
 
 
 
 

 
AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA 

 

      61a MARXA D´ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ 
                     
           XXI Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat 
          
            31 de març 2019  OLÈRDOLA - MOJA - ALT PENEDÈS 

 

     

                  La inscripció està oberta per tothom. 

            Pàgina Web    www.aetalaia.cat            marxes 
             Pàgina Web    www.feec.cat               inscripcions 
 
 
 
INSCRIPCIONS  PER EQUIPS 
 

La persona que inscrigui l’equip, haurà d’aportar les dades de tots els membres  de 
l’equip en el moment  de fer la inscripció, tant si la fa per Internet com si la fa 
presencialment al local de l’A E Talaia. 
  
Podran participar a la Marxa tots els socis d'entitats amb llicència de l’any en curs 

expedida per la FEEC, els posseïdors d’una llicència de la FEDME o d’altres 

federacions de muntanya estrangeres adherides a la UIAA. Per a tot aquell participant 

que no s’ajusti a les condicions anteriors, l’organització emetrà una llicència temporal 

de la FEEC amb una assegurança que tindrà validesa mentre duri la prova. A   

l'inscriure-us, haureu de  portar el número de DNI i el Codi d’identificació de la llicència, 

federativa de tots els membres que formen l’equip, cal anotar telèfon mòbil. 

Els menors d'edat han d’anotar l’any de naixement en inscriure’s. Si no van 

acompanyats pel seu pare, mare o tutor legal, hauran de presentar l'autorització 

corresponent 

Els participants  s’inscriuran i abonaran l' import  individualment; l' ingrés  
ha  de ser la suma de l' import de tots els components de l'equip. 
 
L´ abonament  es pot fer per   TARGETA o TRANSFERÈNCIA  BANCÀRIA 
 
Per més Informació al  Web www.aetalaia.cat   o  al Tel 93 893 12 57 de 
secretaria de l´entitat: dilluns, dimecres i divendres de 19 a 21 h  

A.E. Talaia MOD20190331_061

http://aetalaia.cat/events/61a-marxa/
https://inscripcions.feec.cat/index.php?arxiu=fitxa_esdeveniment&id_esdeveniment=701
http://aetalaia.cat/attachments/AUTORITZACIÓ_MENORS.pdf
http://aetalaia.cat/attachments/AUTORITZACIÓ_MENORS.pdf
http://www.aetalaia.cat/
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IMPORTANT! NOVA DATA

AGRUPACiÓ EXCURSIONISTA TALAIA 

ORGANITZA 

RESERVEU AQUESTA DATA: 
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DIUMENGE 17 DE MARÇ DE 2019 
MOlA (Alt Penedés) 

Animeu.vos a participar.hi, us hi esperem! 

Divendres dia 8 de febrer a les 20h. del vespre al local 
r 

social (carrer Comerç, 4) PRESENTACIO OACIAL DE LA 61a 

MARXA D'O RI E NTAOÓ PER DESCRIPCIÓ DE L'A E TALAIA, 

i a partir del 8 de febrer trobareu tota la informació al web: 

http://aetalaia.cat i per qualsevol qüestió us podeu adreçar 
al correu de marxa@aetalaia.cat 
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AJUNTAMENT 

d'Olèrdola 

d r Federació d'Entitats 
J Excursionistes de Catalunya 
F E E e Federació Catalana d'Alpinisme i Escalada 

FED RA'TI ", OLARIA 



NOM COGNOMS

DNI FEDERAT ?

POBLACIÓ C P PROVINCIA

TEL. MÒBIL EMAIL

NOM PAIS

NOM COGNOMS

DNI FEDERAT ?

POBLACIÓ C P PROVINCIA

TEL. MÒBIL EMAIL

NOM PAIS

NOM COGNOMS

DNI FEDERAT ?

POBLACIÓ C P PROVINCIA

TEL. MÒBIL EMAIL

NOM PAIS

REFERÈNCIA

MARQUEU FORMA DE PAGAMENT

EFECTIU

TRANSFERÈNCIA

TARGETA CRÈDIT/DÈBIT

NÚM.  D'OPERACIÓ

TOTAL  A  PAGAR  EQUIPA PAGAR PARTICIPANT 3

DATA DE NAIXEMENT

SOCI/SÒCIA TALAIA o III VEGUERIA? NOM ENTITAT

SOCI/SÒCIA ALTRE ENTITAT?

SOCI/SÒCIA ALTRE ENTITAT?

NÚM. LLICÈNCIA FEEC

A PAGAR PARTICIPANT 2

EQUIP DE__________PARTICIPANTS   Data d’inscripció ____  /___  /2019

61a MARXA TALAIA 31 de març de 2019 FULL DE PRE INSCRIPCIÓ A L´ENTITAT

        Inscripcions  del 15  al  29 de  Març  cal  portar-lo amb  totes  les  dades  que us  demanem.

A PAGAR PARTICIPANT 1

DATA DE NAIXEMENT

SOCI/SÒCIA TALAIA o III VEGUERIA?

SOCI/SÒCIA ALTRE ENTITAT?

NOM ENTITAT

NÚM. LLICÈNCIA FEEC

NÚM. LLICÈNCIA FEEC

DATA DE NAIXEMENT

SOCI/SÒCIA TALAIA o III VEGUERIA? NOM ENTITAT



PREU INSCRIPCIONS  61a MARXA 31 DE MARÇ 2019 
 

 
Preu de les inscripcions per participant 

 

 

 

Infantils (fins a 

12 anys)  

Juvenils (de 13 a 

17 anys)  

Adults (a partir de 

17 anys)  

 
FEDERAT  NO FEDERAT  FEDERAT NO FEDERAT  FEDERAT NO FEDERAT  

Socis Talaia i III Vegueria  5 €  12 €  6 €  13 €  11 €  18 €  

Altres Inscrits 7 €  14 €  8 €  15 €  13 €  20 €  

 

 

Descompte de 2€ per a Socis de I´AE Talaia i entitats de l’àmbit de la III Vegueria. La resta de federats socis 

d´altres entitats no gaudeixen d´aquest descompte. 
 
Les persones que no estan federades, tenen inclòs en el preu de la inscripció el cost de l’assegurançatemporal 
obligatòria de la FEEC (6€) + el cost de gestió de la inscripció per a No Federats FEEC(1€ per inscripció)  
I´ABONAMENT  ÉS  AMB   TARGETA ,  TRANSFERÈNCIA   o   EFECTIU   (a  l´entitat) 



AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA 

Adherida a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya   

  

AUTORITZACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL PER LA PARTICIPACIÓ D’UN 

MENOR, ACOMPANYAT D’UNA TERCERA PERSONA ADULTA, A LA 61a MARXA 

D’ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ   

   

Nom i cognoms:  ___________________________________________________   

  

Domicili:  _________________________________________________________   

  

Població:  _________________________________________________________   

  

DNI: ____________________ Telèfon de contacte: ________________________   

  

Com a pare/mare/tutor legal de  ______________________________________   

  

_________________________________________________________________  

  

nascut/uda a ______________________ en data  _________________________   

MANIFESTO   

Que he llegit i accepto el reglament que regeix la 61a Marxa d’Orientació per 

Descripció i, en conseqüència,  

AUTORITZO   

Nom i cognoms:  ___________________________________________________   

  

major d’edat, amb DNI núm. _________________ Telèfon  _________________   

  

perquè pugui acompanyar el/la menor abans esmentat/ada a participar a la 61a 

Marxa d’Orientació per Descripció que organitza l’Agrupació Excursionista Talaia 

el dia 31 de març de 2019 a Moja ( Olèrdola,  Alt Penedès). 

  

Lloc i data: __________________, ___ d _______________de 2019  

   

