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XLMTIAEUXA DE REGT IJARITAT PER DESCRIPCIO

CO!,IARCA DEL GARRAF

ORGA}ITEZADA PER I. ' AGRUPAC¡ó EXCUNSIONISTA TEI.AIA
DE VII.AT{O\TA I I.A GELTRÚ

Puntuable per a la 4' COPA CATaLA!{A DE !{AIUXES fÉCNfQr¡eS
regulades.

SORIIDII,: L7 de marq del 2002 a fes 8h deL mati en
1'avinguda del castell del poble de Garraf.

NOTES:

Accés amb cotxe
ffipoble de Garraf , s'hi accedeix per la
carretera de les costes C-246 (C-31), car és situat entre
Castelldefels i Sitges. Per arribar-hi venint per
1'autopista A-16 rc-32), cal sortir a lrAiguadolg (Sitges
Nord) o per Castelldefels Oest (Port Gj-nesta-Garraf).

Aparcament
ffia-párcaÍ en }a plaqa de 1'Estació de Garraf i carrers
propers.

Accés a¡b ferrocarril
Sants 6,40. Arribada a Garraf 7,09-

Sortida de Vilanova i Ia Geltrú 6,42. Arribada a Garraf 6,54.
Tornada: Cada hora menys 6 minuts en direcció a Barcelona.

Cada hora i 9 mi-nuts en direcció a Vilanova.

Dinar
En acabada
Ia reserva
(Talaia) i

Ia marxa, gui vulgui guedar-se a dinar té de fer
amb dies d'antelació als teléfons 93-893L257
93-8L59026 (Carbonell) -

,fr)w
L'Anella Verda Cortit.: Crtrl:i rJr. ñl,r¡ rc¡



Agrupació
Caner Comerg, 4
Tel.893 12 57
08800 Vilanova i la Gettrú

b)

Excursionista
Talaia

MARXA DE L'AGRUPACIO ExcURSIoNISTA TALAIA 2OO2

22 Eranesa dtlnfornació

A nés de lliurar e1 reglament, de la XLIV Marxa, adjuntem 1es següents

OBSERVACIONS

a) Inscripcions

En eI Eotrent de fer lrinscripci6 srha de donar un núnero de tel€fon
de contacte.

E1s participants de la COPA CATALANA han drésser federats.

Es sortejaran a part, i sortiran en pri¡ner I1oc, a 1es 8 de1 matí.

Sortida

Per mot,ius de seguretaE,, la sortida srha traslladat a la part de

nuntanya de la carretera, eafront deL carrer que porta a ltEstacifi.
Aquest nou enplaganent és a lravinguda de1 Caste11.

ADarcament

En la plasa de lrEstaci6 hi haurá lloc per a tothon. Nomée cal

tenfr cura en travessar 1a carretera a p€ur Bense pregses.

Tanbé hl haurt 1loc per aparcar prop de la sortida, per6 no el. po-

den assegurar per a totg.
Dinar

Es a can Pere de Ia Plana (el Eateir lLoc de lrany passat), en la
urbaniEzació Plneda Park de Sant Pere de Ribes, a la carretera

drOlfvella, eotrant, per can LLoses. El preu és de 12 euros.

Es t,é de reservar amb antelacló als Tel.93-893 t2 57(Talaia) I
93-815 90 26(Carbonell), coc'a máxim fins eL dia 14 de marg.
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A.E. TALAIA
)(LIV Mama Social d' Orientació i Regularitat pe Descripció

)O([V Man<a Intersocial t7 de Marg de 2002

Aoruoac¡ó
Eicuisionista
Talaia *.*,*;:flqÍitd

FULL DE
SORTIDA

NO Sr)F|TINA

?|{i3;^ Dú*tr4r'l

TIPUS DE

COMARCA /
HORA DE SORTIDA.

PHEU VIATGE, NO SOCTS.

GRUP o secc6 oRGAN

VOCAL DE LA SORTIDA.

MATERIAL NECESSARI ! EQUIP PERSONAL.

INSCRIPCIONS
No

7
NOM I COGNOMS
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A.E. TALAIA
)(LIV Mama Social d' Orientació i Regularitat pe Descripció

)O(tV Manra Intersocial 17 de Marg de 2002



A.E. TALAIA
)(LIV Mama Social d' Orientació i Regularitat pe Descripció

)O([V Marxa Intersocial 17 de Marg de2ü02

Aorupac¡ó
Eicu'rsionista
Iialaia *...,,*áHHiki

FULL DE
SORTIDA

HORA DE SORTIDA

PREU VIA'TGE, NO SOOS.

GRUP o Seccó oRGANITZADORA.

DIA DE cOL.LocAcÉ oeu FULL A LA CAHTELLERA.

NOTES:

INSCRIPCIONS

ts NAv¿e* c^sAS--- Iitt-pu



A.E. TALAIA
)(-IV Mama Social d' Orientació i Regularrtatpe Descripció

)O([V Mama Intersocial 17 de Marg de2002

Lue»ss ¿AmPru5 ú R iA BAsTol. s
DSE LV¡S RODRI6LJÉ¿ ROSER óUAS(- H

t1'E BURcL_ *1-p¿tlit1' t) ¿Audn;gl ,Ru4(ulr___ji_f!( r4_;_ | ,§AuFú-



A.E. TALAIA
)(LIV Man<a Social d' Orientació i Regularitat pe Descripció

)OOV Mama Intersocial 17 de Marg de 2002
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Ag rupació Excu rsion istaTalaia

o 8 8 o o - v r Lo * o $ñ !'iltdEtTfi 'ú
Teléfon 93-89312S7

Fax 9381 45382
www. geocities.com/aetalaia

17 dé,,.MARQ de 2OO2

XtI" MARXA
' ,i -. l, l iil'' I .ii:i:,:',:'i ,, ,:' 1,,', '' / ',D'OR¡E=NTAGI.O

PER DESCRIPCIO
COMARCA DEL GARRAF

REGLAMENT

U COPA CATA¡.ANA....,,DE MARX.ES .: :fÉCMQUE§RÉbúUDES .1.



REGIAMENT

ORGANITZAüÓ
L'AGRUPACIÓ EXCURSI0NISTA TALAIA or¡{anilza la XLIV Marxa rl'Orientar;iri per Desuri¡rr;iír. La Mana és
punluable ¡rer a la lV C0PA CATAIANA DE MARXES TECNIQUES REGUI,ADES. Els maxadors que parthipin
a la Copa Calalana de Marxes Térniques Regulades es regiran lambé pels seus reslaments.

INSCRIPCIONS

Podrar parlk;ipar a la Marxa to¡s els ex(iulsi0n¡stes a parlir dels 14 anys d'eclal; si bé err txrnr¡laryla d'un
adull hi ¡rodran partirfpar anrb una edat interior. Els equips que pertany¡n a una enl¡lat ho podran fer
('onslar. Tanlbé hi ¡xúran prendre l)arl l(lls aquells srx;is de la A.E. Talaia que no sis,uin de la Comissiri
Oganilzad0ra. Les ins«;ri¡xfons dels equl¡x, tornuls per dues pemones, ¡rorlran fer- se a lA.E.TAI-AIA, ca¡rer
Comerq, rtúm 4, del 4 de mal'Q al 15 de nrar«,;, r;ada dla de vuit a cleu del vespre. El sorteig per establ¡r
I'rrdre de sorlirla dels equips tindrá lkxr a I'A.E.TALAIA el rlia 16 de marq; del 2002, a les vuil del vespre, i

será públic. Els drels d'inscriptiri seran de 9 euros per equ¡p asso(fat a I'Enlilat organitzad0ra i pels
pank:¡panls a la Copa Catalana, i de 12 eunn per a la msla

LlrÉ,anitzar:iír oferird I'esnxlrzar a l0ls els mañado$.

SORTIDA

La sortida serd a I'avinguda del Caslell de Gamaf. El pdnrer equi¡r soflird a les 8 del matí. Si alSun e4uip
es prcaienla amb rclald rcspe.(;le a I'hom que se li havia a*signal, se ll donani ltñne de sortida que delerm¡ni
llxf,anilzatfó.

EQUTPS

T¡¡ls els maxados hauran de dur molxilla iel distintlu d'identilitatfír que els mnesg,ngu¡, sempre en lkx)
visible. Un (x)p formalilzada la insurlprfíl només es podrá ranviar un «,mponenl de I'equip abans de la
soflida, si pré,viamenl es (xrrnt¡nit;a a lbrgan¡tzació I aquesla a(i(npta el canv¡.
Cada enlilal exouNk)nlsta federada partkfpant podrá nomenar un delegat, el qual serd l'únku peniona
faultada per (xrmunknr-se attú lbrg,anilzac¡í,.
Totes aquelles peN0nes que tingu¡n la llkñncia federallra expedlda per la FEEC ó d'altrcs federadons de
munlanya.adherides a la UIM de I'any en cuñi, paflkrparan autom¿lknmenl a la lV COPA CATALANA DE
MARXES IECNIQUES REGUI.ADES.

DOCUMENTACÚ

B dia 16 de marj, després del sorte¡g es lliurara als dele,g,als de tada entilat la doojmenlac¡ó i els distintius
d'identifk:ar;iír (x)rresponenls als seus equips. Aquest malerial també e"s podrá rctnllir abans de donar la
sorl¡da el dla de la Maxa.

[a do(:unrenla(;ió lliurada rx¡nsislirá en :

Tots els fulls dest;ri¡rlius de I'llinerari.
El full de rula on els (xmlrols puguin anOtar{i el tenlls depas.
Un mapa de la zona-
El reglament de la Maxa I el Reglanrent de la COPA CATALANA

Donals d'identitk;ació.
Taula de tnmsformar;ió hordña.
Relat mmplementari, h¡stdrkn-geo$n)fic, de la zona i I'ltlnemri se{u¡t. (Es lliurani a I'aribada).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PARADES

Lei parades I el tem6i de des«ans vlndnm assenyalades en els ma¡elxos fulls descliplius. A lols els fi,nlruls



serlse parada rle dest;ans es tnnt:edeix un m¡nut de neulralitzarÍíl per (x)ntpensaf la pém.lua de lemps per
man;ar els horaris. En oap oas es rxlnrndiran Ieutralllza(rior.rs extr¿orclináries de (ara(:ler ¡rarlir;ular. Si r;al,
per el bon desenvolupamenl de la Maxa, I'Entital o*anilzadom es ¡esena el drel d'allerar les ja prev¡sles.

CONTROLS

I mes Oel rle sortirla i del rl'anibada, hi haum uns rxrnlrols per anolar l'hora de pas dels equips. N'hi haurá
uns altres, anomenats de pas, rlels quals no es donará «rp referénrfa. Honr fi¡nsidera que aquesls txnlnlls
de pas no represenlen cap pérdua de lenps per als mafiadorc, i per lan no h¡ haura rn¡l m¡nul de
neulral¡lza(;¡í,. Els rxnlrols faran I'anota0ií¡ a nlig rninul ven(jul seg(,ns (:{rnsla a la taula de lransformar;iíl
horária. El t;ontnrl no fará I'anotar;iír menlrc n(, hi sisuirr l)resenls els dos r:omponents que formen I'equip.
No es mart;ará el tull de nrla si ia hi t:r»rsla el llas per un (x)nlrol poslerior. Els (x)nlr0ls s'anlnm lano¿ill a
nresura que I'equi¡t esconrbra de I'offanitzarÍír h¡ arrlb¡.

