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REGLAMENT

L'AGRUPACIÓ EXCURSIONISTATALAIA organiza la XLVI Man<a d'Orientació per Descripció,
puntuable per a la Vl COPA CATALANA DE MARXES TÉCNIQUES REGULADES.

!NSCRIPCIONS
Podran participar a la Maxa tots els socis d'entitats amb llicéncia de I'any en curs expedída
per la FEEC, els posseidors de llicéncia de la FEDME o d'altres federacions de muntanya
estrangeres adherides a la UIAA, encara que no puntuaran per la Copa, els posseidors de
llicencies de Federacions amb conveni de reciprocitat amb la FEEC, encara que no puntuaran
per la Copa, i els menors de 17 anys que pertanyin a una entitat associada al moviment
Azimut. Per tot aquell participant que no s'ajusti a les condlcions anteriors, la organització
emetrá una llicéncia temporal de la FEEC, amb validesa pel que duri la prova, encara que
no puntuant per la Copa.

Els equips estaran formats per a dues persones, en el cas que un dels components sigui
menor de 14 anys l'altre haurá de ser un adult.

Les inscripcions es podran fer al local social de la Talaia, carrer Comerg 4 de Vilanova i la
Geltrú, delS al 19 cie marg de 2004 cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 delvespre.
També s'acceptaran les inscripcions fetes per teléfon o per fax.

A continuació de la sortida del darrer equip participant a la Vl Copa Catalana de Marxes
Técniques Regulades i després d'un període de temps adequat, es donará sortida a tots
els equips que no participin en aquesta, als quals no s'exigirá la Llicéncia Federativa, encara
que és aconsellable que la posseeixin. Aquests equips tindran una classificació própia. Els
drets d'inscripció seran de 9 euros pels socis de I'A.E. Talaia, pels posseidors de la llicéncia
de la FEEC o de llicéncia de federació amb conveni de reciprocitat amb la FEEC, i pels
menors de 17 anys que pertanyin a una entitat associada al moviment Azimut, i de 12 euros
per la resta (no está inclós el cos de la llicéncia temporal de la FEEC).

l-organització oferirá I'esmorzar a tots els marxadors.

SORTIDA
La sortida será a la plaga del Pla del Penedés. El primer equip sortirá a les 8 del matí. Si
algun equip es presenta amb retard respecte a l'hora que se li havia assignat, se li donará
l'ordre de sortida que determini l'organització.
L'equip organitzador de Ia marxa de I'A.E. Talaia podrá decidir sobre qualsevol contratemps
que pugui esdevenir a la sortida, si s'escau, l'endarreriment horari, l'ajornament o fins i tot
la suspensió de la marxa per causes de forEa major, circumstáncies que seran comunicades
a tots els participants amb la major agilitat possible.

EOUIPS
Tots els marxadors hauran de dur motxilla i el distintiu d'identificació que els correspongui,
sempre en lloc visible. Un cop formalitzada la inscripció només es podrá canviar un component



de l'equip abans de la sortida, si préviament es comunica a l'organiüació i aquesta accepta
el canvi.

DOCUMENTACIó
El dia 20 de marg, després del sorteig es lliurará als representants de cada entitat la
documentació i els distintius d'identificació corresponents als seus equips. Aquest material
també es podrá recollir abans de donar la sortida el dia de la Marxa.
La documentació lliurada consistirá en :

1. Tots els fulls descriptius de I'itinerari.
2. Elfull de ruta on els controls puguin anotar-hieltemps de pas.

3. Un mapa de la zona.
4. El reglament de la Marxa
5. Dorsalsd'identificació.
6. Taula de transformació horária.
7. Relat complementari, histórico-geográfic, de la zona i I'itinerari seguit. (Es lliurará a I'arribada).

PARADES
Les parades i eltemps 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 la pérdua de temps per marcar els horaris. En cap cas es concediran
neutralitzacions extraordináries de carácter particular. Si cal, per al bon desenvolupament
de la Marxa, I'Entitat organitzadora es reserva el dret d'alterar les ja previstes.

CONTROLS
A més del de sortida i del d'arribada, hi haurá uns controls identificats amb una lletra on
s'anotará l'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 tant no hi haurá cap minut de neutralització.
Els controls faran I'anotació a mig minut vengut segons consta a la taula de transformació
horária. El control no fará I'anotació mentre no hi siguin presents els dos components que
formen l'equip. En els controls de pas no es marcará elfull de ruta sija hi consta el pas
per un control posterior. Els controls s'aniran tancant a mesura que l'equip escombra de
l'organització hi arribi.

PENAL¡TZAC¡ONS
Cada mig minut d'avangament o de retard entre l'horari efectuat per l'equip i l'horari oficial
es penalitzará amb un punt. [omissió d'un control de pas será penalitzada amb deu punts.
En el cas que algun marxador no porti motxilla, l'equip penalitzará amb 10 punts.

DESOUALIF¡CAC¡ONS
Será motiu suficient de desqualificació :

'1 . Efectuar anotacions o esmenes en el full de ruta.
2. Alterar la composició de l'equip durant la Marxa.
3. No passar per un control dels identificats amb una lletra.
4. Realitzar el recorregut de la Marxa, total o parcial, abans de la sortida oflcial de l'equip.



5. Canviar de lloc o amagar les marques posades per l'organització.
6. Portar objectes sorollosos que puguin molestar els altres part¡cipants.

7. Demostrar conducta incívica i produir danys a terceres persones, objectes o entorn.
8. Endarrerir-se fins ésser atrapat per l'equip escombra i donar mostres evidents de
no tenir coneixement del punt de l'itinerari on s'está.

cLASSTFTCACTó
La classificació s'establirá pel total de punts comptabilitzats a cada equip, de menor a
major. En cas d'empat obtindrá una millor classificació:

1. l-equip amb major nombre de controls realitzats amb el temps exacte.
2. t-equip que tingui més controls amb un punt

3. L'equip que tingui més controls amb dos punts i així successivament.

RECLAMAC¡ONS
L'organització posará a disposició de tots els participants el Llibre de reclamacions de la
FEEC, únic válid. Les reclamacions seran resoltes, si s'escau, per un jurat format per un

membre de la organi2ació, un representant del comité de maxes de la FEEC i un marxador
escollit per sorteig, sent la decisió d'aquest inapel'lable.
Un cop acabada la marxa es confeccionará una classificació provisional, i durant un període

de quinze dies es podrá presentar reclamacions a aquesta que seran ateses per l'equip
organitzador. Passat aquest període la classificació passará a ser definitiva.

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

REPARTIMENT DE PREMIS
S'efectuará un dissabte amb un máxim de quatre setmanes un cop finalitzada la Marxa.
Es comunicará a les entitats excursionistes federades participants el dia del repartiment.

DISPOSICIONS FINALS
El mal temps no será obstacle per a la celebració de la Marxa.
L'Agrupació Excursionista Talaia no es fa responsable de cap accident o danys que rebin
o causin els participants, que no estigui inclosos a la llicéncia esportiva de la FEEC.
Qualsevol altre cas no previst en aquest reglament será resolt per l'equip organitzador de
la maxa, el qual disposará del suport técnic d'algun membre del Comité Catalá de Marxes.

El fet d'inscriures a la Marxa comporta l'acceptació del present Reglament.

Aquest reglament ha estat homologat pel Comité Catalá de Marxes de la FEEC el dia 15

de decembre del 2003.
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A. E. TALAIA

XLVI MARXA D'ORIENTACIO PER DESCRIPCIO
VI Copa Catalana de Marxes Técniques Regulades

Comarca de l'AIt Penedés 2l de mars del 2004

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

Notes:

1) EIs 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 el temps de

descans, tot indicat al final dels fulls de descripció.

La marxa s'inicia a la Plaga de Catalunya del Pla del Penedés, a la cantonada del

Restaurant Poliesportiu.

Deixant darrere nostre laplaga i el restaurant, girem a l'esquerra per carretera asfaltada en

direcció a la sortida del poble i als pocs metres ens separem de la carretera i continuem,

cap ala dreta, per camí ample i planer. Trav'essem un c¿rrer i seguim endavant. De seguida

deixem una altra branca de carrer enquitranat, a la dreta, i també les darreres cases de la

població i un mirador, i girem cap a I'esquerra. Davant de dos bons exemplars de plataners

fem una davallada cap a una propera carretera. A l'esquerra deixem una font d'on brolla

un bon doll d'aigua.

Creuem la carretera i seguim per la vorera esqueffa en lleugera davallada. Passat el km 2,

que veiem indicat a la dreta, deixem una entrada i sortida del poble, i continuant uns

metres per la mateixa carretera, que ara puja suaument, girem tot seguit a l'esquerra

seguint un camí ample i planer que travessa un rasot. A l'esquerra, al costat d'uns pins,

veiem una antiga creu de terme.

El camí revolta. A banda i banda tenim conreus de vinya i a la dreta deixem uns camins

que van entre camps. Aviat albirem al fons la torre d'una masia propera i darrere seu un

bosc de pins.



Davant una crui'lla de pistes, on hi ha un pal amb senyals de GR i PR, girem cap a la dreta.

El camí pista continua ample i s'enclota entremig del bosc. Creuem una fonda i ombrívola

torrentera mitjangant un pont i eI camí inicia una lleugera ascensió. En un revolt deixem

una branca a la dreta que va a unes vinyes. Continuem ascendint ja cada vegada més

propers al mas que hem albirat fa una estona. Passem entremig d'una filera de xiprers,

deixem uns camins a banda i banda i arribem a un lateral de la finca principal i davant de

la masoveria.

Un cop passades aquestes dependéncies trobem una crui'lla. Deixem la branca esquerra i

continuem per un camí molt recte, lleugerament pujador, entre conreus. A la dreta veiem

una barraca. Travessem un rasot amb canyes. Poc més endavant, en un altre rasot i

canyissar a la dreta, deixem el camí que seguíem i retombem pel costat del canyissar. A

l'esquerra tenim vinya, la qual anirem resseguint durant una bona estona tot voltant mentre

que a la dreta ens queda una fondalada.

Pocs metres abans d'arribar al final de la vinya, girarem sobtadament a la dreta i seguirem

per un corriol entre la vegetació, bastant malmés-, {u€ travessa la torrentera que teníem a la

dreta. De seguida sortim a camp obert i continuem per camí herbós, entremig de vinya i

ermots, de cara a llevant.

Desemboquem en un marcat camí carreter que seguim per l'esquerra, flanquejat primer

per oliveres i ben aviat per vinyes. Poc després deixem aquest camí a frec de vinyes per

girar a la dreta, seguint-ne un altre, més ample i planer, al costat d'un canyissar.

Empalmem amb un camí que ens arriba per l'esquerra i tot seguit travessem una carretera

davant el km 4, fent cap auna esplanada davant de dues grans finques, una de les quals és

habilitada actualment com a allotjament rural. (Davant la fagana principal de la segona

f,rnca, passada la reixa, s'hi pot veure una antiga capella dedicada a Sant Jaume).

Deixem darrere nostre la carcetera i seguim fent camí tot vorejant aquest conjunt

d'edificis, gue ens queden a la dreta, per separar-nos-en de seguida, al mateix temps que

deixem t¿mbé el camí a la dreta, que retomba, i continuem a frec d'unes bardisses i

paral'les a uns pals de línia telefonica. Al davant veiem una casa pintada de color granatós.

