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REGLAMENT
OEGIANITZACIO

Pauocinada per la FIEDERACI0 CATALANA DE MUli¡"fANYA I'Agrupa-
cid Excursionista TALAIA organitza ls I Marxa Intersocial d'Orieutrció i Regula-
ritat per Descripció.

INSCIIIPCION§
Podran participar a la Il{arra tots els afliats a entitats fcderades, que po-

seeixin la llicéncia federativa vtgenl
Les inscripcions dels cquips, constituits per dues persoics represenEnt la

mateixa cntitat, cs podran efectuar a A. E. Talaia, ca¡rer Ansclm CIavé n,o 3, del
dia 28 de febre¡ al I de marq dc 197+, de les 20 a les 22 h.

Els drets d'inscripció scran de 25'- ptes. per equip.
Préria sol,licitud d'adurisid podran teuir lloc inscripcionr fora del termini

assenyalag uitfangant al pagament de drets dobles.
L'Entit¡t orgaüitzadora ¿s rcserua e[ rlret de tencar I'inscripció si cl aom-

bre dds equilrs arrlba a 2O0, mixim gue permct el' deseuvoluparuel¡t nor:nal dc
la prova.

Bl sortcig per establir l'ordre de sortid¿ dels equips, tiud¡¿ lloc ¿ l'A. E.
Tal¿ia el dia 9 de marg de l'auy 1974, ¡ les 20 h., en prcsEncia dels dclegats d'En.
titats Excursionistes que vulguin assistir-hi.

SORTII}A
Es comengari, a donar la sortida dels equips participants a les t h., sernpre

que els mifiaas de transport vagin com cal.
EIs grüps d'equips a sortir cada orinut, sera¡ detcrminats per Ia organit-

zació. Aqucsts grupsr complals o no i segons I'ord¡e cstablert, seran Eantintuts
du¡ant tot el pedode de sonida-

Tut quip que cs ¡ntscnti en ¡etord será inclós d grup d'equips que deter-
mini I'organització.

EQIIIP§
Tots els marxadors hauran de dur mourilla i el distinüu dc identiñcació

que ü correspongui.' Un colp tórmalitzada l'inscripció només podrá canviai-se un component d,e
I'equ¡p ¡va¡s de La seva sorüda i p¡üvia comunicació a t'Organitzsció i acceptació
Per Part d'aqucsta.

C¡da Entitat particip'ant anomeuarl un delegat. el qual seri l¿ rlnica perso-
na facultada per tractar amb I'Orpnització.
DOCUMEhiIACIO

Etr dia I de marq, de tes 2l a les 22 horcs, es lliurará als delegats dc cada
Effitat participant, la docuorentació i cls distintius d'identificació corresponents
a llurs equips.

I¡ documentació cousistirá: I) En lcs fulles descrtptives per anar tle la sor-
tiü ¿I primer conuol, En aquest sonrol es donaran les fulles per anar al próxim i
així succcssivarnent. 2) Les fulles de ruta, per anotsr eI pas per els conkols, y.3)
EIs re6laments.

Eu les fulles descripüves ia ve indicat el temps de parada en els control.s i
cls proüitjos a segulr en cada trañ. alxf com tambÉ si hi ha aigua o uo.

rANAI'E§
Per el de*ans dels manadors es @nccdirañ quetre parade obligptüries, ai-

xÍ co¡n també una autoneutralitcació de 5 minuts en un lloe ja dcscrit en lcs fu-
IIes de descripció.
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Les guatre parades són a raó del

10 de Marg de 1974

una parada de 25 miuuts
tres parades de 15 miauts.

A tots cls controls lense neurralituació eg consedeix un rni¡ut de !€ut¡¡lit-
zació per oomp€nsar la pérdua de temps en lr marcada dtoraris.

E¿ cap sas es cqn€€d¡rao neutralitzacio¡s cxtraordiniries dc carlcter ¡lar-
ücular: si calia per la bons ¡narlo. de l'Orgenitzaci6, lEaütet or¡anitzedore cs
reserva el dret d'alterar les ia previstes.
COMTBOI,§

Hi haurá uns controls pcr anotar I'hora de pas dels equips. A més dc la sor-
üda i de I'arribada hi heu¡it uns coatrols que estaran desctits en le fulla corrcspo-
ncnt, i rt?ltres I'cmplaqament dels qualr no r¿s do¡sr¿ e conEi¡er frns que sigui Bea-
b¿da la prova,

EIs controls donaran I'hora a minut vEugut.
No s'anotará ltora a l'equip quc ¡o esügui eomplert.
EJs co¡rtrols es teücaran trans@rreEuts 45 rniuuts dcs dc l'hora cn quc

I'Organització ha calcolat he de passar-hi el darrer equip.
PEHALTIZACIOH§

Cada ninut d'avaceament o de retard ent¡e I'hor¡¡i efeetuat per I'equip, i
l'oficial, es penalitzari de la forua segiien¡:

Arribada i Coatrols de neutralitzacló I punt
C,ontrols de Re¡¡ularitat 3 puuts.
Pcr cada nrinut de retard a la sortida I punt.
No signar en els conrols de so¡tida i erribsds 15 puats.

PfINTUACIO
La puntuació de cada equip rcsultarü de la s¡¡m¿ de les penalitzacious des.

crites a I'apartat a[terior,
I}E§(IAI,IFICACIOil§

Se¡I motiu de descaliEcácié:
l. No lliu¡I el full de ruta sl Éunuol üarribsda-
2. Efectuar anotac¡oris o e6men6 al full de ruta, llue €ü .lcsv¡rtl¡iD l,a seva

Enalitat.
3. Altera¡ Ia qomposició dc t'equip duraat lE oar¡a.
4. No passar per tots els controls ccgons Pordre asteblert per l0rgenttzadó.
5. Efeihrqr eI recorreEut de la Marte, total o parcial" e'r¡ene de ls co¡tid¿

ofrcial de I'equip.
6. L'equip que ianvti .de tloc o oculti les merques exiÉtetrts en el recorrcgut

de la marxa.
7. No porar motxilla durant tot o Pert dcl reconegut.
8. Ponár obrectes sorollosos que putuin molestar ats altres particípeas

(transistors, cscallots, etc.).
9. L'cqulp qua dcwirtüi l'crperit de I'exqrEEionisrÉ, ie siCni pet le scva

vestimsnta, d.e parrula o d'obra.
f0. Endarrcrir-se més de +5 ñinuts en ¡elasió a I'bpr¡¡i Oficial, en €I totsl dE

la prov?, o en qualserol dels controls.
cL^{r§slr'rcacro

Hi haurá dues dassificacionsi rurl de Seneral per equips, i un altre P€¡ en
dtats-

La classifieaeió general s'cstablirá pet totrl de pune czrregats a crde equip,
r de menor a major.

En cas d'empat, classificatá millor:
L L'equip amb maior nombre de controls rcali@ts amb el teÉps erqctc.
2. L'equip que tingui més aproximacion¡ d'un minut-

f
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3. L'cquip quq seguim el crireri exposat als dos aparÍati nnteriors, tingui
¡nés difcréncies de 2, de 3, etc. minuts.

Per la classiücaeió per Entitats, es totalitzaras e[ punts ¿lc{nseguits pels
seus tr€s equips millor classiGcats. El criteri de elasslñcació scrl el mateix de ta
classñcació general pe¡ cquips.