Signatura del pare, la mare o el tutor legal  



DORS NOM1 FE1 NOM2 FE2 NOM3 FE3 ENTITAT POBLA HORA

1 BELCHI IBAÑEZ NURIA LEON JORBA ALBA NO ADS BARCELONA 08:00:00

2 GARCIA BENADI ALBERT GARCIA BORDONADA EMMA NO ADS CANYELLES 08:01:00

3 RUIZ GRASES JOAN CARLES VALL-LLOVERA LLOVET MONTSE C.E.PENEDES VILAFRANCA 08:02:00

4 MONGAY IBAÑEZ CARLES MONGAY MAS VINYET MONGAY MAS ANDREU NO ADS VILANOVA 08:03:00

5 REIXACH VALVERDE CONCEPCIO S ARTIGUES GUASCH PERE TALAIA VILANOVA 08:04:00

6 FERNANDEZ LLAMBRICH PERE S POCH PARES AGUSTI S TALAIA VILANOVA 08:05:00

7 BAIG TORRAS MARIA ASSUMPTA S COROMINAS RAFART PERE S TALAIA VILANOVA 08:06:00

8 CANDELA PASCUAL ANNA M. MUÑOZ SORIA CARLES NO ADS VILANOVA 08:07:00

9 MARTI CARBONELL JORDI S DAGA GOMEZ MARIA ROSA S TALAIA VILANOVA 08:08:00

10 BARNIOL BUSCALLA JOSEP S ALSO TORRENTS ROSA MARIA ALSO TORRENTS MARIA CINTA TALAIA VILANOVA 08:09:00

11 MINELLA CENDRA JORDI COLL SOLA GORETTI NO ADS VILANOVA 08:10:00

12 MONSALVE PEREZ LLUIS PEREZ ZAMORA CARME NO ADS VILANOVA 08:11:00

13 RODRIGUEZ MESEGUER ALFONSO S SAGARRA LAMIEL NEUS S C.E.FLIX REUS 08:12:00

14 NOES SIDOS XAVIER S CABELLO DIAZ MARIA SOCORRO S TALAIA VILANOVA 08:13:00

15 MOLA POVEDA MARIA DOLORS S ZAPATER MOLA DOLÇA C.E.SITGES SITGES 08:14:00

16 PRATS MIRALLES EVA DOMINGO PRATS AINA GONZALEZ PRATS IMMA FOMENT E.BARNA BARCELONA 08:15:00

17 SANZ RAMOS MARCOS AZORIN ORTUÑO MARIA YEKLAN BARCELONA 08:16:00

18 MASANA CAELLES JOSEP ANTONI S CARBONELL PUJOL MARGARIDA S TALAIA VILANOVA 08:17:00

19 ROVIRA COLET JOAN S PUNTIJOCH LOZANO ESTER S TALAIA VILANOVA 08:18:00

20 MONTOLIU ALBET LOURDES S BRULL MONTOLIU MARTI TALAIA VILANOVA 08:19:00

21 MONTOLIU ALBET MARTA S BRULL MONTOLIU JOAN TALAIA VILANOVA 08:20:00

22 LLOPIS SABATE ISABEL S BERTOLI SANCHEZ MARIA S TALAIA VILANOVA 08:21:00

23 ARCO SERRAT SARA BADIA PINILLA MIREIA NO ADS SITGES 08:22:00

24 BENITEZ VIDAL ANNA BURCET RODRIGUEZ GEMMA NO ADS VILANOVA 08:23:00

25 PULIDO PAREJA MIQUEL ANGEL LLOBET SANCHEZ GERARD NO ADS VILANOVA 08:24:00

26 BLANCO SALVADOR MA ANGELES S GAYO NUÑEZ MARIA S GONZALEZ HIDALGO CARME S C.E.ALIGA CALAFELL 08:25:00

27 CLEMENTE MARTINEZ ANDREU S DOMENECH ESCOFET JOAN S CLUA VINAIXA JOSEP C.E.PENEDES STA.MARGARIDA 08:26:00

28 ESCUER MESTRES MARIA JOSE S ESCUER MESTRES MARIA CARME S TALAIA VILANOVA 08:27:00

29 LOBATO VIDAL MARGARITA S RIERA NOT JOSEP S AVINYO AVINYO 08:28:00

30 SAGARRA MAS ANTONI FERRER SAGARRA GUILLEM BAGLIETO SAGARRA ARNAU TALAIA VILANOVA 08:29:00

31 BUZZON GONZALEZ CARLES S ESTAPE MIRABENT VINYET TALAIA VILANOVA 08:30:00

32 SANCHEZ HERNANDEZ PABLO FANLO ESCUDERO LUCIA ORRIOLS MARTINS MARIA DMAR S UEC GRACIA HOSPITALET 08:31:00

33 COLLDEFORNS SANTANDER ALBERT LOPEZ JULIA NIDIA NO ADS VILANOVA 08:32:00

34 GALANTE ESTEVEZ MANEL S CLOTET BERENGUER MERITXELL S AVINYO AVINYO 08:33:00

35 MONROIG CASTELLS PERE S QUESADA GRESA MANEL S PALOMARES OLIVER ROSA S C.E.SITGES S.PERE DE RIBES 08:34:00

36 VINYALS FLORENCIANO ENRIQUETA S RAVENTOS VINYALS MARTI S TALAIA VILANOVA 08:35:00

37 GONZALEZ GIL OSCAR JOSE S CINCA CASANOVAS MIQUEL S UEC GRACIA BARCELONA 08:36:00

38 VIYUELA VIYUELA ELVIRA S COLL PERIS MAGDA S C.E.SITGES SITGES 08:37:00

39 MATA BORRAS JOSEP MONTANER VENTURA CELIA C.E.PENEDES VILAFRANCA 08:38:00



40 NOES SIDOS MAGDA S MESTRES MIRABENT CARME S SICHES CUADRA MARIONA S TALAIA VILANOVA 08:39:00

41 POCH MILA ISIDRE S PENNA ALBET ANTONI TALAIA VILANOVA 08:40:00

42 SANS CONTIJOCH JORDI S NOGUERA RIBALTA FIDEL S TALAIA VILANOVA 08:41:00

43 MONROS AUDI ANTONIO S ROMERO MONTOYA JOSEP MARIA S HOSPITALET HOSPITALET 08:42:00

44 VEGA DIAZ XAVI RAVELL PONS FRANCESC NO ADS TARRAGONA 08:43:00

45 CORTINA SANJUAN JORDI LOPEZ FRANCISCO TALAIA VILANOVA 08:44:00

46 CASAS VIDAL JOSEP MARIA S GOMEZ BORRAS CARLES S TALAIA VILANOVA 08:45:00

47 COLL VENDRELL CARLES S VERDEGAY ORTUÑO JOSEP CARLES HERNANDEZ ZAMORA DOLORES S C.E.SITGES VILANOVA 08:46:00

48 ALMIRALL FUSTER ELISENDA LLENAS FARRAS RICARD CALLAO FERRERAS ALETH NO ADS VILANOVA 08:47:00

49 BURAT RODRIGUEZ JOAN BURAT RODRIGUEZ MARC NO ADS VILANOVA 08:48:00

50 FRANCO CASADESUS MARTA SANS GASSO LURDES NO ADS VILANOVA 08:49:00

51 GATELL FERNANDEZ ROSA S SOLANELL GATELL LAIA S SOLANELL GATELL LLUIS TALAIA VILANOVA 08:50:00

52 MORENO GUERRERO J.CARLES S CHAVES CASTILLO JOSEP S AVINYO AVINYO 08:51:00

53 SANCHEZ HERNANDEZ MARIA HERNANDEZ RAMIREZ PILAR NO ADS VILANOVA 08:52:00

54 MARTIN RAYA OSCAR CASAS MARIN XAVIER NO ADS VILANOVA 08:53:00

55 VAZQUEZ GALLEGO JOSE S VAZQUEZ LAGO IVAN MARTINEZ CORELLANO MARIA CAMP TARRAGONA REUS 08:54:00

56 FERRER FERRANDO PILAR S BEN SEGHIR FERRER OTMAN S TALAIA VILANOVA 08:55:00

57 PRAT CAMPRECIOS ARNAU MARTIN CASTILLA JOAN MOYA NAVARRO IRIS NO ADS ST.FELIU LLOBR. 08:56:00

58 CABA LLEO XAVIER S ROVIRA BORRELL SILVIA S TALAIA VILANOVA 08:57:00

60 CASAS JORBA ALBERT CARRETERO BLANCO GLORIA NO ADS CUBELLES 08:58:00

61 IVERN JANSA PERE FONTANET FIGUEROLA GERTRUDIS NO ADS VILANOVA 08:59:00

62 ESCRIGAS CASAS ANNA MARIA ESCRIGAS CASAS LOURDES TALAIA VILANOVA 09:00:00

63 BARRERA VILAR JOSEP BARRERA ESCRIGAS JAUME BARRERA ESCRIGAS BIEL TALAIA VILANOVA 09:01:00

64 GIL LAGE ELISENDA S CONESA PRUNERA ALBA S HOSPITALET HOSPITALET 09:02:00

65 CUSCO BERTRAN ALBERT BUIL OTERO DANI NO ADS VILANOVA 09:03:00

66 BURCET SOLE JORDI RODRIGUEZ GALLEGO MARIA TALAIA VILANOVA 09:04:00

67 DOMINGO MILA ROGER DOMINGO PRATS BIEL FOMENT E.BARNA BARCELONA 09:05:00

68 MIQUEL FAGEDA GUIFRE S GRABULOSA RODRIGUEZ ARNALD MIQUEL CABRER AGNES SJOAN ABADESSES S.JOAN ABADESES 09:06:00

69 RIU PERARNAU GEMMA S ROIJALS LARA XAVIER S C.E.MADTEAM BARCELONA 09:07:00

70 BARBA CUSCO ALEX S BOJ INDURAIN INES ELS BLAUS BARCELONA 09:08:00

71 DUAIGUES ORO GENOVEVA S GALLEGO CARRERA FRANCISCO BORRAS SERRANO MARIA ISABEL NO ADS VILANOVA 09:09:00

72 CUEVAS MARIN SARAI CUEVAS DOMINGUEZ IGNACIO MARTINEZ CUEVAS ERIC NO ADS VILANOVA 09:10:00

73 GALLOFRE RIUS NEUS S CALLES GALLOFRE JORDI TALAIA VILANOVA 09:11:00

74 FERRER CAÑELLAS ANTONIO S PALLARES BARRIO JOSEP MARIA S C.E.ALIGA CALAFELL 09:12:00

75 CLEMENT ANDREU MAGI BAQUEDANO FERNANDEZ PILAR NO ADS VILANOVA 09:13:00

76 MARTI FERRANDO JOAN GUARDIET MAS TXELL TALAIA VILANOVA 09:14:00

77 GARCIAPONS VADELL ALEX GARCIAPONS CAVA MARINA NO ADS VILANOVA 09:15:00



61a MARXA D'ORIENTACIÓ PER DESCRIPCiÓ - 31/03/2019 

LA SORTIDA DELS EQUIPS SERÀ D'UN EQUIP PER MINUT A PARTIR DE LES 8.00 h 

TAULA HORÀRIA DE SORTIDA DELS EQUIPS PER ORDRE DEL SORTEIG I NÚMERO DE DORSAL 

ACONSELLEM ELS PARTICIPANTS QUE ES PRESENTIN AMB TEMPS SUFICIENT, UNS 30 MINUTS ABANS DE 

L'HORA DE SORTIDA DEL SEU DORSAL, PER GESTIONAR TRÀMITS D'INSCRIPCIÓ A LA SORTIDA 

HORA DORSAL HORA DORSAL HORA DORSAL HORA DORSAL HORA DORSAL HORA DORSAL 

08:00:00 1 08:33:00 34 09:06:00 67 0939:00 100 10.12:00 133 :10.45:00 166 

08:01 :00 2 0834:00 35 09:07:00 68 09:40:00 101 10.13:00 134 10.46:00 167 

08:02:00 3 08:35:00 36 09:08:00 69 09:41:00. 102 10.14:00 135 10.47:00 168 

08:03:00 4 08:36:00 37 09:09:00 70 09:42:00 103 10.15.00 136 10.48.00 169 

08:04:00 5 08:37:00 38 09:10:00 71 09,43:00 104 10.16:00 137 10.49:00 170 

08:05:00 6 08:38:00 39 09:11 :00 72 09:44:00 105 10.17.00 138 10.50:00 171 

08:06:00 7 08:39:00 40 09:12:00 73 09:45:00 106 10.18:00 139 10.5100 172 

08:07:00 8 08:40:00 41 09:1300 74 09.46.00 107 1019.00 140 10.5200 173 

08:08:00 9 08:41 :00 42 09:1400 75 09:47:00 108 10.20.00 141 10.5300 174 

08:09:00 10 08:42:00 43 09:15:00 76 09:48:00 109 10.21.00 142 10.54:00 175 

08:10:00 11 08:43:00 44 09:1600 77 09:49:00 110 10.22:00 143 10.55:00 176 

08:11:00 12 08:44:00 45 09:17:00 78 09:50:00 111 10.23:00 144 10.56:00 177 

08:12:00 13 08:45:00 46 09:18:00 79 09:51 :00 112 10.24.00 145 10.57:00 178 

08:13:00 14 08:46:00 47 09:19:00 80 09:52:00 113 10.25:00 146 10.58:00 179 

08:14:00 15 08:47:00 48 09:20:00 81 09:53:00 114 10.26:00 147 10.59:00 180 

08:15:00 16 08,48:00 49 09:21 :00 82 09.54:00 115 10.27:00 148 11.00:00 181 

08:16:00 17 08:49:00 50 0922:00 83 09:55:00 116 10.28:00 149 11.01 :00 182 

08:17:00 18 08:50:00 51 09:23:00 84 0956:00 117 10.29:00 150 11.02:00 183 

08:18:00 19 08:51 :00 52 09:24:00 85 0957:00 118 10.30:00 151 11.03.00 184 

08:19:00 20 08:52:00 53 09:25:00 86 09.58:00 119 10.3100 152 11.04.00 185 

08:20:00 21 08:53:00 54 09:26:00 87 09:5900 120 10.3200 153 11.0500 186 

08:21 :00 22 08:54:00 55 09:27:00 88 10.00:00 121 10.33:00 154 11.06:00 187 

08:22:00 23 08.55:00 56 0928:00 89 10-01 :00 122 10.34:00 155 11.07:00 188 

08:2300 24 08:56:00 57 09:29:00 90 10.02:00 123 10.35:00 156 11.0800 189 

08:24:00 25 08:57:00 58 09:30:00 91 1003:00 124 10.36;00 157 1109:00 190 

08:25:00 26 08:58:00 59 09:31 :00 92 10.04:00 125 10.37:00 158 11.10.00 191 

08:26:00 27 08:59:00 60 09:3200 93 10.05:00 126 10.38:00 159 1111:00 192 

08:27:00 28 09:00:00 61 09:33:00 94 10.06.00 127 10.39:00 160 11.12:00 193 

08:28:00 29 0901 :00 62 09:34:00 95 10.0700 128 10.40:00 161 11.13.00 194 

08:29:00 30 09:02:00 63 09:35:00 96 1008:00 129 10.41:00 162 1114:00 195 

08:30:00 f.r 31 09:03:00 64 09:36:00 97 10.09:00 130 10.42.00 163 11.15:00 196 

08:31 :00 32 09:04:00 65 09:3700 98 10.10:00 131 10.43:00 164 11.16:00 197 

08:32:00 33 09:05:00 66 09:38:00 99 10.11 :00 132 10.44:00 165 11.17:00 198 
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61a MARXA
D’ORIENTACIÓ

PER DESCRIPCIÓ

REGLAMENT

31 de MARÇ de 2019

IV TROFEU JOAN VIRELLA
(I EDICIÓ)

COMARCA DE L’ALT PENEDÈS
SORTIDA DE MOJA

Nou Reglament per canvi de data de la Marxa i Copa Catalana

XXI COPA CATALANA DE MARXES
TÈCNIQUES I DE REGULARITAT

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA - Vilanova i la Geltrú
C. del Comerç, 4 - Tel. 93 893 12 57 - www.aetalaia.cat - marxa@aetalaia.cat

A.E.Talaia MOD20190331 / 061



 Infantils  Juvenils  Adults
 (fins a 12 anys) (de 13 a 16 anys) (a partir de 17 anys)

 FEDERAT  NO FEDERAT  FEDERAT  NO FEDERAT  FEDERAT  NO FEDERAT

Socis Talaia i III Vegueria  5 €  12 €   6 €   13 €   11 €   18 € 

Socis altres entitats  7 €   14 €   8 €   15 €   13 €  20 €  

Reglament
L’Agrupació Excursionista Talaia organitza la 61a Marxa d’Orientació per Descripció, puntuable per a la XXI Copa 
Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat (CCMTR) de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 
(FEEC).

INSCRIPCIONS
Podran participar a la Marxa tots els socis d’entitats amb llicència de l’any en curs expedida per la FEEC, els posseïdors 
d’una llicència de la FEDME o d’altres federacions de muntanya estrangeres adherides a la UIAA. Per a tot aquell 
participant que no s’ajusti a les condicions anteriors, l’organització emetrà una llicència temporal de la FEEC amb 
una assegurança que tindrà validesa mentre duri la prova. Els participants amb llicència de la FEEC puntuaran per 
a la CCMTR.

DE L´1 DE MARÇ AL 28 DE MARÇ, PODREU INSCRIURE-US A LA MARXA A TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB 
DE LA FEEC www.feec.cat O DE LA PÀGINA WEB DE L’AE TALAIA www.aetalaia.cat ON TROBAREU UN 
ENLLAÇ DIRECTE AL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.

De l´1 al 15 de març per secretaria a recollir el full pre d’inscripció. La inscripció començarà  el dia 15 fins el 29 
de març al local social de la Talaia (c. del Comerç 4, de Vilanova i la Geltrú). Les inscripcions es faran de dilluns 
a divendres, de 7 a 9 del vespre. Tothom que s’hi vulgui inscriure i que ja disposi de la llicència federativa de la 
FEEC, haurà de portar el número de DNI i el Codi d’identificació de la llicència. Els menors hauran d’anotar en el 
lloc corresponent la data de naixement. Les inscripcions es faran per equips de dues o tres persones participants. 
Un cop formalitzada la inscripció, s’haurà de fer l’ABONAMENT de l’import total de tots els membres de l’equip. 
L´ABONAMENT de l’import es podrà fer per TARGETA, TRANSFARÈNCIA o EFECTIU. 

NOTA: La persona que inscrigui l’equip, haurà d’aportar les dades de tots els membres de l’equip en  el  moment  
de  fer la inscripció, tant si la fa per internet com si la fa presencialment al local de l’AE Talaia.
El primer participant inscrit serà el que representa l’equip, ha de ser major de 18 anys.          

Descompte de 2€  per  Socis de I’AE Talaia i entitats de l´àmbit de la III Vegueria. La resta de Federats Socis d’altres 
entitats no gaudeixen d´aquest descompte. 

Les persones que no estan federades, tenen inclòs en el preu de la inscripció el cost de l’assegurança 
temporal obligatòria de la FEEC (6€) + el cost de gestió de la inscripció per a No Federats FEEC  
(1€/inscripció).
L’organització oferirà l’esmorzar a tots els marxadors, i aigua en punts indicats en el full de ruta.

SORTEIG D’ORDRE DE SORTIDA
El dia abans de la marxa, dissabte 30 de març de 2019, a les 20h, a la sala d’actes de l’entitat, l’organització 
assignarà per sorteig un dorsal i l’hora de sortida a cada equip inscrit. El resultat del sorteig i ordre de sortida es 
penjaran a la pàgina web www.aetalaia.cat a les 21h del dia esmentat. També s’hi inclourà la taula horària per 
ordre de sortida dels Equips. Nova taula horària de l’ hora de sortida de cada equip: serà de minut en minut.

Cada minut sortirà UN equip nou de dos o tres participants.

A la Sortida i a l’Arribada hi haurà a disposició de tots els equips participants i membres de l’organització, servei 
de WC.
Cada minut sortirà UN equip. Els primers iniciaran la Marxa a les 8h 00´ del matí i n’aniran sortint mentre hi hagi 
equips. L’organització podrà decidir sobre qualsevol contratemps que pugui esdevenir-se a la sortida: l’endarreriment 
horari, l’ajornament o fins i tot la suspensió de la Marxa per causes de força major, circumstàncies que seran 
comunicades a tots els participants amb la major agilitat possible. L’aparcament per als participants estarà ubicat 
al costat del punt de sortida de la prova i estarà degudament senyalitzat per personal de l´organització  per fer les 
indicacions oportunes.

EQUIPS
Els equips estaran formats per dues o tres persones i com a mínim un participant major de 18 anys. Si els menors 
d’edat no van acompanyats pel seu tutor legal, hauran de posseïr l’autorització corresponent dels ascendents o 
tutors. Els equips podran estar formats per persones de diverses entitats.
Es permet la participació a nivell individual sempre que sigui sol·licitada per un participant federat i ja inclòs en la 
classificació de la CCMTR.

Preu de les inscripcions per participant:



L´organització i el control de SORTIDA estarà ubicat a:
Centre Cívic La Xarxa

Carrer del Sindicat / MOJA

L’Aparcament estarà situat a pocs metres de la SORTIDA.
És obligatori formalitzar la inscripció horària a la Sortida, a la TAULA 1 acreditacions, entrega dels dorsals, 
noves inscripcions i cobrament, TAULA 2 recollida de la documentació i materials, TAULA 3 I’anotació 
de les dades de Sortida i Horari al Full de Ruta. Verificació del full de Ruta a la SORTIDA MARXA K 0. 
Obligatori abans d’iniciar el recorregut. L’incompliment d’aquesta norma comportarà la desqualificació  
automàtica de la prova.

Tots els marxadors hauran de dur motxilla i el distintiu d’identificació que els correspongui sempre en lloc 
visible. Un cop formalitzada la inscripció a la taula del control horari de sortida de cada equip, i de la signatura de 
cada participant, només es podrà canviar un component de l’equip abans de la sortida si prèviament es comunica 
a l’organització i aquesta accepta el canvi.
En alguns trams, el recorregut estarà senyalitzat amb cintes de roba de colors vermell i verd per confirmar als 
marxadors el camí correcte. No estarà permès que els participants duguin animals de companyia (gossos, 
gats, etc.)

DOCUMENTACIÓ
El dia 30 de març, després del sorteig, es lliurarà als representants de cada entitat i als participants presents al sorteig 
la documentació i els distintius d’identificació corresponents als seus equips. Aquest material també es podrà 
recollir abans de la sortida el dia de la Marxa, sempre i quan s’hagi abonat l’import de la inscripció i l’acreditació 
corresponent .
La documentació lliurada consistirà en:
 1. Tots els fulls descriptius de l’itinerari (amb un número de telèfon d’emergència).
 2. El full de ruta on els controls anotaran els temps de pas.
 3. Un mapa de la zona.
 4. El reglament de la Marxa. 
 5. Dorsals d’identificació. (S’han de retornar a l’arribada).
 6. Taula de transformació horària del recorregut de la Marxa de la Sortida fins a l’Arribada de les 8h 00’ cada
  30´´ es marcarà el canvi de l’hora de pas a cada control.
 7. Taula horària per Ordre de sortida de cada equip marcada en el Sorteig que donarà el número del 
  dorsal, que sortirà per minuts, inici 8h 00’.

PARADES
Les parades i el temps de descans vindran indicats en els mateixos fulls descriptius. En tots els controls sense 
parada de descans es concedeix un temps mínim de neutralització per compensar la pèrdua de temps en marcar 
els horaris. En casos especials, es concediran neutralitzacions extraordinàries de caràcter particular. Si cal, per al bon 
desenvolupament de la Marxa, l’entitat organitzadora es reserva el dret d’alterar les ja previstes.

CONTROLS
A més dels de sortida i d’arribada, hi haurà uns controls de neutralitat identificats amb una lletra on s’anotarà 
l’hora de pas dels equips. En aquests controls, hi haurà un temps d’un minut de neutralització. N’hi haurà uns 
altres, anomenats controls de pas, dels quals no es donarà cap referència. Es considera que aquests controls de 
pas no representen cap pèrdua de temps per als marxadors i, per tant, no hi haurà cap minut de neutralització. Es 
poden trobar controls de pas d’automarcatge, amb un minut de neutralització. Els controls faran l’anotació a mig  
minut vençut segons consta a la taula de transformació horària. Els controls no faran l’anotació mentre no hi siguin 
presents tots els components que formen l’equip. En els controls de pas no es marcarà el full de ruta si ja hi consta 
marcat un control posterior. Els controls s’aniran tancant a mesura que l’equip escombra de l’organització hi arribi.

PENALITZACIONS
Cada 0´30´ d’avançament o de retard entre l’horari efectuat per l’equip i l’horari oficial es penalitzarà amb un punt. 
L’omissió d’un control de pas serà penalitzada amb 10 punts. En el cas que algun marxador no porti motxilla, l’equip 
serà penalitzat amb 10 punts.

DESQUALIFICACIONS
Serà 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 de neutralitat identificat amb una lletra.
 4. Realitzar el recorregut de la Marxa, 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. Tenir una conducta incívica i produir danys a terceres persones, objectes o entorn.
 8. Comunicar informació referent a la Marxa (situació de controls o altres incidències) a altres participants
  per qualsevol mitjà.



 9. Endarrerir-se fins a ésser atrapat per l’equip escombra i donar mostres evidents de no tenir coneixement 
  del punt de l’itinerari on s’està.
 10. Degradar o malmetre el medi natura.
 11. Un cop tancat el Control de Sortida dels equips, no s’acceptarà cap més equip.

CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS
La classificació s’establirà pel total de punts comptabilitzats a cada equip, de menor a major. En cas d’empat 
obtindrà una millor classificació: 
	 •	 L’equip	amb	major	nombre	de	controls	realitzats	amb	el	temps	exacte.
	 •	 L’equip	que	tingui	més	controls	amb	un	punt.
	 •	 L’equip	que	tingui	més	controls	amb	dos	punts	i	així	successivament.
 •	 Tindran	premi	els	10	primers	equips	classificats.
	 •	 Tots	els	menors	fins	als	12	anys	(inclosos)	rebran	un	reconeixement	per	la	seva	participació	a	la	61a	Marxa
           d’Orientació per Descripció.

CLASSIFICACIÓ PER ENTITAT
Per a la classificació per entitats es totalitzaran els punts aconseguits pels seus tres equips més ben classificats. El 
criteri de classificació serà el mateix de la classificació general per equips. Tindran premi les 3 primeres entitats 
classificades.

TROFEU JOAN VIRELLA 
La primera entitat classificada  serà dipositària del  IV TROFEU  JOAN  VIRELLA. I EDICIÓ.
Cal  guanyar-lo dos anys seguits o tres alterns perquè quedi en propietat.

LES CLASSIFICACIONS
Classificació General. El llistat de classificats federats amb llicència anual o bé llicència temporal estarà penjada a la 
pàgina web www.aetalaia.cat per ser consultada per tots els participants.

