS CONTROLS
oqtrrnol- sffi¡A.ló omoriElüfs
Sofliüa Can uoses SalmduBtfí, M.CarrrE Balcdó, lrandviral,

\r¡rü¡tHo, ItdiSahaü
Oonüd A Can itarEr dt h tur¡/a )G\rier Sa[e€§ Jesús Sanlacana, FlerÉed Sagarra

Fasl CooirCarf/tarcer UuísDaüu
Fas2 CanreredehPlarla Tinalrop
ConñB H. (esmr¿afl Rarmn Lópéz, De|fütacarcia,V¡cengCa¡torp[ Rosa@

Josep Torr¿s, Faca Sáncftee filarrrd irmtoliu, Paquita Abeü
Pili lblérulez

ConüolC CafAkn¡raldelaFont JosepM-Abo,DobsLaea)kuierGapd€t
Conüol D Fondo de Cl¡erol Josep Vllal, Feüi Pérez, Jos€p M. Sáncfiez

h3 GontlForf;Bota AnbniOrdoás
CÜlFol E Fontcaboüa Josep El¡as, RoserGdb[, iiaúEMassó, l$úe R(]¡al,Ter€se
Conffi F funttb Co&res ctistüful Soler, Pilar Foras, &car¡ Rarr¡on Forgs Bosa Farrlrl
Pas4 CüriiGFe JorüFotgre¡Sürü¿tfldH
Cmúol G Corra tlega Sahador i¡tartÍrea Agt¡sda Lúpea M. José Esq¡er,

)(avfr,rcafisrco (G.Ef)
Cont. iroDdlla R¡eNaJah lüanel Pám¡t]s

h5 ConblcafFlolandesa rlerbertSearr¿
Oüilrd H Ce f,{ohrxlesa Aruüeu L¡s¡e¡o, iratiaAraSméS Joan Gu¡norart áry¡és Cdeidl

Carre Bonegp, Jorü llore[
Anüada Can Lb6es Josep Blarns, M. Carme Barceló, Salrra&r Btrtí, Mrü¡t Casfo
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CEC ¡()
gordegassm 4
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t{ospihkil e
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Buhh Badalona 55
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RzuS 56
UBC ¡torta S
UECSants S
V¡lanora 58
UEC Cornela 58
cEc 5s
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Fdnent E.B. fl}
Vilano¡a 6'l
Fornerit E.B. 62
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CarreCa#lvi Xulius 65
¡sirre Berná A.V-S.Joan 66

Rervalh,erds fiáercethsCabso Vihnova 68

iierce ilarrase
FauTornas

Paoo Narras
Mand Font
Canrp Cornas
Susana Braro
Nuria Clrii

Jul¡Gulia
MarcJaneras
BafdJoóa
otid lbañez
Trini Art{¡as
Itlarta Ptana

Mari¡a Bonet
)Gvier Lahoz

Juan C.V¡la
Jordi Lopez
ADerGañme{ Mar@sLopez
Eúrard Borrell i\¡eus
PilarGuzman Nuria Picas

CarbTorec¡üa Vilanola 63
OcfaviOr¡a¡rxfra BufalaBadalcna04

Tsr¡as Naaro Vilano¡a 67
MarButi V¡hnora 67
GenerAyrnami UECSants 68

MonEtuenas SartBd 69
Esile¡ Cc{l Xulius 70
CarreJunooea Vilanova n
Rq.¡d Mlaru/a rc
JorüGarull Blaus rc

Rarnon Mn}üls Xulius 72
Oscar Gonzalez UEC Graciál 72
fure RJi, Vihr¡ova 73
Miquel Abaraz tttu 73
AnSebTorcnts Xulir¡s 74
CarcsR¡mar Vrlanq¡a 75

Anbn¡Ofle CEC re
EstehCanpanya Sitges fl}

Sonia Estevez SantBo¡ 94
CarolAüla Mlanova l(P

FerranDomerecl¡ JorüJircnez C.M-rroüet 7l

Montse Colilles Xenins Prat Vilanora É
Orid Arcas Nurkr Fadilla FomentE.B- É
illerce Gonzalez Juan i,lol8na Vdano,a 76
Jcep LEscobar M.Canne Sobr Vi*ar¡ora ñ