Travessem un rasot i girem a la dreta. Continuem amb bardissa a la dreta i vlnya a

l'esquerra. El terreny és tou i planer (en segons quines époques s'hi poden veure moltes

petjades de senglar).



Es desemboca en un ample camí, al costat d'una fondalada. L'agafem en direcció a

l'esquerra i la casa esmentada. Immediatament es fa cap a un altre camí ample que va a la

carretera; nosaltres, peró, girem a la dreta, travessem tot seguit la fondalada i la deixem a

la dreta i darrere nostre i enfilem un camí ample i pujador, al costat d'una vinya que tenim

a la dreta.

Creuem una línia eléctrica d'altatensió i una altra de teléfon i enllacem amb un revolt de

camí que va a sortir a una carretera propera. Rebutgem novament la ca¡retera i continuem

en sentit cap albosc, per camí ample, entremig de vinya. Davant nostre tenim una pineda.

El camí retomba al temps que creua una fondalada. Un cop creuada aquesta i passat un

primer i marcat revolt, entre vinyes, deixem el camí i n'agafem un altre, t¿mbé pujador, a

l'esquerra, entre pins i altre tipus de vegetació.

Enllacem amb un revolt de camí que ens arriba per la dreta i continuem ascendint entre

bosc durant una estona. Al mig d'un revolt, deixarem aquest ample camí per girar a

l'esquerra seguint un corriol molt fressat i pujador.

Fem cap aviat a una ampla pista des d'on s'albira una magnífica panorámica de la

serralada montserratina i poblacions properes de la plana penedesenca.

Un cop a la pista girem a l'esquerra, i la seguim, ampla i planera, entre conreus de vinya

básicament, alguns ametllers i trams de pineda ombrívola. Més endavant, a l'esquerra, ens

queda una cisterna. A la dreta continuem gaudint d'una magnífica i oberta panorámica.

L'ampla pista retomba resseguint coffeus de vinya i,nosaltres la deixarem per continuar

per una branca de camí també ample i planer peró herbós, en direcció a uns pins propers.

El camí de seguida s'estreny i esdevé un sender carener, herbós i flanquejat sobretot per

gatosa, bruc i romaní, un xic confiis i amb senyals evidents d'un desbrossat recent. Cal

estar atents als senyals de l'organització i tenir com a punts de referéncia uns bonics

exemplars de pins pinyoners mentre anem davallant.

El senderó s'acaba i arribem a un camí ample, a la vora d'una vinya, i de seguida es fa cap

al costat d'una antiga creu de terme, tocant a una carretera.

Creuem la caretera i, un cop a l'altre costat, enfilem un camí davant nostre, ample i

pujador, que de seguida retomba i continua enlairant-se mentre ens pennet d'admirar

encara l'espléndida panorámica, a la nostra dreta, de les serralades de Montserrat, de

l'Obac i del Montseny com a més conegudes.



Deixem una branca de camí a I'esquerra i continuem pujant i retombant. Després

d'enllagar novament amb la branca que hem deixat el terreny es fa més planer i sempre

entremig de pineda. Deixem de banda més d'un trencall de camí que mena a les vinyes.

A l'esquerra del camí veiem una barraqueta i una extensió de conreu de vinya. Finalitzada

la vinya el camí s'endinsa de nou al bosc. Deixem, a l'esquerra, un parell d'amples

branques de camins, i poc abans d'entrar en una clariana poblada de farigoles, girem a

l'esquerra per un ample camí al peu d'un pal de formigó on es llegeix Chateau Leon, on es

veu una fusta clavada al mig i una ratlla vermella més avall. És un camí carreter boscá,

que deixa a má dreta quatre grans pins i tres pedres de regular dimensió.

En una petita clariana el camí esdevé herbós i es bifurca. S'agafa el de la dreta, més

ascendent.

Un xic endavant el camí es desdibuixa i queda tallat en un petit barranc; així doncs,

agafarem un corriol a má dreta que hi ha uns metres abans i que entra en el bosc amb sól

de pinassa. Després de planejar una estona descendeix fins a una altra clari ana i surt del

bosc, d'on es comenga a veure una bona panorámica. EI corriol acaba en una clariana més

gran.

Continuem en la mateixa direcció peró retombant marcadament cap a l'esquerra i

descendint pel mig d'oliveres; es passa entre dues, la de la dreta a tocar amb un barranc.

Es fa cap a una forta baixada de la timba per camí terrós i pedregós, el qual, uns metres

més avall, gtra a la dreta per pendent més fort fins acostar-se a l'inici d'un fondal que ha

de restar a má esquerra. El seguim mentre a la dreta hi tenim oliveres, per finalment

deixar-lo tot seguit girant a la dreta, ara planejant entre oliveres i ginesteres, fins arribar

vora un altre fond4l que s'inicia a má dreta.

Es va baixant suaument per camí més marcat fins arribar a una caseta amb teulada de teules,

caseta que ha de quedar a má esquerra. Es continua pei camí d'accés a la caseta. A la dreta

tenim la fondalada. El camí retomba a l'esquerra i baixa per só[ erosionat paral'lel a un

altre fondet que baixa per la dreta, fins desembocar en un camí transversal.

Aquest s'agafa a la dreta pel damunt de f inici del fondet. Unes passes més i es deixa a la

dreta un dipósit d'uralita situat sota una olivera; després s'ascendeix un xic. Dalt, el camí

gira a l'esquerra i ptaneja i retomba a la dreta fins desembocar en un alüe camí carreter

transversal.



Seguim aquest darrer a mi dreta. Al poc se'n deixa un de descendent, a l'esquerra, i una

caseta amb teulada d'uralita a la dreta. Un pal de Chateau Leon resta a la banda esquerra i

quatre oliveres escapgades a la part dreta. Darrere seu s'observa tota la [argada de la

muntanya de Montserrat.

En una bifurcació, escollim el camí de I'esquerra, més planer, el qual passa entre oliveres.

Es descendeix una mica per arribar a un tercer camí transversal, que haurem d'agafar a

l'esquerra. Iniciem una davallada suau; a dreta i esquerra tenim oliveres i vinya. Deixem a

l'esquerra uns camins entre camps.

A ran d'un tram de canyisssars és probable que trobem el camí entollat. En aquest cas es

recomana passar per un tram més elevat, paral'lels, al costat d'una filera d'ametllers, per

tornar poc després al camí ja en més bon estat.

Sense fer cas d'alguna branca de camí que va entre camps continuem de cara a un proper

mas.

Abans d'arribar al cos principal de la finca, deixem el camí i girem a la dreta, també per

camí ample, i passem pel costat d'un antic celler mig enrunat que ens queda a l'esquerra.

Continuem fent via arrambats a una vinya que tenim a l'esquerra; ala dreta també hi tenim

vinya, peró separada del nostre camí per una rasa i arbres. A prop d'una torre de línia

eléctrica girem a la dreta entremig d'un canyissar i, tot deixant el camí, fem un revolt pel

costat mateix de la torre, que ens queda a l'esquerra; passem per sota la línia d'alta tensió i

continuem per camí que planeja entre canyissar i ermots.

Passat un breu tram de conreu de vinya a la dreta, tornem a creuar un canyissar, després ve

un conreu de presseguers i de seguida girem a la dreta passant per entremig d'aquests

fruiters, direcció a ponent. Al final dels presseguers, girem en angle recte a l'esquerra,

enkemig de les darrerres fileres d'aquests arbres, direcció sud-oest.

S'acaba el camp de presseguers i continuem sense perdre la direcció que seguíem per camí

ample, entre conreu de vinya i algun tram de canyissar. Travessem un rierot al temps que

desemboquem en un camí-pista forga ample, que agafem cap a l'esquerra. A l'esquerra

tenim més canyissar i ala dreta vinya. El camí fa uns marcats revolts a dreta i esquerra, el

darrer alhora que creua una riera, i es fa una mica pujador. Pocs metres més endavant,

deixem I'ample camí que seguíem per agafar el primer trencall que üobem, a l'esquerra,



que també és ample i planer. A l'esquerra tenim vinya i ala dreta una petita rasa envaida

de vegetació al costat del marge.

S'acaba la vinya que tenim a l'esquerra i entrem en un camí de pas banat per una cadena.

La banda esquerra és flanquejada per pins; a la dreta continua encara un tram de vinya i de

seguida ens endinsem plenament en un bosquet. Així que hi entrem deixem una branca de

camí a l'esquerra. Poc més endavant, i també a l'esquerra, veiem unes grans naus

d'elaboració de cava. Arribem al límit del camí tancat per la cadena. Travessem una

carretera enquitranada i anem a passar per entremig d'una filera de xiprers, en direcció a

un proper mas. Arribem davant lafaganaprincipal on podem llegir el nom d'una coneguda

firma de cava i el rétol d'una série televisiva que va fer famosos i mai com aleshores

visitats tots aquests indrets penedesencs. Dintre del tancat del mas s'hi pot veure també

una bonica i antiga ermit¿.

Deixem tot aquest conjunt d'edificacions darrere nostre i continuem per camí ample, avall.

De seguida passem pel costat d'una altra propietat, que ens queda a l'esquerra i continuem

per camí ample, direcció sud-sud-est, entremig d'arbres.

Abans d'arribar a prop d'uns magnífics exemplars d'atzavara de l'esquerra, el camí

bifurca i girem agafantla branca dreta,més ampla. També aquí veiem bonics exemplars de

cactus, grans atzavares i figueres de moro i alguna balma.

L'ample camí fa uns grans revolts. Tornem a veure algunes baumes en el marge dret. El

camí va davallant i guanyant frondositat.

Creuem una riera i passem a l'altre vessant per camí ascendent, encara ombrívol i boscós.

Sortim del bosc i el camí continua ara entre camps de conreu. Travessem un oamí i

continuem sense perdre la direcció per un terreny més herbós i no tan marcat entremig de

vinyes.

Al final de la vinya trobem una rasa. Ens desviem una mica cap ala dreta i baixant per uns

graonets creuem aquesta rasa i continuem per camí llaurat. Deixem la rasa enrere i

arrambats a uns pals de límit de vinya recuperem el camí. A l'esquerra ens queda un

profund fondal. Ara s'albira, no gaire llunyá, un espléndid mas, que la série televisiva

esmentada abans va fer molt famós i que ben segur molts dels caminaires recordaran.

Resseguint les vinyes properes que precedeixen aquest mas, s'arriba de seguida a l'entrada

principal. Entrem als jardins i ens acostem a una taula rodona de pedra.



Continuem l'itinerari travessant els jardins de la finca pel costat de la piscina que tenim a

l'esquerra i sortint per la porteta del fondo dels jardins. Baixem unes escaletes i recuperem

el camí, ample, que va resseguint els murs d'aquesta espléndida finca, que ens queda a la

dreta.

Abans de finalitzar els seus murs, deixem l'ample camí i baixem per unes escales per

continuar paral'lels al fondo d'una riera mentre anem davallant fins a creuar-la, molt a

prop d'una font i d'un pont.