TI]EAT DE §OBTIDA I D'ABRIBAI}A
Aquest ]urat seri convocat avans dc sortir el primer equip participant, i al

final de Ia prora. Estará, Bompsst per:
Dus memb¡es del Comité Catah de Marxes.
Dos membres de I'Efltitat Organitzadora.
Un represcntant d,c I'Entitat amb més equipc inscrits.
Ar¡uest ]rrrat podrh decidir sobre qualscvol cont¡atempS quc pugui esdcve-

uir a la softida o a I'arribada. I devaat de la possibilitat de sospendre la groya,
convocará obligatbriament uilr reunió de delegats dc kx Entit¿ts participaats, ia
sigui per decissió del propi lurat o b€ a petieiri de l'Entitat organltzadora-

J IiEAT CL,¿IS§ITTCADOR
EI compondrau cl Pr€Éident i dos ¡ncmbres més del Comitt Catala de fuI¡r-

xc.sr tres ¡aembres de I'Entitat organitzadora i el Belegat de cada una de les Enti-
tats participants.

El Jurat classificsdor es reunírl el dia 14 de u,arg el local ile l'4. E. Talaia
a fes 20 hores, per jutfar let rs§lamacio¡rs que s'bagin efectuat,

En cas d'empat en lcs votacions que puguin tenir lloc, el vot que h¿u¡t ator-
get el'President del Cqmite Catatá de Marxes, o leplesentant per ell ano.úenat es

considerarü detertiuant.
t'Ertitat organitzadora tran'retrá a cada entitat prrticipang dinre dels set

dies següents a la reunió del lurat classiflcador, la punnració provislonal d,e llu¡s
equips. Les reclamacions sobre aqucsta puntueció provisioual, !¡€rür ateseE ltns eI
tiia 3I de marg.

AOBARI OtrICIAL
§erá fct prlblic un cop trarrscorreguts 15 minute dc l'arribada del dar¡e¡

equip; un cop comunicat no ser& admesa crp reclamaciú sob¡e l'horarl de pas pcls
controls.
BECLA]TÍACION§

A I'arribada hi haurl'un llibre de rcclamacions quc estaÉ ¿ alisposició dets
petticipants.

De les reclamacions relatives al desenvolupam?nt de la marx¡" solament cs
pendran en consideració aquclles gue hauran estat anotades d llibre de reclasra-
-cloas, i les que siguin presentadcs per escrit, ñns el momcnt dc @mcn§ar l¿ ¡eu.
nió del iurat classiñcador.
DI§PO§IfiON§ TINAI,§

Et rnal temps no será obstacle per la cclebració de la p¡ova, la qual no obs-
tent, podrl éesc¡ altdrada per I'Organització i suspesa per acord dels delegets de
les Enütats part¡cipants convocats per el Jurat de sorüd¿

La cMutualidad Gcneral Deportiva» cobreix zils participants d'aqucsta Mar-
xa, poseidors de la llicEncia fedEmtiva vigent, dels riscos d'accidents' de les rcspoq*
ssbilitats econbmiques pels danys §qusats a terce¡Es persoues no -esporüves i an Ia
quantla gue asseu¡áIcn-els articles 54 i 55 dr: l¿ dita nMutualidad»-- 

fiatsevol cas.no previst en aquest Reglament serl resolt segons pertoquL
pel Jurat de sortida, ct classiñcador o el Comiti: Catall tle Ma¡xes.

El prcsent Rédarnent ha cstat aprobet pel Comltt Catalá de Marrcs i esta'
blert d'accrd amb les-nonnes vi3cnts de la Fedsració Cat¡lana de Muntanya.

Febrcr del 197¡t

e

I. G. VILASEC^ - Ylllcavrro 7 G.ltra . tP¡
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fu¡rcseü¿A

PUIGMAL
On trobareu un extens assortiment de materials

de muntanya de les marques més acreditades

Edelrid
Val D'or
Chartet
Simond
§tubai
Nórdica
Rossignol
Ramy
§alewa
Carrera

§upraneige
P. Allain
Cassin
Galibier
Fischer
Bonaiti
Rosskopf
Moncler
Himasport
Silvretta

Teléfon o 224 Oa 20 - Barcelona - 11Floridablanca, 122

1Gráfl<ar Pulg - !lt¡er
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ATIIV CIÜ I

Dogut a nodliflcecions sorglcloo.. sa el cB¡ll

per on transcu:r.: Ia l':[arrra, en aquost sp6óa traa dc la nn*ol'

i. qr:an ja ostavea l-npres.,o Los fullcs dt\ecrlptfvus; ens bom
\

viet obHgats a senyali'bzar part d.taquea\ recorre6ut.
t

Eetá, senyalltzat cl¡ la SoltfOa rlcl Controlá.

flns eI lIoc ito 1'autonou'ürslltsació.
Gricioe.

ffi

4e



excu
talaiá
seccló de muntianya

Sant Sadutnl d'Atoia és una oila ile l'Alt
Penedés situada a 162 m. d'altitud i a l"en-
forcadora del riu Anoia onb la Rie¡a de l'A-
oernó. El municipi cotrpta ornb nés de 6.000
.habitants, A més de la oila, el te¡me té els
agregats i agraponents de can BatÚeoeÜ, can
Catasús, can Codontiu, can Fener.del Mas,
can Llopart de les Alzines, ccn Romeu, qa-
ses ile Mota, les Casetes den Mir, Espieüs,
Indústries Pong, ma Esperó, mas de la Rie-
ra, el Molí Guineu, Monistol d'Anoia, ,la
Pruna, Prunonala, la Torre de Ia Pubilh i b
Xa¡tell.

Fins a les darreties del segle XYIII aquest
municipi estasa inclós dins el terme de Su-
birats, sepovnt-se'n ddinitioonent |ory
1771. Des del segle XII hi existia urut cape-
lla deilbada a Sant Sdu¡ní. L'ang 1700
s'efectuá un eixnnplis de l'església, i dtres
restau¡acions efectudes al llary del segle
passat mo¿liticdren totalment l' antiga estruc-
tura. Arreniaments eÍectuats en'época re-
cent hon acabat donat a l'església un caire
ile temple modern. Aru capella romdnica
dedicda a Sant Bel.et $¿Dsisre¿r la banido
d'Espielk i ww esglésiz dedicda a Santa
Maria, Monistrol d'Anoia.

La oia romana de Martorell a Yilalranca
passooa pet aquesta uila i, fins que lou des-
truit efl l¿'darreru guena chúI, hi subsistia
un pont romd situat a l.a barriada dita "Cap
d'aoall ile la oild'. Haoía estot oila murallá-
da i co*eroa uno torratra cona¿rtida &-
tualment en dipósit d'aigua, i tins al 1967
hi haoia toc.rnt a l'esne¡tat poni romd, utu
portaloda que .fou desmuntda per a. abe-
car-la en un altre indret de la oih. Als de-
fores, prop de can Gubeu, hi ha les impre-
cises restes d'ufl casteÜ dit de Yilottou i
que s'enrund el 1828, A Monistrol i a Es-
piells hi aoien existit torres de Euoita, se-
gons doatments medieoals que les ewen-
ten.

D'aigua no en lalta i a més de I'Anoia hi
ha el Riuilebitlles, lAoernó (o de la Ver-
nól el Íortmt de can Ferrer (onb embcsa-
ment i tot) i altres rieres de curs irf,terrnitent,
Hi ha les fottfs del Cap-de-oall, la Xica, dels
Hot'ts, ile can Fe¡¡er del Mas, de Sant Do-
ttté¡tcc, ile can Gwrigo, de b Mel.a, del San-
tet, dél Fideuer i altres, La mína la Salut, a
l¿ Serra de la Xotbll, abastqi* la oila.

No és testrotyo, dottcs, que els molins
fariners i Wpercrc destablissin a les ribe-
res esmentdes. Ek papeterers es corls-
trui¡et qucsi tots' a d*teries del segle
XVIII. Modemitzots. o en ruínes podern
üaure encara d de la Xotell, el Molínet, el
de cot Roneu, el de cqt Guircu i el MoIl
¡lel Rrcó.