)(av*rcarborell A¡orCarrona V¡¡amr¿ 81
Toni Ferrer BiladGarckl Foment E.B. 87
BemdJasanada Jordi ttarte Mlano¡a I
Joafl Earre \6hn¡h Roura UECGrach 9.
Ar¡toni Marlinez fúatqaconzabz SantBoi B

Forter¡t E.B. 110
sftgÉ 1r4
Mhnova 126

DavidAlei¿¡ndre Josep Mir Mlanora 'tS
Ana Pkas
Jorü Casas
lr¡rdes Rirrs
Daniel Fad¡lla
Antonio Ruiz

l-lernrDebú Mlanua 13S
Prensa desg.

Angela\razqre¿ t & desC.
Jaurne Fadilh V¡hnorra desC.
ItlatC.anryri|h Mhrpva desq.

439 MARXA . CLASSTHCACIO PER C
(5 MTLLORS EOUTPS)

PUNTS
99
119
124
124
130

ORDRE
1

2
3
4
5

ilOT CLUB
Xulius
Blaus
UEC Comelh
UEC Sants
Foment E-8.



Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya
(Federació Catalana d'Alpinisme i Escalada)

Rambla, 41, lr. 08002 Barcelona

tel:931 412 07 77) faxz 931 412 63 53

internet http : //www.feec.es

III COPA CATALANA DE MARXES TECNIQUES REGULADES 2OOI

CONTROL DE PARTICIPACIÓ PER ENTITATS

25 DE MARq 43" MARXA d'ORTENTACIÓ PER DESCRTPCTÓ

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA ( REGIÓ il )

COMITE CATALA DE MARXES

,t*r
FEEC

CLAS. ENTITATS PUNTS

I A.E. TALAIA 45,5

2 .E. ELS BLAUS 29

3 U.E.C. SANTS 25

4 SENTRE EXC. CATALUNYA 7'.'

5 FOMENT EXC. DE BARCELONA 20

6 A.E. BUFALA t4
7 U.E.C. CORNELLA ll
8 C.E. I MUNTANYA PARDINYES l0
9 KULIUS SEC. EXC. 9

10 A.E.A.M. STA COLOMA CERVELLO 8

11 3.EXC. MOLINS DE REI 7

L2 U.E.C. BARCELONA 6

l3 C.M. MOLLET 5

14 U.E.C. GRACIA 4

15 ASS. MUNT. BERGUEDANS "t

15 3.E. CARDONA )
15 TUAREG MOLLET CENTRE EXC. )
15 CENTRE DE LECTURA DE REUS 2

15 ASSOC. EXC. DE REUS )
15 CLUB EXG. SANT VIGENC 2

l5 CENTRE EXC. SOLSONES
.,



Federació d'Entitats
Bxcursionistes de Catalunya
(Federació Catalana d'Alpinisme i Escalada)

Rambla, 41, lr. 08002 Barcelona

tel:931 412 07 77; fax:931 412 63 53

internet http ://rvww.feec.es

III COPA CATALANA DE MARXES TECNIQUES REGULADES 2OO1

CONTROL DE PARTICIPACIÓ

25 DE MARQ 43'MARXA d'ORIENTACIÓ pER DESCRTPCIÓ

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA ( REGIÓ III )

COMITE CATALA DE MARXES

#M&m
FE§C

CLAS. PARTICIPANTS ENTITATS PUNTS

1 ESTEVE COROMINAS A.E. TALAIA 33

2 JORDI CARIJLL U.E.C SANTS 28

2 DANIEL CART]LL U.E.C SANTS 28

3 PACO LOPEZ A.E. TALAIA 24
3 MARGA CARBONELL A.E. TALAIA 24

4 PERE COLL XULIUS SECCIO EXC. 20

5 JOAOTIIM ARCAS FOMENT E.B. 18

5 NURI SANCLEMENTE F'OMENT E.B. 18

6 CLARARACIONERO ASS.MUNTANYENC BERGT'EDANS r6
6 CARLES GONZALEZ A.E. TALAIA t6
7 ANGEL GALISTEO A.E. TALAIA t4
7 ANA DE LA ROSA A.E. TALAIA t4
8 JAUME MITJA\ILA U.E.C. CORNELLA t3
8 MARGA PLADEVALL U.E.C. CORNELLA 13