Passem a l'altre vessant i pel costat d'una portella i anem ascendint fins a recuperar el

camí ample, que seguim cap a l'esquerra, entremig de pins.

El camí fa un pronunciat revolt davant de dues rodes de carro; aquí el deixem, travessem

un parell de rasots i pugem fins a sortir novament en terreny obert, i girem a l'esquerra,

resseguint uns coffeus de vinya que ens queden a la dreta. En alguns pals de línia

telefonica veiem senyals de PR.

El camí, ample i planer, va giravoltant entre els conreus. Ampla visió sobre els termes

penedesencs i més llunyana, altre cop, la serralada de Montserraf. Anem, sempre entre

vinyes, de cara a una població propera.

Travessem una carretera enquitranada i continuem endavant en el mateix sentit. A

l'esquerra del camí veiem uns rétols indicadors. Més lluny, també.a l'esquerra, unes altres

caves i al costat del camí un pou.

Passem pel costat d'una casa que ens queda a la dret¿. Després d'un tram de camí

atrinxerat, i bastant més endavant, ens queda també a la dreta un gran dipósit. Passat

aquest, creuem una carretera i continuem endavant. A la dreta veiem un rétol indicador de

diferents direccions.

En arribar al primer bloc de cases que tenim a l'esquerra, girem en angle recte cap a la

dreta refent així el caní d'inici de la Marxa i arribant finalment a la Plaga de Catalunya

davant el restaurant Poliesportiu, on aquesta es dóna per acabada.
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Mitjanes hori¡ries:

De la Sortida al Control A:

Del Control A al Control B:

Del Control B al Control C:

Del Conhol 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 al Control I:

Del Control I a l'Arribada:

Al Control E:

Al Control F:

5,08 km/h: l,4l m/seg

5,04 km/h:1,40 m/seg

4,69k<rn/h: 1,30 m/seg

4,25k<rnlh:1,18 m/seg

4,54km/h:1,26 m/seg

5,02kmlh: 1,39 m/seg

4,86 km/h: 1,35 m/seg

4,97k<rnlh: 1,38 m/seg

4,63k<rn/h:1,29 m/seg

5,28 kmlh :1,47 m/seg

Poc després de la Sortida es donen 2 minuts de neutralització per beure aigua d'una font.

Al Control B: 30 minuts de descans per esmorzar i fotografiar

5 minuts de descans i,per fotografiar

5 minuts de descans i per fotografiar

Al Control H: l0 minuts de descans i per fotografiar

Al Control I: 5 minuts de descans i per fotografiar

Passat aquest control es donen 2 minuts per beure aigua d'una font

Altres dades a tenir en compte:

- El marxador trobará aigua per beure als Controls B, E, F, H i I. També en les dues

fonts que s'han esmentat més amunt.

- Segons el reglament, en cada Control sense parada de descans es concedeix I minut

de neutralització per marcar els horaris. Tal com s'ha dit, en les dues fonts hi haurá

2 minuts per beure aigua.
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Presentació de la Marxa

Una vegada més, hem escollit organitzar lamarxa
un xic allunyada de casa nostra. L'edició de l'any
passat a Castellví de la Marca fou prou satisfactória:
hi participaren un total de 133 equips, dels quals 49
eren federats i optaven també per la V Copa Catalana
de Marxes Técniques. Molts equips, que representa-
ven 15 entitats excursionistes foranes a més de la
nostra Agrupació, la gran majoria joves i molt joves,
a més dels habituals. Aquesta bona participació ens

ha esperonat altra vegada més a seguir lluitant per
aconseguir any rere any la nostra Marxa del mes de
marE. Des d'aquest breu recordatori del passat im-
mediat, hem de donar les més expressives grácies als
excursionistes que prenen part regularment en aquesta
esportiva competició, car sense ells ja faria temps
que hauríem deixat d'organitzar la nostra Marxa de
Regularitat, com, malauradament, ha passat en altres
entitats.

Enguany hem dissenyat una volta que surt del Pla
del Penedés, que puja per la part de llevant del terme
municipal fins a dalt del puig Cúgul, aquest del muni-
cipi de Terrassola i Lavit, i que torna per Sant Martí
Sadevesa i cal Raspall dels Horts, masies del costat de
ponentdel Pla. El recorregutés més aviatplaner,jaque
el maxim desnivell que s'aconsegueix és de 140 m,
diferéncia entre la sortida i el punt més alt del Cúgul.
Tot i així, la part plana on discorre la marxa és ben
accidentada, drenada per diverses rieres i torrents que
s'han de creuar per passos prou rebuscats entre ca-
nyars. L'admirable visió que es gaudeix des del Cúgul,

amb Montserrat al fons, evidentment si el dia és clar, i
les frondoses i verdes fondalades dels torrents són els
al.licients excursionistes d'aquesta marxa; peró també
ho són els llocs d'interés arquitectónic que es visiten.
Tres capelles --el Roser de l'Aguilera, Sant Jaume de
Palou i SantMartí Sadevesa-,les tres de llargatradició
religiosa, i masies históriques, algunes d'elles molt
populars per haver estat escollides per una série televi-
sivaque vatenir molta acceptació, laNl ssaga de poder.
Sens dubte, quan heu vist aquestes hisendes les heu
recordades tot seguit, en especial cal Raspall dels
Horts, amb la seva singular torre punxeguda i faqana
modernista.

El Pla de! Penedés

El Pla fou una antiga quadra del terme del castell
de Lavit centrada en l'església de Santa Maria, cons-
trucció románica del segle XI que es documenta 1'any
1080, restes de la qual es conserven en l'actual temple
de SantaMagdalena. L'esmentat any es féu unadeixa
a "s. Marie de ipso Plano" (St. Cugat, núrm.702) i
posteriorment, el 1088, un matrimoni concedí l'alou
de "Serranela" als clergues de "Sancte Marie de ipso
plano" (Solsona, núm. 17). Des d'aleshores, dades
básicament procedents dels monestirs de Sant Cugat
del Vallés i de Poblet, així com de la canónica de
Solsona, configuren la história del lloc del Pla, i de
Santa Magdalena a partir del segle XIV, parróquia
sufragánia que va segregar-se de Lavit l'any 1778.
L'antiga església de Santa Maria I'any 1097 japerta-
nyia a Santa Maria de Solsona, tal com ho reflecteix
la butlla papal dirigida a la canónica.

Santa Magdalena del Pla. 1997. Foto: V. Carbonell
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L'aguilera. 1997. Foto: V. Carbonell

El temple recull modificacions i ampliacions en

una nau amb creuer i cimbori que descansa en quatre
petxines. Coberta de volta de canó, l'església té dos

arcs torals i arc triomfal. Dels tres absis que tenia en
queden dos amb finestres que encara presenten pintu-
res, i exteriorment resten arcuacions llombardes ce-
gues. Un dels carreus de la paret sud té un signe

ornamental en forma d'espina de peix. La pica baptis-
mal és del segle XIII. Acabada la marxa, abans d'eixir
del Pla us recomanem una visita a l'església parro-
quial.

El poble del Pla está situat a2l6 m sobre el nivell
del mar. En el municipi, a més del nucli poblat hi ha
les unitats de població següents: l'Aguilera, Bonavis-
ta (el Maset), cal Janes, l'Empalme, el mas Morer, les

Parellades, el Pujolet i la Sala. També s'hi troben les

masies i caserius de cal Cerdá de Palou, el Pujol, les

Tarumbes, Bergadanes, cal Saumell, cal Fontanals,
cal Jofré o Xofré, cal Raspall de Renardes, la Granja,
calFasset, cal Brugueres, laPlana, laCasalta, cal Peó,

Matamargó, ca l'Orpí, cal Bitxo i les Cases Noves de

can Fontanals. De totes elles, I'Aguilera era el primer
control i l'esmorzar el teníem a cal Cerdá de Palou.

De Ia sort¡da fins a l'Aguilera

La sortida s'efectuava ala plaEa de Catalunya,
concretament a la cantonada del poliesporliu. D' aquest

lloc ens hem adregat vers el camp que ha servit
d'apafcament dels marxadors, un erm centrat en una

futura rambla que, travessant préviament el camí de
cal Nadal i deixant a má dreta altres carrers, porta fins
a la font de I'Esteve. Aquesta font está situada al
costat de la carreteraBY-Zl13, vial que de la carre-
tera de Vilafranca a Igualada es dirigeix fins a
Terrassola i Lavit. La marxa feia un tram d'aquesta
carretera, la qual, després de passar pel damunt de

dos torrents, deixávem en la cruilla del camí de
l'Aguilera, camí que també porta a les caves Jean

Leon. Tot just s'entra en aquest camí, amá esquerra
hi ha plantada una vella creu de terme. La pista puja
una bona estona, deixant a la banda esqueffa el camí
que s'adrega vers les citades caves, que foren funda-
des 1' any 1963 i fa pocs anys són de la família Torres
de Vilafranca. Després del cartellindicadorde l'Agui-
lera, es baixaunxic pertal de travessar, mitjangantun
pontet, la fondalada del torrent de l'Aguilera, pet
entrar finalment en aquesta mansió pel bell mig
d'una avinguda de xiprers, que són senyal de benvin-
guda i hospitalitat. En aquest caseriu, hi teníem el
control A.

Situada en el municipi del Pla, peró limitant amb
Terrassola i Lavit, l'Aguilera és un edifici d'origen
medieval, bé que reformat al segle XIX dins d'un
estil historicista. La torre, de planta quadrada, dispo-
sade merlets i a sotahi té lacapellade laMare de Déu
del Roser, que ja existia l' any 1617 . El lloc fou una
antiga quadra de Terrassola que tenia certa relació
amb Santa Maria de Solsona. L'any 1395, el mas de
l'Aguilera era de Bartomeu Bolet, ascendent d'una



família de cavallers i mercaders de la ciutat de

Barcelona. Al segle XVII, una pubilla Bolet es casá

amb el noble Miquel i Descatllar, que va passar a
ésser el senyor de 1'Aguilera i Puigdálber. Els succes-
sors de Miquel van posseir la quadra fins a la primeria
del segle XIX. Actualment és de la família Cabanyes,
i les seves propietats són les més extenses de la
rodalia,lamajorpart al terme del Pla, peró també dins
l'antiga demarcació de Terrassola. Laincorporació al
Pla és de I'any 1819 i el seu promotor fou Felip de

Miquel i de Blondel. Tant la casa senyorial com la
vella masoveria són tancades dintre d'un baluard.

El mot "aguilera", molt comú en el Principat, és

un derivat d'águila, és a dir, 'lloc on nien les águiles'.

Cal Cerdá i Sant Jaume de Palou

De l' Aguilera sortíem pel camí que puj a a la Serra,
on hi ha el pujol de l'Aguilera, camí que deixávem
aviat per girar a la dreta per l' antic camí de can Cerdá
de Palou, el qual es dirigeix en direcció a llevant,
circulant entre la vinya i el torrent que hi ha a má
dreta, fins que ens desviávem per un corriol que
travessa un segon torrent, que també baixa de l'es-
mentada Serra. A I'altre costat, un camí herbós passa

entre una altra vinya i un gran erm, mentre que a má
dreta s'albira el poble del Pla. Érem dins les Vinyes
Grans de can Cerdá. A partir d'aquí el camí de can

Cerdá fins a la carretera és més fressat. Creuada
aquesta carretera hi havia el control B, on s'oferia
l'esmorzar.