PENALITZACIONS

Cada mig nrhrul d'avanqamenl o de relat{ enlrc I'horari eJe(ilual per I'equip i I'horari ofidal es penalitzalti
amb un punl. Lbmissiír d'un rxlrrtrtl de pas será ¡nralilzada anrb deu punts. En el tas que al(,un maxadrlr
no ¡lrti molxilla, l'equi¡l penalitzarti antb 10 pur.rts.

DESQUALIFICACIONS

Serd motiu suf()ienl de desqualifirar;iíl :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Efecluar anola(ions 0 esrnensi en el full de rula
Alterar la rnmposk;i(r de l'equip durant la Maxa-
No passar per un (x,ntn)|.
No passar els (nntrols seg0ns lbrdre establert.
.Realllzar el re«rrregul de la Maxa, total o parcial, abans de la sorlida ofkfal de I'equip.
Canvlar de lloc o amagar les malques posades per I'oGan¡lzadó.
Portar ob¡ecles sorulknos que UJgu¡n moleÁtar els altrc^s partidpants.
Demoslrar txlndut;la incivit;a i produir danys a lercere§ persones, obJectes 0 enlorn.
Endarrerir-se més de trenla mlnuts en reladó amb I'horarl oflclal en qualsevol dels rxrnlrols.

CLASSIF¡CAC¡Ó

Hl haurá trcs tfassltiratir¡ns. Dues obeinm al mr¿()ler SOCIAL o INTERS0CIAL ¡ una tefinra rlassifimt:ií¡
ho serd per enlllats ex(uNkm¡sles feder¿de.s foranes. Paml.lelament es confer;cionaran les dassificacions
de la Copa Catalana de Maxes entre els equips amb llkñn«;ia federaliva I lote,$ les enlllals federades.
La dassifk;adr'l s'e,§ilabild pel lolal de punts comptabllilzats a r;ada equlp, de menor a maJor. En cas d'empat
oblindrá una mlll0r rf a.ssifir;ar;iír:

1. L'equip anrb ma.ior nombrc de «rnlmls real¡lzats amb el lemps exa0le.
2. L'equip que t¡ngu¡ mé§ apnlximatfons de mlg minut.

JURAT DE SORTIDA I ARRIBADA

Aquest Jural ser¿ (j0nvo(al abals de soflir el primer equlp panhipant i en flnalilzar la Maxa. Estatd compost
per:

-Dos membres del ConritA Catalá cle Marres.
-Dos membres de I'Enlitat olgan¡lzadora-
-Un represenlant de I'Ent¡lat ex0urs¡onisla federada forana amb més equips ¡nscril$.

Aquest Jural grlrá cler:idir sobre qualsevol (;ontratempri que pugu¡ esdevenlr a la sortida o bé a I'arribada
i, davant la posslbilitat de suspendre la Maxa, ulnvocará obligal0rlament una reunló de delegals de les
entilals excunri(xrisles federades participants, ja sisui per decisió del propl Jurat 0 bé a pellcló de I'ent¡lal
organ¡lzadoftr.



JURAT CTASS!FICADOR

El rxrmponrlran rl«rs membres rlel Cunilé Calalá de Maryes de la FEEC, lres membres de l'entitat organitzadom

i el rlele¡lat de r;aclasr;una cle les ent¡tals exr;ursionisles thclerades l)arlk)il)ants que hi vulguin assistir. Aquesl

Jural es reunirá un r:qr ha¡li entrat el darrer equi¡r parl¡Oipant a la Mana i s'ha¡lin rerxlllits els fulls de lots

els tr¡nlrols. S'ent;arregará de re.visar la rlassifitar:iír provisional lliurada ¡rc| (x)n¡rol d'arr¡bada i l'equip de

tlassifirm;lí1, i un (x)p veritirada, thnl les mrdifi«arfons que t;al$uin, fará públir:a la rlassifica«i(r pmvlskrnal.

L'enl¡lal organilzadora tftrmetr¿ a (;ada ent¡lal exOurs¡onista federada pafl¡O¡Danl una t:r)pia de la rlassifitaciíl
provlslonal i punluar;i(r dels seus equ¡ps. Durant un període de 15 dies hl haurá lemps de prerientar

rer;latnaokrtts sobre aquesla clttssitk:ar;i(r prlvisional. En r:as d'em¡rat en les possibles vola0i()r'rs que puguit.r

lenir llor:, el vol del president clel Comité Calalá de Marxes FEEC o el del repre§enlant per ell r.lesignat es

c¡lnsiderard determinanl. A I'arriDarla hi haurá un llibre de retlamar;ions a disposir;ió de lols els equips.

HORARI OFICIAL

Es fará ptlblir; un «lp ha$i arribat l'equip es(x)mbra. Havent-se fel públlc l'horari ofir:ial, no será admesa

r;a¡r re0larna0iíl sobre l'horari cle pas anotat pels (x)ntr0l$.

REPARTIMENT DE PREMIS

S'eÍe()luar¿ un dissat¡le amb un máxim cle lres selmanes un 0op finalilzada la Marxa.
Es «:omunlr;ará a les enlitals ex(;urs¡onisles federades parli0ipanls el'dia del reparllmenl.

DISPOSICIONS FINATS

El mal temps no será obslarfe per a la r;elel¡rarjló de la Maxa; n0 0bslánt aixó, podrá ésser alterada per

l'organitzaOió i suspesa si alxl ho amrden els delegats de les enl¡lats exOurs¡0nislers federades partkfpanls
(x)nvo0ats pel Jurat de Sor'tlda. Tots els partbipants a la Maxa hauran de lenir una asseguran(ia dels risrxrs

d'atr;idenl i de les rcsponsabililats eoondmiques i r;ivils pels diur¡+i (nusals a left)erc,ri pel§ones n0 esp0rtives.

En oas de n0 ten¡rla, ln.E.TALAlA no es fa res¡nsable de cap dels ris«ls lndicals anter¡ormenl. Qualse,vol

oa.s n0 prex¡st en aquesl reglament seni resolt, segons pertoqui, pel jurat de sortida, el jurat classiflcador,

el Comité Catalá de Maxes de la FEEC o la matelxa entitat org,anitzadora.

La participació a la Marxa 00mp0rta I'atx:eplar;iír de present reglamenl.

Aquesl reglamenl ha eslal aprovat pel Comilé cle Marxes de la FEEC el dia 7 de gener de 2002.

,l)lr*,*.éd'Enr¡rar!¡
EEEÍ. Erculs¡on¡stes de Catalunya
I Lbv F.d.reló cúhm d'Alplnl.m I EELd.

,?)w
'anella verda COMITE

&
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d(
'laCaixd

MAR,XES

Amb el suport de:En convenl amb:
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An NrA¡Gt{T DB

vtrrNov^ r lA GEIRú

Gensalitat dó Cetalunya
Dcp*tÜtuldoGíüra
Sacroiaria Genaral da l'Esporr
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PLANOL DE LA XLIV MARXA
D'ORIENTACIÓ
PER DESCRIPCIÓ

lV Copa Catalana de Marxes

Técniques Regulades

Comarca del Garraf 17 de mare del 2002
Organitzada per I'AGRUPACIÓ ExCURSIONISTATALAIA - vilanova i Ia Gettrú

Ca !'Amell de la Muntahyá, 2002.
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xLIv MARXA D'oRIENTACTó ppn DESCRtrrcró
IV Copa Catalana de Marxes Técniques Regulades

III Campionat de Catalunya

Comarca del Garraf 17 de mars de 2002

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

Notes:

1) Els senyals de confirmació de l'itinerari són unes cintes de colors verd i vermell.
2) Cal tenir en compte les mitjanes horáries, diferents de control a control, i els temps de' 

descans, tot indicat al final de [a descripció.

L'inici de Ia Marxa té lloc en una parcel'la sense edificar, al costat de la paret assolellada d'un
xalet davant de la Plaga de Garraf Park. D'aquí agafem una avinguda en direcció a la dreta, amb
xalets a banda i banda. Veiem senyals de GR (colors vermell i blanc). Deixem un carrer pujador
a l'esquerra. S'acaba l'avinguda i continuem per camí cimentat i pujador que passa per sota una
autopista, habitualment molt transitada.

Just on hi ha/un indicador del GR-92"Caml de les Costes", s'acaba el camí cimentat.
Continuem pujant, ara per camí bastant pedregós. Davant nostre tenim les restes d'una antiga
fortificació, al costat d'una torre medl'lica que desllueix l'entorn.

Passades aquestes restes, arribem a una clarianai enfilem un corriol dret) al costat d'uns
indicadors del mateix GR. Continuem pujant. A la dreta veiem la gran extensió d'una pedrera.
Anem trobant alguns senyals tant de GR (colors vermell-blanc) com de PR ( colors groc-blanc).
El corriol passa a ran d'uns marges seguint les traces d'un antic caml carreter. A la dreta tenim
un fondal

El corriol s'eixampla una mica; en alguns punts s'hi poden distingir encara les roderes de
l'antic camí de carro marcades a les pedres. Més endavant, tot pujant ertcara, entrem en una petita
pineda.

Des d'aquesta pineda agafem un corriol pujador i ben visible, i en arribar a una bifurcació
deixem la branca dreta per entroncar novament amb el camí vell, que és més ample, i continua
pujador. Tornem a passar a raÍt d'un marge i continuem amb el fondal ala dreta. Poc després
deixem una nova bifurcació, aquesta a l'esquerra i molt pujadora, i anem seguint pel costat del
marge on veiem encara senyals de GR i PR.

Davant nostre, al costat dret de la pedrera, podem veure unes grans roques amb més d'una
c Yltat.



EI nostre camí fa una giragonsa a l'esquerra abans d'acabar amb senyal de pas barrat.
Continuem pujant i dibuixant alguna zíga-zaga, després el camí es fa més planer. Estem a Ia vista
d'un marge molt ben construit, a sota d'unes muntanyes i un conjunt de pins. Continuem una
estona a ran d'aquest marge que en alguns trams agaf.auna altura notable.

Deixem a l'esquerra un caml amb pas barrat de PR; el nostre continua afrec de marge fent
algona zíga-zaga. Arribem al final del marge i continuem entremig de petits pins per corriol encara
pujador. Anem travessant un fondal que ens queda a I'esquerra. Deixem a l'esquerra un corriol
que baixa, amb senyals de pas barrat. Fem un revolt a la dreta. EI nostre itinerari va seguint una
estona per corriol sempre pujador i amb senyals de GR i PR. Es deixa un altre corriol baixador
a l'esquerra. Més amunt el sender esdevé una mica més planer i després torna a ascendir. Ens
trobem a les envistes d'una gran masia. Anem ascendint i planejant, amb un fondal, ara ala dreta,
i envoltats de carceres, bargallons i altres tipus de vegetació típicament garrafenca.

Ens anem apropant a la masia esmentada. Passem pel costat d'una doble pica i una font.
Passades aquestes, veiem els primers sembrats de la masia propera i alguns marges. En direcció
sud-est, podem gaudir d'una ámplia visió del mar. Continuem per aquest camí de GR, que ara
es fa més ample i passa pel costat i també entremig dels sembrats, ja molt a prop de la masia, fins
a fer cap a un camí cimentat, al costat d'un transformador, i davant mateix d'aquella.

Continuem ara fent via per aquest camí cimentat, en direcció a l'esquerra, contriria ala
masia. A banda i banda tenim camps de conreu. Arribats a un coll on hi ha una alta torre eléctrica,
continuarem en el mateix sentit, arabaixant pel camí cimentat. A la dreta, ámplia panor)mica
dei massís garrafenc, muntanyes, plana i conreus i algunes masies o caserius.

