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RESULTAT DEL SORTEIG DORSALS MARXA TALAIA 2008
DORSAL NOM1 NOM2 ENTITAT HORARI transf. H

1 Ponsa Silvia Baños Agustin Vilanova 09:00:00 120
2 Also Ramon Escayol Josep Talaia 09:00:30 121
3 Ruiz Jesus Gisbert Frances Vilanova 09:01:00 122
4 Doblas Manel Cabrera M.Rosa Talaia 09:01:30 123
5 Perez Emili Mesia Francesc Talaia 09:02:00 124
6 Prat Noemi Gonzalez Niquel Vilanova 09:02:30 125
7 Coll Carles Allvin Chritine Sitges 09:03:00 126
8 Corella Montse Corella Josep Talaia 09:03:30 127
9 Poch Isidre Elias Josep Talaia 09:04:00 128
10 Noes Xavier Salvador Lurdes Talaia 09:04:30 129
11 Fabre Cristofol Collado Maria Talaia 09:05:00 130
12 Marcer Assumpta Jacas Pere Xulius 09:05:30 131
13 Monfa Conxita Cullere Ester G.E.S.Mollerusa 09:06:00 132
14 Bruna Josep Romeu Isabel Talaia 09:06:30 133
15 Gonzalez Carles Catala Judit UEC Gracia 09:07:00 134
16 Lozada Xavier Lozada Oriol Talaia 09:07:30 135
17 Ramos Jordi Planas Montse Foment 09:08:00 136
18 Alcala Marta Gene Arnau Blaus 09:08:30 137
19 Requena Marc Gomez Janira Vilanova 09:09:00 138
20 Burcet Marti Burcet Arnau Talaia 09:09:30 139
21 Ibañez M.Angel JasanadaFrances Talaia 09:10:00 140
22 Montaner Sisco Ferret Montse Talaia 09:10:30 141
23 Costa Josep M. Viladrich Joan C.E.Avinyo 09:11:00 142
24 Gazquez Josep L Casus Carme C.E.Lleida 09:11:30 143
25 Font Marc Jorba Concepcio Vilanova 09:12:00 144
26 Luque Joaquin Gene Jordi Blaus 09:12:30 145
27 Planas Josep Muela Roser Talaia 09:13:00 146
28 Duedre Marti Prat Mireia Vilanova 09:13:30 147
29 Alba Marc VillaubiLlibert Talaia 09:14:00 148
30 Domingo Roger Hila Oriol Foment 09:14:30 149
31 Poch Lali Salvador Bernat Vilanova 09:15:00 150
32 Casafont Montse AllepuAlejandro Talaia 09:15:30 151
33 Ivern Pere FontanetGertrud Vilanova 09:16:00 152
34 Tomas Silvia Val Sergi Vilanova 09:16:30 153
35 Blanco F.Javier Vallverdu Roser Vilanova 09:17:00 154
36 Mata Julia Martinez Arnau Foment 09:17:30 155
37 Bartomeu Jordi Costa Marc C.E.Avinyo 09:18:00 156
38 Font Anna Paya Fernando Vilanova 09:18:30 157
39 Raventos Joan Vinyals Queti Talaia 09:19:00 158
40 Pujol Lluis SociasConcepcio Vilanova 09:19:30 159
41 Cullere Jesus Cullere Andreu G.E.S.Mollerusa 09:20:00 160
42 Krampulz Mac Isern Hector Talaia 09:20:30 161
43 Casas Jordi Casas Francesc Vilanova 09:21:00 162
44 Lopez Xavier Lopez X. Soler Talaia 09:21:30 163
45 Borrell Victor Gimenez Marcos Foment 09:22:00 164
46 Ramos Paqui Codina Eudald Vilanova 09:22:30 165
47 DominguezManuel ?????? Talaia 09:23:00 166
48 Mirabent Jaume Mirabent Clara Vilanova 09:23:30 167
49 Querol Angels Alcala Carles Blaus 09:24:00 168
50 Gonzalez Oscar Sales Roger UEC Gracia 09:24:30 169
51 Poch Blai Poch Albert Talaia 09:25:00 170
52 Marti Ramon Planas Maria Talaia 09:25:30 171
53 Forgas Nuria Forns Maite Vilanova 09:26:00 172
54 Rigual Isidre Gomez Carles Talaia 09:26:30 173



55 Jasanada Josep Huget Montse Vilanova 09:27:00 174
56 Hernandez Maria Gomez Nuria C.E.Badalona 09:27:30 175
57 Belchi Salvador Lagunas Maria Talaia 09:28:00 176
58 Gurri Dolors Ruiz Remedios CEC 09:28:30 177
59 Costa Atila Altarriba Jordi C.E.Avinyo 09:29:00 178
60 Mola Josep M. Mola Ona Sitges 09:29:30 179
61 Martin Oscar Casas Xavier Vilanova 09:30:00 180
62 Huget Ramon Recasens Pruvi Talaia 09:30:30 181
63 Soler Hermes Farre Pilar CEC 09:31:00 182
64 Belchi Jose M. MartinezYolanda Vilanova 09:31:30 183
65 CarreteroGloria Casas Albert Vilanova 09:32:00 184
66 Gil Josep Sanfeliu Enric C.M.Hospitalet 09:32:30 185
67 Marcer Montse Guillaume Maria GER 09:33:00 186
68 SantandreuFerra CornellanAngels G.E.S.Mollerusa 09:33:30 187
69 Ferrer Marcelli Paterna Marga Talaia 09:34:00 188
70 Senso Antoni MartorellXavier Talaia 09:34:30 189
71 LatchinianAlici Alvarez Eloisa Vilanova 09:35:00 190
72 Gil Elisenda Monros Antoni C.M.Hospitalet 09:35:30 191
73 Burcet Rafel Burcet Gemma Vilanova 09:36:00 192
74 Gomez Ferran Navas Sara Vilanova 09:36:30 193
75 Ginobart Pere Sanchez Belen Talaia 09:37:00 194
76 Simon Marcelina Vidal Manel Talaia 09:37:30 195
77 Belchi Nuria Gomez Anna M. Talaia 09:38:00 196
78 Tejedor Gloria Camacho Oriol CEC 09:38:30 197
79 Belchi Juan Belchi Joel Vilanova 09:39:00 198
80 Mercade Ismael Fontecha Sandra Vilanova 09:39:30 199
81 Roca Josep Luz Margarita Vilanova 09:40:00 200
82 Rubio Xavier Mesa Claudia Foment 09:40:30 201
83 Marti Joan Penna Antoni Talaia 09:41:00 202
84 Llopis Isabel Bartuli Maria Talaia 09:41:30 203
85 Mola M.Dolors Pascual Frances Sitges 09:42:00 204
86 Costa Camil Galante Manel C.E.Avinyo 09:42:30 205
87 Burcet Joan Burcet Jordi Talaia 09:43:00 206
88 ContrerasAlfred Pares Angels Talaia 09:43:30 207
89 Martinez Miquel Martinez Sandra Talaia 09:44:00 208
90 Noes Magda Campins Lurdes Talaia 09:44:30 209
91 Sagarra Nuria Vive Edith Talaia 09:45:00 210
92 Gabalda Jaume Baig Roser GER 09:45:30 211
93 Vargas Carlos Paidella Jordi CEC 09:46:00 212
94 Fasius Miquel Siches Mariona Talaia 09:46:30 213
95 Sevilla Agusti Lobato Olga Vilanova 09:47:00 214
96 Garcia Carme Iraegui Juanjo Vilanova 09:47:30 215
97 Pascual Lurdes Montane Eduard Talaia 09:48:00 216
98 Barragan Eduard Diaz Maria Vilanova 09:48:30 217
99 Llobet Miquel Chaves Josep M. C.E.Avinyo 09:49:00 218
100 Talegon Marian Alsina Montse Talaia 09:49:30 219
101 Sagarra Antoni Oltra Eliseu Talaia 09:50:00 220
102 Montoliu Anna Huguet Elena Blaus 09:50:30 221
103 Montgay Carles Mas Beatriu Vilanova 09:51:00 222
104 Herms Joan Pare M.Angels C.E.Avinyo 09:51:30 223
105 Candela Josep Pascual Soledad Talaia 09:52:00 224
106 Pallas Jordi Pallas Marc C.M.Hospitalet 09:52:30 225
107 Artigas Pere Reixach Concep Talaia 09:53:00 226
108 Casas Josep M. Lopez Joan Talaia 09:53:30 227
109 Sole Nuria Balaguero Josep C.E.Lleida 09:54:00 228
110 Carbonell Marga Nuñez Angel Talaia 09:54:30 229



111 Galan Enrique Alarcon Laura Gava 09:55:00 230
112 Vidal Jordi Raventos Montse Talaia 09:55:30 231
113 Alcaraz Franc Calvet Esteve Talaia 09:56:00 232
114 DuocastellaMois Prat Marta Manresa 09:56:30 233
115 Marcer Josep Rosell Climent Xulius 09:57:00 234
116 Fernandez Pere Poch Agusti Talaia 09:57:30 235
117 Zudaire Jesus Esteban Elisa Molins de Rei 09:58:00 236
118 Camacho Julian Cinca Miquel CEC 09:58:30 237
119 Mola Pau Mola Blai Sitges 09:59:00 238
120 Arbos Albert Gene Octavi Blaus 09:59:30 239
121 Esmandia Ramon Garcia Ricard Foment 10:00:00 240
122 Moros Santiago Español M.Jose Parets Valles 10:00:30 241
123 Baglietto Josep Sagarra Montse Vilanova 10:01:00 242
124 Vinyals Angels Llosa Josep Talaia 10:01:30 243
125 Cortes Froilan Valero Cristina Molins de Rei 10:02:00 244
126 Suria Carles Sole Alicia Vilanova 10:02:30 245
127 Mitjans Ramon Curia Juli Xulius 10:03:00 246
128 Fonts Manel Corominas Pilar C.E.Avinyo 10:03:30 247
129 Nassana Casimir Cuadras Neus Talaia 10:04:00 248
130 Mill Jordi Vall Avelina C.E.Avinyo 10:04:30 249
131 Massana Jordi Barcelo Lidia Talaia 10:05:00 250
132 Cusco Albert Cols Xavier Talaia 10:05:30 251
133 Sivill Esteve Munts Carles Talaia 10:06:00 252
134 Vadin Joan Marco Fermin Blaus 10:06:30 253
135 Masdeu Pilar Ventosa Oriol Talaia 10:07:00 254
136 Vidal Eduard Almudevar Loida C.E.Esparragera 10:07:30 255
137 Malcampo Joan Manrubia Olga UEC Cornella 10:08:00 256
138 MitjavilaAlexia MitjavilaFrance UEC Cornella 10:08:30 257
139 Malcampo Mireia Malcampo Laura UEC Cornella 10:09:00 258
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REGTAMENT
L'AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA organiEa la 50a Maxa d'Orientació per Descripció,
puntuable per a la X COPA CATALANA DE MARXES TÉCNIQUES REGULADES.

INSCRIPCIONS
Podran participar a la Marxa tots els socis d'entitats amb llicéncia de l'any en curs expedida
per la FEEC, els posseidors de llicéncia de la FEDME o d'altres federacions de muntanya
estrangeres adherides a la UIAA. Els posseidors de llicéncies de Federacions amb conveni
de reciprocitat amb la FEEC, encara que no puntuaran per a 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 condicions anteriors, l'organització emetrá una llicéncia temporal de
la FEEC, amb validesa pel que duri la prova. No obstant, aquesta llicéncia temporal no
dóna dret a puntuar a la Copa Catalana.