Aquest caseriu consta de dues parts. Una és la casa
del masover, que porta el nom de mas Palou amb data
de l'any 1883, peró unes rajoles col.locades a la
faEana indiquen el reculat any 1623. Actualment
aquesta masoveria és un allotjament rural. La part
més gran de la hisenda es troba dintre d'un baluard,
a la qual s'accedeix per una entrada que presenta una
bonica reixa datada de 1878. La casa pairal és un
grandiós edifici encarat aponent. Enun cens de l'any
1 887, cal Cerdá de Palouja es considerava un caseriu
de cinc edificis, amb unapoblació de dinou habitants.

Enfront de la pairalia i donant l'esquena al poble
del Pla hi ha la capella de Sant Jaume. En les visites
pastorals de l'any 1617 ja es fa menció d'una primi-
tiva capella, avui desapareguda. L'actual, d'una nau
amb cantoneres de pedra, campanar d'espadanya i un
portal contigu de caire clássic, ha estat restaurada
més d'una vegada. Tal com es llegeix damunt el
portal la primera pedra fou posada el 17 de gener de
l'any 1623. En el seu interior hi havia un quadre de
Sant Jaume que es considerava una important obra
d'art, peEa que desaparegué durant la Guerra Civil.
Avui hi tenen un vitrall amb la imatge de Sant Jaume
que es troba exposat en el frontal de l'altar. També

Cal Cerdá de Palou. 2004. Foto: Viceng Carbonell



s'hi troben dues imatges barroques, de la Mare de

Déu del Roser i de Sant Josep.

La paraula "palou" -abundosa en la geografia

cafalana- ve del llatí palatiolum, palatium 'palau,

residéncia senyorial', gairebé sempre un edifici for-
tificat, Eo que vol dir que antigament el lloc ja portava
el nom de Palou, com queda demostrat l'any 1378,
quan s'esmenta Guerau de Palou, que tenia els quatre
focs ciutadans del veí poble de Puigdálber. Així
mateix, en un capbreu de l'any 1537 es llegeix:
"mansi den Palou", aleshores habitat per Pascasi

Bernat".

La Creu de Lavit iel puig Cúgul

Un cop s'havia esmorzat, sortíem de cal Cerdá pel
camí de darrere la casa, que es deixava tot seguit per
vorejar les vinyes de l'heretat en direcció a llevant,
per tal de retombar la Vinya Gran fins al torrent de

Mamrgat, el qual ens feia girar a I'esquerra fins vora
la carretera, on hi ha una casa de color granat. Sota la
carretera es girava a la dreta per creuar la fondalada
i aconseguir un camí que ve de la carretera. Es el camí
de Matamargó, el qual travessa per un pont el torrent
de les Vies en un indret poblat de pollancres. Poc

després, en una gran clariana hi teníem el control C.

D'aquest control continuávem pel mateix camí,
ara pujador, que acaba en el camí de la Creu de Lavit,
aquest darrer procedent del Carrer de cal Rossell. En
una bifurcació s'havia d'agafar l'esquerrá, més bos-
cós, que, de fet, és una drecera on hem posat el control
de pas 1. Una vegada ajuntats els dos camins, es

tornava a ascendir. Aquest camí s'havia de deixar

mitjangant un corriol pujador que per la banda es-

quera feia de drecera (pas 2) i anava a parar a

l'esmentat camí de Ia Creu de Lavit, on teníem el
control D.

Des del llom d'aquest nou camí -que era una
antiga carrerada que anava de Subirats a Mediona-
s'observa Montserrat. Lacaneradafa de límit amb el
municipi de Terrassola i Lavit. El recorregut planeja
i s'endinsa en un bosquet. En sortir d'aquest, a má
esquefra s'hi troba una cisterna de coberta de pedra
seca i a la banda dreta, baix, es pot veure el poble de

Terrassola i Lavit. Més enllá es girava a la dreta per
un caminoi que havíem obert entre una munió d'arge-
lagues, corrioletque serpentejavai que, després d'en-
clotar-se, anava a desembocar en el coll de la Creu de

Lavit, on teníem el control E.

1'327 m d'altura, aquesta creu fou plantada l'any
1931. Está situada en el límit del Pla amb el municipi
de Terrassola i Lavit. El nom de Terrassola vol
significar una 'terrassa de conreu petita', mentre que

el mot Lavit uns diuen que és d'origen bereber
relacionat amb la tribu dels Banu Labid i altres que

procedeix del llatí illa vite "el cep de vinya", etimo-
logia potser més versemblant.

A partir de la Creu de Lavit la marxa transcoffe en
aquest darrer municipi. L'Ajuntament de Terrassola
i Lavit, des dels anys vint del segle XX denominat
"Torrelavit", consta de diverses unitats de població,
entre les quals figuren Sant Martí Sadevesa, cal Ras-
pall dels Horls i cal Nadal de la Buadella, els tres de
l'antiga demarcació de Terrassola, els dos primers
controls de tornada.

La vinya gran de cal Cerdá de Palou. 2004. Foto: B. Forgas



Creu de Lavit.2004. Foto: V. Carbonell

Sortint de la creu la carerada travess ala carretena

i puja fent giragonses pel camí carener. En una
bifurcació s'agafava el de la dreta, més pujador. Més
enllá, els camins es tornen a ajuntar altra vegada. Tot
planejant pel bosc, es creuava un camí que procedeix
de la font del Cargol i es dirigeix al clot de les Comes

i al mas Rovira.
A máesquerraes
deixava una ca-
setai seguíempel
llom, enel qual, a
més de bosc, s'hi
troben les prime-
res vinyes de la
serradelpuigCú-
gul.

De 356 m
d'altitud, la care-
na de la serra del
puig Cúgul fa de
partió de les ter-
res baixes del
municipi, situa-
des en el Riude-
bitlles, amb la
plana de Ter-

rassola, paratge on transcorre la segona
part de la Marxa. Com hem dit, sota la
muntanya, a les envistes del poble de
Terrassola, hi ha la font del Cargol, que

no tenim ocasió de veure. En aquesta
serra s'han fet troballes neolítiques (741

objectes), d'un hábitat d'uns 2000 anys
abans de Jesucrist, que, sens dubte, te-
nien relació amb la citada font.

El topónim Cúgul o Cogul es ffobaen
altres llocs geográfics i és el nom antic de
I'ocell conegut per cucut. La paraula
procedeix del llatí cuculus i fou usada
fins als segles XVI-XVII.

Lallarga carena del puig Cúgul deixa
diversos camins que surten per la banda
esqueffa. Abans d'arribar a una gran cla-
riana poblada de farigoles, hem escollit
un d'aquests camins esquerans, el situat
al peu d'un darrer pal de formigó de
Cháteau Leon. És un camí boscá que
planeja fins a quedar tallat en un barranc.
Aleshores havíem d'agafar un corriol per
la dreta (on ens esperava el control de pas

3), corriol que acabava en el control F,
situat en una clariana de molt bona pano-
rámica sobre les terres planes de la de-
marcació de Terrassola.

Mas d'en Tort

Del control F es baixava per una timba i es

circulava pel bell mig d'un gran camp d'oliveres que

hi havia entre dos barrancs que baixaven del Cúgul.
Una caseta ens servia de guia per trobar el seu camí

Panordmica de Terrassola í kvü.2004, Foto: B, Forgas



d'accés, camí que desembocava en un altre de carre-
ter transversal que ve de la Coma, indret proper a

l'Aguilera. El darrer vial s'agafava a la dreta, el qual
pujant un xic i retombant anava a raure en un altre de

transversal més planer i més ben conservat, que

procedeix del Pla. Aquest també s'agafava a la dreta
i en deixava a la banda esqueffa un de baixador que

porta a la partida de la Malgranada, sector documen-
tat l' any I 1 49 amb el nom de "torrent de Malgrat". En
una bifurcació, la branca dreta procedeix de Sant Pere

de Riudebitlles i de la barriada del Bessó per dirigir-
se a l'esmentat poble del Pla. El que hem seguit
nosaltres era més planer i ben acompanyat d'oliveres.
Hem baixat un xic fins anar a parar a un de més

transitat, que també procedeix de Sant Pere, peró que

en aquest cas va a Sant Martí Sadevesa, camí que

agafávem a l'esquerra per dirigir-nos al mas d'en
Tort, que resta a mig camí de Sant Martí.

Aquest trajecte vers Sant Martí s'enclota en dis-
córrer pel mig d'oliveres i arriba a entollar-se en el
seu nivell més baix, per la qual cosa cal seguir per un
alternatiu nivell superior situat damunt del marge
dret de la calEada, pel costat dels ametllers. Acabada
la variant, en el mas d'en Tort, davant del celler, hi
teníem el control G.

Aquesta masia enrunada está situada en la plana
de Terrassola, demarcació de Sant Martí Sadevesa.

La casa disposava de diverses dependéncies, perd
desconeixem si era molt antiga --es diu que potser es

tractava del mas Bargalló documentat al segle XVI-.

El nom actual té esment en una relació de contribuents
de l'any 1733: "Lo Mas den Tort vuy casa Bas".

Sant Martí Sadevesa

Del control G se sortia en direcció nord vers una
torre metál.licad'altatensió, on es girava a l'esquerra
per caminar entre un llarg canyissar i una vinya, els
darrers ceps de la qual són de la varietat moscatell. A
continuació, per un pas entaforat, es travessa a gual el
torrent del mas d'en Tort, sorgint en un gran camp de
presseguers, fruiters que seguíem una bona estona,
mentre marxávem vers el nord paral.lelament al
torrent, fins aconseguir un camí esquerrá que davalla
cap a un altre canyissar del torrent de can Claret, el
qual s'ha creuat per anar araure en el camí que baixa
de can Claret, camí que s'agafava vers l'esquerra.

Quan aquest havia passat pel damunt d'un pontet,
comenEava a ascendir. Aquest camí I'hem deixat a
mitja alEada per girar a má esquerra, circulant alesho-
res entre un marge i vinyes fins al bosquet de Sant
Martí, préviament aixecant les cames pel damunt
d'un parell de cadenes, una a l'entrada del bosc i la
segona a I'eixida d'aquest. L'entrada en el caseriu de

Sant Martí és un passeig escortat per xiprers. altre
senyal de benvinguda i hospitalitat. Enfront de la casa

mare de can Parellada hi havia el control H.

Sant Martí Sadevesa era una quadra de I'antic
terme de Terrassola. Una devesa és una terra vedada

i generalment closa, abundant d'herba i destinada al
pasturatge. En certs llocs, s'anomena devesa el prat

Terrassola i Lavit i Montserrat des del puig Cúgu\.2004. Foto: B. Forgas



Mas d'en Tort. 2004. Foto: B. Forgas

de pastura en el qual, a més de l'herba, hi ha abundor
d'arbres. En latoponímiacatalanael mot es conserva
viu en gairebé totes les comarques. Pel que fa al
Penedés, es tenen dades d'antigues deveses a Sant
Martí Sarroca, Sant Viceng de Calders, Sitges... La
paraula prové del llatí defensa, 'privada, prohibida',
i d'aquÍ ve el vedat reservat per a la pastura del
bestiar.