Un cop passat el coll, i més enll) de la primera torre eléctrica que trobem baixant, ala dreta,
sortim del camí cimentat i baixem per un camí de gra-veta, ample i desdibuixat, a la dreta, que
ens portari a una altra torre eléctrica, i a panir d'aquesta seguim per un senderol pedregós i de
rasclers fins a la següent torre (cal anar en compte ja que el terreny és molt irregular).

A1 costat d'aquesta torre, sortim del viarany i enllacem amb el final del mateix camí cimentat
d'abans, i continuem ara avall per ampli camí pista paral'lel alalínia eléctrica, les torres de la
qual ens van quedant a dreta i esquerra. Ens anem acostant així, a una de les masies i caserius que
havíem distingit de lluny una estona abans. Passem a ran de la bassa i arribem al davant de Ia
faganaprincipal d'aquest bonic caseriu, amb capella adossada.

Continuem fent camí passant pel costat d'una casa vella i una antigatorre que formen part
del conjunt, que ens queden ala dreta, i també d'uns corrals, unes grans atzavares i bargallons.
A l'esquerra deixem una placeta i una pista. EI nostre camí és ample i planer i a l'esquerrahí
tenim conreus de vinya.

En arribar a prop d'una alrra casa, deixem el camí principal i passem pels darreres d'aquesta,
entremig d'un bosquet. Travessem una esplanada i continuem per camí de pinassa, ample i planer,
paral'lels a una linia d'alta tensió.

Enllacem amb un camí pista que ens ve per l'esquerra. Tornem a veure senyals de GR i
també restes d'una creu de ferro ala dreta. Aquest camí ample fa un revolt i va creuant per sota
lalinía d'altatensió. A la dreta tenim tota una fondalada on veiem les instal'lacions d'una pedrera.
Deixem una masia a l'esquerra.

Mes endavant, fem cap alcostat d'una altra masia. A la dreta hi ha I'edifici antic, amb una

^rltiga 
i bonica torre circular adossada. Davant la fagana principal hi ha una bassa. A I'altre costat

hi ha la masia moderna.



Deixem els dos edificis enrere i enllacem amb un camí descendent i cimentat. Al punt on
acabael tram cimentat, el deixem, i travessant un pas barrat amb una cadena continuem per camí
de bosc, a l'esquerra, f.orga ample i lleugerament pujador.

En un revolt deixem el camí, que segueix cap a I'esquerra, i continuem recte, per una branca
més pedregosa i també ampla, que puja. En algunes pedres observem restes de pintura vermella
que no són de la nostra organització, peró les seguim. A l'esquerra hi tenim uns camps que anem
vorejant una estona.

Arribem a un collet. Deixem un camí ala dlretai travessem aquest collet per la dreta d'un
camp, en direcció a un bosc i seguint els senyals de pintura vermella que veiem en algunes pedres.
El senderó va ascendint; mentrestant podem gaudir d'una magnífica panor)mica, ala dreta, de
la feréstega costa propera. La pujada es fa bastant pronunciada entre rasclers i vegetació. Cal estar
amatent i no perdre els senyals esmentats i les cintes de colors verd i vermell de la nostra
organitzacíí.

Arribem finalment a un punt culminant on hi ha les restes d'un castellot. Des d'aquí la vista
sobre el mar,la costa, els ports i poblets propers és immillorable. Esperem que el dia ens acompanyi
per a poder-ne gaudir )mpliament!

Deixem les ruines enrere i continuem fent via encarats només per uns instants al poblet
proper que veiem a ran de mar. Cal parar esment perqué pot resultar confús i els senyals de
pintura vermella es perden. Anem seguint un caml pedregós semicarener allunyant-nos de Ia vista
de la costa; veiem restes de vegetació cremada. De seguida ens endinsem en un petit bosc de pins,
mentre que el sender ja no és tan pedregós i va descendint.

Tot seguint el corriol més fressat, fem cap a una clariana o tallafocs per on passa una línia
eléctrica i el creuem. A prop veiem un antic forn de calg. Aquí desviem cep a la dreta, seguint
un caml ample i flanquejat de pins. Deixem un caml bastant ample ala dretai altres de secundaris
que van a uns camPs.

Travessem un segon tallafocs i continuem endavant. Anem deixant altres camins secundaris,
nosaltres seguim el més fressat.

Poc després d'haver creuat el segon tallafocs, deixem el nostre ample camí per situar-nos,
paral'lels, en un corriol més antic, ala dreta, que transcorre entre marges. De seguida travessem
un tercer tallafocs; continuem per camí forga pedregós i ample; després es fa de pinassa i continua
ample. Veiem restes d'una barraca, a l'esquerra.

En arribar a uns camps, torcem ala, dreta, paral'lels a equests camps. Recomanem anar
seguint els senyals de l'organització. Fem una petita maniobra per.salvar un gros tronc caigut al

mig del nostre caml. Retornem més a prop dels camps, que ens queden a l'esquerra, i en algun
punt els arribem atocar, després ens en tornem a separar una mica.

EI nostre caml travessa una ampla pinassa i baixa a un camp sembrat, camp que resseguim
ala dreta per retombar-lo a l'esquerra, per arlar a parar a una divisória que separa aquest camp
d'un altre que es té a m) dreta, també sembrat, i passar per sota d'un parell de gruixuts pins. En
acabar el camp, s'entra en un bosquet, al mig del qual un corriolet pofta a una clariana, restant
el sembrat a m) esquerra, deixant a la dreta un camí més ample.
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L'extrem del sembrat ens deixa davant d'una barraca de pedra seca, que cal deixar-la a m)
esquerra, per desembocar en un camí ample, més aviat pujador, que s'agafa a l'esquerra i entra
en el bosc. Deixem a l'esquerra un camí desdibuixat i molsós i se segueix de dret cap a un
amuntegament de pedres darrere del qual hi ha el camí, que anem seguint, mentre podem observar
altres amuntegaments de pedres o clapers.

A les envistes d'un proper caseriu ja conegut, desemboquem en un camí principal, al costat
d'una bassa.

Un cop aquí girem ala dreta i seguim l'ample camí. LJna mica allunyada, ala dreta, veiem
una pedrera. Després el camí comenga a fer-se baixador. En un segon revolt, que travessa la
fondalada, deixem aquest camí baixador per agafar un sender bastant pujador, a l'esquerra, que
no és altra cosa que un antic camí carreter que va ascendint mentre ens queda el fondal a l'esquerra.

Ja cap al final ens separem una mica del fondal fins arribar a un punt carener on hi ha un
pi aillat, punt on aconseguim la m)xima algada d'aquest itinerari i des del qual podem albirar una
gran extensió del muntanyam c)rstic que ens envolta, els camps de conreu del pla i fins la costa.

Deixem aquest pla carener i ens desviem lleugerament cap a l'esquerra, en direcció a un
proper grupet de pins. Cal estar atents perqué el camí és una mica confús. Passem a rant d'uns
primers pins que ens queden a l'esquerra i despés anem descendint en diagonal cap a uns altres
pins que ara ens quedaran ala dreta. Després el camí planeja una mica i hem de salvar alguns
obstacles de troncs creuats al mig del corriol.

Passem més endavant a ran d'un tronc escapgat i cremat que ens queda ala dreta. El corriol
continua una mica pujador i entra en un bosquet molt esclarissat. Després del bosquet el camí
comensa abaíxar. A la dreta veiem un pi més notable. A l'esquerra tenim una fondalada i la vista
d'una pedrera.

Anem afer cap al mateix camí per on havíem pujat a primera hora del matiique ara seguim
en sentit descendent. Deixem un corriol molt baixador a la dreta. El nostre va baixant també fent
alguna ziga-zaga. Veiem senyals de PR i GR. Deixem un altre corriol ala dreta, senyalítzat amb
pas barrat, i més avall en refusem un tercer, també ala dreta. El nostre planeja i descendeíx ara
més suament.

Tornem a trepitjar l'antic camí de carro tot passant a ran dels marges que a trams resulten
bastant elevats, ara peró amb el fondal a l'esquerra. Arribem a un punt on tornem a veure la
mateixa autopista d'abans i d'on ens arriba el brogit dels cotxes que hi circulen.

Deixem un corriol baixador ala dreta i el nostre marca un revolt cap a l'esquerra itorna a

fer zigues-zagoes; anem seguint el més fressat refusant-ne altres de secundaris que veiem senyalitzats
amb pas barrat.

IJna drecera baixadora ens porta a un bosquet de pins. Davant tornem a tenir les restes del
castellet, al costat de la torre met)l'lica. El camí va descendint i passem a tocar la paret d'aquelles
ruines, que ens queden a l'esquerra. Continuem davallarf, ara per camí ample.

Ens anem acostant a l'autopista i poble proper. Enllacem novament amb la pista cimentada
que ja coneixem, fem una forta giragonsa i creuem per sota una línia d'alta tensió. A l'esquerra,
enlairats, ens queden la fortificacií i les torres que l'acompanyen.

Tornem a creuar per sota l'autopista i enllacem amb Ia mateixa avinguda per on havíem
iniciat la caminada, fins arrlbar al punt on ens havien donat la sortida, al costat de la placeta
Garraf. Park. Aquí doncs es dóna per finalitzada aquesta 44^ marxa.



Mitianes horáries:

De la Sonida al Control A:
Del Control A al 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:

3,56km/h : 0,99 m/seg

3,03 km/h : 0,84 m,/seg

3,69 km/h : 1,02 m/seg
4,62km/h : 1,28 m/seg

3,07 km/h: 0,85 m/seg

3,48km/h : 0,97 m/seg
3,53km/h: 0,98 m/seg
3,25km/h: 0,90 m/seg

4,38km/h : 7,22 m,/seg

A1 Control B: 5 minuts de descans

Al Control C: 30 minuts de descans per esmorzar

Al Control D: 5 minuts de descans

Al Control E: 5 minuts de descans

Al Control F: 5 minuts de descans

AI Control G: 10 minuts de descans

Altres dades a tenir en compte:

- El marxador trobar) aigua per beure als Controls B, C, D i F
- De l'estació de Garraf hi ha un tren a Barcelona cadahora menys 6 minuts
- De l'estació de Garraf hi ha un tren a Vilanov a cadahora i 9 minuts
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El Castellet de Garraf. 2002. Foto: B. Forgas

nitzades els anys 1999 i2000,
ambdues amb sortida de ma-
sies properes a Vilanova i la
Geltrú, i la darrera, que feia un
tomb per les masies ribetanes
frontereres amb el municipi
d'Olivella.