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

Les inscripcions es podran fer al local social de la Talaia, carrer ComerQ, 4 de Vilanova i

la Geltrú, del 17 al28 de marq de 2008 cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 10 del
vespre. També s'acceptaran les inscripcions fetes per teléfon o per fax.

Els drets d'inscripció seran:

14 EUROS Posseidors de la llicéncia de la FEEC o de llicéncia de federació amb
conveni de reciprocitat amb la FEEC.

16 EUROS Socis de l'AE Talaia i d'entitats de la lllVegueria sense llicéncia de la FEEC

18 EUROS. Altres

En els dos últims casos, en el preu, s'inclou llicéncia temporal.

El dissabte abans de la marxa dia 29 de marg s'assignará per sorteig un dorsal i una hora
de sortida a cada equip inscrit.

L'organització oferirá l'esmorzar a tots els maxadors.

SORTIDA
La sortida será a Begues, al Poliesportiu. El primer equip sortirá a les 9 del matí.
L'equip organitzador de la maxa de l'AE 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 forga major, circumstáncies que seran
comunicades a tots els participants amb la major agilitat possible.

EQUIPS
Tots els maxadors 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'organització i

aquesta accepta el canvi.



DOCUMENTACIÓ
El dia 29 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 Maxa.
La documentació lliurada consistirá en:

1. Tots els fulls descriptius de l'itinerari.
2. El full de ruta on els controls puguin anotar-hi el temps de pas.
3. Un mapa de la zona,
4. El reglament de la Maxa.
5. Dorsals d'identificació.
6. Taula de transformació horária.
7. Relat complementari, histórico-geográfic, de la zona i l'itinerari segu¡t.

(Es lliurará a l'arribada).

PARADES
Les parades i el temps de descans vindran assenyalats en els mateixos fulls descriptius.
A tots els controls sense parada de descans es concedeix un m¡nut 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 Maxa, l'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. Es considera que aquests controls de pas no representen
cap pérdua de temps per als maxadors, i per tant no hi haurá cap minut de neutralització.
Els controls faran l'anotació a mig m¡nut venqut segons consta a la taula de transformació
horária. El control no fará l'anotació mentre no hi siguin presents els dos components
que formen l'equip. En els controls de pas no es marcará el full de ruta si ja hi consta el
pas per un control posterior. Els controls s'aniran tancant a mesura que l'equip escombra
de I'organització hi arribi.

PENALITZACIONS
Cada mig minut d'avangament o de retard entre l'horari efectuat per l'equip i l'horari oficial
es penalitzará amb un punt. L'omissió d'un control de pas será penalitzada amb 10 punts.
En el cas que algun maxador no porti moüilla, l'equip penalitzará amb 10 punts.

DESQUAL¡F¡CACIONS
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 Maxa, total o parcial, abans de la sortida oficial

de l'equip.
5. Canviar de lloc o amagar les marques posades per l'organització.
6. Portar objectes sorollosos que puguin molestar els altres participants.
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.
9. Degradar o malmetre el medi.



CLASSIFICACIÓ
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'equ¡p amb major nombre de controls realitzats amb el temps exacte.
2. L'equip que tingui més controls amb un punt
3. L'equip que tingui més controls amb dos punts i així successivament.

RECLAMACIONS
Les reclamacions seran resoltes, si s'escau, per un jurat format per un membre de
l'organització, un del comité de maxes de la FEEC i un participant escollit per sorteig.
Un cop acabada la marxa es confeccionará una classificació provisional, i durant un
període de 15 dies es podrá presentar reclamacions a aquesta, via fax o correu electrónic,
que seran ateses per l'organització, juntament amb el Comité Catalá de Marxes de la
FEEC. 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.

REPART!MENT DE PREMIS
S'efectuará un dissabte amb un máxim de quatre setmanes un cop finalitzada la Maxa.
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 Maxa.
Qualsevol cas no prev¡st en aquest reglament será resolt per l'equip organitzador de la
marxa, el qual disposará del suport técnic d'algun membre del Comité Catalá de Maxes.

El fet d'inscriure's a la Maxa comporta I'acceptació del present Reglament.

Aquest reglament ha estat homologat pel Comité Catalá de Maxes de la FEEC el dia 18
de gener del 2008.
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X Copa Catalana de Marxes Técniques Regulades
Comarca de l'Alt Penedés 30 de marg del 2008

DESCRIPCIO DE L'ITINERARI
DE LA SORTIDA A L'ARRIBADA
Notes:
- Els senyals de confirmació de l'itinerari són unes cintes de colors verd

i vermell.

- Caltenir en compte les mitjanes horáries, diferents de control a control,

i el temps de descans, tot aixó indicat al final dels fulls de descripció.

La Maxa s'inicia davant la Sala Polivalent del recinte del Poliesportiu de

Begues, a l'Area de Jocs lnfantils.

Deixem I'Area de Jocs lnfantils. Sortim per una porta i enfilem carrer amunt a

Ia dreta tot vorejant el recinte, en deixem de banda dues entrades i a Ia terce-

ra, una entrada amb filferrada, hi entrem i continuem vorejant Ia part que dóna

als vestidors del Camp d'Esports; veiem una filera de pollancres a I'esquerra

i al davant. Anem a sortir en un terreny molt ampli d'aparcament, girem a I'es-

querra i just en sortir del recinte passem pel costat d'una torre de línia d'alta

tensió. Tombem a la dreta i seguim un camí ample i planer. A la dreta queda !a

paret d'un frontó. L'ample camí passa entremig de vinyes.

Fem cap a un camí transversal i girem a l'esquerra. Travessem un camí més

marcat i seguim per un rasot herbós flanquejat d'esbarzers i aranyoners. En

un pla més elevat, a la dreta, hi tenim vinya i més amunt s'hi veu una edifi-

o
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cac¡ó. Passem a ran del tancat d'un xalet. A la vora d'un camí, a I'esquerra,

veiem una premsa de vi.

En desembocar en un camí trobem un mas amb un rellotge de so! a la fagana;

passem a frec del mur que tanca aquest mas, que ens queda a Ia dreta. Al

final del mur deixem el camí, que se'n va cap a la dreta; travessem una antiga

era i continuem avall per camí carreter, ample i herbós, que davalla suaument

entremig de pins i xiprers. Travessem una petita clariana i un camí ample i

decantant-nos un xic a la dreta continuem endavant per ample corriol lleuge-

rament baixador.

Just al final del bosquet travessem un pedregam i ens situem cap a Ia dre-

ta per anar a vorejar uns conreus de vinya, que ens quedaran a l'esquerra,

mentre que a Ia dreta tenim un marge d'esbarzers; més endavant girem a Ia

dreta i per ample terreny entre vinyes ens anem acostant a una masia; a prop

d'aquesta el camí és asfaltat.

Deixem a la dreta la masia antiga, i a l'esquerra !'entrada a la masia nova i un

petit restaurant i carpa. El tram de camí asfaltat s'acaba i per camí de terra

continuem amunt; de seguida girem a !a dreta; el camí, entre bosc, es fa pla-

ner.

Passem pel costat d'una casa mig enrunada, a la dreta del camí, on encara

hi queden restes d'una antiga premsa. L'itinerari transcorre una estona per

aquest ample camí, a trams bastant ombrívols.

Travessem una pista forestal i enfilem recte amunt fins a sortir en una claria-

na.

A la clariana deixem una bifurcació a !a dreta. Saltem unes pedres que veiem

davant nostre i travessem una altra pista; continuem endavant, para!'lels a una

riera que ens quedará a l'esquerra.

Fem cap a un ample camítransversal i el seguim cap a l'esquerra. Continuem

paral.lels a la riera. Durant un tram I'itinerari continua per camí molt pedregós

@



a ran del llit de la riera. Més endavant, després d'un marcat revolt, passem

fregant Ia boca d'un avenc que ens queda a Ia dreta. Compte!

EI camí continua encara ascendent i es fa més ample. Gairebé a sota del pas

d'una línia d'alta tensió que tenim a la dreta, deixem l'ample camí pedregós
per agafar-ne un altre, mig desdibuixat, a !a dreta, rocallós i bastant costerut,

ample en el seu inici i que aviat esdevé estret i ben fressat. Passem per sota

de la Iínia d'alta tensió esmentada.

Recuperem el camíample i el seguim cap a Ia dreta per tornar a girar immedi-

atament també a Ia dreta, deixant el camí ample i més pujador.

Desemboquem en una pista i girem a l'esquerra per sota el pas d'una segona

línia d'alta tensió. Als pocs metres deixem la pista per agafar un senderó, a la

dreta, que tot seguit passa a ran d'una antiga creu, que dóna nom al pla per

on transcorre part del nostre itinerari.

Aviat fem cap en una pista, al costat d'un pal amb indicació de senders diver-

SOS.

Seguim Ia pista cap a la dreta, és ampla i de terra vermellosa, própia de la
zona.

Deixem una branca de camí ampla a l'esquerra. Anem seguint aquest camí
principa!, a vegades entollat i fangós. Més endavant deixem a la dreta un camí

entre bosc, al tronc d'un pi hi veiem un senyal de pas barrat de PR (groc i

blanc).

Arribem en un camítravesser, a dreta i esquerra dels dos pins d'entrada de la

branca dreta hi ha senyals de PR. Nosaltres girem per la branca esquerra, ara

de sól una mica herbós.

L'itinerari transcorre una bona estona per aquest ample camí planer entre

bosc fins a fer cap en una altra pista encara més ampla que seguim cap a !a

dreta, retomba i planeja suaument. A la dreta deixem una entrada de camí. A
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I'esquerra veurem Ies rulnes d'una casa i una pista que hi passa pel costat.

Continuem fins a enllagar amb una altra pista que ara seguim cap a l'esquer-

ra, baixant.

Arribats a prop d'un pal amb senyalització de senders, deixem el camí per

agafar-ne un altre, una mica malmés, a Ia dreta, que baixa; és ombrívol. A

l'esquerra veurem el sostre d'un dipósit i la caseta d'una bomba, a prop d'una
urbanització.

Desemboquem en un camí principal; en el tronc d'un pi d'enfront veiem se-

nyals de PR. Girem a Ia dreta, sempre davallant. Creuem per sota una línia

eléctrica. A I'esquerra veurem infinitat d'edificacions d'una zona urbanitzada.

En un revolt del camí trobem un altre pal indicador de senders; en aquest

punt deixem el camí i continuem en descens, per l'esquerra, de cara a una

propera masia, i passant pels darreres d'uns cossos annexos hi fem cap. Al

davant hi ha una bonica figuera i un notable llorer. Bonica panorámica sobre

el Montseny, Sant Lloreng del Munt, etc.

Deixem !a masia i continuem endavant passant entremig dels edificis nous i

els més antics de! mas per anar a recuperar el camí d'arribada, remuntant fins

arribar al trencall on hi ha el pal indicador. Girem a l'esquerra i continuem fent

via per l'ample camí, que planeja de seguida.

Des d'aquest tram tenim ara una ámplia panorámica del mas per on acabem

de passar, I'extensa zona urbanitzada propera, i ja més llunyanes les munta-

nyes de Sant Lloreng del Munt i el Montseny; més amagat, darrere nostre, la

silueta de Ia serralada de Montserrat. A l'esquerra, no massa visibles, hi ha

una plantació d'avets.