Peró la práncipal indtistia és, natural-
me¡t, la a6?r¿ponyero. Iniciada a últims del
passa segle pet b iantlia Raentós de can
Coilorniu, lu proliterat de td maeru gue
acfiialment uÍ¡t quqentewt ile moques ta-
creditats iqrnp@qs i oins escumosos ¿tssor-
tixen el mercat espangol i s'expofien a l'es-
ttdnger.

[n. imnt[

4s;r'l
rientoció

Marxa lntersoG¡al
per

Dla lO dc llla;g de tgr4

Gomarca Atf PEilEDETS
l

Del Co¡rtrol de sortiala al Control A-

El comengament de la Ma¡xa té lloc a la vora d'una
cruilla de carreter€s, en les afores d'un poble. Seguim Ia
carretera en sentit ascendent, trobant a la aootra esqugra
el piló de1 K¡n. 6. Des d'aquest indret es c¡menca a albirar
un magnífic panor:rma, s'i¡ el dia és clar. Uns quants mebes
més-enllá del piló, sragafa a I'esquerra ua carnf pista bastant
ample. El camf planeja. Quan el garrl baixa bruscamentis'a.
gafa a la dreta un attre caml de carro, menSrs ample, ,que
va planejant. Als pocs Eetres es deixa un-desviánéit a
I'esquerra, continuant pel mateix caml. Al cap de poc teiaps
arribarem iuat a u¡a casa enn¡nada. Atenci-ó: diva¡t ima-
teix d'aquest¿ casa hi ha una cruilla de camins: asaferh el
caml deiscendent. Dels dos cami¡s descendeuts-iu"-trob"o,
agafem el de la dreta, en direcció a la fondaladalque tdnim
d¿vant. EI camí va bai:.ant suaurnent, deixaot a la-dreti uu
marge de pedres molt alt. Arriben al fons de la vall,,que
atrayesseE, fént el camf un siravolt de 180.. Tot iust áifát-atrayesseE, fent eI c.amf un giravolt de 180.. Tot iust all'al-
tra batrd4 trobem una bifurcació. Agafem el caúf de tl,es-
querra que va seguiut el curs de la riera, baivant suaunig¿t.

deró desemboca e¡ u¡i caúl de caro. Veiem ¿ I

caml de carro, seguiat en direcció al cast€Il. E¡
plane¡, passant pel mig de vinyes. Arribem a una
6¿mins 5itu¿da en u;a iuiplia collada, Deixem els

baixar suaument, Sota mateix de la fortalesa i e¡ el
d'una petita riera, s'agafa uD capl a l'esquerra que
taDent per dessota el castell. Aquest camí, que e¡
pi és bastant pedregós, passa després pel mig d'uns
de ruaa, trobant-se taEb,é restes humanes. S'arriba a

a una placeta, i se segueir a la dreta on hi ha el cont

No hl ha algua :

(Ei b¡uri refrescos) i

I)escans: 25 minut"r

Del Control ile Sortld¡ '

al Cont¡ol Eegula¡tt¿t 1: 4,380 En/h. 
'DeI Control Begu¡ültet 1 al Co¡hol A: 3,?E2 t'n,/h.

Desc ripció

r¡ig dels pins, quasi senpre catre¡eiant.
Transco¡reguts alguos miauts, i i& d¡lt

tita careüa, el oamf planej4 tot so,rtfut del

la dreta i esquerra, agafant el del mig que devalla cfp aI
fondo de le riera. Pocs mctres després d'haver seguit lquest

I
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Hem sortit per la carretera dels Casots,
prop de I'enllag onb l'autopista. Desptés de
seguir uns tnetres de ccüreterd hefi conti-
nuat pel caml-pista que po?ta a les ter¡es de
can Garriga, abandonmtt-la al pc per a di-
rigir-nos ca? al casalot sense teulada cone'
gut amb els ¡oms de la Cantina i Cüa de
les Mines, wr ha)er sensit d'estafge al per'
sonal que trebalLaua en unes immeiliates et-
plotacions de lignit, obandoatdes per I'es'
cassa rentabilitot,

Cottornejarem la clotda lórmada per la
capgalera del Tofient. dels Casals pdssont a

trec il'un petit gorg. Torrent aoall, en un
lloc que, ens han dit, ha estat coben per
les obrcs de l'autopista, q¡istio una deu ter'
ffial iflterrnitent coneguda W? l4 Font Santa
i que brollaoa a llargs interuals, entre els 2i
i els 40 dngs, segons lei últirnes obseroa'
cions i a una temp*atura de i7.

tlru forta pujda ens ha situat dalt d un
cotlet itioisori d'oigües i que fortna pot de
la seneta on c'ulmin¿ el g4n tu¡ó situat
entte Sant Sdunzl i Subirats, alomenat Pu'
iol d'en Figueres o Muntanya del Cocodril
per la seoa setnblotga a un grafl sauri. Al
cim d'aquest turó es ileuen ma.rges ; restes
d'editicrcions entre les qúals es ttoba gtan
quantitot de cerd¡nica ibérico, tets que de'
mostten l'eikt¿ncia d'ua antic poblat en
aquelles altures d onple horitzó a oigilar.

Dauallant dél collet ens dirigirem cap al
boranc de Subirats, segui*-lo per un caml'
pista fins al peu dels pengals del castell, on
hem continua, per la drecera que hi puia,
Traoessoem un sectof on es oeien firstes
óssi.es procedents ilel antic cemenüri que ha
estat transtoftnút. Hem fet cap a la restau'
rada capella i rectorio de Sant Pe¡e, on hi
haoia el control A.

Del CasteV de Subirats se'n té esment do'
cumental l'any 917, En el segle XI fou del
domini de Mir Geribert, el "prtncep d'Olér'
dola", succeint-b en l¿ pertinenga el seu till
Arruu Mir, El 1132 *a de lordd de Sant
Mútt, fill d'Arnau Mir,

Segons documents testamerttoris i de fo'
gatiafl,ent pot compiooar-se que el seu do-
mini passd a mans de dútersos senyots. El
I'167 s'esmenta en Rcmon de Subirats' El
1241, Guillem de Suürots. El 1295, Guillem
de Pegu*a i la seoa esposa Etisend* El
1324" Berenguet . de Vilaragut i Sauta de
Mallo¡ca, aquesta danea oldua d'en Pete
Galcetst I de Pinós. El 1358, el heteus de
Ramon ile Riusec. El 1365-1370, Betenguet
cfAbell* El 1359, Ranon Alemany ile Cer-
oetló i el 1477, Roileric de Perqa.

El rei Fer¡on el Cotólio, el 1493, el de-
clod ittcotporat a la Corona, i el 1498 ie¡a
sefluot en Miouel loan Gralla. mestre-sala
del- monoca. -I-a 

Í-or,tlir Gralla nottingué
drets sob¡e eI castell i teme durant ñolts
anys i en larma ilecteitent. F¿nalment el
castev fou en¿leftocct * la gaeta de §epa'
roü, ?el msqués ile los Velez.

d'0 ri e nto ci ó

1." Marxa lnterSogidl

Del Cont¡ol A ¿l Contnol Bocufilft¡t 2: 3,210 4m/h.
Del Control Eeeul¡¡ttat 2 al Go¡trol f: l*OZ {m7n.

per

Dia lO de illale de 1974

Gomarca ILT PEIUE DEIS

Del Control A al Control B

Desc¿ns: 15 minuts.