Enguany, l'equip de recer-
ca ha esmergat un grapat d'ho-
res per tal d'aconseguir una
ruta prácticament inédita en el
nostre historial. A més, s'ha
procurat fer caminar els parti-
cipants per racons que encara
conserven verdor, indrets sal-
vats dels incendis, que són ben
pocs en el massís garrafenc.
No cal dir que també ens han
fet trepitjar zones cremades fa
anys, peró no tenien altra al-

ternativa. La cursa s'ha desenvolupat enffe el poble
de Garraf i la fábrica de ciment de Vallcarca, per
l'altiplá de Campdásens, poblat prou desconegut
dels viatgers que circulen per la costa -per carretera
o amb tren- i encara més ignorat pels qui escullen
l'autopista i traspassen el rocam per mitjá dels
túnels. El recorregut per f interior del massís és ben
diferent del conegut pel litoral, aquest curull de
penya-segats penjats sobre el mar, cales minúscules
i boniques perspectives de 1'horitz6 marítim. La
ruta de muntanya gairebé perd la imatge marina i
puja per tortuosos camins de ferradura, que passen
per bells indrets fins a portar-nos a planes de conreu
ocultes a la majoria dels passatgers. El mitisme de
can Llugá, la planella de Campdásens i la vella
masia de ca l'Amell de la Muntanya són elements

Per terres del monestir de Garraf

Feia molts anys que no tornávem a aplegar-nos
per les muntanyes del Garraf marítim. Precisament,
la primera marxa de la Talaia, l'any 1959, sortia de
Castelldefels i finalitzava a Begues. La quarta mar-
xa -celebrada l'any 1962- tenia l'inici a Gavá i
acabava a Castelldefels. La sisenacursa-en aquesta
ocasió l'any 1964- comenEá a Sitges i, passant per
Jafre, tenia l'arribada a Sant Pere de Ribes. La
vuitena anava d'Olivella a can Suriol, fent marrada
per Santa Susagna; era l'any 1966, amb un itinerari
més terrista que els anteriors. Una década després,
el197 6, es va confeccionar la que més s'assembla a
larealitzada avui i que fins i tot tocava un tros de
l'actual; era la divuitena, sortia de Vallcarca i fina-
litzav a a cal' Amell de la Mun-
tanya. Ja fa vint-i-sis anys,
peró encara resta qualcú que
ho recorda. En aquella opor-
tunitat, de Vallcarca es puja-
va a la Trinitat i al puig d'en
Boronet -on hi ha la creu de
Sant Isidre- i es tornava per
les Basses, el mas Quadrell,
can Marcer, Jafre, can
Ramonet, can Planes i
Campdásens. Així, ara repe-
tim el tram entre Campdásens
i ca l'Amell. De terres endins
foren la marxa del 1993 -Ri-
bes, els Sumidors, la Torreta-,
la del 1996 -Ribes, puig
Montgrós- i la del L997 -Oli-
vella, Santa Susagna-, les tres
allunyades de la costa, com
també ho van ésser les orga-

{)

Pedrera de Garraf. 2001. Foto: V. Carbonell
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Garraf

Aquest poble del
municipi sitgetáhado-
nat nom al massís cal-
cari conegut arreu pels
seus avencs i les seves

coves, com també per
les costes acinglerades
i de difícil transitar.
D'un temps engá, no
fa pas molts anys,
doná denominació a

una divisió adminis-
trativa aprovada ja
l'any 1936 que, final-
ment, ha esdevingut
comarcade lapartma-
rítima del Penedés
(1987), ja que la co-
marca del Garraf és

Pica de lafont de la Mata. 2002. Fotr¡: V. Carbonell

prou alliqonadors per obtenir una nova percepció del
massís del Garraf. Peró, a més de poder admirar el
sobredit paisatge planer, la marxa puja un xic més i
s'enlaira fins al punt més alt de les Costes de Garraf,
a 237 metres sobre el nivell del mar, lloc on el
Castellot domina la Mediterránia que té als seus

peus, una visió exclusiva del qui arriba a aquesta

antiga talaia. I per acabar-ho d'adobar, abans de

tornar al punt de sortida i final del recorregut, els

marxadors són convidats a enlairar-se per saltar la
serra de Coma Roja, en

l'Era del Prior, situa-
da a270 m d'altitud,
la posició culminant
de la marxa, d'on s'al-
bira una extensa área
del muntanyam cárs-
tic i on es té una sego-
na sensació de les ma-
leides pedreres que
destrossen la serrala-
da.

I com que de se-

guit us preguntareu
per l'esmentada Era
del Prior, araaYar,ga-
rem uns mots i des-
prés ja ho explicarem
amb més detall. En pa-

raules d'un historia-
dor sitgetá, el nom és

clarament un record
de la proximitat del
monestir de Sant
VicenE de Garraf.

un paratge prou evocador,

un tros del que havia
estat sempre el Pene-

dés. L'indret de Garraf té els seus orígens en una
antiga quadra -districte especial (o enclau) dins el
terme d'un castell termenat-, que va néixer al segle
XII, en assignar el rei una part de la quadra de

Campdásens a 1'enigmátic monestir de SantViceng,
de1 qual hem dit que parlarem més endavant.

El nom de Garraf -segurament de provinenga
arábiga- té més d'una interpretació. Per a uns vol
dir "sínia" o "abundant en aigües", peró per a
d'altres podria ésser d'origen prehistóric, proce-
dent de I'arrel "cafta", i celta "gafra" ('terrenys

t1

Can LluEá. 1997. Foto: V. Carbonell
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Els organitzadors a Can Lluqá. 2002. Foto: B. Forgas

roquers'), que en el nostre cas equivaldria a dir
o'amuntegament pe&egós". El professor Coromines
era del parer que hi ha una etimologia arábiga
satisfactdria ("Onomasticon", IV, 321), ja que
'Garraf' és un nom de persona tant entre beduins del
Nedja com entre els algerians, que també es troba
entre els moros d'Espanya al segle XIV, amb el
significat de "poaf", "treure aigra", "agafat foff",
que en castellá ha donat "garta" i en catalá "grapa".
Coromines descarta que vingui de 1'aigua dels tor-
rents del massís garrafenc, sempre secs. Tal vegada
desconeixia l'existéncia del cabalós riuet subterrani
de la Falconera (86.000 m3 diaris), aigua permanent
que podria concedir veracitat als raonaments
hidronímics. Una tercera versió menys erudita és del
parer que Garraf ve de l'áLrab "al-hárf ' amb el significat
de'ocoster, altura".

Elucubracions a part, el cert és que el nom apareix
relativament aviat, l'any 1011, en una confirmació
comtal d'unes possessions de Sant Cugat del Vallés al
terme d'Eramprunyá, terres que per la part de ponent
afrontaven amb "ipso Garrafovelin ipsaedera" (1'heu-

ra). A la darreria del segle XII el domini senyorial de
Castelldefels arribava "adGafiaf', mentre que el no-
vell monestir de Sant VicenE de Campdásens o de Pe-

drabona -així denominat entre 1163 i 1184- l'any
ll95 ja era conegut per "de Garrapho", nom que

conservá fins a la seva extinció, amb algun aclariment:
"monestir de Garraf álies de Perabona" (1390).

La torre de Garraf

Era una de les defenses costaneres de la quadra del
mateix nom. De planta rodona i parament gótic, es

troba documentada l'any 1550 com "una casa en mig
de las costas ab torra fort", lloc que servia per menjar
i allitar-se els viatgers ("Joan Guimerá. abitant en lo
Ostal de Garraff' t15531); de refugi de malfactors
("Bartomeu Guimerá, hostaler de la Torra de Gamaf,
degollat" [1560]), i d'objectiu dels pirates algerians
("Isabel Carbó donzellaraptada amb els seus pares en
Ia torre de Garraf i captiva a Alger" t15861).

Després de la desamortització del segle XIX, la
casa fortificada de Garraffou subhastada i restaurada
per ordre del vescomte de GüelI (1888), treball encar-
regat a l'arquitecte Berenguer, deixeble de Gaudí, i
s'hi afegiren altres cossos d'edifici -el celler moder-
nista-. A la "Colónia Güell" queden restes de l'antiga
casa de la Pia Almoina de quan van comprar la juris-
dicció de la quadra de Garraf 1'any L394.

Castell de Garraf

La sortida la teníem entre la plaga de Garraf Park
i l'avinguda del Castell, en un sector urbanitzat que

sorgí en la part de muntanya de la carretera comar-
cal. L'avinguda ens ha portat fins a sota mateix de

l'autopista, davant d'una cadena que barra el pas als
cotxes. Trampejant l'obstacle, un camí encimentat i
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Església i masoveria de Campddsens. 2002. Foto: B. Forgas

pujador ens ha dirigit fins a tocar el castell, més

conegut per "Castellet", una fortificació situada al
cim d'un turó damunt del torrent de Garraf, d'on es

pot observar el paisatge que hi ha des de l'interior
del fondal fins al mar. De fet, sembla més una casa
forta que no pas un castell, peró no cal confondre'l
amb el misteriós monestir que estudiarem després.
Ladatació podria ésser del segle XII o del XIII, i les
úniques troballes són de cerámica i fragments de

molins manuals. Com a castell, la seva datació és

relativament tardana, concretament de I'any 1354

-podria ser anterior-, i ja era propietat del prior de

Sant Viceng, monestir que existia des del 1163.

Després, el castell és citat en els fogatjaments del
segle XIV. A partir de l'any 1382 es documenta la
quadra, mentre l'hostatge del prior i part de l'esglé-
sia de Sant Viceng eren ja destruits. El 1385 el
domini reial va passar a Fortiá, castlá de Sitges.
L'existéncia del castell es troba fins a l'any 1413.

Així, el 1390 foren signats uns pactes entre el prior
i el senyor d'Eramprunyá per delimitar les pastures
i la collita de palmes i bargallons (nom penedesenc

del margalló), citant el terme del castell de Garraf.
L'any següent, el prior establí terres i corrals situats
al castell de Garraf, a les Comes "avall de la casa

d'ells". Elt394 el rei venia a l'Almoina la jurisdic-
ció del castell i terme de Garraf (sense fer cap
referéncia del monestir) i el l4l3 el prior cedí la
quadra a l'Almoina en una permuta de béns, en la
qual el prior doná el castell i l'Almoina li assigná
una pensió.

Veritable castell termenat, era prop del mar, en
lloc solitari, erm i infructuós, exposat a les incur-
sions dels sarrains, totalment amrihat i destruil. De

tota manera, els
compradors entra-
ren pel portal de

la fortalesa del
castell i posaren
penons de l'Al-
moinaalcimaldel
castell amb la in-
tenció d'invertir
en I'obra del mur,
sense fer menció
del monestir, el
patronat del qual
fou cedit l'any
1413 pels comtes
aSantaAnna. Des

d'aleshores no-
més es citalacasa
de Garraf, la tor-
re, I'hostal, i no
es parla més del
castell i sí, en can-
vi, del monestir

(1590), situat en un punt que no coincideix amb
I'actual "Castellet" o castell de Garraf.

Travessada la clariana assentada a ponent del
fortí, arrenca el camí de can Llugá, antigament
ample i ara estret i desfigurat, a estones costerut,
amb bones vistes de la pedrera de la fábrica de
ciment de Montcada. És I'actual GR-92 "Camí de
les Costes". Hi ha trams del vell itinerari que resolen
amb marges verticals els difícils passos de les raco-
nades. El camí carreter fou molt ben construil, peró
les carceres garrafenques el van ocupant en un lent
procés d'extinció. En alguna ocasió es fadreceraper
evitar les ziga-zagtes més planeres. Tot pujant pel
solell les respectables parets finalitzen en una fon-
dalada que podia haver albergat el monestir, ja que
fins ací el camí originari era ample i a partir d'ara és

un corriol enfiladís. A més, el fondal de l'esquerra
és ple de feixes emmargetades, en altre temps con-
reades. Més amunt, la font de la Mata -l'única en
aquest camí- subministra aigua a can Llugá i els
seus horts. Des de la deu fins a davant la casa són
conreus d'aquesta masoveria, avui dia dedicadaala
restauració.