A Ia dreta del camí tenim un parell de fonts. Als pocs metres d'haver passat la

segona font, deixem !'ample camí pista i n'enfilem un altre més malmés, a la

dreta, i bastant costerut.

I
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Tot ascendint deixarem un trencall ample a !a dreta. La vista, per I'esquerra,

s'eixampla de cara a la costa i veiem la coneguda serra de Collserola i el T¡b¡-

dabo, entre d'altres.

El camíva pujant durant una bona estona, davalla un curt tram per creuar un

torrent i torna a remuntar. A la dreta del camí s'hi veu un cau de bones dimen-

sions.

En un marcat revolt de la pista, ja molt amunt se'ns ofereix una panorámica

excel'lent. Des d'aquest punt, si el dia és prou clar, podem albirar Montserrat,

el Cadí, Puigmal, Sant Lloreng del Munt, el Montseny, Collserola i la costa...

Continuem per la pista en direcció a una propera torre de línia d'alta tensió;
just al seu costat deixem un primer camí a l'esquerra i n'agafem un altre paral-

lel, en aquesta direcció. A Ia dreta ens queda ara tot l'altre vessant, el pla de

Begues, amb conreus, i les muntanyes properes de! massís del Garraf; també

es distingeix l'enlairat castell d'Eramprunyá.

El camí transcorre una estona per sota una Iínia d'alta tensió. Vista panorámi-

ca sobre el delta del Llobregat, Sant Ramon, lazona de l'aeroport del Prat...

Deixem a I'esquerra una branca de camíque va cap a una altra torre metá1.lica

i continuem planejant. A ran de camíveiem un petit avenc.

Arribem al costat mateix d'una altra torre metál'lica i ara l'itinerari continua se-

guint un corriol per un tram de marcat descens.

Al final d'aquesta sobtada baixada, travessem un camí per sota una Iínia d'al-
ta tensió i continuem davallant, ja més suaument, per un senderol entre el

bosc.

Arribem en una crullla de pistes amb un pal indicador de diversos senders.

En aquesta cruilla girem completament a la dreta i seguim un camí ample i

descendent. A Ia poca estona girem a la dreta, pe! primer trencal! que tro-

bem.
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Més endavant tornem al camí ample i continuarem avall i en ziga-zaga durant

una bona estona sense fer cas d'uns trencalls a esquerra i dreta. En un punt

d'aquesta pista se sap de l'existéncia d'una font, a la dreta; hi veiem el regue-

rot humit i mig entollat peró no trobem el punt exacte de surgéncia.

Deixem enrere, a l'esquerra, un camí, i després d'aquest, tot just passat un

revolt, deixem l'ampla pista i seguim per una entrada de camí, a Ia dreta, bos-

cós i estret, lleugerament pujador i flanquejat de vegetació molt espessa. Poc

visible i emboscat, hi ha un forn de calg, a l'esquerra. Una estona després fem

cap en una pista.

Seguim la pista cap a la dreta; planegem. Deixem a la dreta un revolt de pista

ampla i pujadora i continuem per la nostra, que retomba i passa a frec d'un

pou que ens queda a !'esquerra.

Poc després veiem una casa; hi passem pel davant; hi ha serveis d'hípica i

també de granja-escola. El camí, ample i plane¡ transcorre una bona tirada

entre conreus de fruiters protegits amb tanca de filferrada.

En un revolt de la pista deixem a l'esquerra un pal amb senyalització de sen-

ders diversos i un camí a l'esquerra senyalitzat també amb colors groc i blanc.

Poc més endavant deixem la pista que seguíem, girem a !a dreta per camí

també ample, i als pocs metres ens desviem una mica cap a l'esquerra per

una entrada de camí, ben fressat i herbós, de cara a una gran esplanada i un

caseriu proper; travessem l'era i hi arribem tot seguit.

Continuem tot retombant les parets d'aquest mas i passem entremig d'altres

cossos edificats. Davant mateix d'una fagana principal amb el nom del mas,

on veiem un rellotge de sol, travessem la reixa i girem a la dreta. Passant pels

darreres dels edificis anem a fer cap una altra volta en un camí ample que se-

guim sense deixar l'orientació que portávem.

Anem de cara a un altre mas on s'hiveu també un bonic rellotge de so!. Peró

no s'hi arriba a passar per davant sinó que en aquest punt girem a Ia dreta;
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travessem una zona de tancat de camp de conreu a la dreta i xalets a l'esquer-

ra. Anem paral'lels als pals d'una línia telefónica.

En arribar a prop de I'entrada a unes altres masies i camps de conreu, deixem

davant nostre un camí que s'enfila i girem a I'esquerra per seguir un camí molt

més ample, amb un petit marge a la dreta i un cobert a I'esquerra. A la dreta

veiem una bonica barraca de vinya i a ran de camí un rétol informatiu.

Més endavant, a má dreta, hi ha un grup de masies. Arribem en un camí trans-

versal i girem a l'esquerra seguint per entre tancats de cases. A la dreta ve-

iem un gran amuntegament de pedres. En un angle del tancat amb filferrada

girem pel camí a la dreta. Hi veiem un rétol indicador del Barri. L'ample camí

mena a unes masies properes. Passem per camí particular, davant la fagana

del n. 45, que ens queda a la dreta, i continuem per camí entre feixes.

Saltem una cadena i seguim per I'esquerra. Passem a ran d'un antic safareig

i pou. lmmediatament passats aquests, girem a l'esquerra. A I'esquerra ens

queda un rasot i un canyissar; més endavant, a Ia dreta, tenim vinya empar-

rada i entremig hi podem veure una vella sínia que curiosament encara con-

serva les seves rodes i engranatges. A prop veiem la població ja coneguda i

darrere seu la muntanya tallada per una pedrera.

Sortim en un altre camí transversal i girem a !a dreta. A la dreta continua la

vinya i a la nostra esquerra un camp Ilaurat i poc més endavant també vinya.

En el primer trencall a I'esquerra girem en aquesta direcció continuant entre-

mig de conreus de vinya. Ens anem apropant a Ies pistes de tennis i frontó.

Voregem el tancat metál.lic. Passem pel costat del frontó, el tancat de lazona
d'aparcament i les instal.lacions esportives i creuem per sota una línia d'alta

tensió.

Girem pel primer carrer que trobem, a l'esquerra. Passem a ran d'unes cases

particulars i de les dependéncies del Pavelló d'Esports i el Camp. Al final del

carrer girem a l'esquerra, passem per dessota unes escales metál'liques ifem

cap finalment al punt d'Arribada, on finalitza Ia Maxa.
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Mitjanes horáries:

De la Sortida al Control A:

De! Control A al Control B:

Del Control B al Control C:

Del Control C al Control D:

Del Control D al Control E:

Del Contro! E al Control F:

Del Control F al Control G:

Del Control G a l'Arribada:

4,34 km/h = 1,2O m/seg

3,00 km/h = 0,83 m/seg

4,90 km/h = 1,36 m/seg

3,65 km/h = 1,01 m/seg

3,94 km/h = 1,10 m/seg

4,57 km/h = 1,27 m/seg

4,97 km/h = 1,38 m/seg

4,64 km/h = 1 ,29 m/seg

- A Ia Sortida / Arribada hi ha un bar

- AI Control C: 30 minuts de descans per esmorzar

- A! Contro! D: 5 minuts de descans
- Al Control G: 5 minuts de descans
- Segons el Reglament, en cada Control sense parada de descans i també per

al Control de Motxilla, es concedeix un minut de neutralització per marcar els

horaris.
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Relat
de la maxa

Fresentae [ó
de [a Marxa
La Marxa avui celebra el seu Cinquantenari. I per a
commemorar el seu aniversari anem a Begues, un

bell indret del massís de Garraf, peró que pertany a
la comarca del Baix Llobregat.

Fa molts anys que la maxa no venia a Begues. De

fet, no hi ha tornat des de l'any 1959. En aquella oca-
sió era la primera marxa de la nostra Entitat, anunci-
ada amb Ia denominació següent: "Marcha Socialde
Orientación por Montaña en conmemoración del lll
aniversario de su fundación. 15 de febrero de 1959".
Setze equips van sortir de Castelldefels ivan finalitzar
a Begues després de fer gairebé quinze quilómetres

de recorregut. En acabar la maxa, a més dels primers
premiats, es va lliurar un bacallá al darrer equip clas-
sificat. Tot un detall. Haurem de fixar-nos en els pre-
mis que es donaran avui després de cinquanta anys
de maxes. Caldrá veure si hi ha alguna novetat.

Podem assegurar que la tornada a Begues no s'ha
pensat per a celebrar aquella primera marxa. La idea
ha sigut la de sempre: organitzar marxes arreu del
Penedés i, des del primer dia, cercar un lloc inédit.
El recorregut d'enguany té aquestes característi-

ques. Aixícom la primera marxa acabava a Begues
per la banda de migdia, provinent de les muntanyes
de Garraf, avui softim de Begues vers la part de tra-
muntana, en direcció a la serralada de l'Ordal, per
entrar en el municipi de Vallirana, en un itinerari com-
pletament desconegut per a nosaltres. Veurem si té
éxit aquesta iniciativa, car ens allunyem prou de la
nostra ciutat i, a més, ho fem per carreteres un xic
tortuoses, amb constants giravolts. Des de la nostra
ciutat només tenim dues anades asfaltades: una és
la carretera que va per Vilafranca, Avinyonet i Olesa
de Bonesvalls i, la segona, per Sitges, les costes de
Garraf i Gavá. Una tercera alternativa la tenim en el

camíde Sitges a Begues per Jafra i la Plana Novella,
només apte per a segons quins vehicles. Sens dub-
te, ho tenen més bé els excursionistes procedents
de la part de Barcelona, ja que no tenen cap proble-
ma fins a Gavá. Bé, malgrat la dificultat del despla-
qament, esperem una bona participació. Si més no,
ens conformaríem amb una concurréncia similar a
la de l'any passat a Sant Pau d'Ordal, en qué es van
inscriure cent quaranta equips i se'n van classificar
cent trenta-sis.

Fetes aquestes premisses, tornem a donar les més
expressives grácies als excursionistes que preneu
part regularment en aquesta esportiva competició,
atés que vosaltres sou els qui realment feu el gruix
de la nostra convocatória anual.

Camí de Can Pau. Foto: Jesús Santacana 2008
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E[ nnunfiefipfl
de Bcgues
Com hem dit més amunt, el municipi de Begues, tot
i que geográficament pertany al Garraf - Penedés
(un 60% del terme forma part del Parc Natural del
Garraf), administrativament pertany a la comarca del
Baix Llobregat. L'origen d'aquesta contradicció rau

en el fet que la parróquia formava part de la baronia
d'Eramprunyá i tota aquesta s'ha mantingut unida
fins a dates molt recents després d'integrar-se con-
juntament al Baix Llobregat. La baronia d'Erampru-
nyá comprenia, a més de Begues, els actuals munici-
pis de Gavá, Castelldefels, Viladecans, Sant Climent
de Llobregat i una part de Sant Boi de Llobregat.