Al segle XIV Sant Martí comptava amb la cinque-
na part dels habitants de Terrassola, perb amb un
patrimoni en finques rurals igual o superior. Actual-
ment, el caseriu consta de dos grans masos, el de Dalt
i el de Baix. El primer és can Parellada, propietaris de
les caves Naveran, i el segon presenta més vestigis
antics, com són arcades ogivals. En aquest nucli,
l' any 1363 hi vivien Arnau Parellada i Ramon B arga-
lló "de loco Sancti Martini de Devesia".

Can Parellada representava la casa de Raimon
Montsolís i la capella fou escollida per celebrar el
casament de l'Abril de laNlssaga de poder de TV3.
Altres masies de la série foren cal Raspall dels Horts
i cal Nadal, les dues de la feligresia de Sant Martí, la
primera també inclosa en la Marxa.

De 1'església de Sant Martí, se'n té notícia des de

l'any 1 t49 . Al seu entorn tenia fossar, retirat arran de
les obres de restauració de 1983. La capella és un
edifici d'una sola nau, coberta amb estructura d'em-
bigat i rematada a llevant per un absis poligonal, la
part de ponent de la qual és encara original. L'interior
porta la data de 1597 i les reformes van comenEar

l' any 17 62. Se suposa que la nau vella era coberta amb
volta de canó,ja que els contraforts de les faEanes així
ho confirmarien. A ponent té un campanar d'espada-
nya de dos ulls i en l'arc de la porta es conserva un
grafit, que és quasi bé igual al de l'església de Lavit,

Sant Maní Sadevesa. 1993. Foto: V. Carbonell



moro, així com d'alguna atzavara, aquesta col-
locada damunt d'una mina de saldó. Segueix un
claper de pedra de "turu" i una timba de sorra
mig excavada. El camí descendeix per creuar el
torrent de la font Fresca i després pujar per un
preciós bosquet fins al camp del Pou, que no fa
gaires anys era un gran melonar. Nosaltres pas-
sávem pel mig de vinyes mecanitzades, saltá-
vem una rasa i després vorejávem les vinyes del
Rosaqui, circulant entre aquestes i la fondalada
que s'inicia on hem saltat. Aquest fondal és

tributari del torrent de cal Raspall, masia assen-
tada damunt mateix, en el jardí de la qual teníem
el darrer control I.

Situada a 260 m d'altitud, aquesta pairalia és

una magnífica casa d' estil modernista, bastida el
1909 per l' arquitecte Antoni Pons i Domínguez,
sobre l'antiga masia del segle XVII. La faEana
presenta una torre coberta de pavelló punxegut,
tot decorat de totxo vist i cerámica vidriada, amb
motius florals i ráfec sobre ménsules.

La família Raspall o Respall resideix en
aquesta masia des de comenqaments del segle
XVI i s'ha succeit de pares a fills fins a l'actua-
litat, peró el lloc j a era conegut al segle XIV quan
hi vivia Ramon dez Orts. El senyor Raspall té
documentació des que van comprar la casa,

després de I'any 1500. Aleshores, les seves
propietats eren del terme de Terrassola, avui
Terrassola i Lavit. Aquesta mansió, com hem dit

situada damunt del torrent Fondo o de la font Fresca,
representava la casa dels Montsolís de la série televi-
siva Nissaga de poder.

Cal Raspall dels Horts.2004. Foto: V. Carbonell

datats dels segles XII-Xil. Es tracta d'un dibuix
disposat en sentit vertical, potser relacionat amb el
dogma de la Trinitat, peró és factible considerar-lo
una marca de pi-
capedrer, sem-
blant a d'altres
trobats en dife-
rents llocs de la
península.

Cal Raspall
dels Horts

DeSantMartí
es davalla vers
les cases de Baix,
deixant a l'es-
querra el camí
procedent de cal
Nadal. En una
bifurcació de ca-

mins presidida
per una olivera,
hemescollitelde
la dreta, que pas-

sapersotadecac-
tus i figueres de Cal Nadal de la Boadella.2004. Foto: B. Forgas
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El Pla del Penedés. 2004. Foto: B. Forgas

Retorn al PIa

La pista de cal Raspall al Pla passa pel damunt del
torrent de cal Raspall mitjangant un alt pont, mentre
que a sota hi resta la font. Nosaltres deixávem mo-
mentániament la pista per baixar a l'esmentada font,
on hi havia l'obligat control de motxilla. Efectuat
aquest control, travessávem el torrent a gual i es

tornava a retrobar la pista. En un retomb, al peu d'un
cartell d'un itinerari de curt recorregut, a l'esquerra
s'agafava el camí de tornada al Pla, el qual, durant
una estona segueix el traEat del torrent. Després
s'allunya d'aquest i transcorre entre la vinya del Jordi
i la de davant de les Cases, entrant més tard en la finca
de cal Nadal pel bell mig de vinyes que porten
diversos noms; a la part esqueffa la Catasussa, del
Míliu i l'Anterina, mentre que a la banda dreta hi ha
plantades la Minga, la Barraca, la Plana, la Música i
la Traces. En temps de guerra, tota aquesta extensa
vinya fou un camp d'aviació de les forces republica-
nes.

A má dreta d'aquest camí vers el Pla, hi trobem
una casa on en els mapes posa cal Caquero, peró que,

segons es llegeix a la fagana de l'edifici, és "el
Paradís". Enfront d'aquesta masoveria, a la banda
esquerra del camí, hi ha la gran pairalia de cal Nadal
de la Buadella, que pertany a la famflia Nadal des de

fa gairebé cinc-cents anys, car el 1510, Joan i Pere
Nadal foren establerts en dos masos de Terrassola, el
de la Buadella i el de Cantallops. De fet, en el fogatge

de1497 jaconsten dos caps de casarelacionats amb
la Buadella: Joan Nadal i Joan Caldória.

Les caves Nadal representaven les caves dels
Montsolís de la Nissaga de poder. Buadella és un
topdnim que es repeteix en tres municipis penede-
sencs, motdiminutiu de "buada",'arc de volta, cúpu-
la, arcada'. En alguns mapes, hi figura "Bogadella",
grafia que no té suport documental.

Finalment, el camí travessa la plana del Vallés,
entra en el terme municipal del Pla, creua la carretera
i entra en terrenys urbanitzats del poble que ja hem
trepitjat quan hem sortit de bon matí. En la plaEa de
Catalunya hi teníem l'arribada. Recordem visitar
l'església parroquial de Santa Magdalena.

Com en altres ocasions, esperem que els partici-
pants hagin gaudit de l'itinerari. Aquesta és la nostra
il.lusió i el nostre objectiu i, si ho hem aconseguit, ens
sentirem prou satisfetÁ. AmU el mapa i les dades que
donem en aquest relat complementari es pot refer el
circuit, a la vegada que es tenen presents els aspectes
histórics i geográfics que mancaven en la descripció,
per la qual cosa pretenem que aquest reportatge sigui
profitós en una altra ocasió més relaxada que la
d'avui. Moltes grácies per la vostra preséncia i, com
sempre, un convidemaparticiparen 1'edició de l'any
vinent, que, tot sigui de pas, és l'any del nostre
cinquantenari.

Viceng Carbonell Virella
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CLASSIFICACIO DEFINITIVA
MARXA TALAIA 2004 FEDERATS

ORDRE DORSAL NOM1 NOM2 ENTITAT PUNTS
1 90 Toni Sagarra Eliseu Oltra Talaia 9
2 40 Pere Fernandez Agusti Poch Talaia 9
3 79 Albert Crispiera Sonia Valenti C.E.Avinyo 10
4 85 J Carull Trullas Daniel Carull UEC Sants 10
5 78 Marisa Marco Jesus Delgado Blaus 12
6 39 Atila Costa Jordi Altarriba C.E.Avinyo 12
7 96 Josep Planas Roser Muela Talaia 12
8 95 M Dolors Gurri Adria Camprubi CEC 12
9 70 Jordi Planas Marta Vila C.E.Ripoll 12
10 99 Josep M Peixo Ruben Torrent Amics Muntanya 13
11 38 Avelina Vall Jordi Mill C.E.Avinyo 13
12 94 Joan M Vives Marta Rosas CEC 13
13 75 Marc Vall Olga Oliva C.E.Avinyo 14
14 77 Camil Costa Manuel Galante C.E.Avinyo 14
15 56 Victor Rosell Marcos Jimenez Foment 14
16 68 Joan Codina Josep Vall C.E.Avinyo 14
17 82 Edu Gonzalez Marta Sainz CE Blaus 15
18 61 Antoni Ferrer Ricard Garcia Foment 15
19 62 Salvador Ayala Jesus Morera Molins de Rei 15
20 24 Albert Arbos Octavi Janer CE Blaus 15
21 88 Joan Herms M.Angels Pare C.E.Avinyo 15
22 23 Bernat Ros Nuria Vila UEC Gracia 16
23 19 Gener Aymami Elisa Tomas UEC Sants 16
24 87 Jordi Puigbo Miquel Llobet C.E.Avinyo 16
25 51 Teresa Riera Maria Isern CE Blaus 16
26 32 Cristina Riera Ramon Miralles CE Blaus 17
27 83 Carles Montoliu Alvaro Bofarull CE Blaus 18
28 35 Claudia Mesa Xavier Rubio Foment 18
29 30 Joan Dominguez Julia Mata Foment 18
30 12 Lluis Mayoral Arnau Jane CE Blaus 19
31 26 Jordi Badia Josep Chavez C.E.Avinyo 19
32 4 Adria Galin Berenger Galin Foment 19
33 11 Jaume Fuste Magdalena Escala Molins de Rei 19
34 28 Jesus Zudaire Teresa Cotelo Molins de Rei 20
35 31 Montse Pascual Dolors Morato Talaia 20
36 10 Anton Gomez Teresa Montfort Molins de Rei 20
37 53 Eduard Pijoan Oscar Matas UEC Gracia 21
38 58 Agusti Monne Pepa Andreu Foment 21
39 48 Oriol Alcala Antonio Cabrero CE Blaus 21
40 13 Arcadi Pejuan Gisela Vockenrot Talaia 21
41 18 J Carull Delgado CristinaTallada UEC Sants 21
42 20 David Alcubierre Cristi Gonzalez Foment 21
43 2 Elena Huguet Carles Alcala CE Blaus 21
44 55 Joan Vadim Marco Fermi Marco CE Blaus 22
45 52 Lluis Domingo Pedro Novella Foment 23
46 1 Sergi Colomina Eva Planas Talaia 24
47 66 Juli Curia Ramon Mitjans Xulius 24
48 45 Diego Lopez Conchi Piñero CE Sitges 24
49 6 Jaume Montoliu Josep Armengol CE Blaus 25
50 92 Victoria Barjuan Jordi Jose CEC 25
51 50 Joan Viladrich Josep M Costa C.E.Avinyo 26
52 93 Pilar Marco Jordi Gavalda CE Blaus 27
53 44 Marc Janeras Oscar Gonzalez UEC Gracia 28