Can Llugá

Per tradició -i com afirma alg:ú-, can Llugá és un
dels possibles emplagaments del monestir. Aquesta
masia, situada dalt d'un turonet que hi ha a tramun-
tana de l'Era del Prior, és camí de pas entre Garraf
i Vallgras sa. Vella posses sió r amader a -existéncia
de quadres i corrals-, disposava de 1'aigua de la font
de la Mata i en un vell pou, bé escás en el massís del
Garraf. La casa es documenta l'any 1641, habitada
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Masoveria de Campddsens.2002. Foto: B. Forgas

per Bernat Llugá, i el 1684 el mas fou venut -jun-
tament amb Campdásens- a la família Robert, la
qual des d'aleshores és propietária de l'indret. Can
Lluqá és a la ratlla de partió de l'antiga quadra de

Campdásens amb la segregada quadra de Garraf.
No cal dir que és absoluta la manca d'indicis arqueo-
lógics del monestir.

Campdásens

En sortir de can LluEá, per camí encimentat
s'aconseguia una collada d'on s'albira tota la plana

de Campdásens i I'horitzó marítim. A mitjabaixada
es feia drecera pel damunt dels rasclers situats sota

una línia d'alta tensió i es tornava al camí just quan

s'acaba el ciment. El caseriu és a 242 m sobre el
nivell del mar, en una dolina enlairada. Campdásens
fou el centre d'una antiga quadra, poblada ja en

época iberoromana. A la plana hi ha dues torres de

defensa, la de planta quadrada d'aquest lloc i la de

planta rodona de ca l'Amell. Damunt la costa que-

den les restes del "Castellot". Dels darrers, ja en

parlarem. La torre de Campdásens té més de 10 m i
un lleuger talús en la part baixa. Tot i que sigui de

tradició románica, la daten només a partir del segle

XIII. L'agrupament inclou cases, capella (de l'any
1853), rectoria, quadres, cups, cisterna i terres a la
plana "que no ha deixat mai de coffearse en un lloc. .

que és com un miracle enmig del paisatge munta-

nyós i abrupte del massís del Garraf'. La
primera notícia d'aquest caseriu és de l'any
1067, en concedir Gombau Mir la custódia
d'Eramprunyá al seu cunyat Ramon Isimbert,
fent-se esment del "castrum que dicunt Cam-
po de Asinos". Ramon, fill d'Isimbert de

Santa Oliva, nissagaque ocupála sotscastlania
d'aquell castell roquer durant décades, ja es-

tava vinculat a Eramprunyá l'any 1034. Des-
prés, el 1097, el seu fill Gombau Ramon de

Santa Oliva testá el castell d'Eramprunyá i el
"kastrum Campo de Asinos" al seu germá
Guillem Ramon. D'aquest darrer es va publi-
car el seu testament el1143, en el qual doná al
seu fill Pere Guillem el "castrum de Campis de

Asinis" i el lloc de Jafre. El 1154 el castell de

Campdásens era encomanat a Pere de Sitges,
fet que representá la unió perpétua de castla-
nies en un sol personatge. Dies després, al
castell termenat de Campdásens el rei li va
segregar part del seu territori en dotar el mo-
nestir de Sant Vicenq amb les "comes de

Campdásens", i originá el futur terme del cas-

tell i quadra de Garraf. Finalment, Campdásens
esdevingué al segle XIV una quadra del terme
del castell de Sitges,jurisdicció encararecone-
guda al segle XVIII, que comprenia els masos

de mas Quadrell, les Basses, Vallcarca, can

Planes i les Aligues. Pel que fa al castell de

Campdásens, té tres possibilitats d'ubicació, j acita-
des abans: la torre del poblat, la torre de ca l'Amell
i el Castellot. Tot i que l'any 1891 un historiador

Torre de Campdásens. 1991. Foto: V. Carbonell
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Ca I'Amell de la Muntanya,2002. Foto: B. Forgas

sitgetá va dir que el "més notable que s'hi troba (a
Campdásens) són les despulles del castell", no indi-
ca quines vol dir. Si considerem torres de defensa
les dues primeres, la tercera possibilitat podria
tenir més versemblanga a causa de la seva immi-
llorable situació, vigilant de qualsevol escomesa
vinguda del mar, ja que domina una bona part de
la costa fins a Castelldefels. Tot i així, mentre no
es tinguin més dades -siguin histdriques o ar-
queológiques- no es podrá resoldre el veritable
emplaqament del castell, com hem dit datat des

del 1067 al segle XV, amb una referéncia plural
I'any l4l2: "Castells de Campdásens" (?).

La nostra particular opinió és que no devia
ser lluny del poblat i de la seva primitiva església
existent al segle XIV, dedicada al sant Crist.

Ca l'Amell de Ia Muntanya

Ens hem desplaEat de Campdásens a ca
l'Amell passant pel darrere de can Fontanilles,
també coneguda per casa Nova, indret on hi
havia amagat un control de pas i, travessant un
bonic bosquet, es feia cap una altra vegada al
camí principal, tocant a les restes d'una creu de
ferro. Més avall, les pedreres de Vallcarca són a
la dreta, mentre que a la part contrária s'assenta
can Robert, també dita ca la Balbina, nóm d'una
masovera que hi visqué durant un temps. Can
Robert, avui propietat de la fábrica de ciment,
fou la casa pairal del doctor Robert (1842-
1902), alcalde de Barcelonal'any 1899. Dels
Robert tenim dades de l'any 1329. Ca l'Amell,
antigament conegut per mas Robert, fou adqui-

rit per Joan Amell
I'any 1686: "vendi-
mus vobis. . mansum
vocatum lo mas Ro-
bert, unacumquadam
turri rotunda". L'in-
dicatiu "de laMunta-
nya" es contraposa a

l'existéncia de ca
l'Amell del Pla, casa

pairal situada a Sit-
ges i seu de la nissa-
ga. Consta d'un case-
riu compost de la
vella masia, de porta-
lada d'ar c rodó i ves-
tíbul amb arcada ro-
dona medieval i de la
casa senyorial del se-

gle XIX. La torre, es-

capqada i amb teulat
posterior, té l'entra-
da pel primer pis de

la masia, com era costum en aquestes fortificacions.
De carreus arrenglerats, no es creu que sigui anterior
al segle XIII, peró hi ha qui diu que pot ésser del X.

a_\
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Sepulcre de ca l'Amell de la Muntanya. 1970. Foto: V. Carbonell



El cas és que a prop de la casa s'han trobat sepultures
tardoromanes, cerámica i una mola ibérica, i s'ha
descobert darrerament una vil.la romanorepublicana.

El Castellot

De ca l'Amell se seguia una pista encimentada
descendent, ciment que s'acaba en un revolt a la
dreta, enfront d'una cadena que tanca el pas a un
camí boscá, camí escollit que deixávem per un altre
més pujador amb pedruscall i que vorejant uns
camps de cereals -el camp de la Clota- arriba a un
collet situat sobre l'estimball de les costes. Per la
part de llevant -en els Pins Donzells- s'inicia la
pujada al Castellot, seguint unes marques vermelles
alienes que guien entre el buit del mar i el bosc de la
muntanya, pel cantó de migdia d'aquesta, per un
corriol farcit de rasclers, és a dir, roques on sembla
que hi hagi passat un rasclet, ben característiques
dels indrets cáLrstics.

El Castellot es troba a una altura de237 m sobre
el mar i consta de restes de parets d'aparell irregular
d'uns 80 cm com a máxim d'algada -l'actual pedra
en sec ha estat afegida fa poc-, i forma una planta
rectangular dividida en tres cambres. De difícil
datació, són, sens dubte, anteriors al període me-
dieval. Si no era el castell de Campdásens, era una
guárdia o torre de guaita. Hi ha qui diu que és del
segle XII, mentre que altri hi localitza el castell de
Campdásens, que l'any I27 | s'haviade refer "l'obra
de la fortalesa de l'esmentat castell".

Per la plana de Campdásens

Del Castellot
es baixa pel can-
tó de Garraf per
un senderó roca-
llós que s'endin-
saenelboscique
saltironeja per
algunes feixes
del passat, avui
curulles d'om-
brívola vegetació
garrafenca. En
sortir del bosc es

va a petar en un
tallafocs d'unalí-
nia eléctrica d'al-
ta tensió, davant
d'un dels múlti-
ples forns de calg
que hi havia a la
conhada. Un am-
ple camí contor-
nejava els camps

de conreu de la plana, ara pel cantó de llevant de la
dolina. Passat un segon tallafocs d'una altra fnia
eléctrica, ens desviávem per un vell camí dretá molt
pedregós, el qual també travessava un tercer tallafocs
i acabava a la vora dels camps. Hem deixat el bosc de
la muntanyeta del Collet i hem entrat després pel
bosquet més planer i proper als camps, seguint les
cintes de l'orgarització per no perdre el corriol esbor-
radís, fins aconseguir una ampla avinguda de pinassa
encarada altra volta al caseriu de Campdásens, ja que
s'ha fet un tomb complet a la plana de can Fontanilles.
Finalment, untalústerrós que ens feiaferequilibris ens

ha deixat entre el darrer camp de cereals i una vinya
novella de collita mecanitzada, d'on es passava al camí
que rodeja la Planella, camí carreter que s'agafava en
direcció a Campdásens i deixava a má dreta una colla
de munts de pedra o clapers, en un dels llocs on se

n'inventarien més per superfície mesurada.

En la cruilla d'aquest obac camí amb el de
Campdásens a Garraf, hi havia un control que oferia
aigua als marxadors. A partir d'aquest control, els
participants tornaven definitivament vers llevant, a

la recerca de I'arribada, per mitjá d'un ample camí
carreter, a estones margenat i fins i tot fitat, indica-
dor de la seva vellúria i pretérita utilitat. El tragat
baixa de mica en mica per donar una tombada sobre
la fondalada del Tallat, precursora del torrent de la
Falconera, per on segueix el camí fins a Garraf.
Nosaltres, en aquesta girada, ens escapávem per la
banda esquerra pujant per un corriol que era l'inici
d'un arcaic camípedregós, amb vestigis d'unremot
marge de pedra seca i alguna fita senyalitzadora. És
el vell camí de Campdásens a l'Era del Prior, també

Molí de ca l'Amell de la Muntanya. 1974. Foto: V. Carbonell
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rials d'aquesta dona-
ció són els mateixos
que es citen en la ces-

sió reial a 1'orde mo-
nástic de Sant Agustí.
Tot i l'existéncia de
l'església, el rei exigí
als canonges agus-
tinians la construcció
d'una basílica o mo-
nestir. El canvi d'usu-
fructuari de les terres
es devia fer amb l'ac-
ceptació del senyor
d'Eramprunyá, per-
qué el 1272 Guillem
de Sant Martí conti-
nuava afavorint Sant
VicenE amb la dona-
ció de Campgrás. Val
a dir que elll67 tam-
bé havia fet cessió de
terres de Vallbona el

que era sotscastlá, Pere de Santa Oliva.L'any 1298,
el monestir va passar a dependre del bisbat de
Barcelona i vers la meitat del segle XIV caigué en
decadéncia a causa de I'aridesa i l'aillament del
lloc. El l4l3 el monestir fou suprimit i les seves

possessions passaren a la Pia Almoina de la cate-

Restes del Castellot de Campddsens.200l. Foto: V. Carbonell

conegut per "camí del matxo del Rei", segurament el
renom d'un pagés, camí que més amunt es va tornant
en sender i que, pujant pel costat del fondal que baixa
del coster del Rei, finalitzaen la carena de la serra de

Coma-roja, a les envistes de Campdásens, que resta al
darrere. A l'Era del Prior, hi teníem el penúltim con-
trol, prop d'un pi solitari. De l'encimbellat
indret se sortia en direcció nord planejant en
diagonal per sobre una fondalada innominada.