Elterme municipal de Begues és el més gran de la
comarca, amb 50,62 quilómetres quadrats, tots ells
ben bé a l'interior del massís del Garraf. El nucli urbá
de la població, a 399 m sobre el nivell del mar, está
assentat en una depressió elevada peró rodejada de
muntanyes, en una plataforma calcária, un veritable
«polje» (en catalá de l'lEC, pólie) o gran dolina, que
generalment és una depressió cárstica més o menys
oval, on la de Begues té forma de cubeta, formada per

dissolució de roques calcáries, que han originat una
munió d'avencs. En el nostre cas, gran part de la su-
perfície de Ia dolina va quedar coberta d'argila, cosa
que la fa apta per al conreu. En aquest pÓlie s'origi-
na la riera de Begues, la qual, després de travessar
tot el massís, passant per Olesa de Bonesvalls, OIi-

vella, Sant Pere de Ribes i Sitges, desguassa al mar

en aquest darrer municipi. Al nord, tanquen el terme

de Begues, separant-lo d'Ordal, les serres del Montau
(658 m), els cims del Sotarro (563 m) i la penya del
Moro (467 m). Alsud delimiten elterme els cims icon-
traforts de la Desfeta (522 m), les Agulles (552 m), la
Morella (595 m), el puig de Mata-rodona (409 m), el

puig d'Astor (414 m) i el puig de la Mola (535 m). Els

límits administratius són al nord amb Vallirana, a l'est
amb Torrelles de Llobregat, Sant Climent de Llobregat
i Gavá, al sud amb Sitges i a I'oest amb Olivella i Olesa
de Bonesvalls.

En aquest extens municipi hi romanen una bona co-
lla de masies, unes habitades i altres en ruines. La

majoria es troben a I'entorn del poble, peró també
n'hi ha algunes prou conegudes i a la vegada allu-
nyades, situades en el cantó de migdia, com són
Vallgrassa, el Caxol i Jaques. Pel que fa a les as-

sentades ran o prop del nostre recorregut de la mar-

Can Pau. Fofo: Jesús Santacana 2008

xa, cal esmentar can Sadurníde l'Espluga, cal Jepis,
l'Alzina, can Catequero, etc., de les quals en direm
qualque dada quan relatem I'itinerari del nostre pas.

Pel que fa al poble, en farem una breu referéncia his-
tórico-geog ráfica a l'arribada.

Reeorregut
de [a Manxa
Hem iniciat la Marxa davant la Sala Polivalent del re-

cinte del Poliesportiu de Begues, sortint de l'Area de
Jocs lnfantils i vorejant el recinte enfilant amunt pel

carrer dels Esports. S'ha seguit vorejant part del re-

cinte que dóna als vestidors del Camp d'Esports i

hem passat per la zona d'aparcament i dels edificis
escolars. Finalment es deixaven un grup de cases a

l'esquerra i hem arribat a un camíample i planer, el
qual, a la dreta tenia un frontó. L'ample camípassa-
va entremig de vinyes. A má esquerra es deixava un

turó, lloc on es troba assentada l'ermita de Santa Eu-

lália, de la qual en parlarem en arribar a can Sadurní,
car és una dependéncia d'aquesta masia.

En un camítransversal ens han fet girar a l'esquerra.
Un pic travessat un camí més marcat, s'ha escollit
un senderó herbós, en els marges del qual hi havi-
en aranyons, fruit comestible de gust ácid, amb els
quals es fa el famós ¡iee¡ «pacharán". A la dreta, en

un pla més elevat, hi havia una vinya i més amunt es
veia una edificació. Es passava pel costat d'un xalet
i d'un tancat. A la vora d'un camí, a má esquerra,
deixávem una premsa de vi i es desembocava en el

camí moliner que passa pel davant de can Pau.



Gan Fau
Situat dintre d'un recinte, es tracta de l'antic mas
Llaurador, nom d'una família de notaris documen-
tats des de l'any 1713. La casa conserva l'estructura
original i un rellotge de sol a la fagana. Hem passat

a ran del mur que tanca la casa. Després hem deixat
el camí, que se n'anava vers la dreta, per creuar una
antiga era i continuar avall per camí carreter, ample
i herbós, el qual baixava un xic quan passava per

entremig de pins i xiprers. La marxa franquejava la
plana de can Sadurní. Un cop travessada una petita

clariana, s'ha continuat per ample corriol baixador,
Al final del bosquet hem vorejat unes vinyes paral-

lelament a un rasot i travessant uns altres conreus
hem anat en direcció a la masia de can Sadurní.

Gan Sadurní
de ['Espfluga
D'entrada hem d'aclarir el perqué de l'Espluga. A
poca distáncia de la masia, vers el nord-oest, hi ha
una notable cova i, com sap gairebé tothom, una
cova és sinónim d'espluga. Per aixó hi ha un poble
que es diu I'Espluga de Francolí, on disposen d'una
gran cova. Així, can Sadurní de Begues, per dife-
renciar-la d'altres cases penedesenques del mateix
cognom, s'identifica per la seva espluga. Així mateix,
a més de la cova de 18 metres de recorregut, amb el

nom de can Sadurní es té catalogat un avenc de 75

metres de fondária i dues boques molt grans, avenc
que ja fou explorat I'any 1897 per Font i Sagué. En
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la cova i en la que hi ha en la penya del Moro s'han
trobat els primers jaciments neolítics de Begues. La

cavitat de can Sadurní hauria estat utilitzada com a
hábitat esporádic en funció d'una ramaderia estacio-
nal i com a aixopluc per a activitats de cacera i recol-
lecció de cereals i lleguminoses, car granes carbo-
nitzades d'espécies antigues de blat i ordi hi foren
trobades, en poques paraules, restes de cervesa de
fa 5.500 anys, les més antigues d'Europa, ja que hi

havia sitges per emmagalzemil l'ordi i molins per a
moldre el cereal maltat. També es van descobrir mos-
tres de cerámica cardial del neolític antic, cerámica
ibérica itroballes romanes. De Ia preséncia humana
posterior s'han trobat restes arqueológiques del pe-
ríode que va dels segles V al Vlll, d'época sarraina,
com fou un dírham del regnat d'Al-Hakem (782-822),
monedes de I'Emirat lndependent de Córdova i mo-
nedes de la seca de Córdova de l'any 820, la qual

cosa confirma la tesi que els musulmans estigueren
a la vall de Begues fins a la primera meitat del se-
gle lX. Com explicarem després, el mateix nom de
Begues podria ser d'origen árab.

De la masia, abans anomenada mas de l'Espluga
per raó de la cova, se'n tenen notícies des del segle
)0/. És de les més antigues del terme i, sens dubte,
la més ben conservada. L'edifici que ha arribat fins
als nostres dies és de planta basilical i és obra del
1600, segons la inscripció que figura a la llinda de
la finestra central. Posteriorment ha sofert modifica-
cions que no han alterat l'estructura original de la
casa. Al seu interior es conserven nombrosos ob-
jectes antics, premses i altres aparells destinats a

l'elaboració del vi. En el seu interior es conserva un

arbre genealógic de la família Sadurníque comen-
ga a l'any 1515. Un Sadurní fou batlle de Begues
l'any 1582.

La hisenda de can Sadurní té una superfície de 240
hectárees, la majoria dedicada al conreu de la vinya
des de fa segles, i abans d'arribar-hi hem vist les fi-
leres perfectament alineades dels ceps. Actualment,
els descendents són de cognom Vendrell i, a més de
les caves Montau de Sadurní, disposen d'un restau-
rant que té molta anomenada.

D'aquesta masia en sortíel cabaler Cristófol Sadurní,
que l'any 1650 es casá amb Ia pubilla Violant Suriá
de can Suriá de Sant Pere Molanta, enllag que doná
una nova denominació a aquella casa, ja que des
d'aleshores és coneguda per can Sadurní de Sant
Pere Molanta, família que encara conserva el cog-
nom Sadurní.Can Sadurní de I'Espluga. Foto: Jesús Santacana 2008
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En les terres de la casa pairal, al sud de la plana de
can Sadurní, s'entrellucava la petita capella dedica-
da a Santa Eulália, situada sobre un petit turonet de
409 m, ermita que dóna nom al barri que ha sor-
git als seus peus. La capella, que podria ser d'ori-
gen més antic -segons la tradició popular s'hi troba-
ren tombes- está documentada des de l'any 1522 i

consta que fou reconstruida el 1832. És d'una nau

de planta rectangular coberta a dues aigües, amb
contraforts en un dels murs laterals i una petita cape-
lla rectangular en l'altre. La porta té llinda i brancals
de pedra. El campanar és d'espadanya, de maó vist.
Hi ha un senzill retaule, de la fi del segle XlX, dedicat
a santa Eulália.

Sortint de la masia de can Sadurníi del seu restau-
rant, hem entrat en un bosc i tot seguit s'ha girat a la

dreta per camíplaner. Es tracta del camí moliner de
Vallirana per la creu d'Ardenya.

Ga[ Jepfis
En alguns plánols es llegeix cal Gepes o Gepis. Es

una masia amb data d'origen desconegut, probable-
ment del segle XlX. Va ser ampliada i reformada al

segle )C( i actualment es troba en procés d'enruna-
ment, tot ique l'estructura resta respectada. Aquesta
casa la teníem situada a la dreta del camí, on encara
hiqueden restes d'una premsa ialguns estris propis
dels treballs del camp.

El recorregut ha transcorregut una bona estona pel

camíde Vallirana, ample i ombrívol, fins arribar a una

petita clariana de pins en un espai d'ensinistrament
de gossos. Per ample camí es creuava una pista fo-
restal per seguir recte amunt, fins a sortir en una altra
clariana, lloc on hi havia el controlA.

En la clariana hem deixat una bifurcació a la dreta.
Hem escollit travessar una altra pista i continuar vers
el nord, paral.lelament a la riera de Santa Eulália o
de can Sadurní, que teníem a má esquerra. A par-

tir d'aquí féiem cap a un ample camítransversal, el

conegut per camí de Vallirana, que hem agafat vers
l'esquerra, continuant paral.lels a la riera, per camí
molt pedregós. Un xic més endavant, després d'un
revolt del camí, que seguia essent molt pedregós, es
passava a ran de la boca d'un avenc que hem vist a
la dreta. És l'avenc de la Carme, de 3 m de fondária,
un dels tants que hi ha en aquest indret. Poc abans,
també a má dreta peró una mica amagat, hem pas-

sat pel costat de l'avenc petit de can Figueres, de 4
m de fondo. El camí seguia pujant i es feia més am-
ple, go que demostra que en altre temps hi transita-
ven carros d'anada i vinguda del molí. Ans de passar
per sota una línia d'alta tensió que transcorre de lle-

vant a ponent, hem deixat l'ample camípedregós a

má esquerra i s'ha ascendit per un corriol dretá, una
mena de drecera, aixímateix pedregosa i costeruda,
lloc on hi hem trobat un control de pas.

Greu d'Ardcnya
Un pic més amunt s'ha recuperat el camí principal de
Vallirana, que hem seguit en direcció nord, per tor-
nar a girar immediatament també a la dreta deixant
altra volta el camíample i més pujador. En aquest
curt espai hi havia un altre control de pas. Hem des-
embocat a una altra pista, a sota d'una segona línia
d'alta tensió, i l'hem seguida uns pocs metres per

agafar immediatament un senderó a la dreta que ens
conduiá al costat de la creu d'Ardenya, situada a po-

nent del camí moliner, a una altura de 477 m sobre
el nivell del mar, la máxima alqada aconseguida per

la maxa. Un pél més a tramuntana, un xic més avall,
hi havia el lloc escollit per al control B.