9 AGUSTI POCH A.E. TALAIA l2
10 ALBERT ARBOS C.E. ESC. BLAUS 11

10 LLUIS MAYORAL C.E. ESC. BLAUS l1
11 JOSEP ARMENGOL C.E. ELS BLAUS 10

11 MARTA ALCALA C.E. ELS BLAUS 10

t2 TERESARIERA U.E.C. SANTS 9

t2 FERMI MARCO U.E.C. SANTS 9

13 CARLES F'ERRER CLUB ESCALADA M. PARDIN\'ES 8

13 JUDIT PINOS CLUB ESCALADA M. PARDINYES 8

r4 MARTA ROSAS CENTRE EXC. CATALTJNYA 7

l4 JOAN M. VIVES CENTRE EXC. CATALUNYA 7

15 TONI SAGARR.A A.E. TALAIA 6

15 ELISEU OLTRA A.E. TALAIA 6

t6 MARCELINA SIMON A.E. TALAIA 5

t7 ORIOL ALCALA C.E. ELS BLAUS 4

t7 F'ERRAN BORRAS C.E. ELS BLAI]S 4

t8 TONI BORRAS C.E. ELS BLAUS 3

l8 ANA CASTELLS C.E. ELS BLAUS 3

t9 ANDREU F'ERRER A.E. TALAIA 2

20 ROBERT MASANA A.E. TALAIA )
27 ALFONS TRULLOLS C.E. CARDONA 2



Federació d'Entitats
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CONTROL DE PARTICIPACIO

2s DE MARq 43" MARXA d'ORIENTACIÓ PER DESCRTPCTÓ

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA ( REGIÓ III )

COMITÉ CATALA DE MARXES

,**r
F§EC

CLAS. PARTICIPANTS ENTITATS PUNTS

22 BERNAT PEIXO A.E.A.M.S.C.C. ,
22 JOSEP M. PEIXO A.E.A.M.S.C.C. ,
23 JOSEP PLANAS A.E. TALAIA ,
23 ROSER MUELA A.E. TALAIA .,

24 ENRIC LOBETA A.E. BUF'ALA ,,

24 ETJLALIA FERNANDEZ A.E. BUFALA )
25 JOSE A. ALMAZAN TUAREG MOLLET 7

26 JAI]ME ARMENTAI\O C.E. MOLINS DE REI 7

26 ERNEST CANET C.E. MOLINS DE REI 7

27 EDUARD MONBIELA A.E. BUFALA 7

27 M. JOSE HURTADO A.E. BUFALA 7

28 RAFAEL F'ERRER CENTRE LECTTJRAREUS 2

28 ESTE\rE SALVADOR ASSOC. EXC. REUS 7

29 ELENA OGAYA U.E.C. SAIITS )
29 SEBASTIA GIMENO U.E.C. SA,NTS 2

30 GLORIA TEIXIDO CENTRE EXC. CATALUNYA ,,

30 JLILIA CAMACHO CENTRE EXC. CATALUNYA )
31 ROGER DOMINGO FOMENT EXC. BARCELONA ,
31 DAVID ALCUBIERRA CENTRE EXC. SANT VICENC 7

32 PEDRO NOVELLA FOMENT EXC. BARCELONA 2

32 LLUTS SOLA F'OMENT EXC. BARCELONES I

33 LURDES MONTOLIU A.E. TALAIA ,,

33 FRANCESC BRT]LL A.E. TALAIA ,,

34 JOA}IBASCOMPTE U.E.C. BCN ,,

34 JORDI BASCOMPTE U.E.C. BCN ,
35 TERESA GONZALEZ CENTRE EXC. CAT,A,LUNYA )
35 MIOUEL CINCA CENTRE EXC. CATALUNYA )
36 DAVID BARTRA XULIUS SEC. EXC. 2