El monest¡r de Garraf

Ara toca parlar d'aquest desaparegut re-
cinte religiós. Sant Viceng de Campdásens o
de Pedrabona (1163-1184), de la mateixa
manera que afirmem que no era ubicat al
castell de Garraf, no podem assegurar que fos
a can Llugá. El dibuix de CredenEa de l'any
1586 i les distáncies que es donen al segle
XIV el fan situar dalt la carena de la Coma-
roja, davant de can Llugá. A més de l'Era del
Prior, ha quedat el topbnim de la penya del
Frare, aquesta no lluny de la masia, vers la
riera, sota el camí de Garraf.

La primera notícia de Sant Viceng és

anterior a la donació reial de l'any 1 163, és a

dir, anterior al monestir. Efectivament, el
1159 el senyor d'Eramprunyá doná l'esglé-
sia de Sant VicenE de Campdásens i als
habitants del lloc la "coma on era edificada la
dita església". Cal aclarir que de les comes
garrafenques d'aleshores ara en diem "fon-
dos", nom reconegut i acceptat pel Dicciona- .

ri de la Llengua Catalana. Els límits territo- [tt costa de Garraf des del Castellot de Campddsens. 200]. Foto: H. Sagarra
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Campddsens des del camí de GarraJ.2002. Foto: B. Forgas

dral, senyora de Sitges. Deu anys més tard, el
patronat reial sobre el monestir fou cedit als canon-
ges de la col.legiata de Santa Anna. Abandonat, es

va perdre el record de la situació de l'edifici, peró
documents de la Pia Almoina del segle XVI, com-
plementaris al mapa de Credenga, han estat analit-
zats afa pel seu editor (J. BeucEr-r-s) i interposades
unes medicions que es donen sobre un mapa actual
fan prendre cos que era situat en un serrat allunyat
de la costa, no llunyá de l'Era del Prior, a la serra de
Coma-roja, sens dubte lloc árid i aillat tota la vida,
al contrari de can Llugá, que sempre ha disposat de
conreus.

En sortir de l'Era del Prior, la serra ens queda a
má esquerra, sobre nostre, mentre passem pel cos-
tat d'uns pins que van sobreviure als incendis de
décades passades, fins aconseguir un antic marge
que tal vegada és continuació del que pujava a

l'Era. A baix, en el fondal, s'hi veuen diversos
marges de feixa i algun de perpendicular, com
també un tancat protegit per unes grans pedres.
Nosaltres hem arribat dalt d'una esquena d'ase del
coster de la Fita -altre possible emplaEament del
monestir- que teníem a l'esquerra, per recuperar el
camí de can LluEá aGarraf, el mateix que s'ha fet
en sentit invers de bon matí. La baixada ens retorna
al conegut camí carreter que finalitza en una raco-
nada, camí que ens torna al punt de partida, en
aquest cas d'arribada.

Una mica d'indulgéncia

Perdoneu l' obstinació amb qué s'hatractatlaqüestió
monástica, peró el recorregut de la cursa ens ha revifat
el vell conflicte d'un establiment per identificar. Ni el
camí carreter que acaba a la raconada, ni el que s'ha
trobat enguany per pujar a l'Era del Prior ens han portat
per ara a les restes arqueológiques. El primer camí
tambépodia ésseridoni per anar atreballarles feixes del
fondal margenat, peró del segon, no n'entenem lautili-
tat. Tindrá raó en Baucells que hem de cercar dalt de tot
del cim de la serra de Coma-roja, en el coster de la Fita?
Hi anirem i, en cas afirmatiu, ja ho farem saber. Mercés
per la vosfrapaciéncia en llegir-nos, peró latemáticaha
permés confeccionar un relat prou voluminós, ja que el
traEat de la marxa no donava per massa comentaris dels
lloc s que s' han vist i l' assumpte ha servit per allargar-ho
un xic.

Com cada any, espérem que els participants hagin
gaudit de l'itinerari. Amb el mapa i les dades que es

donen en aquest rel.at es pot refer el circuit, en aquest cas

tenint presents els aspectes histdrics i geogriúics dels
indrets visitats, per la qual cosa pretenem que aquest

reportatge sigui profitós en una altra ocasió més relaxa-
da que la d'avui. Moltes grácies per la vostra preséncia
i, com sempre, esperem la vostra participació en l' edició
de l'any vinent.

Viceng Carbonell Virella
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A.E. TALAIA
)(LIV Manra Social d' Orientació i Regularitat pe Descripció

)OilV Manra Intersocial 17 deMarg de2002

SITUACIO I COMPOSICIO DELS CONTHOLS
oorrrxL sffuActó coilpotttExTs

Sorftfa Garú Fark Sahrer &Xí, Nafi Salvadó, Jani FeneC Pilar Berüan,

Rf;arl Sabaler

Confrol A Bosquet pulada a can Uugá Cristübl Soler, Pilar furras, iúeus Daviu, J.Carles Mestres

Csrtlt oüda Foudehi,lata RmFarlif

Con[ol B Can U4e Matua Masso, Jep Ef6, RoserGribfi, M. Rosa h€m,

Harnat Forgas

h 1 Tor¡eelécüica Tina i¡lorc

Conüol C CanpOm¡s \frceng Catúonefi, RGa Barrer¡tóq Ran¡or¡ López, Jo6epf¡crras,

Faca &lnche¿ Manel Montoliu, hquita Albeti P¡l¡ ilrelérrdez

k2 Can Fontanilhs JoñS Forgas, Sonh DaUBr

Oüüd D Ca fArxdl Uuís &viu, Hefúert Sagarra, Jeeis Sanhcana,

A$És Cafieión, Teresa Fuster

PasA Fassatfurn@ca& Anüon¡Ordo¡ás

k4 Mulassa Jonfi¡/brdl

Conro¡ F Cruilla camí Gand Pep Vk af, Jq Sárrcfez, Fetri Pérez

Cm8t¡l G E¡a dd Pñx Josep M. Abq Dobrs Lacasa X*r* C"pO",

Conüol H Bosguet bairda Garraf Crislffil Soler, Pihr Forras, t¡erls Daviru, J.Gades iiHes
Arüada Gand hrk Salvador Buti P¡h¡ Blane§, ¡lali Sahraúá, Bamon Cases

gq¡¡p encar¡egat d'oúrir m¡rra: B. Forgas, J. Carbwtefi, J. Blarrc, V. Florenciano, N. Solé, M. Fasc¡¡al

Equip esoombra: J. furer, P Berhan, J. fúañé, R. Sabaler, equip Greu kúa

Eq& miltrc: R- Gms, N- Sahadó

llegdonlE: M. [iassana, J. BlarES

Itlnerart U- Davúu ¡ H. Sagarra

Deecripció ttircrri: B- Forgre

ft*¡t cor#emenad: V. Cartmell

l¡ap* ttlapa mpogmc de Catairrya
l:10.f[0. Fulls núm.,laú,re W1-2
(141€6),Vancarca44&l€
(141{fl , Gaseeüdefeb 448,2-2
(14266) i furt de Garrd 4/&.2-3
(14254,1W

nepsünent oortols: J. Fener

llorats: V. Catbonefi , J. Ferrer

Itotu¡s¡ Il. tlaviu

IaEÉlr[ss: PflarBefh.n

8 re. 02
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2
3
4
5
6
7
I
9
10
11

12
f3
14
15
16
17
18
19
n
21

2.
a
21
xt
xi
27
I
I
30
31

9.

s
Q
41

42
¿13

4
45
¿16

*'
*
35
36
s7
38

47
48
49

4daMARXA CLASSIFICACIO NO FEDERATS

ORDRE ÍX}RSAL
1 139

172
115
138
136
135
m
114
1N
62s
1t3
58
59
1C7

64
131

164
@.

154
88
16it
17G
159
142
182
57
174
179
1*¡
56
94
1(}2
1U
88
160
1B
190
1¿19

134
51

89
166
6l

1¿13

s,
10Í¡
152
TI

l{Of PRIUER
Lurdes Fascual
Jodi Burcet
Magda l,loes
Gemma Burcet
Josep M.Cuadras
Joan Siúll
MartaMontoliu
Jordi Minella
Josep Gornez
Eva Planas
Fere Femandez
Marta Planas
Carles Gonz¡ilez
Alfred Contreras
lsidre Foctt
SergiCallau
Jordi Montoliu
Jaume Planas
Fere Artigas
Cisco Medina
DanielFadlla
Josep Bertran
Nuda &ict¡feus
Francese Fañella
tlaiteGdfell
Jordi Massana
Eva Abnso
Carhs Morqay
)Güer Cruelb
Pere lrrem
lsidre BemA
FaquiloLopez
AlbertM¡ret
Ca§mir Massana
A¡daToledano
Marcos Lopez
Xavier lulassana
Juli Curia
RafaelJorba
Rafel Burcet
Jorü Phna
UubPr$ol
Fere Guiru¡art
l,loemi Prat
SiMa Casas
Alex Garciapons
Montse furcar
Nuria Gomez
Carles Soler

¡itom sEmil
EduardMontarÉ
iúafi Buret
lsidre Rigual
Laura Rodriguez
Carles Cuadras
Antoni Penna
God Canraial
Gerard Minella
Franc Aharaz
SergiColomina
Agusti Focfr
Carle Pumar
Jr¡ditCatalá
lngds Farés
ItreValls
M.P¡larBonf¡ll
Vanessa Garcia
Anna Artiges
Conceec¡O Reixach
Carles Munts
Qu¡meta ü.tst
Lluis Orus
Eduard Cos¡a
Laura iiontserrat
Hosa Grifdl
UdiaBarcelo
Uibert Vir¡yals
Bea Mas
Franre Jasanada
Gerrud Fontanet
Rarnon Llai
Laura Ocf¡oa
Carrne Castellvi
Neus Cuadlas
Frarrcisco Moreno
Victor Rosell
Aurea Ortega
RamonMitians
Pere Puig
Amau Burcet
AbhM¡ralles
Gonxita Sodas
Belen Sarrctez
Agusti Sevilla
Almude Hernandez
Neus Cava
Carmen fttrorera

Jaume Fuster
EliEsteban

EilTTTAT PUNT§
Talah 12
Tahh 14
Tahia 15

Vilanova 16
Xulius 16
Talakr 17
Tah¡ra 18

Vilanoa 18
Talah 18
Tah¡ri 19
Tab¡€¡ X,
Reus n
Tahia 21

Tahh 2.
Talah 2.
Talah 2.
Talah I
Talaia 24
Tahh 6
Tahh Zt
Fornent ñ'l¡alah 27
Talah n
Sitges zl

Vilanova 2A
Vilanova 8
Tahh I

Mlarura A
Tahh X

Mlanova I
Vilano¡a n
Talah 30
Xulius fl)
Tahh 31

V¡lano/a 31

Fornent 31

Mlanorra 3f
Xulius Q.