La creu d'Ardenya marca el límit nord delterme mu-
nicipal de Begues amb Vallirana. Antigament la creu
era de fusta, peró des de l'any 1883 és de ferro. En

la creu vella -que fou traslladada davant l'església
parroquial- hi ha la data gravada de l'any 1312. En

aquest elevat paratge, els marxadors entraven en el

municipi de Vallirana per tal de fer-hi un tomb des deCal Jepis. Foto: Jesús Santacana 2008
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ponent fins a llevant. La creu i el pla d'Ardenya són
punts famosos per la quantitat d'avencs descoberts.
De fet és una dolina molt coneguda, ja que forma
una conca de recepció de les aigües que després
emergeixen prop de Vallirana, a la font d'Armenau
o d'en Menna. Un d'aquests avencs, tampoc massa
profund i no llunyá del camí per on hem pujat, té el
malvat nom de "forat de les Bruixes,,. Peró n'hi ha
molts més.

Hi ha molts llocs que porten el nom Ardenya. Se-
gons els etimologistes, és una paraula gál.lica, d'orí-
gen lígur o etrusc, derivada d'arduos, que vol dir

"lloc elevat", "altiplá".

camíplaner i boscós que ens separa prou del coll de
la creu d'Ardenya, lloc on hi arribarem després per
un altre cantó. Hem fet cap a una altra pista enca-
ra més ampla, el camí del mas de les Fonts, el qual
s'ha seguit cap a llevant, retombant i ascendint su-
aument. A la dreta deixávem una entrada de camí. A
I'esquerra restaven les ruines del mas de la Vicenta i

una pista que passa pel costat. Seguíem fins a enlla-
gar de nou amb el camí de Begues a Vallirana, que
en aquesta ocasió hem agafat cap a l'esquerra. Per
a la gent de Vallirana que volia anar a Begues, ací
era el coll de la creu d'Ardenya.

De l'esmentat coll elcamí baixa. A má dreta hi ha les
restes del mas d'Ardenya. Arribats a prop d'un pal
amb senyaliüació de senders, s'ha deixat el camí
per agafar-ne un altre de dretá, una mica més mal-
més, que també baixa i és molt ombrívol. A l'esquer-
ra ja es veia el sostre d'un dipósit i la caseta d'una
bomba, a prop de la urbanització Mas de les Fonts.
Hem tornat a desembocar en el camídel mas de les
Fonts, fins a trobar els senyals del PR en un pi que hi
ha a má esquerra, peró nosaltres hem girat peltren-
call de la dreta, que davallava. Des d'aquest camí
es veien la infinitat d'edificacions de la zona urbanit-
zada. En el descens, en un revolt del camí, s'ha vist
un altre pal indicador del PR. En aquest punt hem
deixat el camí per baixar al mas que dóna nom a la
urbanització, el qualfeia una estona teníem a má es-
querra. En aquesta casa hi havia el control C i dona-
ven mitja hora per a esmorzar.

Go[[ dc [a Greu Mas de les Fonts
d'Ardenya
Del control B continuávem seguint la pista principal,
ampla i de terra vermellosa, própia de la zona. Circu-
lávem pelsector anomenat camp delTallaret, antiga
possessió de cal Tallaret de Begues. Es caminava
pel pla d'Ardenya, erm, peró voltat de bosc, parat-
ge ric en avencs i rasclers, peró també en bolets.
Aquest llarg i ample camíprincipal deixava algunes
bifurcacions a l'esquerra. Una mica apartat del camí,
a la banda esquerra, hi ha una altra boca d'avenc,
poc visible per als maxadors. Més endavant a la
dreta es deixava un camí entre bosc, on es veia el

senyals del PR 160 altronc d'un pi. S'arribava a un
ample camí travesser, amb marques de PR en els
pins de cada costat. S'ha deixat el camí de Vallirana
per la branca esquerra deltravesser, de sól herbós,

Es una de les masies més antigues de Vallirana i está
situada en la part de migdia del municipi. Elseu nom
té l'origen en les fonts de l'entorn, dues d'elles loca-
litzades a l'inici del camí que ens portará a Begues.
La primera casa fou aixecada I'any 1587 per un ca-
baler de can RomagoSa de Begues i avui la famí-
lia encara conserva el cognom d'aleshores. L'actual
mas és posterio¡ de fa un parell o més de segles. El

cos principal és de planta rectangular amb cobeta a
un vessant damunt la fagana. L'edifici ha sofert nom-
broses transformacions al llarg del temps. Fa uns sis
anys va ésser restaurat de nou i en el seu frontal hi
van aparéixer les cantoneres de maó vist en les por-
tes i finestres. També fou arranjat el rellotge de sol,
on s'hi pot observar la data de 1872.

Durant segles, la finca va produir vi i altres productes

Creu d'Ardenya. Foto: Jesús Santacana 2008
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del secá. També obtenien molta fusta dels boscos.
Deu fer unes décades que el senyor Josep Roma-
gosa féu parcel.lar una petita part de la hisenda i

des de llavors hi ha crescut la urbanització Mas de
les Fonts, la més distanciada de Vallirana, car limita
amb elterme municipalde Begues.

Després d'esmorzar hem sortit del mas de les Fonts
per recuperar el camíd'arribada, pujant fins al tren-
call on hi ha el pal indicador del PR 160. Des de
la cruilla es tenia una ámplia panorámica del mas,
I'enorme urbanització propera, i les llunyanes mun-
tanyes de Sant Lloreng del Munt i el Montseny; més
amagat, darrere nostre, la silueta de la serralada de
Montserrat. Girant a l'esquerra, s'ha caminat de re-

torn a Begues, passant pel davant d'un parell de
fonts, surgéncies que donen nom a la masia que
ens ha acollit, mentre que a má esquerra, no molt
visible, existeixen les feixes d'una plantació d'avets.
Un pic passada la segona font, als pocs metres s'ha
deixat l'ample camí pista de Begues per enfilar-ne
un altre de dretá, més malmés i un xic costerut. Tot

ascendint es deixava un trencall ample a la dreta. La

vista, per l'esquerra, s'eixamplava de cara a la costa
i a més s'observava la serra de Collserola i el Tibi-
dabo, entre d'altres. El camí anava pujant pel ves-
sant de llevant de la penya Esquerdada, que forma

part de la serra del
Mas (de les Fonts)
i baixava un mo-
ment per creuar
el torrent del Salt
del Bou -que és un
afluent del fondo
de Vall d'Arús de
Vallirana-, per
després tornar a
remuntar. En un
marcat revolt de
la pista, ja molt
amunt, ens trobá-
vem amb el con-
trol D, assentat
en el Marge del
Moro, paratge
d'una vista pano-

rámica excel'lent:
Cadí, Pedraforca,
Puigmal, Canigó
(?), Montserrat,
Sant Lloreng

del Munt, el Montseny, Collserola i la costa...

Del control D continuávem per la mateixa pista en
direcció a una torre de la línia d'alta tensió que pro-
cedeix de la creu d'Ardenya, en aquest cas situada a
528 metres sobre el nivell del mar, la segona algada
aconseguida en aquesta marxa. Just al costat de la
torre hem deixat un primer camía I'esquerra i n'hem
agafat un altre paral.lel a aquell, també a l'esquer-
ra. A la dreta podíem atalaiar ara tot el vessant del
pla de Begues, amb conreus de fruiters i muntanyes
properes, entre les quals entrevéiem I'escarpat cas-
tell d'Eramprunyá i massís del Garraf. El camí trans-
corria una estona pel costat de la segona línia d'alta
tensió, on hi anávem paral.lels, línia que en aquest
tram limita els municipis de Vallirana i Begues. A la
banda esquerra es deixava una branca de camíque
anava vers a una altra torre metál.lica i continuávem
planejant per la carena, passant pel costat d'un petit
avenc a ran mateix delcamí, era l'avenc Peide 3 me-
tres de fondária. Quan hem arribat al costat mateix
d'una altra torre metál.lica, s'ha baixat per un corriol
de notable descens, sender que continua essent el

Iímit de termes. Es passava per sota una tercera línia
d'alta tensió que es dirigeix a Begues, per continu-
ar davallant, més suaument, per entremig del bosc,
fins arribar a la cruilla amb el camíde Begues que
s'havia deixat abans. Es tracta del lloc conegut per
coll del Pi de les Tres Soques, a 467 m d'altitud, on
hiteníem elcontrol E.

Go[[ deil Pr
de [es Trcs Soqucs
Aquest coll és a ponent de la penya del Moro, fita que
limita Begues amb Vallirana iTorrelles de Llobregat.
En la citada cruilla s'ha seguit pel camíde Begues,
ample i baixador. A la poca estona, a la dreta hite-
níem el tercer pas amagat i més endavant s'ha re-
cuperat el camíample, que baixa per sota la font de
l'Alba, de la qual només es nota un xaragall d'aigua,
que será l'inici del torrent de la font d'Alba, afluent
de la riera de Torrelletes. Passat un revolt, s'ha dei-
xat per enésima vegada el camí de Begues, sortint
a la dreta per un camíestret i boscós, pujador i flan-
quejat de vegetació molt espessa, on hi teníem el

quart pas amagat. En tornar a la pista s'aconseguia
elcontrol F.
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Gan farfa¡
En deixar el control hem continuat pel camí de
Begues, que planejava i passava pel davant de can
Farlai, on es podien veure unes instal'lacions d'hí-
pica. A part de cavalls s'hi veien també cabres i al-

tre bestiar pertanyents a una granja-escola. El camí,

ample i planer, transcorre un bon tram entre conreus
de fruiters amb tanca filferrada. Després de deixar a
dreta i esquerra pals de senyalització del PR, més
endavant es deixava el camíper girar a la dreta per
camítambé ample, i ens desviávem una mica cap a
l'esquerra en camí més herbós en direcció a la ma-
sia de l'Alzina, on teníem el control G.

Can Farlai. Foto: Jesús Santacana 2008

Mas¡a de l'Alznna"
la Gasota,
Gan Gataquer@
n Gal Bat[[e VelI
Sortint del control G s'ha vorejat aquest mas i hem
passat entre la fagana principal i altres cossos edi-
ficats. Aquesta masia, esmentada ja al segle XV,

sembla que antigament es trobava en un altre in-

dret més a llevant, d'on va ser desplagada per mo-
tius desconeguts. Certa importáncia té la mina de
l'Alzina, situada molt a llevant de la propietat, on el

mineral més abundant, i gairebé únic, és la galena.
Davant mateix de l'entrada principal de la casa, que
forma part d'una bonica fagana, hem creuat la reixa
i girant a la dreta s'ha passat pel darrere dels edifi-
cis per anar a parar al-
tre cop al camíque por-
távem. Caminant vers
ponent hem arribat a
la Casota, amb un bo-
nic rellotge de sol a la
fagana. La masia és del
segle XIX amb afegits
posteriors, i és anome-
nada aixíper ser el nom
que en donaren durant
els anys en qué va estar
a mig construir. No hi

hem passat per davant,
sinó que en aquest
punt s'ha girat a la dre-
ta, travessant una zona
de tancat de camp de
conreu a la dreta i xalet
a l'esquerra.
En arribar a prop de l'en-
trada d'unes altres masi-

EAlzina.
Foto; Jesús Santacana 2008

lAlzina. Foto: Jesús Santacana 2008

l-a Casota. Fofo: Jesús Santacana 2008



es i camps de conreu, s'ha deixat davant nostre un

camíque s'enfilava i nosaltres hem girat a l'esquerra
per un camí molt més ample, amb un marge a la dreta
i un cobert a l'esquerra. A la dreta restava una boni-
ca barraca de vinya i darrere de la barraca, en un pla

més elevat, podia observar-se la masia de cal Batlle

Vell, del segle XlX, també coneguda per cal Corberó,
car fou d'aquesta família d'electrodoméstics. Es trac-
ta d'un indret que pertany a I'Ajuntament i sembla que

elvolen destinar azona ajardinada. Al marge dret s'hi
veu un rétol que diu: "Barraca de vinya, construcció
popular de pedra en sec que forma part del Patrimoni
natural i paisatgístic de l'Ajuntament de Begues". Da-

vant d'aquesta senyalització hi teníem el control de la
motxilla. Més enllá, a la dreta, veiem el grup de masi-
es de Can Cataquero.