Descripció

passats aqu€sts arbres troben uo altre rocallG. I{i haj se-
nyals fins a¡ribar a ua camf ben marcat a la dreta.' AqFest
camf va ascendint lleugerament seru¡e par¡u pel nigl del
bosc. Ar¡ibats a una bifurcació agafaren pl camf amplelque

nar caml prhc¡par. El cañI Bo para de.puiaf,, ¡ ,t,
Algun temps després arribem prlcticament al clpda-*f

munt d'una carena. Un cop arribats en aquesta care4acl'.
caml comenga a planejar i devall¿r suaument. Trobeml una
biñ¡rcació i seguim a la dreta. Arribem poc temps de$prés
en una claria¡a del bosc, on hi ha un avenc (lloc on $i ba
una autoneutralització de 5 ñinuts). 

i

Anem seguint el camf avall. Pocs metres despr(s de
pa¡si¡r per l'avenc hi ha una bifurcació. fuafarem el lcamf
de I'esquerra, el qual va planeiant. Anem seguint el ica¡¡f
marcat, deixart a la dreta u¡ caml esborradig. Despfés a
l'esquerra en deixem un altre poc marcat. El camf afa va'
bai:(atrt suar¡metrt i agafem una pista foresal. ,Nneo
baixant. A uaa ciEquraatena de metres la deirem: lnemper la dreta amb caml de carro. Després d'4guos
miunuts d'anar per aquist flaner camf, passe@ pd
costat d'ú¡a torre. d'alta teD§ió ol¿ctrica" quei eos
queda a I'esquerriu Al cap de poc temps trot,ém a
l'esquerra, i en sentit cotrtra¡i, u¡a bifurcació, perb alafem
el camf qüe devalla suaument. Du¡ant bastant tempd he.m
auat seguiat aquest caml i arribem en un lloc on el bod s'á-
clareix. Els pius ja són pinyoners. El c¿&í que hea fle se-
guir sempre és el més ample i més mercat. Es veu u[ po-
ble, Arribant devant d'u¡a casa agafem un corriol a li dre-
t?-ql¡e, passant pel cosat de l¿ casa, arriba al ControllB.
IIl h¿ atgu¡. i

ll/
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Haurem fet un breu descans al Castell de
Subirats per tal d'evnotz& o conte¡np¿dr
l'extens panorama que s'alüra des d'aquella
altu¡a de 304 m. Tanbé haurem pogut oeu-
re les restaureions que delectuea en aquell
coniunt. La capella és dedicda a-Sa¡t Pere
i és d'arigen roninic, conseroant-se bons
oestigis, També hi és oenerada la Verge, de
la qual haia existit una notable talld ono-
menada de la Font Santa, relacionoda amb
lo. deu anteriotment esrnentda. Anúalment,
el ler, de moig se celebru l'cplec d cdsteÜ
de Subirats. La. gent del terme i la rodalia
en diuen l'Aplec de la Font Santa i del Pa
i l'Empenta,

Fa pocs mesos, en el curs de les obres de
lestaur@ió, es trcbd un sarcófeg de pedra
que contenb rcstes humq,es, i que hom ha
deduit que haoia estat rebuüat en época
medieool uülitzant utu columna mllio ro-
nana. Com a alta de la capellt podem oeu-
¡e el basqnent tuna antiga prensa doli.

El municipi tle Suürats és el de més ex-
tensió del Penedés, amb una srperflcié de
55,78 km2. i uns 2.600 habitants repartits
entte els agregcts i barrides de ca l'Atsi,
cal Pau Xic, cot.Bos, can Bosch tAnoia,
can Llgpart de La Costq can Raoella, can
Rossell, cerer ile cal Butifarra, ca¡rer de
Contallops, curer de lAltra batda, co'rer
d'en Rooira; cases de l'Almirall, cases d'en
Batista, cdses d'en Cdrttó, els Casots, conal
d'en Mestre, Laern, l'Ordal, el Portatge, el
Re¡tat, Sant Esteoe, el Senvoret, SuHrats,
Torre-ronona, i el Yidre. L'Aiuntamelt estd
radica a Sant P.au tOrdal, i l'antic nucli de
Subirats és lúnic'que és totalment deshúi-
tat. Fa pocs ú,ys encala hi residia nu fa-
mllia.

De La fortalesa en queda un'ller,g de la to-
rre de l'homenatge i dgunes muralles que
anáoem osient tot prosseg4int la cursa. Pas-
sdes les rcstes del Catell hem seguit Wr
un cotú ctrenet que retornba pet sobre la
capgalera del fonddl del castell. Al üuny es
oeia el caseñu dels Casots i prog taquest
el ile can Llopart de la Cost¿ ctnb una altra
tor¡e meilieool ttonco-cónicd' Passda la
Plana de la Gir¿twla el canú carener ha es'
d@in4ut pista torestal, trunsforn oció ben

"eccrttlssirna. 
an cop abandonda la pista

ens trobem en una ¡ilaruna o¡ dobria la bo-
ca tutu c@itdt ¿litd lAoenc d'Ordal i que
dóna tom al aró en el fddar ilel qual és si-
tud¿d. Es utu coúa-doerrc ¿le ?is irtclillrit i de
fdcil acc2s, i mostra oestigis thaoer estat
utilitzada com a co¡ral de bestim et una
época'no massa llungatu en qué pastors
otnb lhtts ramats ¡ecorrien dEumts ?qatgel

Tot daoallq.t poüem oeure com tobruda
sofria un cqtoi passott l¿.c-u¡sa pe¡ enlt!
elts pit s piryoners. El bosc ha fittit de sob'
te i ens hem trobat enfront del ruset ¡l'en
Parellaila, on estdod situat el cot tiol B.

d'0 ri e nto ci é per
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Del Conhol B al Control C..

Se surt del Control a I'esque,rra per un caml de car¡o
asceadeDt que eallaga aEb un altre caEf més ample. Ani-
r€m seguint aquest caml més ample fins a trobar un co-
r'riol que agafarenr a l'esquerra. Aquest corriol, que en
principi puja, després es fa plauer. Haurem d'a¡ar seguht
sempre el caml més marcat. A I'esquerra en deixarem algun
en seotit contrari, Arribeo a una impüa bifurcació, aia-
fant el cad de la dreta. Pocs Eetres després, es troba a
ml dreta ua camf e¡ sentit peró no l'hem d'agafar. U¡s
Eetres mé§ ,ñur¡t, i enfro1t Eateix d'una mulassa, agafe-
rem un c¿mf a l'esquerra. El caml puja pel mig de la boS-
crlria. Al c¿p d'uns- minuts arribei¡ á rina tiiurcaciO, ie-
günt en sentit descendetrt cap a I'esquerra. Poc teEps dss-
prés tobem una gifr¡¡cacid agafa¡t el caml de la dret¿.
'§eguint per aquest caml, UásEnt marcat, trobaren rügubs
camins esborrCdigos a l'esquerra i a la tlreta, peró ao dls
hem d'agafar. El caml va puiant lleuger¡r¡ent d lrant bp-
tants minuts. Arribem a u¡ collet on deixem a I'esquerta
un camí que baira fortanent. Hem d'atravessar el collet i
hem de pujar per u¡ ci¡mí de lleayataires que puja molt; és
pedregós. Quan ja estem dalt la falda, el caml fa u¡ giravólt
de 1§0., continuant puiant per la pateixa falda. Bs gopa
després d'algun temps uaa bifurcació i se segueir e l'esqrie-
rr& que puia bastant. ContiaueP an¿nt per la cresta_ della
mutrtatrJ¡a. Quan ia es va suavitzant la puiada es desein-
boca en un ample c¡ñr, Se segueü a la dret¿, puiaüt.
Aquest camf ia no el deixarem fins arrihar al cim de ila
fluntaaya, on esti col,locat el C-ontrol C.

D escri p ció

No hl ha ¿Igu¿.