Vilanova e.
Mlanova 9.
Vilarura «l
Vilanq/a 33' Tdrúa U
Tehh U

Vilanqra 35
Vilanora 35
Tahh 36

CE Molins Rey 36
Vihnora 36

5 re. 02
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5()
51

52
trl
54
5§
56
57
58
59
60
61

e.
fr,
et
65
66
6T
68
69
70
71

72
73
74
75
76
TI
78
79
BO

81

e.
83
u
85
86
TT
88
&)
90
91

92
s!
IA
9s
96
97
98
99
100
101
lV

70
r61
79
1Xi
r00
65
18r3

75
97
158
73
157
156
117
173
1n
195
18
141

85
68
148
1(5
90
106
180
54
188
1¿15

116
71

168
146
175
187
99

111

121
18
55
1z7
y¿

r69
6f
110
107
't65

86
91

m
198
177
1S¡

Concepcb Jorba
Felix Barguño
Frances Montianer
Montse Sendra
Fol Masip
tlolors Martos
Joan R.Rosictl
Joan Marti
XavierMartorell
Xaüer Casas
Maroellí Fener
Josep M.Casas
Teresa Bertran
Enric Corominas
UulsaDomingo
Xavier Bascompte
Marta Montoya
Nuria kHos
Lurdes Campins
Damia Perez
Jordi Cortina
Frarrci.BarragÉn
Ramon Marti
Paco Mq¡a
CarlosTonecilla
Agnes Ltados
Nuña Segarra
MartaMoñtane
Assumpta Baig
Encama Grifell
Antonio Ruiz
Juanio lraegui
Albert Garcia
Tomas Nanano
SandraValbjo
Fere Llenas
Toni Prunera
Jaume Mirabent
David Femandez
Jaume Fener
Jaume Barcus
Jaume Esteban
CarmenMcario
Daniel Hemandez
lorenzo Segura
FenanOrellana
Jaume Boronat
ManelDalmau
Ganne Cornes
Eduard Barragan
Ruben Femandez
Em Martinez
JGe L Escobar

Vilarpva Sl
Tahia 37
Talah Sl

V¡hriot/a Sl
Tah¡a 38
Talaia 38
Talaia S
Tala¡a S)

Vilanova 3S
Talah 39
Talah *)
Bama 39

Vilarpta N

UEC Q,
¿to

CEC /B
Tahia 43
Talaia 4

Vilanova 46
Fornent ¿16

Talah 47
Tahia 47

Vilanorra 47
Mlanova ¿18

Tala¡a 49
Tahia ¡tg

Talaia 50
Mlanova 5()
Vilanora 51

Mlanova 53
V¡lanova ilcEc s4

Espaneguera 54
V¡lanova 55

57
Talaia §l

Mlanova 60
il

Mhfrarrca 65
Talaia 67
Bama 68

Mlanova 70
Mlarprra 70
Granollers 72

GE Molins Rei T7

Marc Font
Albert Font
MontseSaldaña
Artur Montaner
Joan illasip
SusanaAguilc
Jaume Freire
Juan Bañuelos
Toni Senso
Oscar Marlin
MargarilaFatema
Pao Gisbert
AlfredTorlach
NuriaJomet

Vilanoya 37

MagdalenaEscala CEMolins Rei 41

Carles Moreno
FemandoCuene
Laura Navano
Nuria Bastons
SergiFerez
Angel Nuñez
NurbPadilh
Mada Planas
UuisaColorna
Merche Marras
OriolFallares
LauraMllas
Marta Bachs
Fere Corominas
Joan Carbonell
MarCarrasquilla
Carme Garcia
Silvia Bordoncla
Ruben Navano
David Lopez
Jaume Llenas
Helena Bec*l
M.PauTalegon
Nuria Bebhi
Albert Fener
Fol Barsus
MonBe Huguet
Benjamin Feña
Cdstina Nieto
AngebVdleio
Uuisa Morales
Rooa Guenero
Maite Selvas
Canre Junma
Maria Dúaz

Cristina Marmol
Marce Ramos
M.GarmenSole

Takna
Tah¡,a

Vihnora
Vilanova

GE Molins Rei 1@
Vilarrcva 198

T7
78
78
95

6re. 02
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44aMARXA CLASSIFIC FEDERATS

ORDRE DORSAL

131
2n
34
4§
5 ¿tg

634
7fr¡
88
97
106
11 47
1240
13 35
14 27
15 49
16 41
17á
182

¿to

c7
36
10
N
I

12
I
17
2.
42
g)
16
t8
9
19
14
24
't5

3
21

NOH PRITIER

krecoll
Jose Alnnzan
RogtrDomir€o
Antoni Segana
Marel Font
CarbsGarciapons
AdriaGalin
Josep Ferret
M.Carme Barcelo
Jmep Planas
GerrerAy,mami
ManuelAlmazan
Alex Sala
Teresa Riera
Merce Garcia
Jord¡ Basmr¡pte
Uuis Domingo
lsabel Rorneu
Cdst Albuixecft
Jonli Can¡ll
HugoLobo
Anton Gomez
Amau Martinez
Ar¡toniOlle
Ardres Almazan
Crarles iloye
)Gvier Rubio
Bemat Feixó
RafaefVerdaguer
Toni Fener
Jordi Planas
Jordi José
lvan l¿zaro
Venanc{ Segues
Nuria Ferez
Albert Arbos
Eduard Pijoan
Cades Mora
OridFedrola

NOII SEGON

Eva Crusat
ToniSeuma
Oriol tucas
Eliseu Oltra
Esher Coll
JuditGaial¡a
BererqerGalin
Marta Garcia
Elisenda Buti
RoserMuda
ElisaTomas
FelipeCaballer
Mabel Gomez
Nuria Cirici
Arnadeu lnghs
Joan Bascompte
Ramon Casas
JoanTolettano
Oscar Gonzalez
JordE Garull
Femin Marco
Teresa ttlontfort
Fere Notlella
Maria Bonet
Joan Solé
MadaUlloa
Glaudia Mesa
J.M.Peixó
MargaCalzada
Ricard García
MartaMla
Maria J.Castro
Mireia Roura
Daüd Segues
Marc Janeres
Lluis Mayoral
Olga Lopez
hrc Rioia
NudaFedrola

EilT]TAT PUHTS

Xulius 15
C.E.Tuareg n
Fomer¡t 21
Tala¡a 26
Xulius 27
Tahia 27
Fontent Zl
Xulius I
Tala¡,a n
Talaia 8
Sanb g

C.E.'linrcg S¡
Foment 38
Blaus tr!
Sants *l

UEG Bama 33
Forr¡ent 34
Talaia 34

U.E.C. Gracia 34
Sants S

U.E.C. Sants 36
C.E.Molins Rei gl

Foment 37
cEc c7

C.E.Tuareg 39
C.E-M.Re¡ 41
Foment 43

Amics Muntanya 44
SeEnanat-trrdlet ¡16

Forn€nt ¿fG

C.E.Ripcill 47
cEc 54

C.E.Tuareg 55
C.E.Espaneguer 59

U.E.C. Gracia 60
Els Blaus 61

UEC Gracia 62
Fornent 65

C.E.M.Hei 71

r9
n
21
2.
I
24
*t
I
n
iB
I
30
31

e.
lHI
u
35
36
s7
38
39

4a MARXA CLASSIFICACIO PER CLUBS

ORDRE
1

2
3
4
5
6
7

NOT CLUB PUilTS
Xulius 7A
Fonrent 81
Talaia &
C.E.Tuareg Y2
Sants 101
C.E.M. Rei 149
UEC Gracia 156

7 re. 02
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44" MARXA
D'ORIENTAGIO

PER DESCRIPGIO
Garraf

¿l¿la Marm «fo*mtació per tles,
cripcilórlV Copa CaMu de llar-
xes Tüniryes Beguhdes; 17 rb
mag dd 20q Gana - can Llulá-
Campers - €ú Caste{lot - fEra
rrd Prix-Cárrtr

El passat 17 de rnarg h ncha
Agn reetcehbrava la¿14" edcft, @
la lvlarxa d&ientació per Descdpci,ó
qle qJest arry sTBvia oqanitrd, corl
en les daneres eOt*ors, per tenes
garraferques, § bé un xic més allur.

rrye SIe ¡a deb dos riüins anys,
nnlt properes al munlipi ülano/í ¡

veins. l¿ q¡rsa e6 desern ofi.pava eoüe
el pobb de Ganaf i h fábrba de ci-
ner¡l de\t¿[ba¡ca, pertanlpnb arf

dos a la comarca del Ganaf itambe
al munft:ipi de §ii§es.

I tan*É corn en les darreres e<F
cbns de ¡a l\larr(a, aquesta ha esÉt
un éxit de participació, la qnl cosa
erssffida[ó rnes. Hi prengueren
part 141 e$¡p§, deb quals 39 opta-
ven per cornpetir a més per h lV

@a CaElana de Man<es Técrftue
Hegula&s. A part de m€rúres soc¡s
de h Tdah tl particinten eqtflrs pte
ffi de 12 enürEb dalEes ooñvlr-

Wes cá4s, i obenáar anlr gran
saü§am¡ó ¡ esperar¡ga que h maio-
ñ treq¡ür eren brnats per gent rnofi

iove- Aixóvabé!

Tot i que
per terres del
Gamaf ja se n'hi
ha let més
d¡na&nanq
aquesta, excep
ció feta dels
trams cqnpre-
scenfelada-
na de
Gampdásens i
ca lArnell de la
Muntanya, es
pot d¡r que era
ga¡rebé toiédta,
i no és tasca fá-
cil, ho rcconei-
xem, de tobar
üocs ermra per'

üep¡tFr a prop
decasanÑai
que valguin una
mica la pena-
Baiñipder
trada felicitem
fequip de recer-
ca pel grapat
dtpre qJe sa-
bem que han
esmergat per

hbar aqu€süa ruta ¡ &l profi s.le
rfhan fiet en bereñci de tc*s plegat&

La cr¡rsa tenia h sorüda al m.
tai duna daceüa de h part uüanÍtra-
da el @e de Garraf, anomenada
Ganaf Farlq i unmpprcdatauto
¡lista per sota s'anara ascenffi sen-
se [eva fir¡s a tocar d casdl" cone
gut per "Ca§ellef, brtifrcació §n¡ada
al cim dun turó damunt del tonent de
Garraf. Fassat aquest ienm§ duna
darüilra, ensesperava el pirnercon-
m, fA D'aq¡l arenca¡a el costenn
camí & can lJ4á, ac[d GBe tamí
de les Costes". que se seguia ü¡rant
m bon tram, a ran dalts marges ¡per
antb carnícaneter- Una esbrn de+
pres, eb equips man«ados ereri "ns-
cditraB pel mnüdador de mobol[es,
§ürat a ran de h Font de h Mata -
I'tinica en aquest camí-. \ál a ür que
fr ¡ les aó¡erténcies i e§'aklarufrsf
pel terna de les rno0dlles $¡e rots
recordem hi va haver fany passat,
aqrest any, tot i h benevdenga i la
fansigkia {frs rbl teghrert, aixü
sí-, encara bren 10 eb eryips pen*
lilats per no conflh h nonnalit¡a

Passat aqud conüd ets equips
anbar¡en ben avht a can LI4á, un
OeS possUe srpheaneñsi sn ú.¡
alSú, del rnonestirde Senf V¡srq @
Ganaf, ñns ara peñ sense localiüzar,

corn ens agli:a en Viceng CaÉone[
en d ser¡ dmrnerilai relal üacil¡taü

ab mar¡r*rsen friaf,hrla narn-
Darail h rnasia de can Lirqá, caml
de pas enüe Garraf i Val§rassa, td
havia §rh¡at el conüol B i es dspm-
vade 5 mirutsdedescars-

tlaquí es continuaa per camí
cimentat i s'aconsegr¡h una collada
don es pd atirar toüa la plana de
Garf«lásens fts al rnr, ma esplén-
drh panorámia us ho asegurem,EErr,á,tuspE§§8,, g*dwd W.tu: F-@