54 42 Julian Camacho Oriol Camacho CEC 28
55 76 Gemma Hernandez Jordi Tucha UEC Gracia 29
56 69 Isidre Poch Pere Valls Talaia 30
57 73 Carles Moyes Maria Ulloa Molins de Rei 30
58 33 Teresa Gonzalez Miquel Cinca CEC 33
59 46 Assumpta Chiva Francisco Hernandez CEC 33
60 81 Elisenda Buti Bernat Rovira Talaia 38
61 34 Carme Gomez Joan Santamans CEC 43
62 47 Pau Llovera Marc Lorenzo UEC Gracia 47
63 57 Julian Cerezo Encarna Sellares Foment 50
64 63 Joana Sellares Mercer Andreu Foment 50
65 36 Maria Dolors Nuria Sanahuja CE Sitges 55
66 25 M Jose Escuer Angel Martinez Talaia 56
67 9 Arnau Martinez Jordi Roger Foment 68

CLASSIFICACIO PER CLUBS (3 MILLORS EQUIPS)

ORDRE NOM CLUB PUNTS TOTAL
1 Talaia 30
2 CE Avinyo 35
3 CE Blaus 42
4 UEC Sants 47
5 Foment 47
6 CEC 50
7 Molins de Rei 54
8 UEC Gracia 65



CLASSIFICACIO DEFINITIVA
MARXA TALAIA 2004 NO FEDERATS

ORDRE DORSAL NOM1 NOM2 ENTITAT PUNTS
1 186 Eduard Montaner Pau Montane Talaia 8
2 112 Josep Jasanada Montse Huguet Vilanova 8
3 111 Xavier Noes Xavier Cruells Talaia 9
4 110 Francesc Montaner Montse Ferret Talaia 10
5 181 Roger Ventosa Cristina Fraire Talaia 10
6 108 Oriol Ventosa Dani Ventosa Talaia 11
7 113 Marta Estrada Toni Senso Talaia 11
8 168 Miquel Alcaraz Jordi Conejero Talaia 13
9 183 Franc Alcaraz Pol Masip Talaia 13
10 139 Montse Garcia Raul Illescas CE Blaus 14
11 100 Genoveva Duaigües M.Mercer Alsina Talaia 15
12 106 Conce Reixach Pere Artigas Talaia 15
13 180 Emili Perez Josep Corella Talaia 15
14 124 Pere Gabalda Marta Roque Barcelona 15
15 171 Josep M Casas Jesus Ruiz Talaia 16
16 128 M Carme Escuer Olga Sala Talaia 16
17 101 Carles Gonzalez Judit Catala Talaia 16
18 197 Damia Perez Sergi Perez Talaia 16
19 102 Casimir Massana Neus Cuadras Talaia 17
20 165 Conxita Socias Lluis Pujol Unio 17
21 190 Alex Garciapons Neus Cava Vilanova 17
22 123 Dolors Ordoñez Isabel Llopis Talaia 17
23 133 Pere Guinovart Belen Sanchez Talaia 18
24 177 Xavier Conill Debora Vilanova 18
25 116 Marcel.li Ferrer Margarida Paterna Talaia 18
26 132 Francesc Jasanada Montse Massana Talaia 18
27 107 Xavier Caba Sole Fernandez Vilanova 18
28 125 Marti Duedra Mireia Prat Barcelona 18
29 160 Rafael Jorba Maria Chacon Vilanova 19
30 135 Magali Sitjes Montse Galvez Vilanova 19
31 188 Josep Barrera Ramon Fernandez Talaia 19
32 127 Maria Planas Ramon Marti Talaia 19
33 169 Pere Llenas Jaume Llenas Unio 20
34 193 Nuria Valls Francesc Escribano Unio 20
35 155 Lali Poch Bernat Salvador Vilanova 20
36 126 Montse Sendras Artur Montaner Talaia 20
37 117 Joan Masip Maite Grifell Unio 21
38 164 Llibert Vinyals Eva Alonso Talaia 21
39 182 Gerard Marti Laura Marquez Vilafranca 23
40 119 Angels Vinyals Alfons Trullols Vilanova 23
41 134 Carme Buti Mar Pons Talaia 24
42 167 Manel Montoliu Olga Sans Talaia 25
43 187 Nuria Bastons Toni Fabres Vilanova 25
44 145 Torggny Fjelskar Lluisa Sole Vilanova 25
45 163 Marta Montoliu Gori Carvajal Talaia 26
46 170 Carles Soler Elisabet Esteban Vilanova 26
47 131 Carme Mestres Pilar Masdeu Talaia 26
48 115 Isidre Rigual Antoni Penna Talaia 27
49 147 CarlesTorrecilla Merche Marrase Vilanova 28
50 146 Jaume Aisa Domingo Alonso Vilanova 28
51 144 Marta Sagarra Pere J Ferrer Vilanova 29
52 122 Antoni Catala Dolors Roig Barcelona 30
53 104 Encarna Grifell Joan Carbonell Unio 31



54 154 Joan R Rosich Jaume Freire Talaia 31
55 174 Marti Burcet Arnau Burcet Talaia 32
56 173 Encarna Torres Joan Marti Talaia 32
57 137 Bernat Burcet Rafael Burcet Talaia 32
58 150 Marta Moya Carmen Lopez Vilanova 33
59 149 Antoni Marrugat Francisco Medina Talaia 34
60 157 Mario Gil Lucio Gil Vilanova 36
61 152 Lluis Isern Victoria Ene Vilanova 37
62 109 Andrea Gomez Pere Gomez Talaia 37
63 172 Pere Ivern Gertrudis Fontanet Vilanova 37
64 103 Magda Noes Lourdes Campins Talaia 38
65 105 Angels Pares Alfred Contreras Talaia 43
66 159 Ramon Also Francesc Castell Talaia 43
67 148 Paco Moya M Lluisa Coloma Talaia 43
68 118 Nuria Pablos Tomas Navarro Vilanova 46
69 162 Carles Coll Rafael Gonzalez Vilanova 48
70 151 Burcet Jordi Burcet Talaia 50
71 196 Jordi Massana Lidia Barcelo Vilanova 50
72 175 Elisenda Munts Helena Ortiz Talaia 51
73 153 Margarita Luz Isabel Gorgas Talaia 55
74 198 Carles Garciapons Judit Catala Talaia 56
75 141 Ramona Vila Teresa Lazaro Talaia 68
76 184 Pascual Maldonado Xavier Tusquets Vilanova 68
77 130 Jaume Ballus Manel Ballus Talaia 76
78 185 Marta Pujol Edu Pinilla Vilanova 83
79 136 Santi Gonzalez Nuria Nogues Vilanova 97
80 114 Ana Marin Francesc Casas Vilanova 137
81 138 Josep L.Escobar M.Carme Sole Vilanova 551
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CUIS$FTGACNO PER CLUBS

ORDRE ror GN.¡ts PUIfiS IOTAL

I
2
3
4
5
6
7
I

Tah&r
CEAvinyo
CE Blat s
UEC Sants
Fornent
cEc
i/lotusde Rd
UEC Gracia

q)
3s
42
47
47
50
54
65

eqfral qard:úti¡nwn.X- Salbras, B- Forgas,J. Carbonell, E- Gasado,
V. Florentianq N.Solé

Equip esrolrúta J. Fer¡er, T. Moya, P. Berfran, J. Mañé
EWbinffi. R. C6as

llqdolr&.M-Msana
tua i ñó tffisxt U- tlaviu, H. Sagana X. Salleras

@óltM,B.Forgas
Man@:V.Garbor¡ell
Wffi.J.Fener

llotarfg. S. Butf, V. Carbordl, J. Fener
TroÉrs, U. Daviu

M üvqy-. P. Bertfian
C*rlqratu: Mapa topográfic de Gatatunya: 1:10-0ü). Full n.: Sant Pere de

Rir¡debtüle 41 $'$2 (1 3S62), 1 999.

t conPtosrcÉ DELS

coilTRoL smrAcÚ comoilEt{Ts

Sorüda El Ph dd Penedés S. Btní, N- Salt adó, J- Fener, P. Berüan, J. Mañé,
T-Moya

ConüdA LlAgnrilena D.Lacasa, JosepM.Also, X.Capdet M.Vidal, M.
S¡rnon

Cor¡tol B Can Oerda de Pabu R. Lópe¿ T. Fuster, V. Carbonell, R. FlavenÉs,
J. Tonas, P. Sárcfte2, E. Ferera, T. Duran

Confd C Costatunya U. Daúu, J. Santacana, C. Borrego
Pas f Revoltcamí H.Sagana
Pas2 Camípr{ador AOrdorr¿s
Contol D Carena A U§eto, M. Atagon¿rs, C. Sobr, P. Forras
Conüol E G€u de Teilrle N. hviu, C- itlesúes, J. P¡oreü J. Mesfes
Pas 3 P¡ J. Forgas, S. Dallá
Control F Puig Cugul J. El¡as, H. Grifoll, M. Massó, R. lbem, R Forgas,
J. Sder Cmüd G fias denTort A Gasblló, J- Fernántlea T. Sahie, &ianna

Rodí$¡ez
Conüol H SantMartíSadevesa S. Martlnez, J. Martí, A. Femández, A.López
Conüol I Can Raspall dels H. Josep M. §árrchez, P. Pérez, J. V¡dal
fioüf,a Fontde Can Raspal¡ R- Fanftf
Anibada El Ph de¡ Penedés S. Butí. N. Salt ado

8 re. 04
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CLASSIFICACIO PROVISIONAL IIARXA TAI-AIA 2(n4 FEDERATS

ORDRE DORSAL IIOII ilof2 EIIITTAT PUI|TS

1

2
3
4
5
6
7
I
I
10
11

12
13
11
15
16
17
18
l9
n
21
2.
B
24
xt
xi
27
I
I
3[)
31
9.
&!
34
35
36
gt
s
il)
¿tO

41
42
¡(3

4
45
46
47
I
,19

5()

s)
4
re
85
78
3Xt

96
95
70s
38
94
75
TI
56
68
e.
61
62
24
88
I
19
g7

5l
9.
&!
35
g)
12
xi
4
11

8
31
10
53
58
¿18

13
18
20
2s
52
1

66
¿[5

6
92

Toni Sagarra
Pere Femandez
Albert Crispiera
J CarullTrullas
Marisalt/larco
AlilaCosE
Josep Planas
M DdorsGuni
Jordi Phrlas
Josep M Peixo
Aud¡naVall
Joan M Vives
MarcVall
Camil Ce
Victor Rosell
Joan Codna
Eür Gonzalez
Antoni Ferrer
SahadorApla
AbertArtos
Joan Herms
Bemat Ros
GenerAymami
Jorü R¡¡gbo
Terem Rbra
Cristina Riera
Carhs llontdiu
Clat.dialresa
Joan tlominguez
Uuis lvtalpral
JordiBadia
AdiaGalin
Jaume Fuste
JesusZudaire
Montse Paso¡al
Anton Gornez
Eduard Piioan
Agr¡sti l/hnrp
OiolAlcala
ArcadiPeiuan
J CarullDelmdo
DatidAlot¡iene
Ehna Hugu€*
JmnVadimMaro
Uuis Domingo
SergiGolonina
JuliCulia
Diego Lopez
Jaurne Montoliu
Victoria Bariuan