36 MARTA MONTANE A.E. TALAIA 1

37 NURIA PABLOS CENTRE EXC. CATALUNYA )
38 ELISA TOMAS U.E.C. SANTS 2

38 GENER AYMAMI U.E.C. SANTS 7

39 NUR¡A CIRICI C.E. ELS BLAUS 7

39 JORDI CARULL U.E.C. SANTS )
40 FERRAN DOMENECH C.E. MOLLET )
40 JORDIGIMENEZ C.E. MOLLET )
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,*lr
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CLAS. PARTICIPANTS ENTITATS PUNTS
41 MAR9 JANERAS U.E.C. GRACIA )
42 MONTSE COLILLES CENTRE EXC. SOLSONES .,

43 ORIOL ARGAS FOMENT EXC. BARCELONES 2

43 NURIA PADILLA FOMENT EXC. BARCELONES I

44 MARIA BONET U.E.C. GRACIA ,,

44 ANTONIO OLLE CENTRE EXC. CATALUNYA 7

45 JANA MIRABBNT A.E. TALAIA ,,

46 JUDIT CATALAR. A.E. TALAIA 2

46 vrAK-TAESTRADA CENTRE EXC. CATALUNYA I

47 TONI FERRER FOMENT EXC. BARCELONES 2

47 RICARD GARCIA FOMENT EXC. BARCELONES ,
48 MONTSE PASCUAL A.E. TALAIA 2

DESQUALTFICAT

JAUME ESTEBAN A.E. TALAIA I



Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya
(Federació Catalana d'Alpinisme i Escalada)

Rambla, 41, lr. 08002 Barcelona

tel: 931 412 07 77; faxz 931 412 63 53

internet http :/iwww.feec.es

III COPA CATALANA DE MARXES TÉCNIQUES REGULADES 2OOI

CONTROL DE PARTICIPACIÓ PER ENTITATS

25 DE MARC 43" MARXA d'ORIENTACIÓ PER DESCRTPCIÓ

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA ( REGIÓ IU ¡

II CAMPIONAT DE CATALUI\IYA

COMITÉ CATALA DE MARXES

,lh
FÉ§C

1 IA.E. TALAIA 102

2 C.E. ELS BLAUS 119

3 U.E.C. SANTS 122
4 CENTRE EXC. CATALUNYA 162
5 FOMENT EXC. DE BARCELONA t7t

ENTITATS NO CLASSIFICADES PER PRESENTAR MENYS DE TRES EQUIPS FEDERATS
A.E. BUFALA
U.E.G. CORNELLA
C.E. ¡ MUNTANYA PARDINYES
XULIUS SEC. EXC.
A.E.A.M. STA COLOMA CERVELLO
G.EXC. MOLINS DE REI
U.E.C. BARCELONA
C.M. MOLLET
U.E.C. GRACIA
ASS. MUNT. BERGUEDANS
C.E. CARDONA
TUAREG MOLLET CENTRE EXC.

CENTRE DE LECTURA DE REUS
ASSOC. EXG. DE REUS
CLUB EXC. SANT V¡CENC
CENTRE EXC. SOLSONES
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COMITÉ CATALA DE MARXES
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FEÉC

CLAS. PARTICIPANTS ENTITATS PT]NTS

CAMPIONS DE CATALUNYA
1 JORDI CARULL A.E.C SANTS 27
1 DANIEL CARALL A.E.C SANTS 27
2 PACO LOPEZ A.E. TALAIA 28
) MARGA CARBONELL A.E. TALAIA 28

3 JOASUIM ARCAS FOMENT E.B. 34

3 NURI SANCLEMENTE FOMENT E.B. 34
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CLAS. ENTITATS PUNTS

I BARGELONES 38
", REGTO il 22

3 BAIX LLOBREGAT L6,5

4 REGIO VII 12,5

5 REGIO VIII 10

6 REGIO IV 9

7 VALLES (REGTO ¡) 8
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4SMARXASOGIAL
BORIEilTACIOPEN

Sant Perc de Ribes
¡fÍia llana Social d'Orientacíó
per llescripció
3a Copa Catalana de ifarxee
Técniques Regulades
ll Campionat de Catalunya

Can Uoses - can llarcer de la
Penya - can Pere de la Plana -
ca ¡?lm¡rall de la Font - Fon-
do de Ouerol - fonts Gabota i
de Codines - cova l{egra - ca
I'Holandesa - can Lloses