Ga[ Barrercs
Quan s'ha arribat a un camí transversal hem girat a
I'esquerra per entre tancats de cases. A la dreta hi ha-

via un indicador on es llegia: "Barri Barreras», el qual

consta d'un conjunt de masies del segles XVlll-XlX.

Cal Barreres ens ha quedat a má dreta i seguíem per

entre feixes, tot saltant una cadena, per girar a l'es-
querra en arribar al torrent de can Figueres, el qual
hem seguit en sentit descendent, en direcció al po-
ble, passant a ran d'un antic safareig i pou. Passats

aquests elements hem anat a l'esquerra. A la dreta
teníem una vinya emparrada i entremig hi véiem una
antiga sínia amb les seves rodes i engranatges. En el

costat esquerre ens quedava el torrent i un canyissar.
A prop ja teníem Begues. Després d'unes girades a
dreta i esquerre ens hem apropat a les pistes de ten-
nis ifrontó, altancat de l'aparcament, a les escoles i

instal.lacions esportives, per encarrilar el carrer dels
Esports ifinalment acabar en el punt d'arribada de la
marxa.

Bcgues
Ans de tot intentarem d'aclarir qué vol dir el nom de
Begues. Hi ha constáncia que l'any Bg8 es va produ-
ir una batalla a "Bigash" árTlb derrota sarraina. Exis-
teixen dues versions del combat d'origen musulmá:
«mor¡ren mártirs en una algarada contra Bigash, en
el camíde Barcelona" (...) "Moriren mártirs juntament
amb uns altres trenta combatents". A partir d'aques-
ta notícia, l'any 1989 l'arabista Pere Balañá ens deia
que Begues venia de l'árab '(al-) búqca', que vol dir
«plana on les aigües resten estancades, generalment
encerclada per cingles o muntanyes". Posteriorment,
el 1992, en una recerca etimológica controvertida, el

mateix investigador confirmava que venia del plural
árab 'bíqa', "els clots", "les fondalades" o «caps de
coñreu». A més, comunicava que a Begues havien

trobat una mesquita i monedes arábigues. De les mo-
nedes ja n'hem parlat més amunt, peró de la mes-
quita ningú no en sap res. Seguint amb el significat
de Begues, el 1994, en un voluminós llibre escrit per
un home de ciéncia, sobre el nom del poble diu que
es tracta sens dubte del plural del mateix mot ibéric
'baika' que ha donat el castellá 'vega' i el portugués
'veiga', afegint que I'altiplá de Begues no és, val a dit
una horta fdrtil, peró els topónims sovint es donaren
per contrast, i acíhi ha verament contrast entre l'este-
sa dels seus camps conreats ifins regats, i les serres
árides que I'enronden pels quatre costats. Poc des-
prés, el 2000, la doctora arabista Bramon comentava
que amb eltext original a les seves mans veia impos-
sible identificar eltopónim del document de l'any 898.
Finalment, el2002, un tercer en discórdia escrivia no
estar conforme amb la tesi Begues - baika - vega, «ja

que Begues es tracta d'un nom no llatí, malgrat que
Coromines ho digui". La polémica arabista-llatinista

,)

l-a Casota. Foto: Jesús Santacana 2008

Cal Barreres. Fofo: Jesús Santacana 2008
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estava servida. Nosaltres ens quedem com abans,
amb les ganes de saber si aquella primitiva batalla es
produíveritablement a Begues i qué vol dir Begues.
Quitindrá raó?

Deixem-nos de preguntes ianem a la realitat. Begues
es troba, com hem dit més amunt, a 399 m sobre el

nivell del mar, al peu delvell camíral de Barcelona a
Tarragona per Vilafranca, que travessava el Llobregat
per Sant Boi, passava per Sant Climent i s'enfilava pel

coll de Begues fins a I'actual barri de la Rectoria, que
era l'antic nucli de població, on hi havia la parróquia
de Sant Cristófol. El coll de Begues está ben docu-
mentat des del segle Xll com a via pública preferent.
En un nomenclátor del segle passat eren agregats de
Begues, a més de la Rectoria, Santa Eulália, el raval
d'en Marí, Campamar, la Barceloneta i can Miró. Se-
gons la Generalitat, el 1989 a més de Begues hi ha-
via les unitats de població següents: Begues Parc (de

l'any 1966), Cal Viudo i Ca n'Enfruns (per Anfruns),
Can Barreres, la Costeta, el Mas Ferrer, el Mas Pas-
qual, Montsolei, la Rectoria i la Bassa Blanca i Santa
Eulália. La població del municipi, en dades de l'any
2006, és de 5.700 habitants.

Antiga dependéncia del castell d'Eramprunyá, del qual
es tenen dades des de l'any 957 -i deixant de banda la
batalla del 898-, la primera notícia certa de Begues és
de l'any 972, aleshores documentat per "locum que
dicunt Beiges" (lloc que en diuen Begues) i la segona
el 980, en eltestament sacramental de Galí "Moixó",
el qual, entre altres donacions, cedeix un alou que te-
nia a Begues a l'església de Sant Cristófol: "alaude,
quod abebat in Begas, ad domum s. Christotori". De
probable origen visigótic, aquesta és la primera refe-

réncia de la parróquia, edifici que més engá fou ree-

dificat entre 1575 i 1579. Després del 972, el nom de
Begues no es torna a trobar fins a l'any 1042, quan
l'abat Guitart de Sant Cugat delVallés doná al noble
Mir Geribert ia la seva muller un alou que tenia en el

terme de la "kastellanie Erapruniani"... "in Begas".

El 1323 Pere March va comprar la baronia d'Erampru-
nyá al rei Jaume ll, inclosa la vila de Begues. Des de
llavors, la població del municipi de Begues va depen-
dre dels March, essencialment els pagesos de remen-

Qa, que s'hivan enfrontiar en diverses ocasions i més
que mai durant la guena cMl de '1462-1472. Fins a
l'any 1473 no arribá la pau al territori d'Eramprunyá i a
partir del canvi de segle el país s'estabiliEá. El creixe-
ment de Begues fou degut al conreu de cereals, la ra-

maderia i la vinya. Gairebé tots els masos del municipi
anolucionaren amb aquestes activitats productives.

Del poble destaca I'església parroquial, construida a
mitjan segle )C( per evitar el llarg trajecte que calia fer
fins aleshores per anar del poble a l'antiga església
de la Rectoria. És un temple de nau única, il.luminada
pels óculs que s'obren sobre les capelles laterals i la
rosassa de la fagana principal. L'acabament exterior
és fet amb pedra irregular, excepte els carreus tallats
de les arestes. De Begues, també és forga interessant
l' escoxador modern ista, inau g u rat l' any 1 924.

I com cada any, esperem que els participants hagin
gaudit de l'itinerari. Aquest és el nostre objectiu i, si
ho hem aconseguit, ens donarem per satisfets. Amb
el mapa i les dades que aporta aquest relat comple-
mentari es pot refer la marxa, a la vegada que es te-
nen presents els aspectes histórics i geográfics que
mancaven en la descripció delcircuit, per la qualcosa
pretenem que aquest recullsiguiprofitós en una altra
ocasió més rela¡«ada que la present. Moltes grácies
per la vostra preséncia i, com sempre, us convidem a
participar en l'edició de l'any vinent.

Viceng Carbonell Virella

Pou de Cal Bareres. Foto; Jesús Santacana 2@8

Sínia. Foto: Jesús Sanfaca na 2008
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A. E . TALAIA

CONTROL Nº TEMPS
OFICIAL NEUTR. TOTAL REAL NEUTR. Km/h m/seg

SORTIDA
A 31 1 31 62 2.420 4,68 1,30

Pas 1
Pas 2

B 19 1 20 40 950 3,00 0,83
C 25 30 26 52 2.040 4,90 1,36
D 25 5 55 110 1.520 3,65 1,01
E 14 1 19 38 920 3,94 1,10

Pas 3 
Pas 4

F 21 1 22 44 1.600 4,57 1,27
G 15,5 5 16,5 33 1.280 4,95 1,38

Pas 5
Motxilla 1

ARRIBADA 29,5 35,5 71 2.280 4,64 1,29

TOTALS 180,0 45,0 225,0 450 13.010 4,34 1,20
hores = 3 3
minuts = 45,0 45,0

Davant barraca vinya
Poliesportiu Begues

L'Alzina

Corriol boscós
Creuament pista i sender

Porta darrera

Drecera
Coll pi tres soques

MITJANADISTANCIESHORARIS

Poliesportiu Begues
Riera Sta Eulalia

Corriol drecera (mitja pujada)
Camí abanç arribar pista
Creu d'Ardenya (pista)

30 DE MARÇ DE
2008

50ª MARXA D'ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ

SITUACIÓ
PROVA PUNTUABLE PER LA COPA CATALANA DE MARXES TÈCNIQUES REGULADES

Marge del Moro
Mas de les Fonts

xls



A.E. TALAIA
50a Mama Social d' Orientació i Regularitat pe Descripció

30a Man<a Intersocial 30 de Marg de 2008

Equip encanegat d'obrir marxa: Blanca Forgas, Josep Blanes, Josep Carbonell, Neus Solé, Vicki
Florenciano, Evélia Casado
Equip escombra: Jani Fener, Ricard Sabaté, M. Carme Barceló
Equlp informátlc: Ramon Gasas, Jaume Esteban
Gerca i preparació itinerari: Lluís Daviu, Cristófol Soler, Xavier Salleras
Descripcló itinerari: Blanca Forgas
Relat complementari: Viceng Carbonell (fotografies de Jesús Santacana)
Horarls: Salvador Butl, Jani Fener, Josep M. Sánchez
Repartiment de controls: Jani Fener
Material dlvels: Xavier Salleras, Cristófol Soler, Pilar Ponas
Megafonia: Manel Massana
Plafons exposició 5{l anys Marxa: CristófolSoler
Trofeus: Lluls Daviu
Cartografia: Mapa topográfic de Catalunya: 1:10.000, Fulls núms.: Begues 448-2-1 (142x65) iTonelletes
420-24 (142x64),2000.
Mapa topográfic 1 :25.000, Editorial Piolet, 2005, per editar.