RECLAMACIONS
L’organització disposa d’un llibre per anotar les reclamacions que puguin haver-hi. El trobareu a la taula de 
l’organització i de consultes, en el  lloc de la sortida i arribada.
Les reclamacions seran resoltes, si escau, pel Jurat Classificador format per un membre de l’organització, un 
component de l’àrea de Treball de Marxes i Caminades de la FEEC i un marxador major d’edat escollit per sorteig 
entre els participants de la prova.
Un cop acabada la Marxa es confeccionarà una classificació provisional, i durant un període de 14 dies s’hi podran 
presentar reclamacions, via correu electrònic a marxa@aetalaia.cat, que seran ateses per l’organització, juntament 
amb  l’Àrea de Treball de Marxes i Caminades de la FEEC. Acabat aquest període, la classificació passarà a ser 
definitiva.

HORARI TEMPS OFICIAL
Es farà públic quan hagi arribat l’equip escombra. Un cop fet públic l’horari oficial, no serà admesa cap reclamació 
sobre l’horari de pas anotat pels controls.

REPARTIMENT DE PREMIS
S’efectuarà  el  dissabte 27 d’abril de 2019 a la sala d’actes de l’Agrupació Excursionista Talaia (c. Comerç, 4, de 
Vilanova i la Geltrú), a les 8 del vespre. A les entitats excursionistes participants federades i no federades se’ls 
comunicarà la data del repartiment de premis.

DISPOSICIONS FINALS
El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la Marxa.

Qualsevol cas no previst en aquest reglament serà resolt per l’equip organitzador de la Marxa, el qual disposarà del 
suport tècnic d’algun membre de l’Àrea de Treball de Marxes i Caminades de la FEEC.

El fet d’inscriure’s a la Marxa comporta l’acceptació d’aquest reglament.

Aquest reglament està basat en el Reglament de la Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat i ha estat 
homologat per l’Àrea de Treball de Marxes i Caminades de la FEEC el mes de febrer de 2019.

Per a qualsevol dubte o consulta, podeu dirigir-vos a marxa@aetalaia.cat 

Reglament: aprovat per la FEEC 3 febrer 2019.
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TAULA DE TRANSFORMACiÓ HORARIA (MIG MINUT) CONTROLS 

8:00:00 O 8:35:00 70 9:10:00 140 9:45:00 210 10:20:00 280 10:55:00 350 
8:00:30 1 8:35:30 71 9:10:30 141 9:45:30 211 10:20:30 281 10:55:30 351 
8:01:00 2 8:36:00 72 9:11 :00 142 9:46:00 212 10:21 :00 282 10:56:00 352 
8:01:30 3 8:36:30 73 9:11:30 143 9:46:30 213 10:21:30 283 10:56:30 353 
8:02:00 4 8:37:00 74 9:12:00 144 9:47:00 214 10:22:00 284 10:57:00 354 
8:02:30 5 8:37:30 75 9:12:30 145 9:47:30 215 10:22:30 285 10:57:30 355 
8:03:00 6 8:38:00 76 9:13:00 146 9:48:00 216 10:23:00 286 10:58:00 356 
8:03:30 7 8:38:30 77 9:13:30 147 9:48:30 217 10:23:30 287 10:58:30 357 
8:04:00 8 8:39:00 78 9:14:00 148 9:49:00 218 10:24:00 288 10:59:00 358 
8:04:30 9 8:39:30 79 9:14:30 149 9:49:30 219 10:24:30 289 10:59:30 359 
8:05:00 10 8:40:00 80 9:15:00 150 9:50:00 220 10:25:00 290 11 :00:00 360 
8:05:30 11 8:40:30 81 9:15:30 151 9:50:30 221 10:25:30 291 11 :00:30 361 
8:06:00 12 8:41:00 82 9:16:00 152 9:51:00 222 10:26:00 292 11:01:00 362 
8:06:30 13 8:41:30 83 9:16:30 153 9:51 :30 223 10:26:30 293 11:01:30 363 
8:07:00 14 8:42:00 84 9:17:00 154 9:52:00 224 10:27:00 294 11 :02:00 384 
8:07:30 15 8:42:30 85 9:17:30 155 9:52:30 225 10:27:30 295 11:02:30 365 
8:08:00 16 8:43:00 86 9:18:00 156 9:53:00 226 10:28:00 296 11:03:00 366 
8:08:30 17 8:43:30 87 9:18:30 157 9:53:30 227 10:28:30 297 11 :03:30 367 
8:09:00 18 8:44:00 88 9:19:00 158 9:54:00 228 10:29:00 298 11:04:00 368 
8:09:30 19 8:44:30 89 9:19:30 159 9:54:30 229 10:29:30 299 11 :04:30 369 
8:10:00 20 8:45:00 90 9:20:00 160 9:55:00 230 10:30:00 300 11:05:00 370 
8:10:30 21 8:45:30 91 9:20:30 161 9:55:30 231 10:30:30 301 11:05:30 371 
8:11:00 22 8:46:00 92 9:21:00 162 9:56:00 232 10:31:00 302 11:06:00 372 
8:11:30 23 8:46:30 93 9:21:30 163 9:56:30 233 10:31:30 303 11 :06:30 373 
8:12:00 24 8:47:00 94 9:22:00 184 9:57:00 234 10:32:00 304 11 :07:00 374 
8:12:30 25 8:47:30 95 9:22:30 165 9:57:30 235 10:32:30 305 11:07:30 375 
8:13:00 26 8:48:00 96 9:23:00 166 9:58:00 236 10:33:00 306 11 :08:00 376 
8:13:30 27 8:48:30 97 9:23:30 167 9:58:30 237 10:33:30 307 11 :08:30 377 
8:14:00 28 8:49:00 98 9:24:00 168 9:59:00 238 10:34:00 308 11 :09:00 378 
8:14:30 29 8:49:30 99 9:24:30 169 9:59:30 239 10:34:30 309 11 :09:30 379 
8:15:00 30 8:50:00 100 9:25:00 170 10:00:00 240 10:35:00 310 11:10:00 380 
8:15:30 31 8:50:30 101 9:25:30 171 10:00:30 241 10:35:30 311 11:10:30 381 
8:16:00 32 8:51:00 102 9:26:00 172 10:01 :00 242 10:36:00 312 11:11:00 382 
8:16:30 33 8:51:30 103 9:26:30 173 10:01 :30 243 10:36:30 313 11 :11 :30 383 
8:17:00 34 8:52:00 104 9:27:00 174 10:02:00 244 10:37:00 314 11:12:00 384 

' 8:17:30 35 8:52:30 105 9:27:30 175 10:02:30 245 10:37:30 315 11:12:30 385 
8:18:00 36 8:53:00 106 9:28:00 176 10:03:00 246 10:38:00 316 11:13:00 386 
8:18:30 37 8:53:30 107 9:28:30 177 10:03:30 247 10:38:30 317 11:13:30 387 
8:19:00 38 8:54:00 108 9:29:00 178 10:04:00 248 10:39:00 318 11:14:00 388 
8:19:30 39 8:54:30 109 9:29:30 179 10:04:30 249 10:39:30 319 11:14:30 389 
8:20:00 40 8:55:00 110 9:30:00 180 10:05:00 250 10:40:00 320 11:15:00 390 
8:20:30 41 8:55:30 111 9:30:30 181 10:05:30 251 10:40:30 321 11:15:30 391 
8:21:00 42 8:56:00 112 9:31:00 182 10:06:00 252 10:41:00 322 11:16:00 392 
8:21:30 43 8:56:30 113 9:31:30 183 10:06:30 253 10:41:30 323 11:16:30 393 
8:22:00 44 8:57:00 114 9:32:00 184 10:07:00 254 10:42:00 324 11:17:00 394 
8:22:30 45 8:57:30 115 9:32:30 185 10:07,:30 255 10:42:30 325 11:17:30 395 
8:23:00 46 8:58:00 116 9:33:00 186 10:08:00 256 10:43:00 326 11:18:00 396 
8:23:30 47 8:58:30 117 9:33:30 187 10:08:30 257 10:43:30 327 11:18:30 397 
8:24:00 48 8:59:00 118 9:34:00 188 10:09:00 258 10:44:00 328 11:19:00 398 
8:24:30 49 8:59:30 119 9:34:30 189 10:09:30 259 10:44:30 329 11:19:30 399 
8:25:00 50 9:00:00 120 9:35:00 190 10:10:00 260 10:45:00 330 11:20:00 400 
8:25:30 51 9:00:30 121 9:35:30 191 10:10:30 261 10:45:30 331 11:20:30 401 
8:26:00 52 9:01 :00 122 9:36:00 192 10:11:00 262 10:46:00 332 11:21:00 402 
8:26:30 53 9:01:30 123 9:36:30 193 10:11:30 263 10:46:30 333 11:21:30 403 
8:27:00 54 9:02:00 124 9:37:00 194 10:12:00 264 10:47:00 334 11:22:00 404 
8:27:30 55 9:02:30 125 9:37:30 195 10:12:30 265 10:47:30 335 11:22:30 405 
8:28:00 56 9:03:00 126 9:38:00 196 10:13:00 266 10:48:00 336 11:23:00 406 
8:28:30 57 , 9:03:30 127 9:38:30 197 10:13:30 267 10:48:30 337 11 :23:30 407 
8:29:00 58 9:04:00 128 9:39:00 198 10:14:00 268 10:49:00 338 11 :24:00 408 
8:29:30 59 9:04:30 129 9:39:30 199 10:14:30 269 10:49:30 339 11 :24:30 409 
8:30:00 60 9:05:00 130 9:40:00 200 10:15:00 270 10:50:00 340 11 :25:00 410 
8:30:30 61 9:05:30 131 9:40:30 201 10:15:30 271 10:50:30 341 11 :25:30 411 
8:31:00 62 9:06:00 132 9:41 :00 202 10:16:00 272 10:51:00 342 11:26:00 412 
8:31:30 63 - 9:06:30 133 9:41:30 203 10:16:30 273 10:51:30 343 11:26:30 413 
8:32:00 64 9:07:00 134 9:42:00 204 10:17:00 274 10:52:00 344 11 :27:00 414 
8:32:30 65 9:07:30 135 9:42:30 205 10:17:30 275 10:52:30 345 11:27:30 415 
8:33:00 66 9:08:00 136 9:43:00 206 10:18:00 276 10:53:00 346 11 :28:00 416 
8:33:30 67 9:08:30 137 9:43:30 207 10:18:30 277 10:53:30 347 11 :28:30 417 
8:34:00 68 9:09:00 138 9:44:00 208 10:19:00 278 10:54:00 348 11:29:00 418 
8:34:30 69 9:09:30 139 9:44:30 209 10:19:30 279 10:54:30 349 11:29:30 419 

{2 



-
11:30:00 420 12:05:00 491 12:40:00 561 13:15:00 631 13:50:00 701 14:25:00 771 
11:30:30 421 12:05:30 492 12:40:30 562 13:15:30 632 13:50:30 702 14:25:30 772 
11:31:00 423 12:06:00 493 12:41:00 563 13:16:00 633 13:51 :00 703 14:26:00 773 
11:31:30 424 12:06:30 494 12:41 :30 564 13:16:30 634 13:51 :30 704 14:26:30 774 
11:32:00 425 12:07:00 495 12:42:00 565 13:17:00 635 13:52:00 705 14:27:00 775 
11:32:30 426 12:07:30 496 12:42:30 566 13:17:30 636 13:52:30 706 14:27:30 776 
11:33:00 427 12:08:00 497 12:43:00 567 13:18:00 637 13:53:00 707 14:28:00 777 
11:33:30 428 12:08:30 498 12:43:30 568 13:18:30 638 13:53:30 708 14:28:30 778 
11:34:00 429 12:09:00 499 12:44:00 569 13:19:00 639 13:54:00 709 14:29:00 779 
11:34:30 430 12:09:30 500 12:44:30 570 13:19:30 640 13:54:30 710 14:29:30 780 
11:35:00 431 12:10:00 501 12:45:00 571 13:20:00 641 13:55:00 711 14:30:00 781 
11:35:30 432 12:10:30 502 12:45:30 572 13:20:30 642 13:55:30 71 2 14:30:30 782 
11 :36:00 433 12:11 :00 503 12:46:00 573 13:21 :00 643 13:56:00 71 3 14:31 :00 783 
11 :36:30 434 12:11 :30 504 12:46:30 574 13:21 :30 644 13:56:30 714 14:31:30 784 -11:37:00 435 12: 12:00 505 12:47:00 575 13:22:00 645 13:57:00 715 14:32:00 785 
11 :37:30 436 12:12:30 506 12:47:30 576 13:22:30 646 13:57:30 716 14:32:30 786 
11 :38:00 437 12:13:00 507 12:48:00 577 13:23:00 647 13:58:00 717 14:33:00 787 
11 :38:30 438 12:13:30 508 12:48:30 578 13:23:30 648 13:58:30 718 14:33:30 788 
11:39:00 439 12:14:00 509 12:49:00 579 13:24:00 649 13:59:00 719 14:34:00 789 
11 :39:30 440 12:14:30 510 12:49:30 580 13:24:30 650 13:59:30 720 14:34:30 790 
11:40:00 441 12:15:00 511 12:50:00 581 13:25:00 651 14:00:00 721 14:35:00 791 
11:40:30 442 12:1 5:30 512 12:50:30 582 13:25:30 652 14:00:30 722 14:35:30 792 
11:41:00 443 12:16:00 513 12:51:00 583 13:26:00 653 14:01:00 723 14:36:00 793 
11:41:30 444 12:16:30 514 12:51 :30 584 13:26:30 654 14:01:30 724 14:36:30 794 
11:42:00 445 12: 17:00 515 12:52:00 585 13:27:00 655 14:02:00 725 14:37:00 795 
11:42:30 446 12:17:30 516 12:52:30 586 13:27:30 656 14:02:30 726 14:37:30 796 
11:43:00 447 12:18:00 517 12:53:00 587 13:28:00 657 14:03:00 727 14:38:00 797 
11 :43:30 448 12: 18:30 518 12:53:30 588 13:28:30 658 14:03:30 728 14:38:30 798 
11:44:00 449 12:19:00 519 12:54:00 589 13:29:00 659 14:04:00 729 14:39:00 799 
11 :44:30 450 12:19:30 520 12:54:30 590 13:29:30 660 14:04:30 730 14:39:30 800 
11:45:00 451 12:20:00 521 12:55:00 591 13:30:00 661 14:05:00 731 14:40:00 801 
11 :45:30 452 12:20:30 522 12:55:30 592 13:30:30 662 14:05:30 732 14:40:30 802 
11 :46:00 453 12:21:00 523 12:56:00 593 13:31:00 663 14:06:00 733 14:41 :00 803 
11 :46:30 454 12:21:30 524 12:56:30 594 13:31:30 664 14:06:30 734 14:41 :30 804 
11 :47:00 455 12:22:00 525 12:57:00 595 13:32:00 665 14:07:00 735 14:42:00 805 
11 :47:30 456 12:22:30 526 12:57:30 596 13:32:30 666 14:07:30 736 14:42:30 806 
11 :48:00 457 12:23:00 527 12:58:00 597 13:33:00 667 14:08:00 737 14:43:00 807 
11 :48:30 458 12:23:30 528 12:58:30 598 13:33:30 668 14:08:30 738 14:43:30 808 
11 :49:00 459 12:24:00 529 12:59:00 599 13:34:00 669 14:09:00 739 14:44:00 809 
11 :49:30 460 12:24:30 530 12:59:30 600 13:34:30 670 14:09:30 740 14:44:30 810 
11 :50:00 461 12:25:00 531 13:00:00 601 13:35:00 671 14:10:00 741 14:45:00 811 
11 :50:30 462 12:25:30 532 13:00:30 602 13:35:30 672 14:10:30 742 14:45:30 812 
11:51:00 463 12:26:00 533 13:01:00 603 13:36:00 673 14:11 :00 743 14:46:00 813 
11:51:30 464 12:26:30 534 13:01 :30 604 13:36:30 674 14:11:30 744 14:46:30 814 
11 :52:00 465 12:27:00 535 13:02:00 605 13:37:00 675 14:12:00 745 14:47:00 815 
11 :52:30 466 12:27:30 536 13:02:30 606 13:37:30 676 14:12:30 746 14:47:30 816 
11 :53:00 467 12:28:00 537 13:03:00 607 13:38:00 677 14:13:00 747 14:48:00 817 
11 :53:30 468. 12:28:30 538 13:03:30 608 . 13:38:30 678 14:13:30 748 14:48:30 818 
11:54:00 469 12:29:00 539 13:04:00 609 13:39:00 679 14:14:00 749 14:49:00 819 
11 :54:30 470 12:29:30 540 13:04:30 610 13:39:30 680 14:14:30 750 14:49:30 820 
11 :55:00 471 12:30:00 541 13:05:00 611 13:40:00 681 14:15:00 751 14:50:00 821 
11:55:30 472 12:30:30 542 13:05:30 612 13:40:30 682 14:15:30 752 14:50:30 822 
11:56:00 473 12:31:00 543 13:06:00 613 13:41:00 683 14:16:00 753 14:51:00 823 
11:56:30 474 12:31:30 544 13:06:30 614 13:41:30 684 14:16:30 754 14:51:30 824 
11:57:00 475 12:32:00 545 13:07:00 615 13:42:00 685 14:17:00 755 14:52:00 825 
11:57:30 476 12:32:30 546 13:07:30 616 13:42:30 686 14:17:30 756 14:52:30 826 
11:58:00 477 12:33:00 547 13:08:00 617 13:43:00 687 14:18:00 757 14:53:00 827 
11 :58:30 478 12:33:30 548 13:08:30 618 13:43:30 688 14:1 8:30 758 14:53:30 828 
11 :59:00 479 12:34:00 549 13:09:00 619 13:44:00 689 14:19:00 759 14:54:00 829 
11:59:30 480 12:34:30 550 13:09:30 620 13:44:30 690 14:19:30 760 14:54:30 830 
12:00:00 481 12:35:00 551 13:10:00 621 13:45:00 691 14:20:00 761 14:55:00 831 
12:00:30 482 12:35:30 552 13:10:30 622 13:45:30 692 14:20:30 762 14:55:30 832 
12:01 :00 483 12:36:00 553 13:11:00 623 13:46:00 693 14:21:00 763 14:56:00 833 
12:01:30 484 12:36:30 554 13:11:30 624 13:46:30 694 14:21:30 764 14:56:30 834 
12:02:00 485 12:37:00 555 13:12:00 625 13:47:00 695 14:22:00 765 14:57:00 835 
12:02:30 .j'g6 12:37:30 556 13:12:30 626 13:47:30 696 14:22:30 766 14:57:30 836 
12:03:00 487 12:38:00 557 13:13:00 627 13:48:00 697 14:23:00 767 14:58:00 837 
12:03:30 488 12:38:30 558 13:13:30 628 13:48:30 698 14:23:30 768 14:58:30 838 
12:04:00 489 12:39:00 559 13:14:00 629 13:49:00 699 14:24:00 769 14:59:00 839 
12:04:30 490 12:39:30 560 13:14:30 630 13:49:30 700 14:24:30 770 14:59:30 840 
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COMARCA DE L’ALT PENEDÈS

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI
DE LA SORTIDA A L’ARRIBADA

Notes:
- Els senyals de confirmació de l’itinerari organitzat per l’Entitat són uns llacets de 

colors verd-vermell.
- Cal tenir en compte les mitjanes horàries així com els temps de descans i minuts 

autoneutralitzats, dades indicades al final dels fulls de descripció.
- Telèfons de contacte en cas d’emergència:

Josep Candela 606 117 627, Cristòfol Soler 606 617 797, Manel Castillón 698 826 251.