Una edició més de la nostra
Maxa Social i ja en van 43. No-
sahres mateixos ens sorprenem
de la llarga continuitat ¡ encara
més de la revifalla que ha t¡n-
gut aquesta competició excursi-
on¡sta a casa noatra i de l'éxit
de participació, que aquest any
ha superat la d'anleriors edici-
ons (124 equ¡ps I'any 2000, 152
I'any 1999 i 146 l'any 1998). Hi
van fer acte de preséncia equips
proünents de 19 ent¡tats de dF
ferents comarques catafanes a
més de la nostra entitat local,
alguns compet¡nt també per la
Copa Gatalana i Campionat de
Catalunya, ¡ d'un ¡otal de 176
equ¡ps inscrits en sortiren real-
ment 159, potser el canvi d'ho-
rari en I'avangament d'una hora
gue es produia aquella mateixa
nit va fer despistar més d'un..-

La maxa tenia lloc el dar-
rer diumenge de marg, dia 25,
i també cpm les darreres es re-
al¡tzava no massa lluny de casa,
dins la própia com¿¡rca i més con-
cretament al municipi veí de Sant
Pere de Ribes, la proximital de
la gual és la raó, suposem, per
qué hi partícipi tanta gent so-
bretot de la nostra vila. Tot i que
dins el terme de Bibes ja se n'hi
ha fet més d'una, de marxa s0.
cial, encara hi haüa teneny per
explorar, i buscant per aquí i per
allá, obrint camins i recuperant-
ne de vells, i sobretot, esmer-
qant-hi moltes hores, I'equip de

recÉnca ha sabut trobar, tot i I'ei-
xutesa del nostre entorn natu-
ral, un itinerari molt plaent idis-
tret, amb la panorámica d'airo-
ses ¡ ant¡gues masies i la des-
coberta de fonls mil.lenáries

DESCRIPCIO

amagades d¡ns la boscúria.

La cursa s'iniciava a les vuit
del matí al davant de Can Llo-
ses, antiga masia i avuí dia un
reconegut restaurant de la co-

E¡ ñ*ol rk *liú a Cdr thsÉ. futur.ár¿f Cas

4*§ al Múnl & sffi ryal' d mst üsl.Er b l,ara tui -brdcas§
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marua. Els equips teoien la sor-
üda cada mig minut i així ana-
ren emprenen tots la caminada
amb els papers de la descripció
de l'itinerad a la má- De can Llo.
ss, i després de travessar al-
gurui carers d'uñanització avui
dia gairebé inevitables, un vell
camí fitat els conduia al costat
de can Marcer de la Fenya, prop
de les característiques penyes
que prerien el seu nom. Al dar-
rere de la masia hi trobaven el
contrcl A.

Passat el control A s'anava
de cara a aconseguir el segon
control, situat a Can Fere de la
Plana, peró abans els equips
havien de trobar - si no es dis-
treien- dos conlrols de pas, e¡
primer estratég¡cament s¡tuat en
un coniolel ¡ que estem segurri
gue va sorprendre més d'un per
la seva indumentária de camu-
flatge emulant la f¡gura del sub-
comandante Marcos, i el segon
en un racri dins el rccinte de la
masia de can Pere, bnt compa-
ny¡a a uns magnífics paons i aF
tres aus de corral. A prop
d'aquest darrer i ia passada la
masia dita de Gan Pere de la
Plana, awi dia rehabilitada per
a qasa de colónies, es localitza-
va el control B, en un bell andret
asolellat, enlre arbres fruiters i
un pou arnb una pica de pedra
que havia servit per abeurar el
besüar- Aquí l'equip de control
era molt nombrós ja que es trac-
tava de preparar i subministrar
els entrepans i begudes per a
la totalitat dels equips, i amb la
quant¡tat de participants ja po-
deu imaginar la feina que hi ha-
üa per a tothom i el golg que
fe¡a tot al]Ó.