SITUACIO ! COMPO§ICIO DELS CONTROLS
LLOC PAS PERSONES

Sort. Poliesportiu Begues 9
Carme Barceló, Jani Ferrer, Jaume Esteban, Tófull Soler

Pilar Porras, Ricard Sabaté
{ Riera Santa Eulál¡a 9,31 Andreu Usieto, Maria Aragonés, Josep M. Raset, Mr Antónia Papiol
lontrol Pas 1 Salvador Martlnez
uontrot Pas z Tina Mova
B Coll d Ardenya 9,51 JOSep M. Also; Elolorc Lecasá. Xaüer CaDdet

Mas de les Fonts 10,17
V¡ceng Carbonell, Rosa Raventós, Pep Torras, Paquita Sánchéz

Ernest Perera, Manel Montoliu, Paquita Albet, Pili Meléndez
D Marqe del Moro 12 Lluís Daüu, Xaüer Salleras, Jesús Santacana, Heribert Sagarra

Coll Pi Tres Soques 11,31
Josep Elias, Marina Massó, Angels Pubill, Roser Grifoll

Jordi Forqas, Sónia Dallá
3ontrol Pas 3 Ramon Forqas
Sontrol Pas 4 Aida Toledano

= Entrocament pista 1,C5 Joan Toleclano, Rosa M¡ró, Castaño, Virtudes
3 LAlz¡na 1¿,UV Joaep M Sánchez, Petri Pérez, Salrador Pujadas
Sontrol Pas 5 Antoni OrdoGs
lontrol Motxilla Rosa Farriol
\rrib. Poliesoortiu Beoues 12,45 Josep Blanes, Tófu| Soler, P¡lar Torras

AE.TALA¡A 50 TARH O'ORIE}ITACIO PER DESCRIPCIO 30 DE }lAR9 DE 2008

PUNTUABLE PER LA COPA CATALANA DE MAR)(ES TECNIQUES RECULAI'ES

CONTROL S|TUACTO HORARIS NUH.
TEMPS

DISTANGIES TITJANA
OFICIAL UTR TOTAT REAL Km/h m/ffi

SORTIDA Poli€sportiu Begu€s 0 0 0 0 0 o 0 0

A Riera Sta Eulalia 31 'I 3l 62 2240 4.U 1,20

Pas 1 D¡ecera (miUa rujada)
Pas 2 Caml abans aribar pista

B Creu dAdenya (p¡sta) 19 20 40 95() 3,00 0,83
c Mas de les Fonts 25 30 26 52 2040 4,90 1,36

D Marge del Moro 25 5 55 10 1520 3,65 1,01

E Coll P¡ Tr€s Soques 14 1 19 38 920 3,94 1,10

Pas 3 Dfocera
Pas 4 Corriol boscós

Creuament p¡sta i sender 21 22 44 1600 4,57 1,27

G t an,in2 15,5 5 16,5 33 r280 4.97 1.38

Pas 5 Porta daEsrs
Mobdlla Davánt baraca vinva 1

ARRIBADA Pol¡esporliu Begues 29.5 35,5 71 2280 4,U 1,29
Totals 180 45 225 450 13010

7 re. 08



07/04/2008 RESULTATS PROVISIONALS MARXA TALAIA 2008

ORDRE DORSAL NOM1 NOM2 ENTITAT PUNTS
1 77 Belchi Nuria Gomez Anna M. Talaia F 7
2 116 Fernandez Pere Poch Agusti Talaia F 9
3 121 Esmandia Ramon Garcia Ricard Foment 9
4 59 Costa Atila Altarriba Jordi C.E.Avinyo 9
5 91 Sagarra Nuria Viver Edith Talaia F 9
6 54 Rigual Isidre Gomez Carles Talaia 10
7 86 Costa Camil Galante Manel C.E.Avinyo 10
8 44 Lopez Xavier Lopez X. Soler Talaia 10
9 82 Rubio Xavier Mesa Claudia Foment 10
10 33 Ivern Pere FontanetGertrudis Vilanova 11
11 87 Burcet Joan Rodriguez Maria Talaia 11
12 98 Barragan Eduard Diaz Maria Vilanova 12
13 7 Coll Carles Allvin Christine Sitges 12
14 45 Rossell Victor Gimenez Marcos Foment 12
15 69 Ferrer Marcelli Paterna Marga Talaia F 12
16 78 Tejedor Gloria Camacho Oriol CEC 13
17 55 Jasanada Josep Huget Montse Vilanova 13
18 70 Senso Antoni Martorell Xavier Talaia F 13
19 109 Sole Nuria Balaguero Josep C.E.Lleida 13
20 124 Vinyals Angels Llosa Josep Talaia 13
21 61 Martin Oscar Casas Xavier Vilanova 13
22 127 Mitjans Ramon Curia Juli Xulius 13
23 73 Burcet Rafel Burcet Bernat Vilanova 14
24 23 Costa Josep M. Viladrich Joan C.E.Avinyo 14
25 93 Vargas Carlos Jose F. Jordi CEC 14
26 66 Gil Josep Sanfeliu Enric C.M.Hospitalet 15
27 10 Noes Xavier Salvador Lurdes Talaia 15
28 118 Camacho Julian Cinca Miquel CEC 15
29 99 Llobet Miquel Chaves Josep M. C.E.Avinyo 15
30 88 Contreras Alfred Pares Angels Talaia 15
31 62 Huget Ramon Recasens Pruvi Talaia 15
32 96 Garcia Carme Iraegui Juanjo Vilanova 15
33 51 Poch Blai Poch Albert Talaia 15
34 67 Marcer Montse Guillaume Maria GER 16
35 76 Simon Marcelina Vidal Manel Talaia F 16
36 48 Mirabent Jaume Mirabent Clara Vilanova 16
37 117 Zudaire Jesus Esteban Elisa Molins de Rei 16
38 85 Mola M.Dolors Pascual Frances Sitges 17
39 90 Noes Magda Campins Lurdes Talaia 17
40 120 Arbos Albert Gene Octavi Blaus 17
41 37 Bartomeu Jordi Costa Marc C.E.Avinyo 17
42 115 Marcer Josep Rosell Climent Xulius 17
43 14 Bruna Josep Romeu Isabel Talaia 17
44 52 Marti Ramon Planas Maria Talaia 17
45 63 Soler Hermes Farre Pilar CEC 17
46 65 Carretero Gloria Casas Albert Vilanova 18
47 143 Ventosa Mireia Perez Sandra Vilanova 18
48 71 Latchinian Alicia Alvarez Eloisa Vilanova 18
49 5 Perez Emili Mesia Francesc Talaia F 18
50 89 Martinez Miquel Martinez Sandra Talaia 18
51 13 Monfa Conxita Cullere Ester G.E.S.Mollerusa 18
52 104 Herms Joan Pare M.Angels C.E.Avinyo 18
53 15 Gonzalez Carles Catala Judit Vilanova 18



54 97 Pascual Lurdes Montane Eduard Talaia 19
55 20 Burcet Gemma Burcet Arnau Talaia 19
56 39 Raventos Ravina Vinyals Queti Talaia 19
57 92 Gabalda Jaume Baig Roser GER 19
58 16 Lozada Xavier Lozada Oriol Talaia 19
59 72 Gil Elisenda Monros Antoni C.M.Hospitalet 19
60 135 Masdeu Pilar Ventosa Oriol Talaia 19
61 114 Duocastella Moises Prat Marta Manresa 20
62 123 Baglietto Josep Sagarra Montse Vilanova 20
63 129 Massana Casimir Cuadras Neus Talaia 20
64 31 Poch Lali Salvador Bernat Vilanova 20
65 83 Marti Joan Penna Antoni Talaia 20
66 131 Massana Jordi Barcelo Lidia Talaia 21
67 47 Montroig Pere Gorgas Isabel Sitges 21
68 9 Poch Isidre Elias Josep Talaia 21
69 56 Hernandez Maria Gomez Nuria C.E.Badalona 21
70 28 Duedre Marti Prat Mireia Vilanova 22
71 68 Santandreu Ferran Cornellan Angels G.E.S.Mollerusa 22
72 125 Cortes Froilan Valero Cristina Molins de Rei 22
73 53 Forgas Nuria Forns Maite Vilanova 23
74 29 Alba Marc Villaubi Llibert Vilanova 23
75 81 Roca Josep Luz Margarita Vilanova 23
76 49 Querol Angels Alcala Carles Blaus 23
77 84 Llopis Isabel Bartuli Maria Talaia 23
78 8 Corella Montse Corella Josep Talaia 23
79 24 Gazquez Josep L Casals Carme C.E.Lleida 23
80 3 Ruiz Jesus Gisbert Francesc Vilanova 23
81 128 Fonts Manel Corominas Pilar C.E.Avinyo 24
82 74 Gomez Ferran Navas Sara Vilanova 24
83 134 Vadin Joan Marco Fermin Blaus 24
84 57 Belchi Salvador Lagunas Maria Talaia 24
85 105 Candela Josep Pascual Soledad Talaia 25
86 130 Mill Jordi Vall Avelina C.E.Avinyo 25
87 30 Domingo Roger Mila Oriol Foment 25
88 108 Casas Josep M. Lopez Joan Talaia 25
89 112 Vidal Jordi Rafols Montse Talaia 25
90 1 Ponsa Silvia Baños Agustin Vilanova 26
91 60 Mola Josep M. Mola Ona Sitges 26
92 101 Sagarra Antoni Oltra Eliseu Talaia F 26
93 58 Gurri Dolors Ruiz Remedios CEC 26
94 50 Gonzalez Oscar Sales Roger UEC Gracia 26
95 79 Belchi Juan Belchi Joel Vilanova 27
96 106 Pallas Jordi Pallas Marc C.M.Hospitalet 27
97 102 Montoliu Anna Huguet Elena Blaus 27
98 122 Moros Santiago Español M.Jose Parets Valles 27
99 140 Burcet Jordi Minela Jordi Talaia 27
100 41 Cullere Jesus Cullere Andreu G.E.S.Mollerusa 28
101 113 Alcaraz Francesc Calvet Esteve Talaia 28
102 107 Artigas Pere Reixach Concep Talaia 28
103 132 Cusco Albert Cols Xavier Talaia 29
104 80 Mercade Ismael Fontecha Sandra Vilanova 29
105 46 Ramos Paqui Codina Eudald Vilanova 29
106 40 Pujol Lluis Socias Concepcio Vilanova 29
107 126 Suria Carles Sole Alicia Vilanova 32
108 17 Ramos Jordi Planas Montse Foment 32
109 141 Llenas Ramon Llenas Ricard Talaia 34



110 32 Casafont Montse Allepu Alejandro Talaia F 35
111 35 Blanco F.Javier Vallverdu Roser Vilanova 36
112 6 Prat Noemi Gonzalez Miquel Vilanova 36
113 2 Also Ramon Escayol Josep Talaia F 37
114 95 Sevilla Agusti Lobato Olga Vilanova 37
115 25 Font Marc Jorba Concepcio Vilanova 37
116 142 Andreu Joan Mestres Carme Talaia 38
117 94 Fasius Miquel Siches Mariona Talaia 39
118 21 Ibañez M.Angel Jasanada Francesc Talaia 40
119 27 Planas Josep Muela Roser Talaia F 40
120 26 Luque Joaquin Gene Jordi Blaus 41
121 22 Montaner Sisco Ferret Montse Talaia 41
122 111 Galan Enrique Alarcon Laura Gava 42
123 136 Vidal Eduard Almudevar Loida C.E.Esparragera 42
124 38 Font Anna Paya Fernando Vilanova 43
125 119 Mola Pau Mola Blai Sitges 44
126 103 Montgay Carles Mas Beatriu Vilanova 48
127 18 Alcala Marta Gene Arnau Blaus 49
128 100 Talegon Marian Alsina Montse Talaia 53
129 4 Doblas Manel Cabrera M.Rosa Talaia 53
130 34 Tomas Silvia Val Sergi Vilanova 60
131 36 Mata Julia Martinez Arnau Foment 62
132 137 Malcampo Joan Manrubia Olga UEC Cornella 63
133 11 Fabre Cristofol Collado Maria Talaia 64
134 42 Krampulz Mac Isern Hector Talaia 68
135 138 Mitjavila Alexia Mitjavila Francesc UEC Cornella 76
136 12 Marcer Assumpta Jacas Pere Xulius 87
137 139 Malcampo Mireia Malcampo Laura UEC Cornella 89