I)escans: !§ nln¡f¡¡
Del Control B al Control Bogr¡Ir¡ft¿t 3: 4,6E6 f,m/h.
Del Controt Dctx¡Ia¡tt¿t 3 al Control C: 2,994 Kn1h.
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El maset d'en Parellada formao pqt
d'una extensa hisenila ta casa pairal de la
qud es troba en el poblet de l'Ordal. Podem
oeure les cases del poblet des.del control, i
tot prosseguint la maxa, L'agregdt de llOr-
dal és dioidit en quotre buriades situadeE
al llarg de lo caftetera N-340, que ttaflsco-
rre per l'antic caml reial consttuit per ordre
de Cqles lII. Les ba¡rides són can Raoella,
Sant Esteoe, el Vi.dre i l'Ordal. Can Rotsella '
és una barritda de cases entorn de la qual
dóna nom al coniunt. La futília Ratsella re-
sidia a lOrdal des de tetn?s ímmemorial i
eren propietaris de $ans extensions de te-
nenA en el terme. Alguns d'ells hai¿n estat
batlles ilel Munbipi de Subirats i fins i tot
Familiars del Sant OÍici. A comengos del
passat segle {extinguí la línea di¡ecta il'a-
questa famllia i n'esdeoingueren successots
els comtes d'Olzinelles, els quals conseroa-
ren i renooella¡en la casa iairal conoértint-
la en residéncia palau.

Sant Esteúe és un nucli affedossat entora,
ile la capella panoquial. Els Raoelles co¡s-
trutircn la ?rimera capella, possiblement a
comenqos del segle Xl/. El curs del ternps
em¡elll el templo que drribi a cmendQor
ruina, essent prects construir-ne un altre ile
nou i més espaiós, let que després de mol-
tes t¡icissituds es consumd I'any 1929.

El Vidre és un agrupcnient de cases al
costat d'una dntiga in¿tústriá uiilriera inau-
guraila l'ang 1833 i que persisü lins el 1933,
exactonent utw centúria. Hi treoolla¡en uns
qt¿eanta homes i utilitzaoen cotn a una de
les matéries primes La "sal ile llop", cplcita
cristal.litzda, forga abund.osa en la zona de
l'Ordal. Tot explotant una d'aquestes pedre-
res es descobrí l'obturada boca de l'Aoenc
dels Esquitols, prop del coll d'Ordal.

L'Ordal és el mtcli de ceses que'es troba
més prop del coll. Hi ha dit¡ercos establi-
mefitE on ek cond.uctors, es?ecial¡nent ca-
mioners, fan parada i tonda. Sembla que la
competéncia de la naa iutopiita no hagi
minoat massa el trdnsi,t per la ruta anteriol
El nucli de l'Ordal és el més nodrit del con-
iu¡t.

Tot sortint del maset ueiem les cases de
can Poellda de l'Ordal a la part oposada
de l.a riera ile Bruja o del ¡nas Granda.
Hem seguit un catní carefler (?ista forestal
en alguns sectors) que ens ha po¡tat a una
clciana d pet del Montcan. Alld hen dei-
xdt lo pista que detsallaoa en direcció a I'en-
runot conal de La Ginebreda, que oeiem ol
llung, i p* un costerut i llarg coniol hem
emprés I'ascenció del Turó de Montcau, tins
'a gaari¿o el cbn, situat a 643 m. taltura,
fent de fita dh:isória entre els termes de Su-
birats i Gelida i on hi l¿aoia el conttol C.

d'0rientoció per
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Del Control C al D.

Sortim d'aquest Control per un corriol que va seguint
l'ampla carena en sentit perpendicular al que venfen-. A-
quest canf va baipñt bast nt, fent conüDues voltes. A¡ri-
bem després d'un cert temps a un collet, on veiem les pri-
meres mostres d'un bosc crematr Aquf hi ha una bifu¡ca-
ció i seguirem pel camf del mig. Alguna estona després i
quan i¿ estem a I'alta banda del colleg el caml. es torna
6¿s ¡mFle i va pujant suaument. Faldeja[t la muotanya, el
caml passa pel mig del bosc cremat.

Alguns miunts desptés arribern a un petit collet; en el
qual empalme.m uD caof que ve travesser. Agafarem elt ra-
mal de I'esquerra, Anant seguint per aquest ca¡ní, quq és
bastant ample, trobarem a l'esquerra un o dos camins bas-
tants esbor¡adiso§, que no s'ha¡ de seguir. Temps després
arribem a un altre collet. En aquest Uoc trobem un cÉml
a la dreta que no s'há de seguir, sinó que n'hem d'agirfar
després ua altre, també a la dreta, en direcció al boscque
no est¿ cr€mt, Aquest caml va baixaot suanment. Segi¡int
aquest cañl fa.rem cap a un ¡evolt d'uaa pista d'urbqnit-
zació. Seguim aquesta pista cap a la dreta, o sigui e¡ el Ea-
teix senüt que venlem. Breus momedts després trobem ¡'n¡
bifu¡cació i agafem el ramal de I'esquerra que baixa. Airo-
dmadament a uns 80 metres de la bifurcació, s'agaf{ un
corriol a I'esquerra, que estará marcat amb senyals. Aql¡est
corriol va b,ixznt primer i plaaeiant després, passatrt ieq-
pre pel mig del bosc cremat. A la nostra ¿"6 lgnim j du-

Després de molta estona d'a¡ar per aquest camf, trpba-
¡ettr una bifu¡cació. Seguirem per Ia dreta en sentit E€s-
ceodent. EI ca¡¡í, després de bastant temps d'anar d,bva-
Ilant suaumeot, arriba prop un fondet on iEicia una lo,rta
devallada en direcció at fondo que teuin a la dreta,' En
aquest traiecte hi hautá les degudes senyals.

UD. cop arribats al fons de la vall; hem de seguir en isen-
tit descendent per un corriol. Hem d'anar baixant p§r la
batrda dreta de la ¡iera. BI caml es fa més aople i m:ircat
a mesr¡ra que avancém. Hi ha alguas tr¡ñs qu,e fan úuia-
da, perü generalment és descendent. Per fi, ja hem dpirat
enrera el bosc cremat i ara ja passem pel mig d'a,¡res
verds. En alguns punts a lr dreta es ver¡eo alterocosicin-
gles.

Bastant temps després d'anar per aquest caml, s'airiba
a uns pilans. I{em d'agafar úa caní quc atravessa aqirests
plans. Quan s'acaba el pla, el caol és més ample. Vaifeat
puiades i baixad¡es ins que atravessa la riera que portlvem
a la banda esquerra. Un cop creuada Ia riera, anem seiuint,
deixatrt la riera a la dreta. Aquest s¡ñí, que va püiant,
desemboca algun te.nps després en un revo-it d'un-abple
caml-pista que seguirem er¡ sentit desceudent. Després E ha-
ver anat per la pista uE c€nt metres, agafem un coniiol a
la üea eri sentit com si baixéssim a la riera. Desprásid'al-
guD temps d'ana! per aquest corriol, i qu-an ja s'ha fe{ més
rrarcaf s'agafa en s€ntit coatrari el segon corriol més fresat
a la dreta. Aquest corriol baira cap a l,a rieran passaqt pel
oostat d'ur petit pla, DesDrés es dirigeix planejant (ap a
uaa p¡opera font oa es troba el Co,ntrol D. ;

El ha algua

Descans: 15 Einuts.
Del Control C ¿l Cont¡ol Rogutarlt¿t 4: 4,336 f,p/h.
Del Contcol Eegulariúet 4 al Cont¡ol 5: 3,697 f,p/h.
Del Control ncgubrftat 5 ¿l Control D: 4"260 (¡uA.