Prou tips i descansats per

una estona, els marxadors con-
t¡nuaven la ruta pel camí privat
de ca I'Alrnirall, un vell itinerari
que passava pel costat d'una
ant¡ga font-cocó de degotall, la
primera de les tres que troba-
ven en aquesta cursa, I'abun-
dáncia i interés de les quals van
inspirar I'aulor del relat comple-
mentari lliurat als marxadors per
anomenar-la -la Marxa de les
Fonts, alguna mil.lenária". Per
camí rocallós i pujador, i a la
vista de I'airosa i magnítica ma-
sia de ca l'Almirall de la Font,
de§i! basílical i encarada a mig-
dia, s'anibava a la carena i s'ana-
va de dret a la casa, lloc on tro-
baven el control C i des d'on es
podia fruir d'una panorámica
excel-lenl de cara a muntanya i
també fins a la costa.

Es deixava el control C ¡ es
contínuava de cara a lramunta-

na, amb bona üsió sobre la Mola,
la Morella i tot el massís del
Garraf i també, com moltes al-
tres vegades, la vista allargava
fins a la senalada montserrat¡-
na. Decantats ja cap a ponent,
per un vell camí es feia cap a la
mitja hora aproximada al U¡t del
fondo de Querol després d'ha-.
ver passal pel fondo de les Al-
zines, enlre novelles p¡antacions
de ganofers ¡ c¡rerers i frondo.
sos fondals atapeits de carce-
res- S'aconseguia així el fondo
de Querol i el control D, al ma-
teix temps que s'entrava en el
terme d'Olívella-

Seguia ara una ampla pista
de carro lleugerament ascendent
i flanquejada de vegetació típi-
ca del massís i s'entrava a¡ cap
de poca estona al Parc Nafural
del Garraf. A tocar el fondo de
la Mesquita, prop d'unes únyes,
els marxaires es desviaven i dei-
xaven de planeiar per priar sob-
tadamenl per un sender estret i
pedregós d'una costa cremada
i argelagosa, fins aconseguir la
iont Cabota, una altra & les fonts
gue esmenlávem, situada
aquesta al punt més alt de I'iü-
nerari, Iloc on estava situat el
control E. Abans peró t¡ngueren
la sorpresa d'un control de pas
molt amagadet i que léu la tra-
veta -sense malícia- a més d'un
equip -'velles glóries de I'enti-
taf- que anaven totalment refi-
ats... Tot i la penalització que al-
guns van pat¡r per aquest des-
cu¡t, la v¡sta des del costat de
la font Cabota §ho valia: la ma-
sia de la Mesquita, el llunyá cas-

@t Hc & b Pa,'á ü rt ¡wb d úrfrol.b rc 2 i al úrúal A & láñruf- fu ,bü @
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tell d'Olérdola i encara el més
llunyá peld destacat Montmell,
la muntanya més alta del
ftnedés-

Es deixava la font Gabota,
pertanyEnt enoara al terme d'Oli-
velka" per entrar ben aviat i no
vament al terme de Sant Fere
de Ribes, per un sender que
uneix aquella font amb el vell
camí d'Olesa i enllagar amb el
üondo de Codines, on es troba-
Ya la font @l rnateix nom i lbc
dassentament del Gorrtrol F" cor¡-
úol aques{ que va ser dificil de
localitzar per a§uns equ¡ps, pot-
ser perqué hi van passar @ llarg
per distracció o tÉ que vao baF
xar al fondal per un camí equi-
vocat--.? I de la font de Codines
es davallava per un camí carre-
ter peñ molt i molt erosionat fins
anar a pear a la riera de Jafre,
prop i a sota de les cavitats dels
Arcs, que es podien dislingir mott
be- @rés, un corid brtament
puiador i obert e)eressament pe¡
grup de recenca de la marxa por-
tava els marxadors fins a trobar
el camí vell de Jafie, actr¡alment
serder de llarg recoregut, con-
cretarnent el GR-92" un bonic i
antic camí fitat en alguns trams
i que, després de passar pel
Control de Pas n. ¿1, menava
més endavant a la própia llera
de la ¡i,era, vora la cova Negra"
una altra fita de la marra i loca-
lització del control G. AquÍ els
equrps disposaven d'uns minuts
per anar a visitar aquesta c0-
neguda cavitat de la comarca"
dun rccorregut de 3Íl metres ¡

en forma de L.