Eliseu Oltra
Agusti Poch
SoniaValenü
DanielCarull
Jesus Delgado
Jorü Altaniba
Roser Muela
AdriaCamprubi
Irlarta \rÍa
RubenTorrent
Jord M¡[
Marta Rosas
OlgaOliya
tt¡lanudGalante
MarmsJimenez
JosepVall
MartaSainz
Ricad Garcia
Jesus Morera
Octavi Janer
M.Ar€els Pare
NuriaMla
Elisa Tomas
[ri$dUe
iáada lsem
Hamon Miralles
Ahraro Bofarull
XaüerRubio
ü¡ia tulata

Arnau Jane
JcepChavez
BeuqerGafin
itla$labna Escah
Teresa Cotelo
Dolors Morato
Teresa Montlort
Oscar Matas
haArdrcu
AntonbGabrero
GiselaVockenrot
CristinaTallada
Cdsti Gonzalez
CarksAlcala
Fermi Marw
PedroNodla
Eva Planas
Ranpn Milians
Concñ¡ Piñero
Josep Armengd
Jordi Jose

Talai€t
Talaia
C.E.Aünyo
UEC Sants
Blaus
C.E.Avin!,o
Talaia
CEC
C.E.Ripoll
Amics Muntanya
G.E.Aünyo
cEc
C.E.Aüq¡o
C.E.Avinyo
Forrent
C.E.Avinp
CE Blaus
Fornent
It ol¡nsde Rei
CE Blaus
C.E.Aünyo
UEC Gracia
UEC Sants
C.EAvinp
CE Etlaus
CE Blaus
CE Blaus
Foment
Fonent
CE Blaus
C-E.Avinlo
Foment
ñIolins de Rei
i,lo$nsde Re¡
Tala¡:a

ftlolinsde Rei
UEC Gracia
Fornent
CE Blaus
Talaia
UEC Sants
Foment
CE Blaus
CE Blau§
Foment
Talaia
)(t{T§
CE Sitgm
CE Bhus
cEc

I
I
10
10
12
12
12
12
12
13
13
t3
t4
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
17
l8
18
18
19
19
19
19
n
n
n
21
21
21
21
21
21
21
2.
ZJ
24
24
24
6
1§

5re- ()4
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xi
27
I
I
n
30
c)
33
«,
38
¡lÍI
47
s0
50
55
s6
68

51
52
s¡
il
55
56
57
58
59
60
61
e
tri
64
65
66
67

50
s!
4
42
7A
69
73
sl
46
81

4
47
57
6[]
36
u;
I

Gemrna Hemandez Jordi Tucha

Joan Mladtich
P¡hr Marco
MarcJaneras
Julian Camacño

lsídre Pocfi
Carl6 Moyes
Teresa Gonzalez
Assumpta Chiva
Eliserda Buti
Carme Gomez
Pau Lhvera
Julian Cerczo
Joana Sellares
Mada Dolors
M Jose Emuer
Amau Martinez

Josep M Costa
JodiGalaHa
Gcar Gonzalez
OriolCamacño

C.E.Aünyo
CE Blaus
UEG Gmcia
cEc
UEC Gracia
Tahia
Molirsde Rd
cEc

Talah
cEc
UEC Gracia
Foment
Foment
CE Sitges
Talaia
Foment

Pere Valls
ñ,lari,a Ulloa
MiquelGinca
Francisco Hemandez CEC
Bemat Ranira
Joan Santamans
Marc Lorenzo
Errcama Selhres
MeroerAndreu
Nuria Sanahuja
AngplMalfirez
JordiRoger

ORDRE T'OBSAL NOI1 ilo12 EI{TITAT PUIITÍ¡

ORDRE DORSAL T{OTI ilof2 EI{TITAT PUilTS

1

2
3
4
5
6
7
I
I
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
x)
21
2.
B
24
x;
26
27
n

186
112
111

110
181
1m
113
168
183
1*)
100
106
180
124
171
18
101

1§tr7

r02
r65
190
18
t&t
tTt
r16
13P.

107
IN

Frarrcesc Montaner Montse Fsret

Eduard Montaner
Josep Jasanada
)kúerNoes

RogerVentosa
OriolVentosa
Marta Esfada
Miquel lttca¡az
Frarc Alcaraz
!¡lonEe Garcia

Conce Rei:«acü
EmiliPerez
PereGabalda
Josep M Casas
M Carme Esa¡er
Carles Gonzalez
Oamia Perez
Casimir Massana
Con¡tita Socias
Alex Garciapons
Dolors Ordoñez
Pere Gu¡noraft
)kvierCon¡¡l
Marcel.li Fener

)GvierCaba
Mafli Duedra

Pau ltiontane
Montse Hqguet
)GüerCruells

Cristina Fraire
DaniVentma
Toni Senso
Jordi Coneiero
Pol ltlasip
Raul llkas

Fere Artigas
Josep Corella
Mafta@ue
Jesus Ruiz
O§a Sala
Judit Catala
SergiPerez
Neus Guadras
Uu[s Pu¡,
Neus Cava
lsabeluopis
Belen Sanchez
Debora
Uargadda Paterna

Sole Femandez
Mireh Prat

Tahia
\4larpna
Tahia
Tahia
Talaia
Tahia
Talaia
Talaia
Tahia
CE Blaus
Tahia
Talaia
Tala¡a
Ba¡celona
Tahia
Talaia
Talaia
Tahia
Tahh
Unb
Mhnora
Talaia
Tala¡a
Wanova
Talaia
Tala¡a
Mhrura
Barcelona

I
I
I
10
10
11

11

13
13
14
l5
15
15
15
16
16
16
16
l7
17
17
17
18
18
f8
r8
18
18

Gerpveva tfuaigües M- MercerAbina

Francesc Jasanada ltbntse Massana

6rc. M
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ORDBE DORSAL }¡OIl lto12 EiIIITAT

MatiaOhacon Vi¡anorra
Montse Gah/ez Mhnova
Ranpn Femardez Tala¡¿t

Ramon Mafli Tah¡a
Jaume Llenas t nb
Francec Escribarp unb
Bemat Salvador V¡larp\ra
Arürilontaner Tah¡a
Maitecdb[ Unb
EvaAlorso Tahia

8
g,
31
32
38
u
35
36
37
38
39
&
41
42
¡tg

4
¿15

6
47
I
¡19

50
51

52
f,,
54
55
56
57
58
59
60
61

e
trl
64
65
66
67
68
@
7A
71
72
73
74
75
76
7T
78
79
g)
81

1m
135
r88
127
169
19Ít
156
126
117
164
182
119
1U
167
187
145
1trt
170
131

r15
lqt
146
1U
12.
104
13[
174
173
137
150
149
15.,7

152
t(}9
172
1(xl
105
159
148
118
1@.
151
196
775
153
198
141
184
130
185
136
114
138

Rafad Jorba
lragal¡ Slilies
Josq Banera
Maria Ptarras
Pere Llenas
NuriaValls
LáliPoc*r
Mor¡tse Sendras
Joan Masip
UibertMnyals
Gerard It arü
AngpbVmlfals
Carne Buli
iranelirond¡u
Nuria Bastons
Torggr¡y Fidskar
ItlañaltionHiu
Carle Soler
Carme Mestres
lsidre Rign¡al

CarlesTonecilla
JaumeAisa
Marta Sagana
Anbni C,abla
ErrcarnaGdfell
Joan R Rcft*r
Marii Brrrcet
EncamaTones
Bemat Burcet
iilarta ltrya
An¡on¡ [tam¡gBt
lúarioG¡l
Uuis lsem
Ardrea Gomez
Pere h,em
Mage Nes
Angels Pars
Ranpn Also
Pmltloya
Nuda Pabbs
Carles Coll
Burcet
Jo¡rñ lulassana
ElisendaMunüs
i¡targErila Lrrz

taura Maquez
AlbnsTrullols
Mar Por¡s
Olga Sans
Toni Fabres
UuisaSde
Goi Carvaftil
Elisabet Estehn
PilarMasdeu
Antm¡Penna
Melcfp [narrase
DoilSrqo Abriso
Pere J Ferrer
Dolors Roig

Francesc Casas
ft .Carrrp Sob

Mhfranca
Mlano¡a
Tahh
Talaia
Mhnotra
Mbnora
Talai,a

\rknora
Talaia
Tahia
\rflanota
Vilarua
Mlarpva
Barcelona

Vdar¡o\ra
\rnarn¡a

19
19
19
19
20
N
n
n
21
21
x,
I
24
2:i
i¿5
?5
26
26
%
27
a)
n
n
30
31
31

e.
g2

9.
tr¡
34
36
37
37
37
38
43
43
4il
¿f6

48
50
50
51s
56
68
68
76
&,
97
137
551

CarlesGarciapons JudtCatala
RarnonaVila Teresa l¡zaro
PascualliaHonado )kvierTrrequets
Jaume Ballus
Marta Rjol
Santi Gonzalez
Ana lt¡larin

Josep L.Escobar

Joan Caúoneü Unio
Jaunc Freire Tala¡,a
Amau &rrcet Tala¡,a
Joan Marli Talaia
RafaelBurcet Tala¡a
Gannen Lopez \filanora
Frarrciw Medina Tahh
Lucio G¡l t/"darna
Victoria Ere Vilarura
Pe¡e Gornez Tahia
Gerúucñs FonEnet \fdanova
Lourdes Camflrs Tah¡rr
AlfredConteras Tahh
Francesc Castell Talaia
M UuLsaColoma Talaia
Tornas Nar¡ano Vihnona
Rafael Gonzalez V¡hnova
JordiBurcet
Lidia Barelo
HebnaOriiz
babdergas

Talaia
Vilano.a
Tah¡a
Tala¡a .

Tahia
Tahia
\l&¡nqla

Mand Balh¡s Tahi,a
Edu P¡nlla \&rplra
Nuda Nogues Mhrm¡a

7rc- M
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AÍiF MARXA
D'ORIENTAGIO

PER DESCRIPCIO
PLA DEL PsrsoÉs (Alr PsxeoÉsl

WWCablana&ila*e
T*niqtw Regufades.

21 cb marg de, 4Xt4
E Pla del Pened:e - fAgui-
,e¡d-calCe,¡rlá&l furou-
b Crcu & Lavit - ptig Crti-
gul - mas d'en Tort - &¡rt
ilartí Sadevesa - cal Ras-
pll dels Ho¡t3s - el Pla &l
funed,.s

En aquesta 46" edició la
nostra Marxa d'Orientació per
Descripció tomava a les tenes de
I'Alt Penedés. Si I'arry passat s'as-
solia I'alterós Castellot de
caste¡lví de la Marc¿, en aquest
la marxa transconia per terreny
nÉs planer, curull de conreus de
ünya i olivera, i es üsitaven, a
més del municipi del Pla del
Fenedés, els límits dels termes de
]¡errassola i LaviL Td un éxit de
participació, cal dir-t¡o. Els incun-
dicionals de sempre no ens va-

ren fallar, puntuals a la cita
d'aquest diumenge de marg, i
molts equips nous, molta gent
jore, cosa que ens alegra i anima
a tirar endavant. Ja el dh abam,
al localsocial, a fhora del sorte¡g
dels equi,F, fenütat hrllia de gres-
cai animació. llendemá, diumen-
ge, a primera hora del matí, el
petit municipi del Pla del Fenedés
quedaa desbordat per la prmén-
cia dels l€ equips participants
procedents de diferents comar-
ques del paíq representants d'on-
ze entitats branes a part de la
propia Agrupació Excursionista
Talaia, que era I'organitzadora.
D'entre tots ells 67 parelles fe-
derades puntuaven per a la Vl
Copa Catatana de Manres Téc-
niques Regulades.