Descrip c ió
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Si el dia ha estat clar, des del Montcau
Lautem pogut contetnplaÍ uno e*tensa p@-

nordtnica de la planura on limiten les co-
,narques del Penedés i del Bai* Llobegat,
amb les muntanyes d.e Mo¡tsenat al lons i
amb un.ilarrer tetme de les neoades serra-
lades del Cdí i els Pirineus. El Montcau (el
nom del qual ool dir muntanya caloa o pe-
lada) no és el cim més alt de la sena que
parteix de les conques de l'Anoia i Rieru de
Rafaruns. La major altura correspon al
Puig d'Agulles (652 m.: cim wruegut que
úeiem enfront nostre tot baixant del Mont-
cau. El canú carenet entre aquest turó i el
coll del Tre¡uall d'Amunt ha transcoflegut
en ?art entre wbres i oeget@ió socorrima-
ila pels incendis ¿lel possr,t estiu. El camí
passooa per sotd el Roc de Fonellae i al
Trencall il'Amunt seguletn p* la pista Üutu
urbanització, debant-la als breus moments i
contir,udnt per un sender que boi.taoa suau-
ment pel mig il'un bosc coflpletafient cal-
ci,nat. A h tostrd dreta es dregaom les al-
teroses cingleres del Pu)ol ile Mitjorn i de
ca l'Oller. En un d)aquests pmgals es oeia
h boca d'utw caoitat.

L'itine"@ri ha Íet cap al llit del Torrett de
Valhoerditw. La oegetrció espessíssima d'a-
questa fondalada irnpedl que les flatnes la
det¡oressin, fet que conlirma I'opinió il'al-
guns experts-en l'extittció dincendis fores-
tals, que afirmen que les flames lestenen
rápidonent per les zones de bosc esclarissat
y matolls eixoreíts. Efl quest fottdal hi és
abunilós el cirerer il'arbog i ftns i tot hent
bíst algun boi* grásol, arbust que ocosturto
d trobdr-se a altutes bastant superiors.

Seguint p* l.a iba dreta det fottdd que
discone al peu ile lcs cingleres de ca l'Oller,
hern pdssat pel costat de les ruinoses parets
del trus ile Yaüoerdina i un xic más enlld
bel trencall que puia a ca lOller de la Mun'
tangc, dntiga masia del tetme de GeJide,
prop de la qual lhot trobat úestígis d'una
estrcíó ibérba.
{.

Hen cryuat la ñera passant a la tíba es'
quer"d, i després de trarascorret uís mo'
inetts per un carú pkto, Yh€¡n dei*at pet
ieguir un corriol descendent que Pa:tsra)a
bei sobre ur.s hotts d'hortalisses i després
áe fer atgunes giragonces ens ha éonduit a
la Font Freda, on estAoa situat el conttol D.
Aquesta for.t tlo és precisament b més fre-
di del terme ile Gelída, ia que brolla a wza
temperuturd ile I5o, menfie que h Font Sa'
borída ho fa a 14,

d'0rientorié per
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Del Conttol D aI Control il'Arribaila-

Sortim del Conhol D per un camf que puia, Al cap
d'alguos m€tres d'.¡nar per aquest caol, s'arriba a ,.a pis-
ta bastant ampla i se seguix b,iv?ñt. Poc després d'una
curva agafem un cami de carro ascendent a l'esquerra,
deixant, per taut, la pista que segulem. Anem seguint
aquest caml que va paral.lel a la pista, Veiem a la dret¿
un polt per oo la pista que abans segufem c¡eua la rie¡a.
Trobem una bifurcació i agafem el camf de I'esquerra gue
puja. Després planeja i arriba a r¡n ca,Inp d'óliveres. Agul
s'agafa un cor.riol que baixa. Passem al cap de poc ted. ps
pefmig d'unes alzines. Després atrayessen utra fetxa i for-
iament baixaot es dirigeix cap a Ia riera, Atravesse¡ni la
¡iera mitiang¿nt uaes pedres, Ün cop creuada Ia rieia !u-
gem u¡ra mica. Passem pel mig d'un pla i ánem a desgo.-
bocar a s¡ gemf, devant d'una caseta. Aquest camf s'a4a-
fa pujant fortaEent, deixaDt un corricl a li dreta EI cq¡nf
desemboca, després de pujar duraot bastaat d€ temps,'en
utr camf molt irmple, justament en un collet. Aquesta ¡iris-
ta ta seguirem en sentit desceudent. A I'esquerra es ieu
una piaeda molt boni'ca. EI caml que seguim ja no d §ei-
xareá fins a desembocar en una ca¡retera. Seguiremi la
carretera cap a la &eta. Arribarem després de breus 4o.
ments a uua ben arreglada fon! que és situaala a la dfta
de la caretora que seguim. Aquesta fo¡t és el C¡uhol
d'Arribada i, per tant, ei F¡al de la,Cursa. i

Descrip cié

El ha alStua. 
,

Del Control D al Control Eogol¿rltot 6: 4,266 Eni/h.

Eel Control Beg. G al Cont¡ol Arrlbada: {,052 f¡n/h.
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SortCnt ile la.Font F¡eda hem seguit un sector d.e l'anterior canl-pista, dei-
xant-lo despyés per fer una m4rradeta que allurryoú-nos d'aquella oia ens ha con-
¿uit ,tooüt ent al llit ilel toi¡ent de Valh¡e¡ditw, d*@essont-lo en les immeili*ions
l'u¡a caseta d'ur. rnoto¡-botnb¿. Retrobem el conl-pista dolt d'un collpt. Possat
aquest oeiem pet sota no§tre i a l'esquetra la ca¡retera de Sant Saduml a Gelida,
Prop de la corretera hi fui la iont ile Can Totrents i d.gun establiment dels:espe-
cialitzats en menjari a b b¡asa. Pe¡ sobre nostte i a b d¡eta, haoem oist U gran
masía de can Torrents i poc més ettlld hanrem desembocat o ld cürcte?d, seg4int-La
en direcció a Geliila lins.a La fónt de'Cantillepa on finia la marta.

,j

' I¿uílg de Gelida és.sihtdaa 795 m. td,tutai compla sttb ura 4,0q0 ha-
bitants. Pertqng a la co¡noca ile .l'Alt Peneilés, i.a nés ite la oila en el terneihi ha
els agregats o barrides de can Mal"-tl Yell, l'Estació, l'Hostal de les Cases Nooes,
els Tuongers, el Puig Sant Salodor i la Valenciatza. L'església poroqubl (s de-
dicada a Sot Pere i la yimera pedra fi>u col.lacda l'otg 1857 en el lloc oh fins
aleshores hi haoia exi,stit una capelta iledicaila a Sdnt Miqúel..A dalt del Gastell
subsistei.x l'antiga pa.tdquia, aoui ilia en c1¿rs ¿le restauració, tunbé ileilicada q Sant
Perc. Lo seoa construcció ¿lata ¡lel segle X, ünb Test@r@ions i ebc¡t¿plis postqriors,
essent qualifbada l.a seoa arquitectur@ com a uisigótica. A la barride del Puig hi
ha una capella romdnica dedba.da 6 Santd Magda¿ena.

Hi ha dioerses masies datdes. iloctme¡tolment al segle XV; Entre elkis des-
taca cdn Llapart ¿le Bai.x, que conserod un beü ftnestral gótic. Dins la pobldgió hi
ha l'e¿liÍici dit Casd dels Senyors, espaiós casal omb portalada ¿le mig puflt cfuronat
per l'eséutde Ia lanllia Berttand, i arnb garites cantonetes. Al bari ilels Tui2ng*s
hi h@it existit una casa dita darrerament ca la Maria, que tmio un ftnesbdjgótic,
edilici que lou enderrocat el 1967. An casd gótic que encarc subsisteir és eÚ.ile la

Hom opina que el nom de Gelüe pot detittar de fe*ist¿r1cia prop de la ma-
sia Pasqual il'uns pous d.e l'época.dels iomans, desünots a guodar-hi el el'q.iT@rt-
bé en pqdria ser.oriEen les nombroses Íonts sxistents en el terme i,en lest, seoes
immediacions, algunes' telles il'aigua fresqtlssit¡u, IIem onotat les lonts del Tasl
Fhndes, les Febres, La Carumo, Saboridd" cal'Oüer, del Senaor, can Volta, m$ Gra'
nada, Ginebreila; Noguer, can Torrent, Cantillepa, can Rossell, Hort Nou, Salt Mi'
ouet, Barbuda, Valtierititu, Tore de l,a Rosella, can Sdbat, CanAeta, ilel Raé§, can
Patqetb, del Fener, can Xim, I'Aoelhnei, Salonandra, can Cases i dels l:lllasets.
Tatttq abunddncia de fonts i el clima sanitós han let de Gelide un dels llocsipredi-
lectgs cofi a zo¡a residencial, establint'se ia a prhcigis ile segle algunes "lort¿s"'
iengoriats de lonilíes benestdtlts barcelonines. Ddrretdnent han prolitetat lls xa'
letí i zoncs aibttit ade" en*e-tes bsriades de la Valenciano i cd Ma¡tt Vefr.