I re- 02
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M&s&&b)(w tubMtu:F-@6E§

Añú&an Lh/{¿ tu:EGasas la tuni b * @ntuul & rc a b ffi & b W- tu F. @

Ars¡n LlqJáli rEd ontd& fb{o:ECasas ncaserfu éGaryúÉÉertÚ ü ld el @N C i ñndzÉnl&fsECas§

I+Úga & b Al,,iá tb crrgÚ *tMa-ñdorEGssss
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Aa¡*rd bb rrtnbnF N ¡aelñ*ol O.tuF-b* A @nnol E rH dd &r, del M- tu: F- Cffi

Wtún iffi tb & cosúa- FbrD: E C€sr§ M d€l Wstuabfuú aniü dDo6a frb'ECes

,e frs aiilb§ & C€r4pdásrs anb d d Mt wtqd" Fe E @ Prwb ,Gtundariol F.tuF. @

ol G a r*a d tulú, er gfi n A ú & b Wn {271 n)- Fñ: F. C* A @nídÉeúEitffid ñ¡t,é W.fu F.@
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en ües dals. Llá§ima que aq¡efl dia
h v[sibtrtat no era al HIt per cer[ ¡

d Erps anerqna pffr Abare da-
Éara Canpdásers, psü, * equtr
m poden búr § no volien pmsar
de flarg pd h 1, un pas amagat en
t¡n mni¡H baiffir ga¡rebé paral-lel
d Ení cinenüat I bt ¡ bs ¡nd¡(rui-
ms de h *scrp¿*! 8 eqrir se'l
yan tdal...- Devien inürirque s'arc
tava el coflüd de fmmorzar iürarcn
pd dret per b f¡i*a fts a CarpcEsts!

EIcorüd C€üad@rüol de fee
rnorar i si[¡at en d rnagnífic caseriu
de Car@*ns. Aquíels equips te
nEn 3X, mfrT¡b per poür-se ms enF
parc de pam i rt¡ aoorparpts dul
c&t'óffi merüe repcarcn i nS-
raven eb erfums, m eflpament que
irdoucases, capdh* fany f 85$,
reciüia, q¡aáBs, c.ps, ristema ¡ Er-
]Bs, a partde b bre de rnes de 10
midetraúiórcrBica

Es deixava Carp&ers i per
bqa Ésfa es fei¡¡ cap a ca fAre[ de
h MurEya pmantabars percan
ffirtes orclloA*rhr¡ers
deh$rd hi tnvh farnagah[del Pas

I i poc rnes eruhvat per can Hobert,
iarüé dlaca h Ba&úa A Ca fArdl
H tn¡k¡ d Conüol D. El m$imt, tam
bé notat¡b, oonsh dm 6eriu qle
d conpon la velh r¡asia i la esa
ser¡pÉl dd s. XX. Unabre de car-
,€us arengltrats' qrc a§tms §hrcn
er¡tre eb s. X al XIll, É fenfarb pd
ptinerpis de h ma*L Algrms e$¡hs
van serEslirnonb mente mrbn per
aqrests rodab él naixernent dun
ofetaa fet que pñqva prodi¡raF
gus nüuüs de rcúad en d seu hora
ri Ga rrnlt nenal F¡ns i m eris
han rft SJe abú eb noeües equips
de omüd va vobr aluldarfent de loo
n¡arluld..-

I deca fArne[ iilinelali caruia¡a
avi€[ de decorat per seguir uns mnF
oh nti¿dols i farcib de rasders i r¡e
ge*nÍó asnili:a per §hnr-e mdt
a pop rftls per¡yaqn¡s de la ffi,
frrs assoür eb 237 m sobre d n¡\,8[
dd ma4 punt m es üoba d Casteüot,
eses poesüernent dd segle Xl, ailh
@I o bñe de $¡aih, ¡ fioc e6tr&
tÉf¡c del sfiol E. lúagnmq¡es Yit¡-
Es sobre h ooGúa marAina ¡ @1e8
propers ¡ fenbrn nnrilanysrc

Es deixata d Casblot i per sen-

deror¡s rocalloec i despr& per bosc
i canps cmreats s'anava a Eobar la
cruila dd camí de Carpdáser¡s a
Garrd, on h¡ l¡avia si&¡atd s¡t¡ol F.

Abans perü s?¡avftrn de tobar eb pae
sos 3 i 4 r¡iEats un passat m brn
de cah després durs tdHocq i un
alüe, d mes p<ren{c, a ran duna an-
Qa rr.rassa o ela de peüa, qgq
&íerlen¡m enfiés que el rn€s dfícil
de bcafüEr perqué h deso!rciti no
ho Éúa prou entenedor. U ¡ així, ¡

arü mésomenys n['rf,Jüs €srnersG
en la lmfitzactl de la cabana, ffi
horn arriH fr¡a[rBnt a la cn¡ita es-
rnsüdA plrrtdes del Wal e§ rnar-
¡€dorspoden conbrgarde lft.ny d
cor¡ag,rt 6eriu de CampGsers m
tantiensrrr¿d.

A paflir daquí eb equüE yiratert
tleckftlament cap a llenant perafllic
i amde camí cap a ura fundaffi i
rbspés persÍd puftdor, d ve{ €nú
Oe CanghsensafEradd Prir¡r, co.
neguthrÉé pel tamídd rnd(odel
Ref (aneu a saber a qri feia rffir
d¡L--) frrs anbar a dalt de ffi, a tEra
dd Ptkr, m tú harkrd perr¡ilim con-
üol, el G, i aquí s'amnseguia h offi
da rnilirna al@a de la marn den-
grwr¡, Z7O m alt G¡ans panoami-
ques de fenbrs rnassíi¡ ganñnc i
la planafirsa la@- frrü, rd hs!
d Enps ha anatenp:liuant¡ ebdar-
rcrs eq¡¡ns i eb mnüoladors tnri de
fureb darels qdómeüessota bphr.
FL.. De fEradd Hbes reoJperar/a
al cap durn effina d camí de can
Uuga a Garraf, d mateh que s'havia
H en sentit inves iar4 doncc baF
¡«ador. Es brnaea a par per h d*
rianaonstli har&rüobdd @ilüdA ¡

araMenconhlH¡darrer
aHls darrh no¡snenfi d prnfi tffij
elacn*¡nda, ah@deGard
FarkA&ya a¡xíh nosüe 44' iiar-
n dotisücú per Desofrxiii, tn be
nic rccoregut per mntanya i toq¡Be
sar, aspra ¡veñh ahor4 ¡anan dé
perpsegats abocats al rnar, fiorls
de bnrq tonnní i fadgoles qte enüe
üeniaunffinen ferbrn. t n¡t¡F
rad afacfiu i ¡tirnmrcsq aspffu, ¡ n¡det
o¡ndl de v# rn**§ i ¡rhres hi#
ric, i q¡e us reo(xrE r€rn de rEpelir
en un dadaridEfan «bpúr¡a¡erao
rdor.

Oorn en eb dares any§, ho ftem
de d¡r ¡ potser és cert bona colla
de${rs eOs han frt arhr q¡e h

múliana horüb cabuh«üa és rnssa
Ien0a Fh¡em é Ei-tn ben err cor¡>
G, ia lp ver€rn cfir fany psat ¡ es-
per€rn $¡e eri d proper edigui bt
més encertat H qrc fa a h punü¡a-
c*i dets equfts h€ñr de dir qrc no
nhi va has cap «le desq¡afificd. De
tuB plega¡s' I m ran passar pd corr.
üol de Fas 1, ¡ 2 eq.Qs no van pas-
sarpel conüol de Pas4. ftr h resfia,
¡ pd que neltses sabern, ffi dd
terps ftrsegur ¡ h pft¡ir¡ de rhnera
lmra" tot arü prou bé i h rna¡otül
dequhs van q¡erhr conÉnts de tti-
nenad.

EI recoilegutel erade 1t¡10
km ¡ el Emps dchl *ld en 3 h
tf 30f', (tr¡e §,rrr* a th 

" 
dB Emps

neuüafiAt dmaren un to&al de 4 h
17 {f . Lesmilpneshorfuiesanaven
de 3,trt l«m,h h nÉs baim a 4,@
ltm,ñ la rn6 r@. La pluts ra Ér
q¡ees rccñsir eb paüacotsé tar-
dbada tan de gessa corn es va p<>

der i eb eqdps anaran marrent en
coü(e o úen cap ab respecfirs [m
de gooedén¿*¡- Una bora mfla m
ba h G6h arb m üerp corrcerEi
aCan Eede h Phna, popde Sant
rursdeRbeesn fanypassat

No w*tiem adar apesta resr
senya sense flffiar d no§üe agraü-
rnenü s¡noBr a bB els eqrips pertir*
panüq h sra p€sénda, arry rere any,
ers dona fuÉn i entshsme peru>
tix,ar oearfur[ aq¡esbs o¡ses de
ru.ntanya qJe aiuden a més de tes,
fure lísb a omdxer i a estinar fer.
brn naürral. Agraim€nt spe hrn ex-
terx*¡, nocal dir-ho, abt d perwnal
desflegat de h nÉa prüfia agnpa.
c*l Cre lbia de conúol i organúEadat
a bús * n¡'veb, i tarrÉé ab esta-
&nils de tss mas¡es i de la firrca m
s'Lt*rava h tauh de sorüda i eq{r
hfrrráb t¡¡e ens han donat bb§
bs hcñaüs RaonÉi,cment * eq Te
de la Creu kg i cases comerciab
AI(o, UELM I @PISIERIA FAL.
6qr¡e ss han donats.port, a part
de b ineslirnabfs col.laüoracióde 1a
Cúd,@aéhreMrn

La nosfra Hiitadó ab equir
S¡anyadors ¡ el des(¡ de seguir ve
¡ent{c a !06, i nÉs, en arrys vF
n€nts.

BüEaForgÉ
&t¡p&llrres

4rc. O2



Fax 93 894.15.82

PRESSUPOST

7etu
# Bq4 oz24

81,00 €
74,52
102
36,06

72r'|2

365,7 Euros
Cost Total §errci

En cas d'acceptar el püEsupost cal tornar-lo signat

Vilanova i Ia Geltrú

Sitges,s onze deg::-2002{1-09

Sig natu ra,

NOTA:E1s 2 socorristes sortiran juntament amb lrescombra' és a

darrere de tot.
Lraobuláo.iá t"-¿. fer e1 recorreS,ut previst(can l,l'UEA,

dásens, cá ltA¡nell).Una veg¿la hagi passat tothom per ca

rooandrá a Canpdásens fins l t hora de tornar a Garraf '

ffi

ltTE¡vCio'
dir,

Canp-
I I Ame11,

{
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Coet Homologf per Greu Roja Catalunya- 
Any 2OO2 lZ? 4t -to 84

(fr.ru"nd,
DIRECCIÓ PRESSUPOST: DESCR|PqÓ STNVT¡:
§r. §alvrdor Bslchi
President Agupació Excursionista Tdaia
C/ Comerg ,4

08E00 Vilanova I lr Gettrú

Marxa d'rient¿ció

Cost Fifia §ervei :

Cost Coordinació Hora
Ambuláncia hora
f Socorrieta

2 Socorrisbe

81,00 €
12,42 € X6hs =
17,00€x6hs=
6,01 €XGhg=

*¡IñÉ
6,01 x2x6ha =

V. Carbonell