Després de la cova Negra
es baixava per la riera, esgui-

vant pedres relliscoses ¡ cocoris
naturals, fins a deixar-la per
transcórrer més endavant pel
costat de la llera i teneny més
planer, mott ombril ¡ p¡ntroresc.
Passada la riera a gual i gaire-
bé a Ia v¡sta de -les Penyes-,
tan conegudes pels escaladors
de casa nostra, un control 0 en-
carregat de "ñscalÍtraf les mot-
xilles, si eren reglamentáries o
no, va causar I'ensurt i el mal-
estar de més d'un marxador que
no va trigar a e¡gressar les se-
ves queixes així que va anibar
al final de la cursa. Aques{a con-
t¡nuava peró per la banda es-
querra de la riera fins a creuar-
la novarrenl per situar-se a I'aF
tre vessam davant rnateix de ca
l"Holandesa, mot adjudicat pel
propi grup de marxes en saber
que la dona que hi viu és origi-
nária d'aquell país, una pet¡ta
casa situada al mig del bosc ¡

lbc del control H, on §anibava
desprs d'haver de fibrar al con-
trol de Fas n- 5, a tocar de la
casela-

I ¡a de ca I'Holandesa no fal-
tam gnire perqué la cr¡sa ani-
tÉs al seu final. Es flarqueiana
la dleta de la fera, es de¡xaven
1es Fenyes- al darrere, es lor-
nava a entrellucar can Marcer
de la Penya i ben aviat s'entra-
va rxlvíunerlt en els carrerc de
la urbaniEació que s'tnvien tro-
bat a tinici de la caminada, fins
a fer cap novament davant els
62 graons que ara s'haüen de
remuntar per arribar davant
I'aparcament del restaurant de
can Uoses, on havíem oomen-
gat la ilarxa, 62 graons que fo-
ren motiu de dec¡arats i evidents
esbufecs per part d'algun mar-
xaare desentrenat i d'algun re.
nec a 'sotb rroce'. Perü ia s'ha-
üa acabat i tot havia anat molt
bé. [itinerari havia agradat molt
als participants. sorpresos que
en aquell racó del Garraf, fa-
rrÉs mes av¡at per la seva ari-
desa s'hi pogutÉs trobar encara
un iüne¡ari ¡nG{rit ¡ frin¡oresc- Un
sol espléndftf i !a magníñca ter-
rassa del restaurant de cara a
migdia feren les delícies dels
marxadors, entre comenlaris,
bromes i cornparaciurs dels pri-
mers rcs¡¡ltats de h marxa td
esperant els definitius, i sobre.
tot amb I aldarull que es va ar-
mar a Gonseqiiércia del control
0 de la mot«illa, on I'encaregat
del qual" en un extrem de zel,
s'havia caregat la meitat dels
marxadors... Les reclamacions
darnaven el cel i el propi equip
delegBt de les Marxes, present

13 dh tb rw sil)ú e @ Pe.b b PE,l¡- tu tua Fü98
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a I'acte i que també hi havia par-
t¡cipat, \la ser tesümoni de pri-
mera má de tot el gue allá es
deia. Gomptat i debaiut, conclu-
sió final, es van donar per bo-
nes totes les motxilles, clássF
ques, petites o grans, només
quedaren penal¡tzats aquells
equips que no complien aquest
requi§t indispensable.

Cal remarcar a més de l'éxit
de parlicipacú d'equips tant le'
cals eom forans, la m¡tiana de
gent iove gue vam poder cons-
tatar, una nota que considerem
opt¡m¡sta i esperangadora de
Gara a la seva cont¡nuitat. Com
esrnentávem abaos, ets comefi-
taris generals van ser que l'iti-
nerari havia agradat forga, la
cufsa no va ser excessivamenl
llarga ni pesada ni s'havien de

superar grans desnivetls. gau-
d¡nt mofta estona de bones pa-
norámiques o travessant bos-
guets agradables i fondals fe-
réstecs i ombrívols. El seu re-
conegut era de 13,349 km i el
temps oficial estava calculal en
3h 34', que sumat al temps neu-
tralitzat feia un total de 4h 21'-
Les mitianes horáries oscil.laven
enire els 3,26 kmlh i e¡s 4,21
kmrh" Molts equips ens van co-
mentar gue havien trobat la cursa
massa ¡enta, ¡ potser els hem
de donar la raó, les mitjanes ho-
ráries eren molt baixes, només
hi havia tres lrams on se supe-
raven els 4 km/h, i aixó és poca
cosa si tenim en compte que el
desnivell no era gens notable,
Per bé que les m¡t¡anes horári-
es eren les mateixe€ per a tot-
hom ¡ ens hauríem d'acostumar