' 
Des ile h lont de Cantillepa podem oanre, i pui*hi si ens abellei.t, les res'

tes de l'antic Castell y Eselésia ile Sant Pere' El primer esment que es té d'Qquesta

fortalesa éi itel 963.biue¡sds feudab senyoeiaren en el domini il3l castell iEl llorg'dels 
E¿igleq, Et 998 era ?ropietat ilel moaestir de Sarú Cugat, al cenobi-déJ Wql

lhaoia-éeitit Engec Doniiü.-A comeggos del segle XI solrl l'escomesa d'ina¡razzia
sarralna.que,. e¡tront -pel Penedés *ffib¿ al Llobregat, lins o Mawesa. El 7A6i era
ite Gerbit, que .l'hqia obtingut, sembla, ilel seu ooi.Bonfill- El 1095 n'eraisengor
Guerau Alenunq, que l'ha¡ia heretat del seu oncle el bisbe Umbert Al¿rn$ry. El
tt08 .sotri¿.looián6nt'l''escotnesa i incenili pet pst ilels suraíns. el -1226 ela pto-
Dietat ¿l¿ Guítlefl de Censelló i el 1229 ten Guerau ile CeroeW, fonllia queisenuo'
reid aquest i i¡otts attres castélls del Peneilés, fitt que oers totg 1297 oengugret el
cátt"i'da Cbnelló i,segutament. el de Geli.ila al tei laume I-I' -El 1327 hi sbny-ore'
ia:d Ar¡au Roser. líll ie la comteso ile Pallars. Bl 1347 eta de l¿ fanllia delqMont'
'io¿o i "l 

1i5á el iutge tArbores (Cedenga). En el foS*tge cle 1365-1p70 U
iá" o,B"r*guer lie¡lraA la famllia del qual ienVoreid ¡lurüú cenfilries elbasteü.
El' l+gz hi ha;ia ile seru¿or'i'Jau*" Destlonent i-muiter Violdnt Bertrd,. ry-lyq
ia den Francesc Bertran i el 1549 ile locn EriÜ i Mwquesa Bettran. Del 1553 al
1:564, d'Enric Despalan i esposa Anaa Erill. Hi teñ* ilrets el 1567, Francésc Sal'

(Seguek al dfrrera)
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b,| i de Vallseca, El 1581, Maridde Perapertisa i et 1583 Mari4uesa Satñ i Despe-
.lau, En la guerra contra Felip lY, el casteü fou defensat qnb oalentia- El 1676 eru
ñómenat el bülle de Gelida pet la interuenció del noble Antoni de Perapertusa Yi-
lademang i de Cruilles, oescornte de loc, possibternent fill de Blatra Dáspalan que
ei 1632 erd ser.gora del Castell.

Bt 1780 eru destruit efl Eran Wrt, possiblement per orilre de Fetip V,- i el
Rector sol,licitd extreure'n pedra per a bastir el cunpotü, al sengors losep Antoni
.t¿ Mtrimoi Fem,ánitéz de'Yet¡sio i Regúer, *iq;¿s aó Ceraáyota'i cimpte ite
Reoilla, i a Doiünec de Dalmau i Mas, Els dorers sengors jurisdiccionals ile Ge-
lida foren el marqués de Cerdangola i Teresa de Dalman,.els quals el 1818 soste-
nien plets @nb el Rector, Actualment l'Ajuntament ha dquirit el oetust castell
i ha constituit un Grup Loaal ilels Amics ilel Castell, el qual §lu prorysat ?rote-
gir la fortalesa. Bn el curs de les obres de i,estanració de la capellai exeaoacions d,
cdstuA.han estot trobdes dues tombes antropomórfiques, de les dites olerdolanes,
utu en él clos de I'izntic cementiii, daant l'església preromdnics" i I'altre e l'inte-
'rior del ternple. Aquestes tombes excabades a Ia reca ia haoien estat esthentodes
a I'attlj 1875, iguirant:se fins oa el seu emplagarnenL

Si bé l.a poblrció és agrlcola, hi és importantíssim el sector industrial anb
la llarga fradici:ó que hi constitueixen les paperereres, els itticis de les qnls daten
de les daffeties ilel ségle XVIII, Euan prolifeiaren aquests establiments d'energia
hidtáulica d UsrC de tAhoia i els seus afluents. Anteriorment ja hi luoia els ante-
cdents dek'oeüs molins tariners. A més de dues fdfriques de pape¡, n'hi ha una
il'alcohol i una de sed.es. Des de per alld l'ang 1925 hi ha un funicolu accionat per
cable que uneit la poblrció'antb elbarri ile l'Estació, amb un desnioell de 100 m.,
longitud ile 400 i una pendént parabólica que oscil.Ia entre els 8,8 a 22,5 pet cent.
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I Marxa Intersocial 10 de Marg de 1974

Dades técniques de la
I Marxa lntersocial

d'orientació i Regularitat per Descripció
Control ile sortiflE. siüuat en el

Km. 6,200 de l¿ cs¡retÉra de SL
§adurnt a l'0rdaJ" Controls: J. Bla-
nes i muller, T. Muelq M. Pa,mle§,
A. B¿iS, D. Margaleü I J. Forrer.

Coutrol Neutralt&ació A, *iür¿t
a un colleü Cout¡ols: ¿ . geau¿, N.
§alleres l*ng. tralecte 1.460 -m^Eorsri: 20 ufuuts. Terme mltfi:
4,380 km/hora,

ConÉot Neutr¿lttsaci0 A, sihrat
en eI Castell de §ublr¿ts, ConEoIs:
J. M.r Pla¡ra i muller: J. Motlns t
muller. I¡ng. t¡afecte: 946 m. Ho-
rari: 15 m¡u''uts, temre miülá: 3,?82
kmlhora.

Conhol Acguteritat Z, situat
prop de l'ávenc. Cont¡ols: J. Gul
dtn, U Daviu. Iong. tralecte; 2.0?2
m. Eorari: 38 mlnuts. Terme mit-
Iü: 3,270 km/hora.

Contral lrleutralikaoió B, §ltuat
en el Ma"et d'en pa.rellarla. Con-
trole: .{. tlurba i muller; R. Martl
i muller; N. Quadra,q C. Borrego,
E Muela. Long, trelecte: 1.??8 m.
Har¿¡i: 25 minut¡. Te¡rne mttl&.:
4,26? Em/hma

Control Eegularltat S, situat
en urr collet prop de Mmtcau.
Cont¡ols: C. Ma,sss^ua i J. Flanas.
I,mg. Trslect¿: 1.09{ m. Hora¡i:
l* minuts. Terme mitiá: 4,686
km/hora

Control Neutralt&¡eló C, situat
en el sirl del Montc¿tr. Cont¡ols: I.
Poch, A. Rion, C. §ole¡ I J. Ri¡;fole.
I¿ng. trajecte: 1.098 m. Eorari: 22
mlnuLe. Terme mitiá,: 1,994 }ür/h.

Cóntrot Bctula¡tt¿t I, eitr¡aü
prry illrne urbanl,Eació del Tren-
c¿Il d'Amunt Conürols: A. CaJn-

pillo I muller. Iong. traiecte:
,1.8?9 m. Horari: 26 minuts, terne
mitjá: {,336 kn/hora.

Confrol Besulsritet 4 sihrat en el
fons de la R.iera de Vallverdina.
Controls: J. R. §ab¡iá t N. Jmba-
Long. tü¡lecte: 1.294 m. Ilora¡i: 21
mlnuuts, teru'e mitli: ts,697 trm/h-

Control Neutr¡trttza¿ló I), situat
e la Fonrü Fred* Co'ntrols: J. JuUe
i muller, lfi. Prate, D- §ailnfguel i
muller, I acompa¡ryants. toug. tra-
Jecte: 1J?8 m- Eorari: 18 nlnuts,
tcrme mittá,: rt,260 km/hora.

Control RegtrIarltat '6, sihrat a
la yma de la Elera de Vallverüü¡a.
Controls: D. Vidat i muller. LonS.
tralecte: 7ll m. Horarl: 10 minuts,
terr¡e mitlá: 4,866 km/hma.

Control arribad¡r gth¡¿t a le"
Pouü de Canñllepa, & Gellda.
Coü.trols: J. Blanes I muller; T.

Mueli4 M. Fbmles, D. Margslet, B.
Ibrgm, T, Moy*, i Dele.gro Fedr-
r¿tiu §r. Cr:só, Iong. tr¿teete: ?43
m- Ilorarl: 11 mtnuts. Ter:ne mit-
li: 4,052 tsm/hora"

Coordina¿ió üe confds: J. Vl-
rella" V. Carboneu t J. áIegret"

Tanca,ment de ma,txa: J. trtrrer
i A. Bais.

I¿ pmva ee reallt¿á en una dls-
c[* de cel tspaü I amb boires que
im¡rediren contemplar. eI panora-
rn¿ a certa dt,qtáncla, la que ñns
i to¿ la prgpera, serra de Montse-
rrst, quedava molt difi¡sa- No es
produiren Incidents nl embeJrarl-
cades cetastrüñques entre els
equiFs parücipanüs. Tan sols hem
d'auota¡ le dlñc'ultat d'a,lgun equfp
d'interprcta^r alguna paraula de
üpue comarcal, cm ¿'coeó" (bas-
siol excavat a l¿ ¡tcs.) o "mulas-

. sa" (cabana d'e p€alra seca) 'fet
que traurem de tenir present en
firürres edicions.
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Cl¿s. Dors¿l Nms Bndtat Punts

I
2
s
4
E

6
,I

I
I

l0
11
12
13
14
15
18
1?
t8
19
20
2t
22
23

sl J, f4r1n - Car¡ne Ca1af
11 Florenci ViIa - Joseñna Pta¡ms
61 Francesc Csstrodn - Josp Giberga
I Eamon Gómez - Baldit'i Burgés

58 Teresa Monüort - Antnn Gómez
62 Lat¡¡r¿ M¿rltx - Pilsr, Calvo
l3 trrrancesc Beltran - Pitar Calvo
22 Joúdl §icart - Viceng Tomis
39 Mercé Borrego - Gsbrlel Bohigas
21 Xaüer §toa¡t - Josep Tomás
34 §meó Freixenet - Joan Pedrola
?5 Ma¡ruel Torre¡rts - Maris Calvo
10 F. Xavier Meetüe - Fermt Rolg
17 Est¡rer Eohé - Blanca. CaJtgó§
5l Josep l¡L. Torrens - Pere Vacarlsas
?9 J¿ume Ca.ballé - lfimtserraü [luch
86 Ja¡dI Ferret - Itfia¡uel Me¡tlner
19 Mmtserrat Vacarisas - Merte Canals
8E Mercé l¿.ctus - Joeep lt^ Llffi§
29 M.¡ LIUIs¿ DomlnEo - Rafael Xancó
7 Joa,n Cana¡en¿ - Enric Me¡tlnez
15 Joñtt Ytñas : Joa$¡Ím Nogués
11 Jodi Cuadtredo - M.'Cinta BohigE§

24 50 Joeep LIuneII - Jull [.anut
25 80 Auget Z+mora - Margartda Pl¿na
26 49 ltilontse. R.ibas - Miquel CuetreeaÁe§
27 54 M.'Llu'i§a Rolg - Jaüme Porta
28 74 Er¿neesc Paseu¿l - Ferml Elena
29 85 Josep A. Ra¡nos - J. R. §erral
30 83 trosep Tuet - CaüY Men§a
31 87 Rosa Chllllde - Manolita lópez
32 tB Joan P(,re - C¿r¡ne llfi¡as
33 46 J, G. Martinez - Benet Iópez
34 2 Josep Rolas - Jesú.s Amido
35 11 R¿mon Gortcll - Eduard AIbás
36 45 Móntca áIYA - Angels R¿ventós
37 20 J. Aleraa¡r - F. Llorach
S8 ?0 Estel QuEraltó - Antoaia B¿tlló
39 3 Vlctórta §anchez - Concepció Góütez
40 25 Jaume Segura - f,redertc I¿zero
4l gZ Anna Port¿ - Joa¡¡ PércZ
42 4 Ca,rme Chsc¿ - D¿vld Massa,na
48 $ Josep lt[.r Rorritt - IJúcla Mer-tIneu'+4 6 Angels Valero - Mquel Foroández
45 53 Fétix li[ssachs - Fina R¿fols
No classlñca Equtp n.o 83:

tugeni Bat¿llo - Ehca¡ln¿ §a,hún

Pcr enüt¡tc:
1." Uuió Beurs[ontst¿ Catalr¡ny¿
2.. Agntpsclé Eet¡r§ioDrste lca¡ta
3." §¡ecsló B. Centre L€cfira n€ug
¡[.. e,entre Bsursf,ooista Tarragpne
§.o centre Exc{rl§lonlsü8 Bsd¿lon¿
6.0 §ecctó B. Fqaenü Ma¡ünenc
?.o Club Sxsr¡rsilonista Grücia

C. E. Tar¡agpfls,.u. E. c.
II. E. C.
II. E. C.
u.E.c.
A. B lpa¡t¿
C. E. Badalona
u. F, c.
A. E. Ica¡ta
u. E. c.
u. E, c.
A. E lca¡ia
C. Lechúa Asus
A. E lesria
C. Lcchrra Eeus
Foment Itllarüinenc
C. E. Ta¡ra,gsna
C. I¿ctura Reus
C. E. Grlcla
u. E" c.
u.E c.
Fonnent Ma¡tfaenc
lL E. Ica¡ia
U. E. C. rtlt
C. E. Bed¿lona 46
g.E.C.§. Igualada 47
.¿L E. fcaria 4'l
C- E B¡dalon¿ 47
C. E. Tarrag:ma 43
C. E. Tarragona {8
Fm¡ent ilfartlnenc *9
C. E. Badalona 40
lhraent Ma¡tlnenc 50
C. E. Badalolr¿ 5t
u.E c. 51
A. E. Ica¡is 52
C. E Tarragma 54
C. E. Grlcle 54
C. E, T¡rragpna 56
A. E Ica¡ia 58
A- E Icarla 60
C. E Grücia 63
á. E Cst¿h¡nys 65
C. B' Grecta 85
A. E Cet¿luny¿ ?9

C. Ma¡xes F. C. M. 30

?6 n¡nts
94 puntc

105 punts
109 punts
121 punts
132 puats
158 pr¡¿ts

23
24
26
26
29
,o
30
31
32
32
33
BB
33
B+
34
38
38
38
4L
43
43
45
46

No classifl.can:
Agrupacló Bc. Catelunya {Delegacló Yilafra¡rca)
Secctó Excursioni,sta Club N¿tacló lgueta.da.
Equips inscrits: 55; §ortits: 46; Claslf,csts; 40.
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