La Marxa té lloc al poble de Moja, terme municipal d’Olèrdola, comarca de l’Alt Penedès. 
El seu inici és davant el Centre Cívic La Xarxa i el Sindicat Agrícola de Moja (1921), on 
està situat el Km 0.

Deixem el Centre Cívic a la nostra dreta i de seguida girem a mà dreta pel carrer de la 
Carrerada. Travessem diversos carrers. COMPTE!

Arribem a la plaça Major i continuem pel carrer de Santa Maria. Girem pel primer carrer 
que ens queda a la dreta i fem cap a la plaça de l’Església. Deixem l’església darrere 
nostre i baixem unes escales que ens queden a la dreta, arran d’una olivera. Veiem una 
antiga torre propera.

Girem a l’esquerra pel carrer de Sant Macari. A l’esquerra veiem unes escales que van a 
l’església. Seguim endavant i fem novament cap al carrer que hem deixat fa una estona. 
El seguim a la dreta, però de seguida girem pel primer carrer que veiem a mà dreta, de 
Santa Margarida. Deixem un carrer a l’esquerra i nosaltres continuem endavant. 

Creuem l’antiga carretera de Vilafranca (VIGILEU!) i seguim pel camí que hi ha davant 
mateix, a l’altra banda. Al començament és cimentat, però aviat ja és de terra.
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Se’ns obre una ampla panoràmica sobre la plana del Penedès i les muntanyes veïnes. Si 
el dia ens ho permet, podrem veure una bona vista de la serralada montserratina.

Aquest camí el seguirem força estona, deixant camins d’accés als conreus a banda i 
banda.

Al final de la baixada, sota unes alzines, arribem a una bifurcació i agafem la branca de 
l’esquerra, lleugerament pujadora. Als pocs metres deixem una altra branca de camí a la 
dreta. Podrem veure a la nostra esquerra les cases de la població que acabem de deixar.

Avancem pel costat d’un camp per aquest camí. Quan decanta una mica cap a l’esquerra, 
deixem una entrada de camí a la dreta.

Continuem per aquest camí que puja suament. Pugem fins a una esplanada i la travessem 
en la mateixa direcció, pel costat d’un arbre. Pugem pel costat d’un garrofer i un ametller 
fins a un camp llaurat i el travessem en la mateixa direcció que portem, pel seu costat 
esquerre.

Quan el camp s’acaba, continuem endavant. El camí ara és una mica més marcat, però de 
seguida el deixarem per girar sobtadament a la dreta i enfilar-nos per un corriol rocallós. 
Tot seguit prenem la branca de l’esquerra que avança per dins del bosc, amb terra de 
pinassa. (Cal estar atents als senyals de l’organització, cintes vermelles i verdes).

Continuarem per entre bosc de pins sense camí marcat, seguint la mateixa direcció. A 
l’esquerra podem veure vinyes i alguna torre d’alta tensió.

Sortim del bosc seguint un corriol i fem cap a un camí encimentat. A l’esquerra, una 
mica allunyat, podem veure el camp de futbol i les cases de la població d’on hem sortit. 
Prenem el camí encimentat a mà dreta i passem per sota una línia elèctrica.

Al cap de poc, deixem un camí pujador a l’esquerra amb un rocallís al començament. 
Seguim endavant. A la dreta podem veure unes bones vistes del Penedès i les muntanyes 
del voltant. 

Continuarem per aquesta pista i aviat veurem una masia i una ermita. 

Fem cap a una pista transversal. La seguim cap a l’esquerra, en direcció a l’ermita. 
Veiem alguns senyals informatius.

A l’alçada de l’ermita, anem cap a la dreta passant pel costat dels seus murs. Quan 
arribem a la portalada  decantem cap a la dreta, pel costat d’una barana de fusta.

Baixem uns metres i passem per sobre una rasa. Seguim recte i passem pel costat d’ 
una olivera i un margalló. Decantem cap a la dreta arran d’un mur de la masia i trobem 
la pista que hem deixat fa un moment per anar fins a l’ermita. 

La seguim cap a l’esquerra, de baixada, i tot seguit girem a l’esquerra per anar a passar 
per davant de la masia. 

Amb la façana al nostre darrere, baixem uns pocs metres i sortim a la pista que acabem 
de deixar. Anem cap a l’esquerra.

Fem una lleugera baixada pel costat d’una filera d’ametllers. Després planegem entre 
vinyes.

Quan la pista fa un revolt cap a la dreta, la deixarem per agafar un camí de terra, al 
començament del qual hi ha un senyal de prohibició de vehicles, excepte veïns. Pugem 
i entrem al bosc.



Tot seguit, deixem el camí i prenem a mà esquerra un reguerot marcat per on puja un 
corriol. Seguim amunt, rebutjant qualsevol branca de camí que veiem a banda i banda. 
Creuem un camí transversal i seguim endavant, amunt.

Al mig d’aquest antic camí que seguim trobem un tronc pintat. Continuem endavant. A 
la dreta hi ha restes d’un marge i un antic pou. (Estem seguint l’antic camí per anar a la 
capital de l’Alt Penedès).

Arribem a un nucli de cases i anem cap a la dreta, arran de diversos habitatges. A 
l’esquerra hi ha l’antiga masia. 

Continuem per aquest carreró. A la dreta tenim una granja i a l’esquerra l’edifici principal 
de l’indret, que ara és una residència. Anem sortint d’aquest nucli rural. A l’esquerra 
deixem un aparcament.

Quan el camí asfaltat gira cap a la dreta, nosaltres el deixem per anar cap a l’esquerra, 
per un camí de terra. A la nostra esquerra hi ha la filferrada que delimita l’aparcament. A 
la dreta, diverses feixes amb oliveres.

Passem pel costat d’un canyissar i comencem a pujar. Deixem un camí a l’esquerra. 
Després planegem i deixem un altre camí baixador a la dreta.

Avancem per aquest camí ample i planer. Deixem dos camins a l’esquerra que van a la 
mateixa vinya. El nostre camí fa un revolt a la dreta i puja. En algun punt, hi ha trams de 
rocallís amb antigues roderes fetes pels carros.

Continuem en la direcció que portem. A l’esquerra hi ha un pal de fusta amb una indicació 
de la Via Augusta del Penedès. Aquí deixem un camí pujador a l’esquerra.

Es diu que aquest camí que ara seguim és l’antiga Via Augusta (se non è vero, è 
ben trovato).

A la dreta hi ha tres fileres de vinya jove i fem cap a un camí transversal per seguir-lo cap 
a l’esquerra. A la dreta deixem un altre pal de fusta amb la indicació de la Via Augusta.

Continuem i de seguida entrarem al bosc, amb terreny de terra i pinassa. Anirem trobant 
diverses branques de camins a banda i banda, però les rebutjarem per seguir la direcció 
que portem.

A l’esquerra podrem veure la capital de l’Alt Penedès, el nucli on hem esmorzat i també 
l’ermita i la masia per on hem passat fa una estona.

Arribem a una bifurcació i prenem la branca de la dreta, lleugerament pujadora. La 
seguirem una estona.

Passem per sota una línia d’alta tensió i  en aquest punt  deixem un camí a l’esquerra. 
Seguim endavant. 

A la dreta, en un arbre, hi ha un rètol d’ensinistrament de gossos de caça; creuem un 
camí transversal. Nosaltres, sense perdre la direcció, seguim endavant i, pocs metres 
més enllà, deixem un camí a la dreta i continuem pujant.

Anirem deixant diverses entrades de camins als costats.

Desemboquem en un camí transversal. Davant nostre podem veure l’esvoranc d’una 
gran pedrera a celobert. Anem cap a l’esquerra. Deixem un corriol a l’esquerra, seguim 
pel camí ample que baixa.  Avancem per sota una línia de mitja tensió.
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A pocs metres veiem a la nostra esquerra les restes d’una base d’alguna possible torre  
i un camí que rebutgem. Seguim endavant.

Quan s’acaba el camp de l’esquerra, i al costat d’una torre, deixem un camí i seguim 
baixant.

Un cop arribem al fondal, veiem a la dreta la pedrera que hem vist fa una estona.

A partir d’aquí el camí puja lleugerament i decanta cap a l’esquerra, nosaltres el seguim, 
rebutjant  el camí de la dreta que va a la pedrera.

Passem per sota la línia de mitja tensió, deixem un corriol a la dreta i de seguida un altre. 
Al cap d’una estona rebutgem un camí pujador a la dreta.

Aviat s’ens obren unes vistes fantàstiques, veient la capital de comarca i les muntanyes 
properes. També podem veure una masia pintada de color vermell.

Seguirem per aquest camí i rebutjarem qualsevol branca lateral.

Just abans d’arribar a un pi amb dues branques en forma de V i amb un senyal d’àrea 
privada de caça, deixem el camí que seguíem i agafem el corriol desdibuixat de l’esquerra, 
passem per un petit rocallís i fem cap a una petita clariana, seguim a la dreta.

De seguida arribem a una altra petita clariana i tot seguit sortim al camí que fa un moment 
havíem deixat, anem cap a l’esquerra.

Seguim endavant, el camí decanta cap a l’esquerra, quan el camí comença a baixar 
deixem un camí a la dreta.

Davant nostre podem veure la masia que fa una estona hem anomenat, fem cap a un 
camí transversal i nosaltres el seguim cap a la dreta.

Passem pel costat d’un rètol, a la nostra esquerra, que dona la benvinguda al Parc i 
arribem a una esplanada ampla. 

Seguim endavant fins un pal amb diverses indicacions i creuem una carretera. VIGILEU! 
Seguim la direcció que portàvem. Arribem a una gran esplanada i girem a la dreta, pel 
costat d’un esvelt pi pinyoner.

Passem pel costat d’un registre d’abastament d’aigua i avancem alguns metres pel 
costat mateix de la carretera que hem travessat fa poca estona. Avanceu per l’esquerra, 
sempre que pugueu per l’arcén, el més acostats a l’esquerra que pugueu. ANEU AMB 
COMPTE AMB ELS VEHICLES QUE HI TRANSITEN!

Aviat prenem un camí ample a l’esquerra, pel costat del dipòsit d’aigua que abasteix la 
població de Moja. Entrem al bosc per un camí de terra.

Rebutjarem qualsevol branca de camí lateral que veiem i arribarem a un encreuament 
de camins. Seguim endavant. A la dreta veiem un pal indicador amb un senyal de PR.

Comença un camí de rocallís on podem veure les antigues roderes dels carros esculpides 
a la roca.

Als pocs metres arribem a una bifurcació. Seguim en la mateixa direcció. 

Avançarem una estona per aquest camí amb trams d’empedrat. A la nostra esquerra hi 
ha un fondo amb vinya.
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El camí revolta a l’esquerra i travessa el fondal. Deixem un sender a la dreta i tornem a 
pujar per dins del bosc, en un tram on es veuen molt bé les roderes, seguim aquest camí 
una estona.

Més encadant a la dreta comença un rocallam o rocallís força extens. Nosaltres seguim 
endavant però abans que s’acabi el rocallís deixem el sender i ens enfilem en diagonal 
cap a la dreta, seguint el pendent rocallós.

Quan s’acaba el rocallís, envoltem un pi cap a l’esquerra  i continuem per un tram 
lleugerament baixador de rocallís. Continuem camp a través sense perdre la direcció. 
Després passem per un altre tram de rocallís amb roderes fondes. Anirem veient molt bé 
les antigues roderes dels carros.

Fem cap a un camí transversal ample i continuem cap a l’esquerra.

Davant nostre podem veure una bona vista de l’església d’Olèrdola. Seguim aquest camí 
principal. A la dreta veurem un pal amb diverses indicacions, un camí que rebutgem i un 
plafó amb informació d’escalada al Parc d’Olèrdola. Avancem per una pista ampla, pel 
bosc. Deixem qualsevol branca secundària.

A la dreta veiem una pedra vertical que delimitava l’amplada del camí. A pocs metres de 
la pedra, deixem la pista que seguim i anem a mà dreta per un viarany. De seguida hi 
ha una bifurcació, prenem el de la dreta. Anem veient Olèrdola. No deixem d’anar per 
rocallisos.

Al cap de poc trobem una altra bifurcació i seguim cap a la dreta. Passem per sota una 
línia telefònica i pel costat del pal. Poc més enllà se’ns ajunta un corriol per l’esquerra. 
Seguim endavant.

Arribem a una trifurcació i seguim la mateixa direcció. Una mica allunyat podem veure la 
torre de guaita situada al cim del puig de l’Àliga i, més a prop, l’església d’Olèrdola dalt 
del seu altiplà.

Som dalt de la carena i tenim bones vistes. Circulem per sobre el rocallís. Passem per 
sota els cables d’una línia d’alta tensió.

Arribem a un entreforc de camins i agafem el de més a la dreta, que va de cara a una 
torre d’alta tensió, però immediatament hi ha una trifurcació i agafem el que ens queda 
més a la dreta per anar a passar pel costat mateix de la torre.

Deixem la torre a la nostra dreta i continuem en la mateixa direcció que portem. Poc més 
enllà decantem a l’esquerra. A la dreta tenim una fondalada. Anem per sobre la cinglera. 
COMPTE!

A l’alçada d’una canal equipada que hi ha a la dreta, amb unes cordes, deixem aquest 
corriol que seguíem per girar sobtadament a l’esquerra. Continuem i al cap de poc arribem 
a una altra trifurcació. Seguim per la branca del mig, en la mateixa direcció que dúiem.

Anem baixant per un tram de rocallís i passem per sota la línia d’alta tensió. Deixem un 
camí a la dreta i continuem per rocallís. Entrem al bosc, amb vinyes a prop nostre.

Anirem alternant trams de rocallís i de terra.

Quan arribem a una petita bifurcació, prenem la direcció de la dreta, deixant el camí més 
ample a l’esquerra. Poc més enllà, fem cap a un camí transversal. Anem a la dreta.

Continuem fins arribar a una esplanada amb un rocallís al mig, tot passant per sota la 
línia d’alta tensió. Travessem l’esplanada en la mateixa direcció que duem. A l’esquerra 
hi ha la torre i un rètol d’ensinistrament de gossos de caça. Avancem pel bosc.
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De seguida arribem a una bifurcació poc definida, nosaltres seguim endavant sense 
perdre la direcció.

Fem cap a una altra esplanada i decantem a l’esquerra passant per sobre un rocallís. 
Un cop passat el tram de rocallís, entroquem amb una pista ampla i la seguim a la dreta 
una estona.

Més enllà, deixem un camí a la dreta i continuem recte, de baixada, però alguns metres 
més avall, deixem la pista per girar sobtadament a la dreta per una entrada herbosa amb 
rocallís. A l’esquerra veiem una alzina molt petita plantada amb un cercle de pedres al 
voltant. Avancem pel rocallís uns quants metres i girem sobtadament a l’esquerra per 
arribar de seguida a un corriol transversal, que seguim a l’esquerra. 