La Maxa s'iniciava just a
I'entrada del poble del Pla del
Penedés, @ncretamenta la Pla-
qa de Catalunya, a la cantonada

del Bar-Restaunant Poliesportiu,
els amos del qual van tenir la
genülesa de deixar-nos lessevs
instal.lacions per als nostres
equips inturmáücs i de megab'
nia i controls de sortida i aniba-
da. De seguida se sortia delpo-
ble i després de recórrer un tram
de la carretera de Vilafranca a
lgualada, els equips es dirigien
cap a I'Aguilera, havent passat
abans pel costat de la vella creu
de terme i per una bonica aün-
guda de xiprers.A recerd'aquest
caseriu d'origen medienral, tar¡cat
d¡ntre un baluard i situat en el
municipi del Pla, l¡mitant amb
Tenassola i Lavit, hi havia elCon-
trolA.

De I'Aguilera se seguia
I'antic camí de can Cerdá de
Pak¡u, entre ünyes i tonents, fins
anibar al rnas Falou ical Gerdá
del Palou, on es trobara el con-
trol B amb la seva llarga taula i
un munt d'entrepans i begudes
per als marxadors. Davant
d'aque§a gran pairalia, mentre
romancejaven fent el temps re-
glamentari per esmor¿ar i des-
cansar, els manadors pogueren
fer una ullada a la eapella de
Sant Jaume de Palou-

Es reprenia d camí deF
xant can Gerdá per vorejar les vi-
nps de I'heretat en direcció a lle'
r¡ant i creuant més d'una bnda-
lada els equips marcaven damnt
el Control C, en una clariana,
abans dencetarun parell de sen-
ders pujadors fins anibar al camí
de la Greu de Lavit, on hihaviael
confd D, peró abans, qri no es
desorienta'ra, havia de passar pelsWcHPbddW.tuo:,MMB.

lre. M
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E$wzarú d a.ffi & an Ceftg, M Pal@r. fu,o.: F. ea§ fumat'tm la *rfÍpc¡u,§.. Mo: F.CM

Mrol derás cb fo,#{ár tub: F. C&#. o¿tin h4 de Dáú. futo: F. Gases

fuo{ D z b. @rÉ,,á-.- fúúo: E Cases ladeu&l,lrilfu ECases

Mtaan@ffir-rügtu:F-@ MH&§€rre MildWve-fu:r:@

2¡e- M
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dos controls de hs 1 ¡ 2. Un cop
al lhn d'aquest camí de la Creu
de [.aüt -antiga carrerada de
Subirats a Mediona i que fa de lí-
mit amb el municipi deTerrassola
¡ Lárit- era el mornent per als ca-
minaires de poder admirar la
rngnffi ca panotámica cn e s'obre
da¡ant la senalada de Montsefrat
iperdamunt el Biudebiüles i mu-
nicipis esmentats. Dissortada-
ment, peró, el dia s'havÉ llevat
amb una espessa bo¡ra que tot ¡

que §esaí una mi:a no \ra aca-
bar de dsapaéi¡«er drrant tot el
teÍps que duÉ el recoregut de
la marxa, cosa lamentaUe de
debüia que donem fu que la vis-
ta és espléndida (una bona exor-
sa per tornar-hi a comproar § és
st!).

Després de phneiar una
bona stona peraquest llorn i ha-
ver en¿etat un caminoi que s'en-
dotava enüe una munili d'arge
hgrJes, desbrossal €leressament
per a aquesta cursa, s'ana\ra a
desembocaren el coll de la Creu
de Lavit, a 327 m alt, creu planüa-

da I'any 1991, en el límit del Pla
amb el municipi esmentat de
Terrassola ¡ Lavit, Al costat de la
creu hi haúa el Conml E... i la
sorprm del d¡a, &gustació de
cava gienlilesa de la casa El Pa-
t¡bt Col-leceionista, per alguna
cosa errsr trobárrem en teres del
cava per exoel{éncia.. -

A.E. TALAIA

Enúb e M,,h,rrv H hbt. ruo: F. Ce§es

A Frtir de la Creu de l-avit
la marxa transconia per aquest
daner muniÍ¡ri. La canerada tra-
rressavir la canetera ¡ tot bnt g¡-

ragionses es pujava per carní ca-
rener. Més endarant es trobaven
les primeres ün¡res de la serra de
puig Crigul. De 356 m alt, la care-
na de h Serra dd puig Cúgul fa
de partió de les tenes baixes del
municipi, situades en el
Riudebitlles, amb la plana de
Tenassola, on transcor¡a la se-
gona part de la maxa, indrets
molt intercssants on §hi han Et
troballes neolíliques d'un hábitat
d'uns 2.fi)O anys aC.
Una bor¡a estona per la llarga ca-
rena del puig Cúgul i es deixara
per endinsar-se en un camí bos-
cá, i passat el control de pas 3

§arribava al Conúol E, en una da-
fianade bonba panorám¡ca sobre
lestsres planes de hdertarcac*1
deTer¡assola. Fassat d stüd es
data[ava sobtadarnent per unatint.
ba i h rnar¡<a conia per enüe camp§
ddiveres i vorejava alguna noúaHe
barrarrcada- Al cap duna esüona
s'assolia el mas den ToG on el
@ntol G esperar¡a ds marxa&rs
davanf un enrunat cdler-

En direcció nord i entr+
mig de virryes de ú moscatell" es
trarressar¡a el tonent del mas den
Tort i se seguia una estona entre
camps de presseguers i altres
fruiterc, per tomar a transcone
novarnentenüe ün¡tes i anibaral
caseriu de Sant Martí Sadevesa,
onentontde lacasa mare decan
Parellada, propietaris de les ca-
ves Naveran, hi hatia el conüol
H- Davant d'aquesla finca i de
I'anüga ermita de Sant Martí, els
marxadors pogueren recordar
rnolte de les ecenes de la fa-
mosa série de TV3, Nissaga de
Poder.

Deixant enrere can Pare-
llada i els records televisius de la
framília MonBolíq s ana¡a decidi-
clament de cara a Cal Ra+all del's
Horts, encara més coneguda per
lasérietebvisit a.Abans, peró, es
creuava el tonent de la font Fres-
ca després d'hanrer passat pel
costat durres mines de saldó i tim-
bes de sorra. Circr¡lant entre ü-
nps mecanitrades ipel costat de
grans fondalades, s'arribavaA út'@l C d Dauú. Fr{b: E Gasés
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doncs a l'espléndida hisenda de
cal Raspall dels Horts, amb la
sara sirguhr tone purueguda i
fagana modemistes, en el jardíde
la qual hi havÉ el daner Gontrol l.

Se sortia dels iardins de
Cal Raspall dels Horts per la
porteta del fons i es travessava
el torrent del mateix nom, pel
costat de la Font de Can Has-
pall i del'rigorós'control de la
moüilla- Retornats a la pista
principal, se sort¡a deltram bos-
cós i obac per prendre ja final-
ment i per una bona estona el
camí de tornada al P¡a, entre
ámplies extens¡ons de vinyes de
diversos noms, tots de marques
de caves ben conegudes. Els
manradors torna\¡en a entrar en
el terme municipal del Pla i re-
fent el darrer tram trepitiat de
bon matí arribaven novament a
la plaga de catalunya davant el

Restaurant Poliesportiu on fina-
litzava la marxa.

Danercontrol dAribada,
tramesa de paperassa i del relat
complementari de la Maxa, sig-
natures, i comproació dels pri-
merc resut&aB a I'espera del \,8
redicte fi nal'. Bec-ompte de punts,
penalitzacions, controls de pas
saltats... Emoció, neguit! Els
sluips mn anibant, arasols, ara
en Uoc... La boira no s-ha acabat
d'esvair, ha estat una pena, peró
els maxadoÉ en general sem-
blen rnolt saüsfeE del reconegut

Eltemps oficial de la mar-
xa s'haria @lcülat en 2 h 46'30",
que un cop sumat al neutralitzat
dona\ra un total de 3 h 4-9'30", en
un reconeguttotal de 13,690 km.
Les mitjan* resulüaren també un
xic rápides, ja que el teneny era
molt regular i no oferia grans des-
nivells; la més Ienta de 4,25 knúh

(pujant a la carena) i h mes rápi-
dade 5,28 km/h (en el danertram
de la rnarxa abans danibar al Pla
del Penedes)-Tres equips es van
saltar el control de Pas 1 i un al-
tre equip novapassarpel conúol
de Fas 2- Fd que ta al cofitrol de
les MoD<illes hi va haver dues pe-
naliEacions iés que alguns en-
cara no §han assabentat que el
reglament no pennet anar amb
sa¡Torrs o bosses en bandolera.
A part d'aixó no coneixem altrm
incidér¡cies amportants. Un mp
conprovats eb ternps prot b¡ornb
els equips anafen rnarxant peñ
una bor¡a colla, sobfetot &b or-
ganitradors, es van quedar al res-
taurant Fol¡esport¡u a dinar ple
gats. I abw§ des despés, tal ccn
estava anundat, el dissabte 17
dabril, es fuia racte de lliurament
de premis als primers cJassificats
guanyadors de la XLVI Mana
dOrierrtació per Descripció, tant
ah equips oorn a les enütlats-

Vagi el nostre agraiment,
c1)m sernpre, a les engeses col-
laboradores: Ako, \frelm, RSI\i As-
segurarres, Copisfierh Falco" Et
Paturfet Col-leeionista, Fodium,
fAiuntanrentd Pladel hrrcdés ¡

la Cab€", i tambe, com ja n'lrenr
bt sfner¡t, al propi Bar-Restaunant
Foñesporliu per bs hcih:üats We
ens varen donac i als arnos de le
firquesque ens donaren recer, ñr
brmació i amltida per a I'estaHi-
mentdeh@nüob.

Gr#urarcgadamésa
bta h aoüa de foqanffió, que es.
rneqa nnlbs tues i pma rndt derF
ü¡§asrne perqJé tot rilül¡ d rrúfiü
pcslre. I sobrcffi, gr*ies a bts
els participanB, que arnb la seva
pr€séncia any rcle any ers doren
ánins ps sdirr¡ar i rto¡ar.

La nosüaÉüciffi sie
ra a bs enütaB i eqüE gijany*
dors i, An¡mU! A vrr.¡re si ens tor-
nem a mbar fany qJe \re. funse{¡
qe seÉ I'any de|5(b fu¡iversa¡i
tb I'Agn paciit Excus¡mlla Tah
ia i ha de sersonaü

Bhnca Folgr
GrupdellarreeE ttué *kttí. Fe'ECsses
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