CLASSIFICACIO PER ENTITATS (3 millors equips federats)

ORDRE ENTITAT PUNTS

1 A.E.Talaia 25
2 C.E.Foment 31
3 C.E.Avinyo 33
4 C.E.C. 42
5 C.M.Hospitalet 61
6 Blaus 64
7 G.E.S.Mollerusa 68
8 Sitges 75
9 Xulius 117
10 UEC Cornella 228

NOTA: EL REPARTIMENT DE PREMIS EL DIA 19 D'ABRIL
A LES 20h AL LOCAL SOCIAL
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5Oa MARXA

D'ORIE]ITACIÓ
El passat 30 de marg se celebrá
la 50a edició de la nostra marxa
social, una marxa que ha anibat
doncs al seu cinquantenari des
d'aquell llunyá febrer de 1959 en
qué se celebrá la primera, i l'in-
dret escollit per a aquesta com-
memoració fou la comarca del
Baix Llobregat, concretament dins
el municipi de Begues i tocant el
de Vallirana, rodals molt propers
als que es varen seguir en la pri-
mera Maxa Social. L'éxit de con-
vocatória i participació fou impor-
tant: 140 equips representant 9
entitats foranes a més de la nos-
tra s'apuntaren a la competició i

el bon ambient ianimació que es
respiraven els dies anteriors a la
celebració ja feien preveure una
bona diada.

El divendres anterior, dia 28, din-
tre els actes habituals dels diven-
dres culturals a l'entitat, s'havia
projectat un audiovisual amb una
selecció d'imatges dels 50 anys
consecutius de la Maxa, una pro-
jecció creiem que molt reeixida i

sobretot emotiva que recollia tants
records dels moments viscuts
durant la preparació i celebració
de les maxes i de tots els que
les havien i han fet possibles i

perdurables fins als moments
actuals, tant a nivell d'organitza-
ció com de participació. I I'ende-
má, dissabte, tingué lloc l'acte
previ del sorteig dels equips ins-
crits, que a més de la documen-
tació necessária per a la partici-
pació reberen un munt d'informa-
ció i llibres oferts per la Xaxa de
Parcs Naturals, guies editades

per la Diputació de Barcelona, a
més de la sorpresa del dia: una
samaneta obsequi de Televisió de
Catalunya commemorativa dels
25 anys de TV3.

Així, doncs, eldiumenge dia 30 es
donava la sortida de la Maxa a la
població de Begues iaquesta s'ini-
ciava en el recinte del Poliespor-
tiu, davant la Sala Polivalent. Res-
seguint l'área d'instal.lacions es-
portives es deixava la població per
endinsar-se en amplis conreus de
vinyes, camí de Can Pau i la pla-
na de Can Sadumí, masia on s'ar-
ribava poc després, coneguda
amb el nom de Can Sadurní de
l'Espluga, una de les més anti-
gues del terme i molt ben conser-
vada. Passat can Sadurní se se-
guia pel camí molinerdeVallirana
que mena a la creu d'Ardenya. Es

passava pel costat de cal Jepis i

després d'un tram boscós s'arri-
bava a una clariana on hi havia el
controlA.

A partir d'aquí el recoregut seguia
aleshores paral.lel a la riera de
Santa Eulália o de can Sadumíper
un tram molt pedregós, de ras-
clers i avencs, característics
d'aquests paratges, i després
d'un tram forga costerut (lloc d'in-
decisions, dubtes i enades d'al-
guns equips per la seva localitza-
ció) i de dos controls de pas es-
tratégicament col. locats s'aniba-
va a una pista planera on un sen-
deró derivava cap a l'indret cone-
gut per la Creu d'Ardenya, que
marca el lÍmit nord del terme
municipal de Begues amb
Vallirana. A pocs metres hi havia
el segon control horari B. Passat

Esperant la sort¡da. Foto: Cristdfol Soler
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aquell I'itinerari circulava una bona
estona per una ampla pista argi-
losa en el sector del camp del
Tallaret i pel pla d'Ardenya, ides-
prés de deixar les ruines del mas
de la Vicenta i el coll de la Creu
d'Ardenya s'anava davallant su-
aument fins arribar al Mas de les
Fonts, un dels més antics dins el
terme de Vallirana, on hi havia el
Control C, on s'esmozava.

Aquells suculents entrepans
oferts per l'organització van ser
més que agraits ioportuns ja que
a partir d'aquí calia un bon ánim
per emprendre el continuat camí
ascendent que esperava als
equips fins que aribessin al se-
güent control horari, el D, assen-
tat en el paratge anomenat el Mar-
ge del Moro. Abans d'assolir-lo,
peró, els maxadors, un cop dei-
xat enrere el Mas de les Fonts,
havien de passar pel costat d'un
parell de fonts i enfilar amunt pel
llevant de la Penya Esquerdada,
creuar el torrent del Salt del Bou,
i tornar a remuntar fortament fins
anibar a I'esmentat indret del Mar-
ge del Moro, paratge des d'on es
pot gaudir (en donem fe), en dies
clars, d'una panorámica efraor-
dinária, des de les serres més
properes com Collserola,
Montseny, Montserrat, Sant
Lloreng del Munt com les més llu-

nyanes del Cadí, Pedraforca,
Puigmal... Llástima que en aquell
dia la calitja va fer deslluir una
mica l'ámplia vista.

Es continuava per la mateixa pis*
ta fins assolir la máxima algada
del reconegut (528 m alt) al cos-
tat d'una tone de línia d'alta ten-
sió. Per terreny planer es passa-
Ya ara a un altre vessant on es
podia atalaiar tot el pla de Begues
i el proper massís del Garraf, el
delta del Llobregat, una panorá-
mica espléndida. El ritme es tren-
cava per un sobtat i fort descens
seguint un corriol, límit dels ter-

mes de Vallirana i Begues, fins
arribar al Coll del Pi de les Tres
Soques, fita que limita Begues
amb Vallirana i Torrelles de
Llobregat ion hi havia elControl
E. Se seguia básicament per una
ampla pista camí de Begues tot i

que un parell de viaranys amaga-
ven dos controls de pas, fins arri-
bar al Control F.

Es continuava pel camí de
Begues, passant per can Farfai, i

entre extensos conreus de frui-
ters d'una florida espectacular
s'arribava al bonic llogarret de la
masia de I'Alzina, ubicació del
Control G. L'itinerari obligava a
vorejar les parets del mas i sortir
per la reixa davant la fagana prin-
cipal, sortida on s'havia situat es-
tratégicament el cinqué control de
pas i que més d'un equip, en no
seguir estrictament la descripció,
es va saltar. Es continuava vers
ponent cap a la masia de la Ca-
sota i després venien els indrets
de can Cataquero i cal Batlle Vell
fins que perteneny ja més poblat
s'anibava al conjunt de masies de
Cal Barreres. Ara només calia
acostar-se altonent de can Figue.
res i entre vinyes i velles sínies
l'itinerari tornava al camíja cone-
gut vorejant el poliesportiu i anL
bava finalment al punt on s'havia
iniciat la Maxa.L'esmorzar al Mas de res Fonfs. Foto: Jotd¡ Casas
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I al punt d'Anibada, alló de sem-
pre: controlfinal dels equips, lliu-
rament del relat complementari,
comentaris, opinions, bromes,
algunes'emprenyades', sorpre-
ses, alegries, comparacions, cál-
culs... Tot peró amb molt bon
ambient. Moments relaxats men-
tre s'esperaven els resuttats finals
de la classificació que s'aprofita-
ren per visitar i gaudir de I'exposi-
ció commemorativa dels 50 anys
de la Manxa d'Orientiació per Des-
cripció, una mostra que s'havia
muntat mitjangant uns plafons
instal.lats dins els locals de la Sala
Polivalent i que va ser fortament
elogiada per tots els presents,
unes imatges que feien un repás
a la llarga história de la nostra
Marxa isignific€¡ven un bon record
per a molts.

Pelque ens ha anibat, I'opinió de
la majoria de participants pel que
fa a l'indret escollit i organització
de la maxa ha estat positiva.
Com sempre hi ha hagut algunes
incidéncies o deficiéncies iobser-
vacions que ens han fet els pro-
pis maxadors, com els moments
de dubte i dificultat en trobar el
coniolpujadoron hi havia els dos
primers controls de pas, la mitja-
na horária un pél massa lenta en
el daner tram, la descripció pot-
ser massa mastegada segons el
parer d'alguns... observacions
que es tenen en compte sempre
amb ganes de millorar tant com
es pugui.

La celebració acabá amb un di-
nar a Can Pebrots, un restaurant
a prop d'Olesa de Bonesvalls, on
s'havien apuntat la majoria d'or-
ganitzadors i una bona part
d'equips participants. Posterior-
ment, el dissabte 19 d'abril, es
procedl al lliurament de Premis de
la Maxa is'atorgá la Medalla dels
50 Anys als 20 primers classifi-
cats, acte en qué assistí el Sr.
Santi Llacuna, director del Parc
Naturaldel Ganaf, que celebrá la
trajectória dels 50 anys de la mar-
xa. També cal fer menció de les

Descans a I'aÍibada. Foto: Cti§ófol Solet

medalles especials atorgades a
I'Antoni Ordovás i Josep Blanes
en qualitat de precursors de la
Marxa Social d'Orientació per
Muntanya.

A més de les entitats iempreses
que col.laboren habitualment en
la celebració de la Maxa, Ako,
Vielco, lmpremta Falcó, ide I'in-
terés i bona disposició que de-
mostren els amos i masovers de
moltes masies dels indrets per on
transcone la Maxa, agraim tam-
bé l'aportació i col'laboració de
l'Ajuntament de Begues, Parc
Natural del Garraf i Diputació de
Barcelona, Televisió de Catalu-
nya i molt especialment als encar-
regats del Bar
delPoliesportiu i

Sala Polivalent
que varen aten-
dre el personal i
facilitaren els lo-
cals per a I'orga-
niEació itreballs
informátics.

Grácies també
al nombrós per-
sonal desplegat
per a qüestions
de control i tot el
que comporta
aquesta com-
plexa organitza-

ció, des de la seva minuciosa i ri-
gorosa recerca d'indrets i prepa-
ració i labor de captació de pos-
sibles patrocinadors o col.-
laboradors fins a la celebració fi-
nal. I no cal dil el nostre més pro-
fund agraiment a tots els equips
sense l'incansable suport partici-
patiu dels quals aquesta Maxa no
fora possible, iara ho podem dir,
no hauria arribat als 50 anys!

Esperem retrobar-nos tots I'any
vinent amb el mateix ánim.

Grup de Marxes

RESULTATS MARXA 2OO8
C LASSIFICACIO PER ENTITATS

(3 millors equips federats)
ORDRE ENTITAT PUNTS

,| A.E.Talaia 25
2 C.E.Foment 31

3 C.E.Avinvo 33
4 c.E.c. 42
5 C.M.Hosoitalet 61
6 Blaus 64
7 G.E.S.Mollerusa 68
I Sitoes 75
I Xulius 117

10 UEC Cornella 228
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