Arribem a un encreuament de camins i seguim la nostra direcció, rebutjant les branques 
laterals, seguim aquest corriol.

Ens acostem a la pista que fa un moment hem deixat, però nosaltres seguim pel corriol. 
Fem cap a una esplanada i encreuament, però continuem endavant.

Aquest corriol va fent giragonses per dins d’un bosc de pins i alzines. Sortim a un camí 
transversal i continuem en la mateixa direcció.

Continuem per aquest corriol boscà una estona, sense deixar de fer revolts i giragonses.

Més enllà, ens acostem a una vinya que ens queda a la dreta, i als edificis d’una granja, 
el corriol fa un gir marcat cap a l’esquerra. 

Continuem per aquest corriol i aviat avancem pel costat de la filferrada que delimita el 
terreny de la granja. Després ens allunyem de la filferrada i continuem endavant.

Sortim a un camí ample i el seguim cap a la dreta, de cara avall. La granja ens queda a 
la dreta. Passem pel costat de la filferrrada i un mur en construcció.

Al capdavall, a l’angle de la filferrada, trobem un pal amb diverses indicacions i una pista. 
La prenem a l’esquerra, pel costat d’un rètol amb diverses informacions de l’Ajuntament 
d’Olèrdola. A l’esquerra hi ha dos xipresos. 

Seguim per aquesta pista una bona estona. Rebutjarem qualsevol branca lateral.

A la dreta, una mica allunyades, podem veure les restes d’una masia. El sòl del camí 
anirà canviant entre cimentat i graveta.

Més enllà podrem veure a la dreta les restes d’una barraca de pedra seca. La pista va 
perdent alçada i fa un gir tancat a l’esquerra.

A l’esquerra ens queda un camp de reforestació de petites alzines. Just quan s’acaba 
aquest camp, que té el pas barrat amb dues pedres, trobem un corriol pujador a l’esquerra. 
Nosaltres, en aquest punt, deixarem la pista que seguíem fins ara per girar sobtadament 
a la dreta per una entrada mig herbosa.

Baixem cap a un camp d’alzines joves. Nosaltres hem de girar cap a l’esquerra ben 
arrambats a un marge amb esbarzers que a la dreta té una filera d’alzines.

Resseguim el perímetre del camp, sempre ben arrambats a l’esquerra, seguint la línia 
d’alzines que ens queden a la dreta. Passem pel costat de l’última alzina, anem camp 
a través en la mateixa direcció i, abans d’arribar a una alzina gran, trobem un camí 
transversal. Nosaltres, aquí, anirem a l’esquerra, però de seguida deixarem el camí per 
enfilar-nos rocallís amunt (al començament del qual hi ha un pal amb informació d’una 
ruta per Olèrdola). (Cal estar atents als senyals de l’organització).
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Assolim un altiplà. Davant mateix hi ha les runes de l’antiga masia que hem anomenat 
abans. Decantem cap a l’esquerra en direcció a una casa que té unes barbacoes al seu 
interior. Passem arran de l’entrada, que deixem a la nostra esquerra, i continuem recte 
pel costat d’una bassa. Superem un marge per uns esglaons de pedra.  

Travessem una zona de pícnic en la mateixa direcció que duem, de cara amunt. L’àrea 
de lleure ens queda a l’esquerra.

Al capdamunt prenem un sender de bosc que de seguida perd alçada pel costat d’una 
barana de fusta amb filferrat. Darrere la barana hi ha el forat d’una antiga pedrera.

Abans d’un pi robust, girem a l’esquerra seguint la tanca de fusta. Veiem l’antiga pedrera 
a l’esquerra.

Als pocs metres que s’acaba la tanca de la pedrera deixem un camí baixador a la dreta.

Arribem a una esplanada amb un trencall. Prenem el camí baixador de la dreta i sortim 
a una pista ampla i planera. Anem cap a l’esquerra, pel costat d’un conreu, seguim per 
aquesta pista.

Deixem a l’esquerra una balma que té un antic habitacle al seu interior i a la dreta una 
entrada de camí amb un cadenat, anem avançant per un fondal.

El camí acaba travessant el fondo pel costat d’una barana de fusta. En aquest punt, sota 
una gran alzina, abans d’un revolt tancat a l’esquerra, deixem la pista i passem pel costat 
d’un cadenat, que ens queda a mà dreta.

Entrem a una llarga esplanada i l’anem seguint pel cantó esquerre, arran d’un bosc 
d’alzines. Anem seguint una estona pel camí que puja per aquesta petita vall o fondal, 
arran de camps de conreu.

Superat l’últim camp, el camí es converteix durant uns metres en una llera de torrent. A 
l’esquerra podrem veure una barraca de pedra seca. El remuntem i, superat el desnivell, 
continuem pel fondo seguint un corriol poc definit.

Trobem un pal indicador. Anem cap a la dreta, per un viarany, de cara al bosc. Pugem 
un petit marge de terra (a l’esquerra hi ha un pal de fusta d’una ruta per Olèrdola) i anem 
cap a la dreta per un senderó ben marcat que va per sobre el marge.

Avancem i quan veiem un altre pal amb indicació de la ruta deixem el senderó que seguim 
i girem a l’esquerra per un rocallís. Anem pel bosc fent alguna ziga-zaga i enfilant-nos 
una mica.

Seguim aquest senderó i un cop assolida la carena comencem a baixar. Podem veure 
davant nostre la població d’on hem sortit aquest matí. Anem perdent alçada.

El senderó que seguíem, baixador i una mica pedregós, se’ns ha convertit en herbós, 
amb esbarzers a banda i banda i planer.

Passem pel costat d’una porta metàl·lica que tanca un terreny i a l’esquerra deixem un 
camí. Continuem endavant.

A la dreta hi ha la filferrada que delimita el terreny, poc més enllà se’ns ajunta un camí 
per la dreta amb un pal amb la indicació d’una ruta per Olèrdola. Nosaltres seguim cap 
a l’esquerra.

De seguida entronquem amb una pista ampla i planera que seguirem cap a la dreta. La 
pista travessa un fondal cobert de vinya. La  seguim una bona estona rebutjant camins 
secundaris.
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Passem per sota els cables d’una línia d’alta tensió. Veiem la població més a prop.

Anem deixant entrades secundàries de camí a banda i banda. Creuem un rasot. 
Continuem sempre en la direcció que portem.

Al peu d’un pal indicador, la pista comença a ser cimentada.

Avancem entre vinyes, amb el poble davant nostre. Arribem a una carretera i la travessem 
pel pas de zebra. COMPTE!

Continuem tot recte, per un tram asfaltat de carretera. Pugem en una vorera a l’alçada 
de tres pins pinyoners alts que tenim a l’esquerra i entrem al nucli urbà de la població.

Passem pel costat de la zona esportiva i de l’escola. A l’alçada dels barracons, i que ens 
quedin al nostre darrere, travessem el carrer (Rafael de Casanova) per un pas de zebra 
i continuem recte, per la vorera. Avancem per un entramat urbà sense edificar.

Caminem pel passeig de la Plana. A l’esquerra hi ha un aparcament. Creuem un carrer 
(Antoni Gaudí) i poc més enllà un altre (Francesc Macià). Continuem tot recte.

Finalment travessem un carrer conegut (la Carrerada) i arribem al Centre Cívic La Xarxa, 
on hem iniciat aquesta Marxa i on també la finalitzem.

Mitjanes horàries:

De la Sortida al Control A: 4,46 km/h = 1,24 m/seg

Del Control A al Control B: 3,80 km/h = 1,06 m/seg

Del Control B al Control C: 4,25 km/h = 1,18 m/seg

Del Control C al Control D: 3,80 km/h = 1,06 m/seg

Del Control D al Control E: 4,11 km/h = 1,14 m/seg

Del Control E al Control F: 3,92 km/h = 1,09 m/seg

Del Control F al Control G: 4,11 km/h = 1,14 m/seg

Del Control G al Control H: 4,29 km/h = 1,19 m/seg

Del Control H a l’ Arribada :  4,46 Km/h  =  1,24 m/seg

Al Control B:        30 minuts descans i esmorzar

Altres dades a tenir en compte: 

 - Tant a la Sortida com a l’Arribada hi ha Serveis. 

 - Els marxadors trobaran aigua al Control D.

 - Segons el Reglament, en cada control sense parada de descans es concedeix, 
   com a mínim, un minut de neutralització per marcar els horaris.

 - Control d’automarcatge: un minut de neutralització.

 - Telèfons de contacte en cas d’emergència: Josep Candela: 606 117 627
   Cristòfol Soler: 606 617 797
   Manel Castillón: 698 826 251
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61a MARXA D’ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ     AE TALAIA 

COMARCA DE L’ALT PENEDÈS 

31 DE MARÇ DE 2019 

 

DESCRIPCIÓ NOVA 

 

Seguim endavant fins un pal amb diverses indicacions i creuem una 

carretera. VIGILEU! Seguim la direcció que portàvem. Arribem a 

una gran esplanada i girem a la dreta, pel costat d’un esvelt pi 

pinyoner. 

Passem pel costat d’un registre d’abastament d’aigua i avancem 

alguns metres pel costat mateix de la carretera que hem travessat 

fa poca estona. Avanceu per l’esquerra, sempre que pugueu per 

l’arcén, el més acostats a l’esquerra que pugueu. ANEU AMB 

COMPTE AMB ELS VEHICLES QUE HI TRANSITEN! 

Aviat prenem un camí ample a l’esquerra, pel costat del dipòsit 

d’aigua que abasteix la població de Moja. Entrem al bosc per un camí 

de terra. 

Rebutjarem qualsevol branca de camí lateral que veiem i arribarem 

a un encreuament de camins. Seguim endavant. A la dreta veiem un 

pal indicador amb un senyal de PR. 

Comença un camí de rocallís on podem veure les antigues roderes 

dels carros esculpides a la roca. 

Als pocs metres arribem a una bifurcació. Seguim en la mateixa 

direcció. 

Avançarem una estona per aquest camí amb trams d’empedrat. A la 

nostra esquerra hi ha un fondo amb vinya. 

El camí revolta a l’esquerra i travessa el fondal. Deixem un sender a 

la dreta i tornem a pujar per dins del bosc, en un tram on es veuen 

molt bé les roderes. Seguim aquest camí una estona. 
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Més endavant, a la dreta comença un rocallam o rocallís força extens. 

Nosaltres seguim endavant però abans que s’acabi el rocallís deixem 

el sender i ens enfilem en diagonal cap a la dreta, seguint el pendent 

rocallós. 

Quan s’acaba el rocallís, envoltem un pi cap a l’esquerra i continuem 

per un tram lleugerament baixador de rocallís. Continuem camp a 

través sense perdre la direcció. Després passem per un altre tram de 

rocallís amb roderes fondes. Anirem veient molt bé les antigues 

roderes dels carros. 

Fem cap a un camí transversal ample i continuarem cap a l’esquerra. 

Davant nostre podem veure una bona vista de l’església d’Olèrdola. 

Seguim aquest camí principal. A la dreta veurem un pal amb diverses 

indicacions, un camí que rebutgem i un plafó amb informació 

d’escalada al Parc d’Olèrdola. 

Avancem per una pista ampla, pel bosc. Deixem qualsevol branca 

secundària. 

A la dreta veiem una pedra vertical que delimitiva l’amplada del camí. 

A pocs metres de la pedra, deixem la pista que seguim i anem a mà 

dreta per un viarany. De seguida hi ha una bifurcació, prenem el de 

la dreta. Anem veient Olèrdola. No deixem d’anar per rocallisos. 

Al cap de poc trobem una altra bifurcació i seguim cap a al dreta. 

Passem per sota una línia telefònica i pel costat del pal. Poc més enllà 

se’ns ajunta un corriol per l’esquerra. Seguim endanvant. 

Arribem a una trifurcació i seguim la mateixa direcció. Una mica 

allunyat podem veure la torre de guaita situada al cim del puig de 

l’Àliga i, més a prop, l’església d’Olèrdola dalt del seu altiplà. 

Som dalt de la carena i tenim bones vistes. Circulem per sobre el 

rocallís. Passem per sota els cables d’una línia d’alta tensió. 

Arribem a un entreforc de camins i agafem el de més a la dreta, que 

va de cara a una torre d’alta tensió, però imediatament hi ha una 

trifurcació, anem cap a l’esquerra i tornem a girar cap a l’esquerra,  

deixant dos corriols a la dreta. 
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Tot seguit arribem a una altra trifurcació i prenem la branca de la 

dreta, descendent. Tenim alzines a la dreta. 

Anem baixant per un tram de rocallís i passem per sota la línia d’alta 

tensió. Deixem un camí a la dreta, continuem per rocallís. Entrem al 

bosc, amb vinyes a prop nostre. 

Anirem alternant trams de rocallís i de terra. 

Quan arribem a una petita bifurcació, prenem la direcció de la dreta, 

deixant el camí més ample a l’esquerra. Poc més enllà, fem cap a un 

camí transversal. Anem a la dreta. 

Continuem fins arribar a una esplanada amb un rocallís al mig, tot 

passant per sota la línia d’alta tensió. Travessem l’esplanada en la 

mateixa direcció que duem. A l’esquerra hi ha la torre i un rètol 

d’ensinistrament de gossos de caça. Avancem pel bosc. 

De seguida arribem a una bifurcació poc definida, nosaltres seguim 

endavant sense perdre la direcció. 

Fem cap a una altra esplanada i decantem a l’esquerra passant per 

sobre un rocallís. Un cop passat el tram de rocallís, entronquem amb 

una pista ampla i la seguim a la dreta una estona. 

Més enllà, deixem un camí a la dreta i continuem recte, de baixada 

seguint una bona estona per aquesta ampla pista, rebutjant 

qualsevol branca lateral.  

Entreveiem una granja a la dreta entre el bosc. 

Deixem la pista que seguíem, un corriol a la dreta i en prenem un 

que hi ha a la nostra esquerra. El seguirem tot fent giragonses entre 

el bosc. 

Fem cap a una pista, davant nostre, una mica allunyades, podem 

veure les restes d’una masia. Seguim aquesta pista cap a l’esquerra. 

El sòl del camí anirà canviant entre cimentat i graveta. 

Més enllà podrem veure a la dreta les restes d’una barraca de pedra 

seca. La pista va perdent alçada i fa un gir tancat a l’esquerra. 
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A l’esquerra ens queda un camp de reforestació de petites alzines. 

Just quan s’acaba aquest camp, que té el pas barrat amb dues 

pedres, trobem un corriol pujador a l’esquerra. Nosaltres, en aquest 

punt, deixarem la pista que seguíem fins ara per girar sobtadament 

a la dreta per una entrada mig herbosa. 

Baixem cap a un camp d’alzines joves. Nosaltres hem de girar cap a 

l’esquerra ben arrambats a un marge amb esbarzers que a la dreta 

té una filera d’alzines. 

Resseguim el perímetre del camp, sempre ben arrambats a 

l’esquerra, seguint la línia d’alzines que ens queden a la dreta. 

Passem pel costat de l’última alzina, anem camp a través en la 

mateixa direcció i, abans d’arribar a una alzina gran, trobem un camí 

transversal. Nosaltres, aquí, anirem a l’esquerra, però de seguida 

deixarem el camí per enfilar-nos rocallís amunt (al començament del 

qual hi ha un pal amb informació d’una ruta per Olèrdola). Cal estar 

atents als senyals de l’organització. 

Assolim un altiplà. Davant nostre hi ha les runes de l’antiga masia. 

Decantem cap a l’esquerra en direcció a una casa que té unes 

barbacoes al seu interior. Passem arran de l’entrada, que deixem a 

la nostra esquerra, i continuem recte pel costat d’una bassa. 

Superem un marge per uns esglaons de pedra. 

 

 

 

 

Mitjanes horàries 

Del Control D al Control E           4,19 km/h        1,16 m/seg 

Del Control E al Control F           4,54 km/h         1,26 m/seg 

Del Control F al Control G           4,07 km/h        1,13 m/seg 
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Presentació de la Marxa 
L’any passat vam tornar a casa, a l’entorn de 
Vilanova i la Geltrú, per celebrar l’edició número 
60 de la nostra Marxa d’Orientació per 
Descripció, i enguany tornem a l’Alt Penedès, 
que és la comarca on hem fet la major part de 
les proves dels darrers anys, per proximitat i 
perquè dona joc suficient per proposar rutes 
prou atractives i que siguin uns bons circuits per 
fer a peu amb la nostra modalitat d’orientació 
per descripció. 

Avui, 31 de març de 2019, un cop celebrada 
aquesta 61a Marxa d’Orientació per Descripció, 
amb sortida i arribada al poble de Moja, 
esperem que hagi estat satisfactòria per a tots 
els equips participants. No només es tracta de 
competir i de guanyar, sinó també de conèixer 
nous indrets, i ens sembla que enguany hem 
aconseguit un itinerari interessant en tots els 
sentits. 

 Façana del Sindicat Agrícola de Moja 

Com dèiem l’any passat en aquest relat 
complementari, un cop feta la 60a, desitgem 
organitzar com a mínim la 75a, i de moment ja 
som a la 61a. Anem avançant! 

El recorregut d’avui sortia del poble de Moja, el 
nucli urbà més important del municipi 
d’Olèrdola. El km 0 estava situat al Centre Cívic 
La Xarxa, davant mateix del Sindicat Agrícola de 
Moja. Hem fet un curt recorregut per l’interior 
de la població per veure l’església parroquial de 
Sant Jaume, la capella romànica de Sant Cugat i 
la torre medieval de Moja. Després hem seguit 
un tram del camí de Penafel i hem fet una 
marrada per uns camps de conreu per tornar a 
sortir, més amunt, al camí ample que ens ha dut 
a l’ermita romànica de Santa Maria de Penafel i 
al mas fortificat de Penafel. Tot seguit hem 
entrat al municipi de Santa Margarida i els 
Monjos per arribar al petit nucli d’Espitlles, on 
hem esmorzat. Després hem anat pujant cap al 
sud per una zona forestal fins al gran esvoranc 
d’una pedrera. Ja de baixada, primer pel bosc i 
després per zones rurals, ens hem dirigit fins a 
prop de Mas Granell, on hem travessat una 
carretera i hem seguit un antic camí amb roderes 
fins a la vora de les cingleres de la Vall, per sobre 
les balmes de Can Ximet, a les envistes de 
l’església de Sant Miquel d’Olèrdola. Un altre 
camí ens ha dut serpentejant per dins del bosc 
fins a la masia i granja de les Passeres i, d'aquí 
ens hem enfilat cap a la Muntanyeta. Finalment, 
per sota la serra Llarga, seguint el bonic fondo 
del Pomerar, hem tornat cap a Moja i fins al 
Centre Cívic, on hem donat per finalitzada la 61a 
Marxa. 

Esperem que hagi estat interessant i del gust de 
tothom. Fem, tot seguit, un repàs dels punts més 
emblemàtics del recorregut. 



Relat de la marxa 

MOJA 

Comencem la Marxa a Moja, poble que pertany 
al terme municipal d'Olèrdola, a la comarca de 
l'Alt Penedès, situat a 230 metres d'altitud sobre 
el nivell del mar, a uns 3,5 km de la Plana 
Rodona (Sant Miquel d’Olèrdola), cap del 
municipi, i a uns 2,5 km de Vilafranca del 
Penedès, capital de la comarca. 

 Església parroquial de Sant Jaume 

Quan Joan Coromines pretenia localitzar l’arrel  i 
l’etimologia de Moja, ja va deixar escrit aquest 
paràgraf que apareix a la seva obra magna 
Onomasticon Cataloniae. Diu així: “Aquest és un 
dels casos en què el lingüista voldria limitar-se a 
dir: ‘ignoramus, ergo eamus porro...’. Però com 
que el fi principal d’aquest llibre és l’etimologia, 
complirem el deure de desbrossar almenys el 
terreny, dient per què unes perspectives 
etimològiques s’han de negar i les altres mirar-
les escèpticament, i així potser a l’últim...”. El 
mestre Coromines desbrossa el terreny i 
finalment dona per més aproximada l’opció d’un 
origen aràbic del topònim que tingués a veure 
amb l’aigua o amb l’existència de barrancs a la 
zona, però sense arribar a una conclusió 
definitiva. 

Moja surt esmentada l'any 981 en un document 
en què Benzio, Argemiro i Juliana venen a 
Guislamano una terra de ‘Olerdula i Moia’ al lloc 
de la Ruvira. L’any 1009, Adalbert atorgà 
testament per si la mort li vingués en terra de 
‘Espania’, on va marxar com a component de les 
tropes que feren una incursió catalana a Còrdova 
l’any següent. En aquest mateix document ja 
apareix la torre de Moja. I en un altre document 
del 1010 l'alou de Moja és donat en testament al 
monestir de Sant Cugat del Vallès. Les 
referències documentals medievals que fan 
referència a Moja i a la seva torre són molt 
nombroses en estar estrictament lligades amb 
Olèrdola dins el terme de la qual es trobaven, 
però seria excessiu fer-ne aquí un esment 
exhaustiu. Segons el fogatjament del 1365-1370, 
la jurisdicció de Moja tenia 11 focs i era del 
Paborde del Penedès. Al segle XIV era de domini 
reial i el 1381 els procuradors del rei Joan I van 
vendre la seva jurisdicció a Pere Febrer. El 1702, 
el rei Felip V creà el títol de Marquès de Moja 
que recaigué en Ramon de Copons i de Grimau, 
senyor de la torre de Moja per via matrimonial 
amb els Copons i anteriorment amb els Teixidor i 
els Alzina, els quals tenien domini sobre la torre 
des de l’any 1515, quan la reberen del monestir 
de Sant Cugat. 

La Marxa arrenca ben bé davant del Sindicat 
Agrícola de Moja, construït el 1921 seguint els 
plànols de l’arquitecte vallenc Cèsar Martinell, el 
gran mestre constructor d’una quarantena de 
cooperatives vinícoles sobretot a les comarques 
meridionals de Catalunya. L’obra va ser 
executada per Pau Llopart, paleta de Moja molt 
afamat i encara recordat popularment pel ‘Pau 
paleta’. En la seva construcció va utilitzar els arcs 
equilibrats d'obra vista, o arcs de catenària, 
seguint el consell d’Antoni Gaudí, mestre de 
Cèsar Martinell. Al web de l’Ajuntament 
d’Olèrdola s’explica d’aquesta manera: “La difícil 
situació social i econòmica viscuda al camp al 
començament del segle XX, sobretot per la crisi que 
va significar la plaga de la fil·loxera, va provocar el 
naixement del cooperativisme. Impulsat pel mestre 
del poble, l’any 1921 els pagesos i propietaris petits 
i mitjans de Moja es van organitzar per unir 
esforços: naixia el Sindicat Agrícola del poble. Van 

aportar diners i jornades de peó per aixecar-ho.” El 
fet és que el Sindicat de Moja es va construir 



 

amb una capacitat inicial de 13.000 hectòlitres, i 
posteriorment va ser ampliat. L’interior té dues 
naus, una de longitudinal i l’altra transversal, 
separades per atris de maó vist. A la façana hi ha 
dos rètols de ceràmica vidriada on es llegeix 
‘1921’ i ‘SINDICAT AGRÍCOLA DE MOJA’. Les 
arestes de l’edifici són arrodonides i un sòcol de 
pedra viva envolta tot l’edifici. Les cobertes són a 
dues aigües sostingudes per encavallades de 
fusta. Les tines es troben en un soterrani amb 
voltes sostingudes per arcs parabòlics de maó 
vist. 

 Façana de la casa Francesc Tort o Cal Barber 

Hem entrat al poble per l’avinguda de la 
Carrerada, nom que recorda el camí ramader de 
transhumància que passava per aquí i que, per 
Pacs i la Mussarra, empalmava amb la Carrerada 
de la Llacuna poc abans d’arribar a Font-rubí. I 
hem anat avançant cap al centre de la població, 
on cal remarcar algunes cases modernistes 
d’època tardana, com ara la casa Batlle o la casa 
Francesc Tort ‘Cal Barber’, amb la utilització de 
maó vist, ceràmica vidriada i decorada, 
balustrades, motllures amb garlandes i elements 
florals, mènsules esglaonades i bons treballs de 
forja a les baranes dels balcons. La casa Batlle és 
al carrer de la Germandat, núm. 1, i Cal Barber és 
al carrer de Sant Jaume, núm. 5. 

Hem anat avançant fins a la plaça de l’Església, 
on hem trobat el temple parroquial de Sant 
Jaume, de finals del segle XIX i d’inspiració 
medieval. Va ser bastit per Jeroni Granell, el 
mateix mestre d’obres barceloní que va fer la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la 
Geltrú i que va col·laborar en la decoració del 
paranimf de la Universitat de Barcelona. 
L’interior de l’església té tres naus amb 
contraforts, columnes cilíndriques i capitells 
bizantins, amb un absis semicircular decorat amb 
pintures murals de gran format del mestre 
Agustí Ferrer (1884-1960) i dedicades a Sant 
Jaume, Sant Cugat i Sant Jordi. A la volta de 
l’absis hi ha un pantocrator i els quatre 
evangelistes. La façana presenta una decoració 
d'arcs cecs, una rosassa i un portal amb 
arquivoltes i decoració de petxines. El campanar 
és prismàtic amb una cúpula poligonal. 

Segons sembla, per referències orals, sota l’asfalt 
de la plaça de l’Església hi hauria un jaciment 
ibèric que consistiria en uns pous o sitges. El 
jaciment només és conegut per la notícia original 
apareguda a la "Memòria dels Amics de l'Art 
Vell" (1929-1935), en què s'esmenta que els 
senyors Bosch Gimpera i Feliu Elias es van 
traslladar a la localitat de Moja, l'any 1930, i 
estudiaren uns "suposats pous ibèrics". A 
principis dels anys 80, quan es van fer les obres 
de clavegueram, s’hi van localitzar alguns 
"forats" que foren tapats. 

SANT CUGAT DE MOJA 

Adossada a l’església parroquial de Sant Jaume 
hi ha un dels principals atractius del poble: una 
església romànica datada del segle XII, encara 
que manté els models arquitectònics del s. XI.  

Documentada a partir de 1098 amb el nom de 
Sant Cugat de Moja, va pertànyer al monestir de 
Sant Cugat del Vallès. Al s. XV ja tenia com a 
copatró Sant Jaume, però també s’anomena de 
Sant Esteve. És d’una sola nau, té un absis 
semicircular amb decoracions exteriors de tipus 
llombard i un campanar de torre d’un sol pis i 
planta quadrada que s’aixeca sobre el creuer. 

Cal dir que hi ha una certa controvèrsia sobre la 
seva dedicació. En la data anomenada, 1098, el 
papa Urbà II confirma a l’abat de Sant Cugat els 
bens i propietats del monestir, i entre molts 
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altres llocs, esmenta l’església de s. Cucufatis de 
Moia. Uns quants anys més tard, el 1120, un 
altre papa diu que era a s. Stephani de Moia, i a 
l’obra ‘Catalunya Romànica’ s’esmenta, així 
mateix, Sant Jaume de Moja (abans Sant Cugat).  

 Ermita romànica de Sant Cugat de Moja 

Hem anat a consultar el Mapa de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona, i allà 
anomenen la capella exactament així: Sant Cugat 
de Moja/Sant Esteve. La informació que hi ha 
publicada ens diu això: “L'edifici es d'una nau, 
coberta amb volta de canó, de perfil 
semicircular, reforçada per un arc toral de mig 
punt i amb un absis semicircular situat a llevant. 
A l'arrencada de l'arc presbiteral s'afegiren dues 
capelles rectangulars, obertes amb arcs apuntats 
força amples. L'exterior de l'absis té 
ornamentació d'estil llombard i s'obren tres 
finestres de doble esqueixada. La porta és d'arc 
de mig punt i adovellada, en una de les dovelles 
apareix rebaixat en la pedra el dibuix d'una forca 
amb una creu a cada costat. El campanar, situat 
sobre el creuer, és de planta quadrangular i d'un 
sol pis. Hi ha una finestra geminada a cada 
costat. Aquestes se sostenen al mig per una 
columna cilíndrica amb base i capitell. Els 
capitells són guarnits de motius vegetals. Corona 
el campanar una teulada llisa piramidal. Tot el 
conjunt és fet de pedra molt ben treballada i 
muntada. La coberta de l'edifici és de dos 
vessants de teula àrab. A l'interior de l'església 
destacar un sarcòfag d'uns 60 cm de llargada 
amb coberta de dos vessants que està situat a la 
paret del costat nord. La seva única 
ornamentació són unes dobles arcuacions ogivals 
sobreposades, en la seva part davantera, cosa 

que fa pensar que correspon a l'època gòtica (es 
desconeix la seva dedicació). Les mènsules sobre 
les quals es recolza tenen esculpits dos rostres 
matussers i primitius. També destaca una petita 
pica baptismal troncocònica de pedra polida, 
situada a la part sud dels peus de la capella.” 

LA TORRE DE MOJA 

De la plaça de l’Església hem fet una marrada per 
poder veure la torre de defensa medieval de 
Moja, situada al lloc més antic del poble. Està 
considerada Bé Cultural d’Interès Nacional i 
sembla que fou el nucli primigeni que va donar 
origen al poble. Vegem què en diu el web de 
l’Ajuntament d’Olèrdola: “Aquesta torre fou 
defensa avançada del castell d’Olèrdola. 
Documentada per primer cop l’any 981, ha 
sobreviscut a les vicissituds de la història. A recer 
d’aquesta torre, immensa i dominant, i de 
l’església romànica cresqué el poble de Moja. 
L’aparença que té avui és fruit de la pròpia 
història de Moja i dels diferents propietaris que 
tingué, des del monestir de Sant Cugat del Vallès 
fins a la família Copons, que en el segle XVIII van 
rebre el títol de marquesos de Moja. 

La torre de Moja 

Les parets són fetes de pedres poc treballades, 
però col·locades en filades i unides amb morter 
de calç. A l’exterior, els murs eren arrebossats. 
Destaca la porta de només 1,3 metres, acabada 
amb una arc de mig punt format per dovelles. La 
seva alçada de 13 metres, el seu diàmetre de 5 
metres i els murs d1,8 metres de gruix, la 
converteixen en un dels exemples de fortificació 
d’aquest tipus més imponents del terme 
d’Olèrdola i del Penedès.” 
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Hem acabat de travessar els carrers de Moja i 
hem sortit del poble pel carrer de Santa 
Magdalena i de seguida hem pres un camí, entre 
camps de conreu, amb una gran panoràmica 
sobre la plana penedesenca i les muntanyes 
prelitorals, des del Montmell fins a Font-rubí i les 
muntanyes de Montserrat. Hem baixat fins al 
rasot del Fondo i hem remuntat alguns metres 
per travessar el petit bosc de la Serreta que ens 
ha dipositat al camí de Penafel. Aviat hem vist 
una ermita i un edifici fortificat: l’ermita i la 
masia fortificada de Penafel. 

ERMITA DE PENAFEL 

A llevant d’Espitlles, separada pel torrent de 
Mata-rectors, trobem la fortificació de Penafel i 
l’ermita de la Mare de Déu de Penafel, un 
conjunt monumental digne de ser fotografiat. 

 Ermita de Penafel 

L’ermita es troba damunt d’un turó, en el límit 
entre els boscos i les vinyes, a poc més d’1 km 
del poble de Moja, si bé la línia que delimita el 
terme li passa tot just pel davant i el temple ja 
pertany al municipi de Santa Margarida i els 
Monjos. L’església és d’origen romànic -tot i que 
no surt documentada fins al 1300-, amb 
modificacions i diverses ampliacions posteriors. 
És d’una nau, amb un cos lateral -on es troba la 
sagristia i altres dependències- i un porxo que 
guarda la portalada d’accés més moderns. 
L’absis, que va ser sobrealçat en època barroca, 
per dins té forma semicircular, però per fora és 
octogonal. De la primitiva fàbrica romànica 
només resten fragments de murs i la portalada 
lateral de mig punt, orientada al nord, amb dues 
arquivoltes, un anell toral llis i dos capitells a 
banda i banda, també llisos. A la part superior de 
la façana principal hi ha un campanar 
d'espadanya de dos arcs sense campanes i una 

creu. A l'interior guarda un altar barroc de 1754. 
Se sap que fins a començament del segle XX hi 
havia hagut dos retaules gòtics del segle XV. 

Vegem les referències històriques que ens dona 
Xavier Virella i Torras de l’església de Santa 
Maria de Penafel: “L’origen d’aquest temple es 
pot fixar dins el segle XII per un document de 
l’any 1131 pel qual Ermessenda, Berenguera, 
Ponç i Berenguer donen a Sant Cugat un alou 
situat en terme del castell d’Olèrdola i dins la 
parròquia de Santa Margarida. En les 
confrontacions de dit alou es fa esment del lloc 
de Penna Fedel. En el segle XIII, un document de 
venda feta per Sibila de Queralt i d’altres al 
Monestir de Santes Creus d’una terra que tenien 
dins la parròquia de Sant Miquel d’Olèrdola 
s’esmenta el lloc de Penafel però no l’ermita. No 
obstant, el nom de Penafel com a ermita o 
capella no es troba esmentat fins el segle XV. El 
1488 és anomenat administrador, promotor, 
defensor i curador de la capella de Santa Maria 
de Penafel, Joan d’Espitlles, senyor del castell 
d’Espitlles. L’any 1662 els administradors 
consideraren el temple petit i estret, per la qual 
cosa encarregaren al mestre de cases Pedro 
Blanc de Vilafranca la seva ampliació. La capella 
s’allargà per la banda del presbiteri tres canes i 
mitja i es projectà l’aixecament d’un cimbori que 
tal vegada no arribà a ésser construït. Més tard, 
l’any 1736, per ordre del Bisbe de Barcelona, es 
reprengueren les obres i va quedar l’edifici si fa o 
no fa amb l’aspecte que presenta avui.” 

No fa gaires anys, el seu estat era deplorable, 
però a partir de l’any 1982 es va agençar l’edifici 
i actualment és visitable. En el seu interior es 
venera la imatge gòtica de la Verge, feta de 
terracota policromada en vermell i blau. La verge 
està dreta i du l’infant al costat esquerre. Durant 
la Guerra Civil sembla que va ser mutilada i que 
l’any 1941 Antoni Bonet la va poder reconstruir 
fent servir, ni més ni menys, que els 240 
fragments a què havia estat convertida. Es creu 
que aquesta imatge, del segle XVI, substituí una 
imatge romànica anterior, probablement del 
segle XII, la qual, segons la llegenda, hauria estat 
trobada per un pastor a la font de la Mare de 
Déu, propera al temple. La gent del Penedès diu 
que la marededeu bruna de Penafel és germana 
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de la de Foix, a la vegada germanes de la Verge 
de Montserrat, les tres de pell moreneta. 

MASIA DE PENAFEL 

La masia fortificada de Penafel és un gran edifici 
de planta quadrangular amb planta baixa, un pis 
i golfes amb arqueries a les quatre façanes. El 
cos principal està situat dintre d’un baluard. La 
casa va ser bastida en època medieval i 
reformada l’any 1696. Tornem al document de 
Xavier Virella per saber més detalls d’aquesta 
masia fortificada: “Al primer pis s’obren uns 
magnífics finestrals de pedra picada d’estil 
neoclàssic amb ampit motllurat i dintell amb 
trencaaigües. Les cantonades de l’edifici són de 
carreus de pedra picada. L’entrada principal està 
encarada al sud i és precedida per un gran 
baluard. A la façana posterior té una segona 
entrada de tipus més senzill. La coberta és a 
quatre vessants. En una de les façanes hi ha una 
imatge de pedra amb una inscripció de 1696. 
Annexes a la gran masia hi ha adossades vàries 
dependències agrícoles. El mas de Penafel té el 
seu origen en l’àpoca medieval com ho testifica 
un document de l’any 1097 en el qual es fa 
esment d’una ‘fortitudine Penna Fidelis’, si bé 
hom creu que aquesta denominació es podria 
identificar amb el proper castell d’Espitlles, 
tractant-se d’una sola i única fortificació.” 

 Masia fortificada de Penafel 

Com diu Virella, la primera notícia del lloc és de 
l’any 1097: “fortitudine Penna fedel”, que vol dir 
‘fortalesa del castell roquer fidel’, topònim que 
ha conservat la seva forma dialectal Penafel fins 
avui dia, no pas la grafia “Penyafel” que algú 
pretén imposar sense cap criteri seriós. 

El castell apareix documentat l’any 1551, però 
personatges que portaven el lloc de procedència 

sovintegen arreu del país a partir de l’any 1152. 
Els més coneguts foren Bernat i Guillem de 
Penafel, fills d’altre Guillem i d’Alamanda, 
aquesta germana de Vidal de Canyelles, bisbe 
d’Osca, que cita els seus nebots en el testament 
datat el 1252. Aquest bisbe canyellenc era molt 
amic de Ramon de Penyafort. 

De Penafel en tenim una referència curiosa per a 
vilanovins i geltrunencs, ja que l’any 1822 
l’heretat de Penafel havia passat a mans de 
Josep Calva, que havia estat alcalde de Vilanova 
l’any 1808. 

El nostre itinerari ha anat baixant fins a travessar 
la llera del torrent de Mata-rectors i després ha 
continuat per un antic camí, on hem trobat un 
tronc pintat amb les quatre barres, que ens ha 
dut fins al menut nucli d’Espitlles. 

ESPITLLES 

Recuperem tot allò que dèiem d’Espitlles -nucli 
que pertany al municipi de Santa Margarida i els 
Monjos- en la nostra 40 Marxa de l’any 1998 i 
que subscrivim: 

“Aquest agrupament de quatre cases no fa molt 
temps era un agregat del municipi. La més 
moderna –de l’any 1859– en deien “el castell”, ja 
que, segons diuen, substituí una antiga fortalesa 
amb capella que s’ensorrà a mitjan segle XIX, 
juntament amb una torre rodona que posseïa. 
L’església, d’estil romànic, era dedicada a Santa 
Maria i Sant Jaume, de la qual es tenen notícies 
des de l’any 1421 i ja era enrunada el 1717.  

Espitlles és un dels lloc més antics de terme. Fa 
més d’un mil·lenni –l’any 993– es féu donació a 
Sant Cugat del Vallès de propietats lliures 
situades a “ipsas Espilias”, nom que vol dir 
‘espina dorsal’, aplicat sens dubte a la carena del 
serrat on és instal·lat el caseriu. Al segle XII 
apareixen personatges procedents de la 
fortificació, entre els quals destacà Eimeric 
d’“Spillis”, noble cavaller relacionat amb el 
castell de l’Albà (1165-1198). Cal també 
remarcar Berenguer d’“Spinles”, documentat 
entre 1183 i 1187. Un segon Eimeric –patronímic 
reiterat en la família– surt l’any 1223 i un tercer 
fou tonsurat pel bisbe en l’església de Santa 
Margarida, l’any 1303. Els nobles d’Espitlles 
foren senyors de la quadra de Vilanova d’Espoia 



 

(vora Capellades) a la darreria del segle XIV, i 
també castlans d’Olèrdola, a més de governar el 
castell reial de la Bleda, situat en el municipi de 
Santa Margarida (1425). 

 El nucli d’Espitlles 

Un Eimeric d’“Espiles” tingué vinculacions amb 
Vilanova en casar-se amb Constància d’Aguiló, 
filla de Violant de Castellbisbal, senyora d’Enveja 
i castlana de Cubelles, que testà l’any 1435. Com 
a castell, Espitlles no es documenta fins al 1488 i 
d’aquesta fortalesa se’n tenen dades fins l’any 
1860. L’any següent encara era mencionat el 
“fondo del castell de Espilles”. A partir 
d’aleshores només formà part de la memòria del 
poble.” 

En aquest sentit, l’historiador Josep Bosch fa 
esment detallat dels nobles procedents 
d’Espitlles dels segles XIV i XV en el seu blog 
‘Penedès Medieval’. També hi trobareu molts 
altres articles de temes medievals del Penedès.  

Hem sortit d’Espitlles i hem girat de sobte cap a 
l’esquerra. Hem anat a buscar un gir del camí, 
per sobre la font d’Espitlles, i hem anat guanyant 
alçada pel costat del fondo del Tort, enfeixat de 
vinyes, fins al trencall dels Quatre Camins. Hem 
continuat amunt, cap al sud, pel bosc de 
l’Albornar, fins ben bé al caire d’un gran 
esvoranc d’una pedrera. 

LA PEDRERA D’UNILAND 

És una gran pedrera compartida entre els 
municipis de Santa Margarida i els Monjos i el 
d’Olèrdola. Els anys 90 del segle passat, 
l’expansió de l’explotació comportà 
l’enderrocament de la medieval i gran masia de 
la Vall, situada a la vall d’Olèrdola, de la qual 
encara es van aprofitar algunes pedres 

escairades per a construir un magatzem de 
l’hostal Les Piques, d’Olivella. 

Desconeixem des de quan es treu pedra d’aquest 
gran esvoranc, però l’any 1901 “Cementos y 
Cales Freixa” va demanar permís per fer una 
fàbrica de calç a Santa Margarida, que fou 
inaugurada l’abril del mateix any. El 1903 ja hi 
havia un ferrocarril aeri des de la pedrera a la 
fàbrica, que tot seguit va començar a produir 
ciment natural. L’any 1929 s’hi va començar a 
elaborar ciment Portland. 

L’any 1973 es va crear “Uniland Cementera, S. 
A.”, fusió de Cementos i Cales Freixa amb 
Cementos Fradera, de Vallcarca, grup 
empresarial que l’any 2006 “Portland 
Valderrivas” adquirí després d’un procés judicial. 

L’any 1998, la pedrera tot just havia travessat la 
línia de terme amb Olèrdola, on hi havia la Creu 
de la Vall, i encara mancava un bon tros per 
arribar a la casa de la Vall. Actualment és a tocar 
del fondo de la Seguera, fondalada que comença 
a Cal Castellví i acaba sota la Plana Rodona (Sant 
Miquel d’Olèrdola), resguardada per una llarga 
cinglera on s’hi troben les balmes de Cal Castellví 
i de Cal Ximet, així com les fonts de Cal Ximet i 
de l’Ametlló, i la cova de Segarrulls, llocs molts 
coneguts per la gran quantitat de troballes 
arqueològiques i pintures rupestres catalogades. 

 Vista aèria de la pedrera d’Uniland 

Hem baixat cap a llevant i hem pres un camí 
forestal que ens ha dut fins a prop del mas 
Granell. Tot seguit hem travessat i seguit la 
carretera de la urbanització Daltmar i sota els 
dipòsits d’aigua de Moja hem pres un camí 
boscós i molt antic, amb roderes esculpides a la 
roca mare, que ens ha fet avançar seguint el 
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fondo Estret fins a prop de Can Castellví, antiga 
masia ramadera situada sobre la vora esquerra 
del fondo de la Vall. 

El camí ens ha dut a la Carrerada de Can Castellví 
a Sant Sadurní, antiquíssim camí ramader on els 
ramats transhumants tenien dret de pas. 
Aquesta carrerada comença a la propera masia 
de Cal Castellví i segueix el camí antic de 
Vilafranca, passa per Sant Pere Molanta, Sant 
Cugat Sesgarrigues, Sant Sebastià dels Gorgs i 
arriba a Sant Sadurní d’Anoia, on empalma amb 
la Carrerada Reial de la Cerdanya, que 
comunicava la costa de Vilanova amb les 
pastures pirinenques de la Cerdanya. 

 Antigues roderes esculpides al camí 

Hem seguit aquest camí ample i planer, que a la 
dreta té la carena de la cinglera del fondo de la 
Seguera, on es troben les balmes de Can Ximet i 
la font de l'Ametlló, i aviat l’hem deixat i ens 
hem desviat per camins i corriols per anar fins al 
caire de la cinglera calcària situada sobre la vall 
d’Olèrdola, amb l’església de Sant Miquel a 
l’altra banda. Hem fet una giragonsa tancada per 
sobre la masia i les coves de Can Ximet, situades 
sota el penya-segat. Per zones de conreu i 
boscos de pi blanc, hem fet un llarg descens per 
la muntanya de Cal Passeres i passada aquesta 
masia, hem baixat a un fondal i ens hem enfilat 
per un pendent calcari fins a la Muntanyeta. 

LA MUNTANYETA 

Al costat del turonet que dona nom a aquest 
paratge hi ha la masia de la Muntanyeta, del 
segle XIX, que encara conserva a la façana un 
bonic rellotge de sol. L’edifici està en runes i 
envoltat d’una tanca metàl·lica perquè ningú no 
hi pugui entrar. A prop, en una antiga pallissa de 
pedra, avui sense sostre, hi ha unes barbacoes, i 
al cim del turó, una ampla àrea de pícnic, amb un 

prat d’herba, una petita bassa natural o cocó i un 
bosc de pins.  

 Masia de la Muntanyeta 

L’any 1997, l’Ajuntament d’Olèrdola va adquirir 
la finca, de 68 hectàrees -30 de les quals de 
reserva forestal-, i l’any 2002 va proposar de 
construir-hi un parc de vacances a través de 
l’empresa “Naturaleza y Turismo” que incloia 
una piscina coberta, un auditori i un aparthotel 
de turisme rural, a més d’un macrocàmping de 
luxe de 1.300 parcel·les, projecte que va tenir 
l’oposició frontal de molts veïns de Moja i la 
resta del Penedès. Finalment, la zona de la 
Muntanyeta es va convertir en un parc municipal 
amb una àrea d’esbarjo i de pícnic on es fan 
moltes activitats lúdiques i esportives. 

 Rellotge de sol de la Muntanyeta 

Deixem la Muntanyeta i baixem per un bosc on 
veiem diversos clots o esvorancs protegits per 
baranes de fusta, que corresponen a l’antiga 
pedrera de la Muntanyeta, d’on s’extreia pedra 
calcària per utilitzar-la com a material 
constructiu o bé per obtenir-ne calç. 



 

 Pedrera de la Muntanyeta 

Aviat saltem a un camí ample que seguim avall, 
pel costat de més parets explotades i d’una cova 
murada que es va habilitar com a aixopluc, una 
cavitat excavada a la roca que té uns 70 metres 
quadrats de superfície. El camí ens fa travessar 
un fondal i el deixem per entrar al fondo del 
Pomerar, de moment molt planer, però després 
lleugerament pujador, on quedem enclotats 
durant una estona, en un entorn rural i forestal 
molt atractiu. En un ample coll, girem cap al bosc 
i ens enfilem a la serra Llarga. 

SERRA LLARGA 

La serra Llarga baixa de la Muntanyeta 
acompanyada per llevant pel fondo del Pomerar 
i per ponent pel fondet de la Terra Vermella, 
sempre dins el terme d’Olèrdola, fins aconseguir 
la pedrera d’Uniland, que li barra el pas. 

Pel llom de la serra Llarga hi passava la carrerada 
de bestiar que procedent dels prats de la platja 
de Cunit es dirigia a Santa Coloma de Queralt i, 
una variant, també vers la muntanya del Papiol, 
on es trobava amb la històrica carrerada de la 
Cerdanya. 

Superada la serra Llarga, baixem pel seu vessant 
nord i travessem una ampla zona de conreus per 
camins rurals, amb el poble de Moja ja ben 
present, davant nostre. 

Just abans d’entrar al nucli urbà, passem pel 
costat de tres exemplars de pi pinyer (Pinus 
pinea) d'entre 15 i 20 metres d'alçària. Són els 
Tres Pins, situats en una zona enjardinada amb 
bancs, propera al pati de l'escola Circell. La seva 
situació, tan propera al poble, i el fet que siguin 
tres pins pinyoners tan ben desenvolupats han 
estat motiu de referència simbòlica per als 

mojencs. Els anys 1950, el repla del pins i del pati 
de l'escola havien estat les antigues eres on es 
batia el blat. 

CAVES HILL 
Quan arribem al davant de l’escola Circell, 
podem veure al fons del carrer l’edifici 
modernista de planta baixa i primer pis de les 
caves Hill. Vegem què diu el Mapa de Patrimoni 
Cultural d’aquestes antigues caves vinícoles: 

“Edifici modernista de planta baixa i primer pis. A 
la seva façana destaquen les finestres decorades 
amb maons disposats esglaonadament, la 
decoració amb ceràmica verda i el ràfec també 
de maons que hi ha sota de la cornisa. A 
l'interior, la que va ser residència senyorial 
d'estètica modernista està modificada (tot i 
respectar aquesta estètica) per donar-li la 
funcionalitat que necessita l'ús que té avui dia: 
cava. La cava va ser construïda l'any 1918 i es 
conserva igual des d'aquell moment. A l'antic 
celler, avui sala de degustació, es conserva una 
premsa de 1925 de fusta i cargol central de ferro 
feta per Jaume Figueras de Vilafranca. Una sala 
coneguda com el celler de l'avi, que té a la porta 
la data de 1887, conté bótes de fusta que ja no 
es fan servir, de 1500 i 225 litres de capacitat. 
També hi ha una petita col·lecció d'eines i 
objectes relacionades amb el celler i amb 
l'elaboració del cava: una bomba de trasbalsar el 
vi, un cistell per portar les ampolles de cava, 
màquines de posar el tap antigues, etc. 

L'origen de la família Hill es remunta al 1660, any 
en el que el primer mister Hill es va establir a la 
comarca, on va néixer la seva vocació vinícola. 
Els seus descendents van fer l'any 1887 la casa 
modernista. El 1924, Josep Hill s'inicia en 
l'elaboració i criança de vins de taula i 
escumosos. Tot i que el nom de la casa i la marca 
s'han mantingut, els propietaris actuals no són ja 
d'aquesta família.” 

Davant mateix de l’escola, travessem un pas de 
vianants i avancem per la zona semiurbanitzada 
de la Plana, travessant alguns carrers, fins arribar 
al punt on hem iniciat aquesta Marxa, entre el 
Centre Cívic La Xarxa i el Celler Cooperatiu, on 
donem per finalitzada la 61a Marxa d’Orientació 
per Descripció.  



Relat de la marxa 

 
Curiós tronc al camí d’Espitlles 

 

 

Comiat 
El Grup de Marxes i Caminades de l’Agrupació 

Excursionista Talaia ens acomiadem com cada any 

esperant que els participants a la 61a Marxa 

d’Orientació per Descripció hagueu gaudit de 

l’itinerari i que l’any que ve vulgueu repetir la 

vostra participació en la prova. 

L’objectiu tant del mapa com d’aquest relat 

complementari és que encara pugueu afegir més 

coneixement a la vostra caminada d’avui. 

Agraïm l’aportació documental del nostre consoci 

Vicenç Carbonell, gràcies a la qual aquest relat té 

molta més consistència i fidelitat. 

I també agraïm la dedicació dels membres del Grup 

de Marxes i Caminades que han estat implicats en 

l’organització de la Marxa, en el treball de camp o 

en la xarxa de controls.  

Gràcies per la vostra participació i fins l’any que ve! 

Grup de Marxes i Caminades de l’AE Talaia
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Vilanova i la Geltrú 2/4/2019   17:36 1/1

A. E . TALAIA

CONTROL Nº TEMPS

OFICIAL NEUTR TOTAL REAL NEUTR. Km/h m/seg

SORTIDA

Pas Carretera 1

Pas 1 Espalnada Ermita (matolls) 10

Control Motxila

A Masia Penyafel 34,00 1 45,00 90 2.528 4,46 1,24

B Espitlles (esmorzar) 8,00 30 9,00 18 507 3,80 1,06

C La Pedrera (taula de pedra) 23,00 3 53,00 106 1.630 4,25 1,18

Pas 2 Corriol Pi V 1

D Mas Granell (pas carretera) 15,00 2 19,00 38 950 3,80 1,06

Pas 3 Final Rocallis 1

E Torre Elèctrica 16,50 1 19,50 39 1.151 4,19 1,16

Pas 4 Alsina Petita amb pedres 1

F Corriol abans passeres 23,00 1 25,00 50 1.742 4,54 1,26

Pas 5 Esplanada Alsines 1

G La Muntanyeta 12,50 4 14,50 29 847 4,07 1,13

H Fondo del Pomerar 16,50 1 20,50 41 1.179 4,29 1,19

Pas Carretera 2

ARRIBADA 24,50 27,50 55 1.821 4,46 1,24

TOTALS 173,00 60,00 233,00 466 12.355 4,28 1,19

hores = 2,00 1,00 3,00

minuts = 53,00 53,00

31 DE MARÇ DE

2019

61ª MARXA D'ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ

SITUACIÓ MITJANADISTANCIESHORARIS

Moja (Centre Cívic)

Moja (Centre Cívic)
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SORTIDA 

, 

Pas carni asfaltat 
ERMtTA PENAFEL 

Pas 1 
Motxll.la 
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PAS 2JAUTOCONTROL 

O 

PAS 3 (AUTOCONTROL 

E 

PAS 4 (AUTOCONTROL 

F 

PAS 5 (AUTOCONTROL 

G 

H 

ARRIBADA 
Equip obrir marxa 
Equip escombra 
Equip Inlórmatic : 
Preparació Itinerari: 
Relat Complement. : 
Mapa: 
Repartir Controls: 

controls_complerts 

SITUACiÓ PERSONES 
SORTtOA Coordinació sortida/arribada: Tafoi Soler 

Taula 1 Acredltaclons/lnscrlpcions/dorsals!cobrament: Toni/t6foVMiquel SanchezlCarme Barcel6 
CENTRE CIVIC LA XARXA Taula 2 Documentació I consultes: Pilar Porras, Marcel'Una Simón, A. Ordovàs 

Taula 3 Anotació horari oficial al full de ruta: Salvador Butl, Nati Salvador 
Seguretat: Manel Castillon 698826251 

• Informàtica: Toni Muela/Ramon Casas IAparcament:fFrancesc A/tabas 
Seguretat/M.Casltllon I I 

VISITA ERMITA Els 10' de neutralització inclouen la visita, control de motxilla I explicació controls de pas 
tnformacló controts PAS Manel Vidal I I 

ESPLANADA ERMITA R.Farriol 
I 

MASIA PENAFEL D.LacasaIJ.M.Also/X. Capdet 

ESPITLLES (esmorzar) Enric ViverlJoan Carles FrischlJoseo CandelalJordi Marll CONTROL: Sole PascuallBlai Poch 

LA PEDRERA Damià I familia 

CORRIOL PIV AUTOMARCATGE 

MAS GRANELL (CRTA) JanilSanlacanal Jesús (CE MOLlNSlenlrega docs. Nova descripció) Pas Crta. M. CasUllon 

FINAL ROCALLls AUTOMARCATGE 

TORRE ELÈCTRICA Jordi BassaslSanti Giralt 
I I 

PEDRES I ALSINETA AUTOMARCATGE 

CORRIOL LES PASSERES Ramon Castells, Jordi Candela, Neus Benavent 

ESPLANADA ALSINES AUTOMARCATGE 

LA MUNTANYETA J.M. SanchezlPetrilPujadas IJosep Candela (explicació finalilzació nou tram descripCió) 

FONDO DEL POMERAR Núria Foraas, Ramon Foraas, Germana Nuria, Clara 

Pas carretera Seguretat M. Castillón 

CENTRE CIVIC LA XARXA Joan RaventoslLurdes Campins/Tòfol Solerl Pilar Porraslsalvador Butil Nati 
Lurdes Campins, Joan Raventos, Jesus (Mollns)JMarla 
Francesc Altabas, Miquel Sanchez, Carme 8arceló 
Ramon Casas/Toni Muela 
Josep Candela, Lurdes Campins, Francesc Altabas, Enric Viver, Toni Muela 
Joan Raventos - coHaboracló de Vicenç Carbonell 
Toni Muelaflsldre Poch 
Lurdes Campins, Josep Candela (sobre el paper) Material divers: Tòfol So!er/Enric Viver 
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61ª MARXA R.D. TALAIA 22.04.2019 RESULTATS DEFINITIUS

ORDREDORSAL NOM1 F1 NOM2 F2 ME2 NOM3 F3 ME3 ENTITAT PUNTS

1 68 MIQUEL FAGEDA GUIFRE S GRABULOSA RODRIGUEZ ARNALD MIQUEL CABRER AGNES 7 SJOAN ABADESSES 13

2 70 BARBA CUSCO ALEX S BOJ INDURAIN INES ELS BLAUS 15

3 35 MONROIG CASTELLS PERE S QUESADA GRESA MANEL S PALOMARES OLIVER ROSA S C.E.SITGES 15

4 67 DOMINGO MILA ROGER DOMINGO PRATS BIEL 9 FOMENT E.BARNA 16

5 81 BURCET RODRIGUEZ MARTI ALONSO GARCIA NEUS 14 NO ADS 16

6 33 COLLDEFORNS SANTANDER ALBERT LOPEZ JULIA NIDIA NO ADS 16

7 34 GALANTE ESTEVEZ MANEL S CLOTET BERENGUER MERITXELL S AVINYO 16

8 5 REIXACH VALVERDE CONCEPCIO S ARTIGUES GUASCH PERE TALAIA 19

9 80 GONZALEZ NOGUES CARLES CATALA ROIG JUDIT GONZALEZ CATALA ARNAU 12 NO ADS 19

10 20 MONTOLIU ALBET LOURDES S BRULL MONTOLIU MARTI 10 TALAIA 19

11 21 MONTOLIU ALBET MARTA S BRULL MONTOLIU JOAN 12 TALAIA 19

12 43 MONROS AUDI ANTONIO S ROMERO MONTOYA JOSEP MARIA S HOSPITALET 21

13 52 MORENO GUERRERO J.CARLES S CHAVES CASTILLO JOSEP S AVINYO 21

14 55 VAZQUEZ GALLEGO JOSE S VAZQUEZ LAGO IVAN MARTINEZ CORELLANO MARIA CAMP TARRAGONA 21

15 37 GONZALEZ GIL OSCAR JOSE S CINCA CASANOVAS MIQUEL S UEC GRACIA 22

16 76 MARTI FERRANDO JOAN GUARDIET MAS TXELL TALAIA 22

17 6 FERNANDEZ LLAMBRICH PERE S POCH PARES AGUSTI S TALAIA 22

18 38 VIYUELA VIYUELA ELVIRA S COLL PERIS MAGDA S C.E.SITGES 23

19 78 OCHOA URRACA ALVARO FANLO ESCUDERO TERESA NO ADS 23

20 54 MARTIN RAYA OSCAR CASAS MARIN XAVIER NO ADS 23

21 77 GARCIAPONS VADELL ALEX GARCIAPONS CAVA MARINA 13 NO ADS 24

22 29 LOBATO VIDAL MARGARITA S RIERA NOT JOSEP S AVINYO 24

23 73 GALLOFRE RIUS NEUS S CALLES GALLOFRE JORDI TALAIA 24

24 64 GIL LAGE ELISENDA S CONESA PRUNERA ALBA S HOSPITALET 25

25 2 GARCIA BENADI ALBERT GARCIA BORDONADA EMMA 12 NO ADS 27

26 71 DUAIGUES ORO GENOVEVA S GALLEGO CARRERA FRANCISCO BORRAS SERRANO MARIA ISABEL NO ADS 27

27 18 MASANA CAELLES JOSEP ANTONI S CARBONELL PUJOL MARGARIDA S TALAIA 27

28 63 BARRERA VILAR JOSEP BARRERA ESCRIGAS JAUME 14 BARRERA ESCRIGAS BIEL 11 TALAIA 27

29 62 ESCRIGAS CASAS ANNA MARIA ESCRIGAS CASAS LOURDES TALAIA 28

30 58 CABA LLEO XAVIER S ROVIRA BORRELL SILVIA S TALAIA 29

31 7 BAIG TORRAS MARIA ASSUMPTA S COROMINAS RAFART PERE S TALAIA 29

32 9 MARTI CARBONELL JORDI S DAGA GOMEZ MARIA ROSA S TALAIA 29

33 42 SANS CONTIJOCH JORDI S NOGUERA RIBALTA FIDEL S TALAIA 30

34 17 SANZ RAMOS MARCOS AZORIN ORTUÑO MARIA YEKLAN 30

35 57 PRAT CAMPRECIOS ARNAU MARTIN CASTILLA JOAN MOYA NAVARRO IRIS NO ADS 31

36 41 POCH MILA ISIDRE S PENNA ALBET ANTONI TALAIA 31

37 39 MATA BORRAS JOSEP MONTANER VENTURA CELIA C.E.PENEDES 31

38 30 SAGARRA MAS ANTONI FERRER SAGARRA GUILLEM 10 BAGLIETO SAGARRA ARNAU 5 TALAIA 31



39 47 COLL VENDRELL CARLES S VERDEGAY ORTUÑO JOSEP CARLES HERNANDEZ ZAMORA DOLORES S C.E.SITGES 32

40 75 CLEMENT ANDREU MAGI BAQUEDANO FERNANDEZ PILAR NO ADS 32

41 19 ROVIRA COLET JOAN S PUNTIJOCH LOZANO ESTER S TALAIA 32

42 3 RUIZ GRASES JOAN CARLES VALL-LLOVERA LLOVET MONTSE C.E.PENEDES 32

43 49 BURCET RODRIGUEZ JOAN ALONSO RODRIGUEZ MARC NO ADS 33

44 23 ARCO SERRAT SARA BADIA PINILLA MIREIA NO ADS 33

45 53 SANCHEZ HERNANDEZ MARIA HERNANDEZ RAMIREZ PILAR NO ADS 33

46 36 VINYALS FLORENCIANO ENRIQUETA S RAVENTOS VINYALS MARTI S 14 TALAIA 35

47 48 ALMIRALL FUSTER ELISENDA LLENAS FARRAS RICARD CALLAO FERRERAS ALETH NO ADS 35

48 27 CLEMENTE MARTINEZ ANDREU S DOMENECH ESCOFET JOAN S CLUA VINAIXA JOSEP C.E.PENEDES 36

49 72 CUEVAS MARIN SARAI CUEVAS DOMINGUEZ IGNACIO MARTINEZ CUEVAS ERIC 13 NO ADS 36

50 4 MONGAY IBAÑEZ CARLES MONGAY MAS VINYET 10 MONGAY MAS ANDREU 8 NO ADS 36

51 32 ORRIOLS MARTINS MARIA DEL MAR S FANLO ESCUDERO LUCIA SANCHEZ HERNANDEZ PABLO UEC GRACIA 37

52 16 PRATS MIRALLES EVA DOMINGO PRATS AINA 7 GONZALEZ PRATS IMMA 15 FOMENT E.BARNA 37

53 74 FERRER CAÑELLAS ANTONIO S PALLARES BARRIO JOSEP MARIA S C.E.ALIGA 37

54 60 CASAS JORBA ALBERT CARRETERO BLANCO GLORIA NO ADS 39

55 22 LLOPIS SABATE ISABEL S BERTOLI SANCHEZ MARIA S TALAIA 39

56 51 GATELL FERNANDEZ ROSA S SOLANELL GATELL LAIA S 13 SOLANELL GATELL LLUIS 9 TALAIA 39

57 40 NOES SIDOS MAGDA S MESTRES MIRABENT CARME S SICHES CUADRA MARIONA S TALAIA 40

58 25 PULIDO PAREJA MIQUEL ANGEL LLOBET SANCHEZ GERARD NO ADS 41

59 46 CASAS VIDAL JOSEP MARIA S GOMEZ BORRAS CARLES S TALAIA 42

60 66 BURCET SOLE JORDI RODRIGUEZ GALLEGO MARIA TALAIA 43

61 14 NOES SIDOS XAVIER S CABELLO DIAZ MARIA SOCORRO S TALAIA 47

62 31 BUZZON GONZALEZ CARLES S ESTAPE MIRABENT VINYET TALAIA 48

63 61 IVERN JANSA PERE FONTANET FIGUEROLA GERTRUDIS NO ADS 49

64 13 RODRIGUEZ MESEGUER ALFONSO S SAGARRA LAMIEL NEUS S C.E.FLIX 50

65 10 BARNIOL BUSCALLA JOSEP S ALSO TORRENTS ROSA MARIA ALSO TORRENTS MARIA CINTA TALAIA 54

66 26 BLANCO SALVADOR MA ANGELES S GAYO NUÑEZ MARIA S GONZALEZ HIDALGO CARME S C.E.ALIGA 55

67 15 MOLA POVEDA MARIA DOLORS S ZAPATER MOLA DOLÇA MON CAROL MONTSE S C.E.SITGES 56

68 44 VEGA DIAZ XAVI RAVELL PONS FRANCESC NO ADS 56

69 28 ESCUER MESTRES MARIA JOSE S ESCUER MESTRES MARIA CARME S TALAIA 57

70 24 BENITEZ VIDAL ANNA BURCET RODRIGUEZ GEMMA NO ADS 61

71 50 FRANCO CASADESUS MARTA SANS GASSO LURDES NO ADS 66

72 65 CUSCO BERTRAN ALBERT BUIL OTERO DANI NO ADS 73

73 1 BELCHI IBAÑEZ NURIA LEON JORBA ALBA NO ADS 77

74 45 CORTINA SANJUAN JORDI LOPEZ FRANCISCO TALAIA 86

75 8 CANDELA PASCUAL ANNA M. MUÑOZ SORIA CARLES NO ADS 106

76 56 FERRER FERRANDO PILAR S FERRER SALADIE MARTA S 12 FERRER FERRANDO XAVIER TALAIA 280





RESULTATS PER EQUIPS 61ª MARXA 2019 3MILLORS EQUIPS DE CADA ENTITAT

ORDRE ENTITATS PUNTS

1 A.E. TALAIA 57

2 C.E. AVINYO 61

3 C.E. SITGES 70

EQUIPS INSCRITS 81

EQUIPS NO PRESENTATS 5

EQUIPS DESQUALIFICATS 0

EQUIPS DE TRES PERSONES 21

NUMERO TOTAL D'ENTITATS 13

PERSONES FEDERADES 73

PERSONES NO FEDERADES 110

PERSONES MENORS D'EDAD 21

CLUBS: EQUIPS:

C.E.AVINYO 3

C.E.SITGES 4

ST.JOAN DE LES ABADESSES 1

A.E. TALAIA 28

C.M.HOSPITALET 2

C.E.ALIGA 2

C.E.FLIX 1

C.E.PENEDÈS 3

CAMP DE TARRAGONA 1

ELS BLAUS 1

FOMENT E. BARCELONA 2

UEC DE GRACIA 2

YEKLAN 1



 

 

La 61a  Marxa d’Orientació per Descripció aplega més de 150 participants 

L’Agrupació Excursionista Talaia de Vilanova i la Geltrú ha organitzat avui, diumenge 31 de 

març de 2019, la 61a Marxa d’Orientació per Descripció, puntuable a la XXI Copa Catalana de 

Marxes Tècniques i de Regularitat, de la FEEC. 

Més de 150 persones han participat a la Marxa, aquest any s’ha triat la població de Moja, 

municipi d’Olèrdola, comarca de l’Alt Penedès. 

Els 76 equips de dos o tres marxadors que han sortit tot i que se n’havien inscrit 81, havien 

de seguir un itinerari a partir de la lectura d’una descripció lliurada per l’organització. Calia 

passar per tots els controls de pas establerts al llarg del recorregut i mantenir una velocitat 

regular en funció del terreny. 

El primer equip ha sortit puntualment a les 8h del matí del Centre Cívic, La Xarxa, de Moja, 

punt de sortida i arribada, on durant una bona estona s’han aplegat una multitud de 

marxadors i acompanyants. La ruta d’uns 13 km, recorria pels municipis d’Olèrdola i Santa 

Margarida i els Monjos- Moja, La Serreta, Penafel, Espitlles, Bosc de l’Albornar 

Els organitzadors de la prova valoren positivament la participació -172 persones en 76 equips- 

i de la diversitat de perfils entre els marxadors, amb persones de totes les edats i una 

presència destacada de joves i infants. Hi han participat equips de 13 entitats diferents. 

També valoren la tasca dels gairebé 60 voluntaris de l’entitat que són els que al llarg de l’any 

i també el dia de la Marxa fan possible l’activitat. 

Com és habitual, després de la prova els marxadors han rebut un relat complementari molt 

complet amb informació detallada de la caminada que han fet amb comentaris sobre  el 

patrimoni històric que han anat trobant al llarg del camí. 

El tres primers equips  en la classificació provisional, són d’entitats diferents, el primer 

classificat: Guifré Miquel Fageda, Arnald Grabulosa Rodríguea i Agnés Miquel Cabrer de Sant 

Joan de les Abadesses amb 13 punts, segon classificat: Àlex Barba Cuscó i Inés Boj Indurain 

d’ Els Blaus amb 15 punts i els tercers del C. E. Sitges amb 15 punts, són Pere Monroig Castells 

i Manel Quesada Gresa. 

Trobareu més informació al web: www. aetalaia.cat 

 

 

 