a cenyir-nos als cálculs que mar-
ca I'organ¡tzació si volem aftnar
al máxim la punfuació. De totes
maneres és una qüestió que pro-
curarem millorar de cara a I'any
vinent seguint un altre métode
més precís ¡ exacte. Esperem
esiar més afurtunats-

Un cop arribats els darrers
equips els marxadors van po-
der conéixer els resuttats provi-
sionals i a la vista de l'equip es-
cnmbra es va comengar a reco-
ll¡r tota la paperassa i material
desplegat i una bona colla de
membres de l'organització i al-
guns equips es van dirigir a can
Pere de la Plana a fer un dinar
plegats. La resta aoaven lomant
a casa després de gaudir d'un
asolellat dia de muntanya ¡ d'una
sana competíc¡ó esportiva.

Voldríem fer patent el nos-
tre agraiment a tots els eguips
part¡cipants, tant ,orans com lo-
cals, sense el seu entusíasme
aquesta prova no tendda sentit.
També, no cal dir-ho, a tota la
corrua de genl que part¡cipava
en la seva organització, sense
la seva preséncia i desinteresa-
da col.laboració no podríem ti-
rar endavant. Agraiment espe-
cial als propietaris del restau-
rant de can Lloses que ens van
donar totes les facilitats i ser-
veis necessaris, i el nostre re-
coneixement com sempre als
equips de la Creu Roja i a la
munió de cases oomercials i en-
litats que ens han donat suport:
Aiuntaments de Vilanova i de
Sant Pere de Ribes, Diputació
de Barcelona, Secretaria Gene-
ral de I'Esport de la Generali-
tat, Ako Electromecánica, Viel-
co, ¡mpremta Falcó" Poke, Can
Pere de la Plana, Hellotgeria 0r-
tiz, Mivi, No límits Sport, lnters-
port Olária, Diari de V¡lanova,
Sumco, Drogueria Ferret, RSM,
Calqats Clássic i la col.laboració
especial de Ia Caixa", patroci-
nadora com en anys anteriors
de la nostra marxa. La nostra
enhorabona més cordial als
equips guanyadors i el nostre
desig de seguir veient tots els
marxadors, i mgs, en les pro-
peres edicions. Anim ¡, a reveu-
re!

BhncaForgc
GrupdeHarrc
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4)e ary,ddtuo¿& ncÉd6a aiM@w tuo:Jddi Ces



DADES

PROVA : 4iF ltiarxa d'o.rientacló oef descripció

INGRE§.SOS:

DESPESE§:

En et moment d'envtar la memória a ta FEEC, cal adjuntar :

o 2 cartells, 2 programes-reglarnent, 2 mapes, 2 fulls de n¡ta.o Carta rebut per I'import de la subvenció.
o Justificants per l'import de la subverció ( facürres oreinab).
o Si la prova a tirgut ressó a b premsa. fuboóph de fartide.
o Reoordeu envta l o2fofiografies.

CONEEPTES PE§SEIES
lnecripclons 27ññ.-
§ubvencló FEEC 50000.-
Suhrcnció Aiunta¡ent
Suhrenció alües organlsmes (hraaóconser co¡rrc¿)
Aporácló de f EilTITAT 130000.-
Esponsorc (enpcsc+ Cqnarpoc, 175000.-

sutEl{......... 629000,-

CONCEPTE§- PESSETES
OrgantEació (desffi, deq senyfut ..) 189630,-
ftlmlnlstració (secrcistr $oe[s, bléftn ...) 2§l@,-
lmpucoc (Gañels,programes,mapes,fr.üs rub,...) g3gJ2lo.-
Premls 80(x10,-

SUHEltl... 629000,-

V. i P. del Düector: spodl* fenütü V. I P. dpl P¡esider¡t:




