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REGI-ATr,lENT
ONGANNIZACIO

Patrocinada per le FEDERACIO CATALANA DE MUNTA$[^ I'Agrupa-
cró Excurslonista TALAIA orgaaitze le II Msrxa i¡tersociel d'Orientació i Ragula-
ritat per Dcr¡crtpciú.

}N§CBIP'CION§

Podmn perticipar a ls Mffxa tots els efilia¡s a eotitats fed.eradcs. que po-
seeixin la lLi¡*ncia federativa yigctrt.

ks iascripdo¡s dels equips, coastituits per dues porson* representant Ia
matei:ra entitat, es ¡rodran efcctu¿r a A- E. Talaia, carre¡ Comerg tr.o 4, dd itia UB

de fchrer al 7 de marg de 1975, de les 20 a tes 22 h-
Els drÉts d'iarcripció ecran de ?5'- ptes p€r equip.
P¡évia solüsitr¡d d'adnlsió, podrau tenir lloc i¡scrilrcions fora del termi.o¡

asseuyatat, mitiatrgart el pag,amcnt de drcts dobles-
FJ Bortdg per establir I'ordrc dc sorti4¡ dels equips, tindrl lloc a l'A. E.

Iale¡a cl dia I de oarg de Paay 1975, a les 20 b- ea preslosia ilels delqgats d'En-
titats Excursiqaistes que vulguln assistir-hi.

§ONTIDA

.Es coúensare a dooa¡.la sortids dels eq¡uips participants a tes 8'30, sempre
que els mitians de maasport vagin com cal

Els gfups d'cquips a sorti¡ cada minut, se¡¿u determinats pcr la organit.
zació. Aqrrests l¡nrps, eomplerts o no i segons l'orilre establfft, seran mantintuts
duraut tot el perlode de sortida.

Tot cqu¡p que es prceenti eo ret¿¡d sorl iodós al grnp rl'equips que dcter-
mini l'organitEacié.

EIQÜIP§

Tots els ma¡xadors bauran de dur ¡oot-illa i d 'disüntiu de identiñc'¡¡ió
quc Ii correspongui

Uu cop formalitzada I'itrsctipció no,més podr!. rnviar-se uE cffiponent de
l'cquip avaas da Ia ¡w¡.sorüde i prlvia cor¡r¡¡ic¡ció a I'Organiuadó i acceptació
p€r peft d'aquesta.

Cad¿ EntiBt perdcipant anou.ena¡á uu delegt, ¿I qu¡l será Ia riuica pcrso-
na f¿cutrtrda pcr tractar amb l'Ortenizasló.

I}OCII.METTTACIO -
El dia I de marg, de les 21 s les 22 hotu' ea lliu¡erl ale deleeats ds cada

Entitat pardcipang le dosuüentadó i cls itistitrtir¡s d'identificació corresponents
¿ üurs cquips.

I¡ docuue¡tarló @adst¡r¡: D Eo les ftiltcs dascriptiyes per auar da [,a sor-
tida al p¡i¡rxer control. En aquest co¿trol es dona¡en les fullee pcr anar al prüxiu ;

dxí succc6§ifañÉnt. 2) Les fultes dc ruta, Per a¡otfr el pas pcr els controls, ¡ 3)
Els reglamcnts.

En I¿¡ ftlles d$cdptlves ja ve iudiset el temps dc pateda eu cls co¡trols i
els pmmltfos e seguir en cada trara, ai.rf coro tembé si hi ha aigua o no.

PANADE§
Pu el dceca¡s dels merxadors is conc*diten qu¡tre p*radcs obligatüries.
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Les quat¡é'*"tñ;"1:rioJfuf;, ,r';, .'';'...' . .

dues parade de l0 ninuts.
A tots ele controls sense neutraliEació es concedeix un ninut de neutrelit-

zació per conpersar ta pirdua de temps eu le marcad,a d'horaris.
En cap ans es conccdlran neutralitzscious extraordisü¡ic:s de carácter par-

dcrrtar; si calia per la bona marxa ile forganitenció, I'Entitat orgaaitzadora es

reserlra el dret d'altera¡ les ja previstes.
COI{TEOLS

Hl hauri uts controls per anotar l?ror¿ de ¡»as dels equips. A més de Ia sor-
üd¿ i de l'ar¡tbada hi h¡urt uns cuat¡ols qu€ cstar*n descrits en la fulla cDtrespo-
uant, i d'alues l'urplzqament dels quals no es donari a conéixor ñns que sigui aca-
bada 1a prov.s.

EIs coat¡ols donaran lbora a minrrt vengut
No s'arrotaril ltora a I'equip que no'estigui complert.
EIs . couüols És tancaran trenscorreguts 45 minuts des de I'hora en que

l'Orgañització ha cdcr¡lat h.e de passar-hi el darrer equig.
PENÁI,,ITZACTON§

Cada minut d'avang*rent o de retard cntte I'hoteri efectuat per I'equip, I

l'oñcial" es penalitrarir de la fotma sa8iiÉnt¡
A¡ribada i C-6ütrols de neutralitzaeié I punt.
Controls de Reg,ularitat 3 prmts.
Per c¿da ¡uinut de retsrd a la sortida 1 punt.
No signar en els controls de sortida i arribada 15 punts.

PUI\¡TUACIO
[.a Xruntuació de cade equip resultarl de la suma de les penalitzecions des-

crite a l'apartat anterior.
OESCALIFICAüON§

Scrá moüu dc descalificació:
1. No lliurt el full de ruta al control d'arribada-
2. Efectuf,r a¡¡otacions o eflneBes d full de ruta, que deevirtuin la scva

ñnalitat.
3. Altera¡ [¡a campoaició de I'eqüp durant [a ma¡r¿
4. No passar per tots els coutrols segof,.s I'ordre establcrt per L'Organizació.
5. Efectuar al recorregut de la Mam+ total o Xtarciai, avans de la so,rtida

oñcial dc I'equip.
6. L'equip que canvfi de lloc o osdti lcs marqucs existents en el recorregut

de l¡ usr:ra.
7, No portar mog¡illa durant tot o part del reorregut
8, Portar obi,ectes so¡ollosos que puguin molestar els altres participsnts

(tra¡sistors, escaEots, etc.).
9, L'equip que dcsvirttli l'cspcrit de l'excursionisme, ia situi -oer la seva

ve§tínenttr dc paraula o d'obra.
10. Endarrerir-§e més de 45 minuts en rclació a I'hora¡i O§'sia,l, en.el total

de la prova, o eu qualse$ol dets csntrols.
CLASSIFICACIO

lli luurü ducs 'ilassificacions; 'una de geaeral pet eqnilrs, i un altre ger eu-
titats.

Ie classiñcació general s'est¿blirü pel total dé punts carregats a cada equip,
i de menor a maior.

En .cas d'empat, classifcartr mill,o¡:
l. L'equip amb major nombre de coaüols realitzats amb el temps exectÉ-
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2. L'equip qre ü¡gul mÉs ¡pro¡dnacioos d'rm d¡r¡t
3. L'e$¡ip quc, s€guInt al criter,i expocat als dos apart¡ts aateriorE, tlngui

m* difcnlnctec de 4 de 3, etc. E¡nuts.
Per la classificeció per Entitats, es totalitzar¿n els punts acorseguits pel§

Beus tres eSuips millor classificats. El criteri de cl¿ssiñcació serl el mateix de la
.Iqssificeeió geaerul ptr €quips.
IUAAT DE §ORTIDA I TTANAIBADA

Aquest ltuat ccrá Goavoc¡t eva¡s de sortlr cl primer equip ¡rarticipant, i al
ñnal de la prova. E$era compost per:

Dos mcnbrcs del Comité CaE¡l de Menr¡s.
Doo msmbrre ds I'Eatitat Orgaoitzadora.
Un representa¡t de I'Eutitat amb més equips insc¡its.
Aqtmt J¡rat podri dEciaüf sobre quelsevol contratemps quc pugui esdevc-

nlr e le sortida o a I'arribada. I devant de ta gossibilitat de sosp€odre le prova,
convosarü. obligatüriament una reunió dc delegats de lee Entltats participants, fr
sigui per d€cissió dcl propi furat o bé a petició dc I'Eaütat organitaedora.
IURAT CI¿§§IEICADOB

El compoadran eI P¡esident i dos mernbres més dcl ComitE Cetah de Mar-
Éq t¡Es meubres dc lEndtat organitzadora i el Dclept alc cade uua de les Enti-
tEtE participÉnt§.

Et Jurat Claseiüeador ss ¡gnni¡! eI dia 1.4 de matq aI locel üe I'A. E. Talaia
a les Zl homcs, per iutJar les rcclanac¡ons que stagin Efectrrat.

En cae d'empat eu les votaeio¡s quc puguin tenir lloe, el vot quo haurh
6fpt al Presidert del Comité Catalá dc lt{erxes, § reprcsentrDt per ell anofiie-
uat €s csside¡arü deterü¡inent.' L'Eatitgt oryauitzadora ttametrl a cada entitat participant. dintrc dels set
<ües següess ¡ la reunió del lutzt cl¡s¡iñcedor, Ia puntuació ¡rrovisional de llurs
equips. Les redamaclons sobre aquestn puntuació provisional, §eran ateBeE fi¡s el
dla 3l de marc.
HOAABI OTTCIAL

Serl fet ptiblic utr cop tra.DscÉrre3uts 15 minuts de lhrtibada del darrer
equh; rE sop comrmicat ao sert admesa cEp redanaeió sobre I'horari de pes pels
coutrsh,
RECLAMACION§

A farribad¡ hi h¿url un llibrc de ¡ecl¡macions que esaril a disposició dcls
per:icipauts.

De les rcclamecions releüves al desenvolupament de la mar:r& solaureut es
peadnn cn consideració aqrrelles que haura¡ e,§tat anotedes el llib¡e de rccJama-
eions, i lcs quc siguin presentades pcr cscrig 6ns cl moment de comengar la reu-
nló ¡tcl iurat ¡Ia,rsiñc¡do¡.
DI§PO$CION§ FINAL§

El md temps ro será aMacle per la celebració de la ptova, la qual no obs-
taüt, pod¡e asscr alEreda per I'Organització i ruspesa pcr acord dels itelegats de
les Entitets participauts Bonvgcets per cI turat. dc sortida.

I¡ eMutualid¿d General Depotüvar cobreix als participents d'aquesta I[ar-
xa, posefdors rle Ia llicEncia fede¡aüva vigent, dels riscos dhccident, de les respon-
sabiliEts cconÜuiques pels danys causats a teree¡ec peñ¡otres no esgofiives i en Ia
quaati* gue asseayalm els artides 54 i 55 de la üta rMutualidedr.

Qualsevol eás no pryvi+ €n a.quest Reflaneat sorl rcsolt segons l,artoqui,pqt lurat de sortide, el dassiñcador o el C"omité Cetelü de M¿rreg.
Bt prescnt Reglament ta estat aprobat pet Cocrit| C¿tell de Marxes i este-

bl¿rt d'acord ¡mb les normes vigen* de Ia Fcderació Cetalan¿ de Muntanya.
Febrer atel 1975

f. C, tAo¡¡s . lrttcom v g.ir¡l ly,§
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Qoporto

PUIGMAL
On trobareu un extens assortiment de materials
de muntanya de les marques més acreditades

Edelrid
Val D'or

Charlet
Simond

Stubai

lnteralp
Salewa

Supraneige
Cassin

Bonaiti

Moncler
Himasport

Silvretta
Laplaud

Nórdica
Rossignol

NovA spccró pER vESTTR ErspoRTrvAMENT

Floridablanca, 122 - Te!éfon o 224 0B 20 - Barcelona-1l

Gráflcas Fcrprla - Padre Garf, 53 ' Vll.novr I l. Gcltil¡

¡/
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Capellades és una de les goblrcions més
importdnts de la comarca de l'Anois, Situa'
da a frcc d'aquest riu, estd a 317 m. d'altu'
ra sobte el núsell del nn. Té uns i.600 ha'
bitants i la seoa principal indtúsÚía és la del
paper, fabricrció que dinicü en ia llung*
nes centrlri¿s. L'esglesia panoquid és dedi'
cada a Santa Maria i data del s, XYIII a¡nb
ampliacions posteriors. El no¡n de Capella-
des es oeu escrit per primeta oegadd l'ang
1005. En el s, XVil i anb l'establi'ment a
Capelldes ile Joan Romoú (tund.ador de la
llarya dinastia ¿l'aquests conegut_s Íab.ricants)
ta -indtlstrid del paper and ddquirint uta
notória i ocreditada puitanga que enc@a
perd.ura auui dia. Situats al llcrg del reg glte
surt de la Bassa es compt@ten s¿tze molins
paryers, i a les ribes de I'Anoia n'hi haoia
uno l)intena més. L'antic Moll de la Yila, si-
tuat al costdt moteb de la Bassa, és pro'
pietat del poble i ha estat conuertit en Mu-
ieu del Pa?er, podent's'hi contefiplat la ta'
bricació del paper amb els dntics dtuells i
m¿todeE trdicio¡als. Una ile les tttúéies
bdsioues oer a la fabricació del poper és

l'oicia qub contingui una bona qudntitdt de

carbotwi de calg, condició que tenen les que

ci¡culen per l'Anoia, afluents i deus imme-
diates al sector de Capeüades pel fet de tra-
oesstr. unct extensd zona cdrstica- La taioria
d'antics malits desap*egueten, ttanstor-
mant els procediments i maquindria o subs-

tituint cornpletdment la iniltlstria i passant'

se 4l fltrn textil. Actualment h¿ ha unes set
.o oiuit indtlsdes paperetes, 'algunes molt
i¡nportants.

Se suposa amb cert fonament que el nom
de Capellades tingui l'oigen en els "cape'
llons"- siuats en la lloga cingleru que !a'
boc¿ oer sobre l4 riba dreta de l'At¡r¡ie. En
utu duuestes bawnes situda sobre l'únic
agregat ed Municipi, la Font ile I'a Reitu,
i^i¿tor Romaní i Mt Norbert Font i St
sué descobri¡ent'anu 1909 el que després es

íeaeld com d estació prehistórica més anti'
ed de Cdtalurriga, Es el conegudlssim Abrb
homanl on ei locatitzaren les restes i utí-
llatges de sltex del perlode musteriá i que

"oirrtpon"n 
al que ha estdt ileÍinit com a ho'

me dZ Neaniterthol. Els prcients i metbu-
losos treballs ds¡caoació encord continuen,
@tuolment a cb¡ec del Sensei d E*coa-
cions de ta Diputoció. Altres cooes ¿l'inter¿s

ooueol,Dsic itudes et eI terme són la Cooa

¿i U tolne Nooa, la del Pinsd, la de Cid Fe'
ne¡ i la iler Viilal.

Com ia hern indicat, l'ai*ua és unal¡eri'
tabte font de riquesa per Capellades. A més

de la'ileu ile la Bassa o Font Gran, hi ha la
Font Petita, Ia Cuitora, del Llargoilaix, de

ta Reitu, de Riudagost i de Ftlgols, i I'es mü
nes ilel Pou del Caillús, ile la Font de l'Ar-
tigq ilet Talaoera i del Cowtó.

Amic marxdor, et ¿lesitgern una bo¡ta
cursa i que el bon temps erz-s acompanyi.

agrupac¡ó
excursionista
talaia
sacci6 de muntanya

*t

ll." Marxa lntersocial
pef

Dia I de Marg de f975

Comarca ANOIA

A. Des d'oa s'albira una magnlñca

No hi h& aigua^

Dcl Conürol ,Sortlila
4,056 trm/h.

Dc¡ E-l ¿l Conkol A: 3,296 fm/h.
Descans: 25 mtnuts.

Descripciód'0rientoc¡ó

De la §ortiila al Control A

La marxa s'inicia en una placeta on hi ha dos gtossos
a¡bres, situada vora la carretera, en e,l Km. 1. Se sr¡rt per
un caml carreter que va planeiant. A Ia dreta d'aquest camÍ
es veuen les aaus d'una flbrica en el fons d'una vall. Des-
prés de breus moments ens queda un riu a !a dreta. Aquest
camf passa per un mirador, que queda a la dret¿, on hi ha
dos arb¡es grossos. Qrr¡n 5'¿¡¡i§¿ dava¡t d'un¿ casa en cons.
trucció i pass¿¡nt u¡t insignifcant rec, s'agafa un corriol a l¿
dreta que baixa en direcció al riu. Aquest corriol baira molt
pronunciat. Quan s'arriba a r¡¡¡ grupet de pins hi ha una bi-
fuicació, s'agafa el de I'esquerra que baixa cap al riu. El
corriol desemboc¿ en uD ample caml de carro que s'agafa a
la dreta, és a dir aigües avall. Aquest caml, que va plane-
jant condnuament, té a I'esquerra el riu, i a Ia dreta uns
cingles que van ésser escenari i habitacle dels homes del
Neolltic. Després de breus moments passem pel costat d'u-
nes fábriques, que queden a la tlreta. El camf puja suau-
ment i desenboca en una carreter& la qual se segeix cap a
I'es<iuerra en direcció en uE poDt, Per aquest punt traves-
seu el riu del qual hem fet esnent anteriornent. Una vege-
da passat el pong agafem un caml a I'esquerra. Aquest cami
puia i creua una línia férfia. Passeu amb precaució. Un cop
creuada la via agafarem uo camí a I'esquerra que planeja.
Breus mome¡ts després i aba¡s d'arribar a utra caseta aga-
farem un camí a Ia &eta, el qual és molt.herbós.i. pula bas-
tant fort. Es passa per sota una llnia ellctrica i,pel.costat
d'una altra caseta. A¡em puiant bastant. El c¿mf és de gra-
Dit i bastaot erosionat. Després d'haver efectuat alguns re-
volts arribarem dalt la carena. I agafarem un caml carener
a l'esquerra que passa pel mig d'uns pins joves. Aquest ca-
mí s'ha convertit en corriol bastant esborradís. A la dreta
d'aquest corriol hi ha camps amb a¡bres fruiters al m,ig; i
a l'esquerra tenim boscos de pins. El corriol puia bastant,

passant ara pel mig d'uns pins b¡rsta¡t grossos. IIi hauri
r¡rarques. Arribarem, després de puiar i planeiar, a un co-
llet on trobarem ci¡ttrps coueats. Seguirem un camf de
carro que hi ha a l'altra banda del collet. El camf va plane-

iant i puiant suaument. Quan s'arriba a un fondo, el caml
puia bastant fortáñent convertint-se en corriol. S'agafa
sempre el més marcat. El camf fa alguns revolts, passa en
alguns llocs pel mig dels conreus i es dirigeix cap a la care'
na, on es üvisa una creu, lloc on hi ha situat el CONTROI,
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Sortint del costat de la carreterd de Ma*
torell ens hem dirigit cap al Passeig del Ca-
pelló, passant pel costat de la balconada de
la Miranila situada al cantell de la cingleta.
Poc més enlld hetn dat:allat per un coriol
de fort pendent que passaoa per soto els
Capellons, curioses contreciotts traoertíni-
ques formdes al ll.og ¿lels mil.lenis per les
aigües impregndes de carbotut de colg i
que procedents dels mtnantials de Capella-
iles saltaoen per la cinglera erusers l'Anoia.
S'hi poden oeure munió de baumes i coue-
tes com el ia esmentot Abric Roma¡t, i les
cooes di.tes del Rat Penot, dels Degotalls' del
DieEuet, de la Miranda, d'en Sallarés, dlAn'
toni Zuloeta, ilel Pau Af,ton, d.els Pingons,
d'en Simeó, dels Miralls, del Figueró, del
Puuto i del Forcada. En moltes d'elles es
hobarcn indicis d'ho:er sertsit d'aixogluc a
l'home pri.mitiu. Atsui dia d.gunes delles
són utilitzades com a alberg pretsentiu dels
gossos que circulen per la oila sense com'
plir els reglaments que els wtoc*.

Farem cap a un comí que circula paral,lel
aJ riu, Entre a4uest camí i l'Anoia es üeuen
les restes d'un oell molí, La rutd que se-
guiem corresponia a l'a¡tic caml ral de Bar-
celona a l'Aracó. Hem passat per sota el
conegudlssim Bafiet ¿lel Capelló i, poc més
enlld, pel costat dek Moüns de Bair, actual-
mqnt reformats i elaborant encara pa?e¡
Les cdntonereE i ddhuc la laryna d'alguns
edificis són de la ped,ra escaitada aru)ment'
ila "turó", i que no és més que roca traoet-
tínicd trebdllada, Retomont a la carretera
de Martorell i seguint-ln un curt úaiecte
trat)essdrefl l'Ahoia pel Pont del Mold i que
és oertex dels tennes ile Capellades, Cabrera
i Yattbona. A l.a dreu ileiratem I'ampla pista
ascendent ea b que un gran coteV i¡dba
que condueix al Castell ile Cabreru. Les ai-
gües de l'Anoia es oeuen d'un color ms¡o'
iós, contaninades en txcés, Uns deu atgs
entero encatd era gossible Descar en aquest
riu.

Un cop traoessat el riu deixarem la carre-
tera i passüem el pas a nioell del fenocan'il
d'Igualda. A la dreta oeien l'estrció ile Ca'
pellades, la qual es troba dins el terme de
Vallbona, poblrció que oeiem dolt d ur14
ser¡eta ?"opera. Sobtdament es groduia un
cotoi geológic en Í,assü el riu i ara el
terretg que fins ara haúa estat silriric o tra'
oertinic esdeoenia de cogt de lormuió gra'
nítica. Hem puidt pel llom ile la sena de les
Llongdries, iestoneidt ile pins pingoners, fins
a un collet on es t¡eien es?arces algunes fites
de ?ropietat, Aquí finia Ia zona il'arenisca
i retortuoer les pissores ¿lel síltlric. Contor-
nzjarem la Sera ilel Fitó i ascendiat per la
burorda del Frte ?etoñüem wrt)arrneflt
a La care¡a de h sera on hi ha darrtadd l4
Creu del Concili, que segons iliu la placa
adjunta fol col.locde el 8 de maig ile 1956,
.i aouí hi hat¡ia el Control A,

\
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DeI Control A al Cont¡ol B

Sorti¡em del Control A, per un caml carener que va
pujant. El corriol, bastant Earcat, va puiant i planejang en
alguns moments baixa bastan! i transcorre per la carena
sempre. Des d'alguns punts d'aquest camf es pot contem-
plar, si el dia ho permet, una magnlñca panorlmica. Després
de bastant tertrps d'anar pe¡ aquest corriol s'arriba a un co-
llet on veiem l'inici d'una g»ista forestal que queda a l'es-
querra, s'ha de continuar pel caml de carena que va pujant
pel mig del bosc de pins. Després de breus moments trobem
una altra pista, peró també la deixarem per seguir pel
corriol care¡er, El corriol puja bastant pronunciadament
i després arribem dalt d'un turó. Després un a¡tre turó, i
el camí baixa resoltament cap a r¡tr coll passant pel mig de
bosc d'alzines i pins, Bn aquest collet trobem dos camins,
agafarem el de la dreta, alguns metres mes enlli aquest ca-
mí bifurca, agafarem el de I'esquerra que puia molt forta-
ment cap a dalt la carena. Arribem després dalt la careua i
seguireu el mateix camf que va puiant una mica. Poc temps
després d'anar per aquest camí planer, s'agafa a la d¡eta u¡
c¡mí nolt esborradfs. Aquest caml va .bair-nt suaument,
Després d'una mica trobereu una bifurcació, agafarem el de
la dreta, El caml puja suaumetrt i després plaoeia gairebé per
la vessant d¡eta de la ca¡eaa, passaut per entre pias i alzi-
nes. També passa pel mig de coscons. Estara mafcat per
senyals. Trobarem algunes bifurcacio¡s peró sempre aga-
farem el que va per la careoa i que planeja més. Primer va
devallant suaument i després for',ment, tenint seEpre al
davant el massfs de Mo¡tserrat,

Bastatrt teml,s anetu per aquest esborradls co¡riol, que
estara degudaEent m'arcat, quan arriben a la vista d'una
pisa forestal. Devallant forameot e¡s dirigim cap a ella.
En I'entroncaEeBt amb aquesta pista hi ha situat el C.on-

trol B.

No hi ha aigua.

Del Control A ¿l Control B-2: 3,384 trmA.
Dcl Control B-2 sl Co,ntrol B: &fE6 Km/h.

Desca¡s: 10 minutg
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La Crcu ilel Cottcili estd situada a la ca-
¡ena de la Serra del Fitó, ai*í anomenada
perqué delimita la partió d,e terrne entre els
municipis de Capellades i Vallbona. Des
d'aquest punt pot contemplÚt-se una bona
panorbnica a oistd d'oceL, de Capellades, el
cbtgle del Capelló i el bari de la Font de
la Reina, dnb el teló de lons de les se¡res
ile Clarumunt, la Tossa, Orpl i Mirdles. Del
caseriu de la Font de la Reina tinica¡nenf
oeient destrcar-se els estobliments pdperers,
peró podem informar de I'eñsténcia en
aquell lloc d'wu antiga cagella dedicada a
Santa Bdrbara i de la famosa font que se-
gons la dita popul.ar d,eu la co¡strucció del
grup escultdric adjunt, dedicat a una sobt-
rana del rcgne d'Aragó que en uut llutryana
ocasió passá per aEuella rzta.

El conl que seguia esdeoingué costerut
i molt erosionat pel .pas de les motos de
trial, Seguint h carena saloatem un parell
d,e tutons itnominats ile la Serra del Bru'
gar, anb une altura de més de 500 m. Pas'
sat el Coll de l'Alzinar hem suiat fi¡s al
cim del Puig ile Miramcr, de 593 m. d'alti-
tud i des del qual s'üalaio una dmplia ?a'
norbnica anb u¡a excel.lent oisió dél Mont'
serrú. En dies malt cLa¡,:s deu oeurds el
mar, fet que confitmaña el nom del turó. A'
quest és el cim més enhirat ilel térme ca-
pella.dt i es iliu que els promotots de la Cteu
conclliar pretenien en principi plantar-hi
aquest rnonument anb l'aiuda d'un helicop-
ter. L'enginy aeri no comporegaé i alesho'
ies a¡nb el modest atxíli tun car¡o i caoall
i ilesprds a forga de bragos aconseguirim el
punt on @tuahnént s'ai¡eca, i il'aquell punt
no passaten.

Saloda una atnpla collada hem torad a
ascendir, ara al Puig de Llobreb ile 584 m.
daltufi, Aqul hetn cansiat sobtadon*t de
direcció, ja que fins d, ¡noment anltsem cap
al Noril, passant aleshores en direcció Nord'
est. Segubern igualment careneianl la serta.
Per sotd nostre, a la dreta, es oeien les rui'
nes del cor¡al ilen Sabater. Anes fites de
pedra oermella wrten el tom ilel Mds Bo'
nang, Aquesta és úfta tinca del tetme de
Piera els llmits ile la Eual arriben, o arib*
oe¡, fi¡s a aquestd carena, Aquesta ftnca
tou, durunt moltlssims otys, de la familit
Orpl ile Pietd El pierenc foan Orpl' que tou
gooerdor general ile Nooa EspmYa' iu¡dd,
les poblacions de Barcelona i Tarragona al,

territoi otnericd que intentd bateiar onb el
nom de Norsa Catalutrya' Aoui la ciutat ile
Barcelotu és una impottott mettdpoli de la
nrcb oetegolana.

Passat un sectot ¡le la cutsa on ?espessa
üegetdció alteraaoa attb zones de bosc
romput, ileoallarem per un xaragall que es

oeia tallat pel pas d'una ?ist6 forcstal, i on
hi hai¿ el Co¡trol B,

ll." Marxa lntersocial
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Comarca ANOIA
Del Control B al Control G

Sortim del Control B seguint la pista en sentit ascen-
dent. Després aquesta pista va planejant. Bastant ternps
després es passa per dos collets. A la sortida del sego,n i
després d'uns cinq'ranta metres s'agafa un corriol a I'esque-
rra que va pujant de moment i fortament després. Aquest
corriol és bastant esborradfs.

Altun temps després et caof arriba dalt la carena i va
planejant ñas arribar a I'inici d'una pista forestal, la qual
ha d'ésser seguida,

Aquesta pista va planeiant i transcorre per dalt la ca-
reDa.

Després d'una baixada bastant pronunciada la pista se-
gueix cap a la dreta de la ca¡eua fins aribar a una ll¡ia eléc-
trica, llavors s'agafa un corriol a I'esquerra que passa per

sota de la lfnia. Aquest corriol desemboca en utra pista Eés
enlli que quasi bé sembla una carretera. Se §egüeir per
aquesta pista e! el máteix sentit que veníem, frns arribar a

la vora d'unes torres de la Unia eléctrica, lloc o¡ este situat
el Cont¡ol C,

No hl ho algua-

Del Control B ¿l Control B-3: 3,882 Km/h.

Del Cmt¡ol B-3 al Control G: 4,860 Km,/h.

I)esc¿ns: l0 minuús.
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Des del control situat a la capgalera del
Bcr'ranc de Querol, d'on procedeix la pista
forestal on férem cag, anirem seguint l'am-
ple camí en sentit ascendent, en direcció aI
Coü del Bosc, dioisóia d'aigües que se?o-
ra la Serra Llobrcia (o Llobe¡ella) de la Sena
il'en Guano, norn dquest daner que recorda
el tuna coneguda marca de paper Íabricat
pet aquests contott¿s. Prop d'aquesta colla-
da, en el curs de preparrció de la cursd, tto'
bárem fragments fiolt etosionats de cerd-
mica íbérica del tirys "sanduich", que indi'
carien un antic assentament de l'home en
*quests pqtqtges,

Passat un collet dei¡arem la pista per a
seguir un corriol de muntaiyo molt esborra-
dig, fins a aconseguir uno noud pista fores'
tal que etu condui a utw llomant canete-
rd sense eaquitranar, i que porta des del ca-
seriu de l'Aguilera ile Pieta fins al Castell
de l'Oli. Ca lAgaílera (o Can Guilera) és un
casal que dóna nom a l'agrupament que
presid.eix. Adjunt a l'eilitici hi ha utu ca-
pellet¿ d aire mo¿lentisto onb un capriciós
ccmpanaret pun,egut. Ens han dit que Ca
t'Aguileru h*üid, estat la motsió d'un des'
pltic sengor leudal del terme i que fiis i tot
es cousetoa una habitacü ilita "cambra del
mal úl'. No hem oist docarnefitació que
conlirmés t'existéttcia d'un castell, casa for-
ta o Quadro i que hagués poEut donot peu

a la tlegenila ilel feuilal. Sabem úniccment
que bona part d'aquest caseriu pertangia en

époquet rccents al boó d'Almeaor, propie'
tári'ensems ilel Castell ile Pibra, també dit
de Fontanet.

De totes ?naneres, aquest casetiu queda'
ud atna4at d l4 nostra oista, El que podíem
conternplar perlectameat (si no hí hoDia boi'
ru) era el mossls de Montse¡tat en tot el seu

esplend.or destacdnt'se rnaEestuosament per
sobre les glcnures de Pie¡a i Collbató. La
Serra d'en Guarro és gartió de textne eratre

la Pobla de Cloonunt i Piera, ditsisória que
possiblement s¿bsísteix dels ternps leudols
en qué segaraoa les pro?ietats dels Clara'
muit i ilel Moaestir ¿le Sant Cugat. En
aouelles éoooues Piera era anomenada Apie'
,á, o s¿eai iloc on es criatsen abelles o hi
hqsia ruscos Per a Ptod.uit mel.

El coll on hem anat a parar i hi hauia el
Conuol C, sepera les serres d'en Guano i
de Xa Tardana,

Descripciód'0rientoció
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GomarcaANOlA
Del Control C al Control D

Sortim del Control C seguint la mateixa pista per la
qual hem vingut, és a dir en ientit ascendent. Á la d-isten-
cia aproximada d'uns cinquanta metres després d'have¡ sor-
tit del control, agafarem un corriol a l'esquerra. Aquest co-
rriol a l'esquerra de mome¡t plaaeja. Aquest corriol es
transforma en un desdibuixat camÍ de carro que va pujant
lleugerament, en alguns tlaEs este bastant embrosat.
Aquest caml desemboca en un caml més ample i marcat i
que el seguirem cap a l'esquerra, Al cap de pocs metres
desemboca a una pista forestal molt ampla. Seguirem en el
mateix sentit que veníem. A dreta i esquerra d'aquesta pis-
ta teniE boscos de pins. A la dreta es veu l'alterós massls
de Montserrat.

Ba§tant temps després de seguir aquesta pista, en un
petit collet trobarem un caml ample a I'esquerra que baixa
suaument. Aquest carnl és bastant ample. A la dreta i en el
fons .d'una vall es poden veure algunes masies. Després
d'alguna estona d'anar per aquest camt guan s'arriba en
uil¡ curva de 9(P, s'agafa un corriolet a la dreta que baixa
molt pronunciadament. Aquest c{rriol que va baixant per
la carena passa sempre per mig de bosc de pins. Després
d'u¡ te4ps es passa sota una lfnia eléctrica. EI corriol que
en alguns llocs baixa molt pronunciat i eD alües planeia,
posteriorment s'eixampla i es co¡verteix en un camf de
carro bastant desdibuixat, Quan aquest camí fa un revolt
de 90c, s'agiafa a l'esquerra un corriol bastaat esborradls i
que planeia. El corriolet desemboca altra volta en un camí
més ample, després de fer alguns pronunciats revolts. A-
quest caml, que está bastaot erosionat per les aigües, va
fent alguns revolts, i es ilirigeix cap a una passarel.Ia per
travessar un petit rierol, Tot iust passat aquest pontet ens
dirigim cap a un trup de cases, les quals ja les üvisarem
temps abans. El carrl és ben marcat, p¡ssa per mig de les
cases abans mencionades. Un cop passades aquestes cases,
ens dirigim en direcció a la riera. Perb agafarem uu caml
que transcorre paralJel als camps de cultiu que hi ha a les
vores de Ia riera i es dirigeix cap a r¡na font emmarc¿da
per uns arbres molt grossos, lloc on hi ha el Control D.

Ei ha ¿tgus

Del Co¡trot C al Conhol E-4: 4,218 §m/h.
Del Oontrol B-4 al Coatrol D: 4'152 Km/h.

I)esc¿ns: 25 mlnuts.
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Deisarcm la carretera on hi haoia el Con-
trol C, interna.nt-nes en el Bosc del Ma¡í
per un cotiol que hatsia estdt camí de carro,
tot dscendint pel faldar d'un turó on hi
onejaoa una banderola del Seroei Certográ'
fic, i itel qual hom ens ha donat el nom ile
Puig ile Muja, denominació que podria fer
releréncia a urut muga o fita dioisdria. De'
setnbocarem en una gistd lorestal que en-
llagaoa onb la car¡etera de Ca l'Aguilera
que harslem d.eixdt ant+ioment. Estdosrn
en el punt més enlairat de tota la serralada.
Passada una llnia d:alto tensió contomeia'
rem el cim del Turó de l'Aoella¡u de 704 m.
d'altura.

Passat aquest turó agafarem una pista Ío-
restcl a l'esqrerra i qp deoallaoa sobtadt'
ment. Era l'antic camí de la Macuulla, que
t¡a de la Pobla ile .Claronunt a Castellolí i
Pierd tot saloant le sefta, Les ¡nacarulles
són unes exctescéncies o agalles que solen
formar-se en les branques o fulles dels ar'
bres i rsegetals en general i que són produi-
des gek insectes. Als roures els td sortir un§
discs lentículars al retters ile les fulles i en
altres arbres es formen unes boles dites bi-
¡ulets. La Sena de la Macatulla deu ser un
pardtge on úunden dquestes curbses ex-

c. escéncies.

En un reoolt del caml dei*a¡em la üsta
continuant ger un corriol que baixaoa for-
tatn¿nt ?er un contrciort d,e la serra que
ileixütem dan'era. En una tonilalada, a la
nostta dreta, teiem la oella masia de Can
Gil¿ró, Dalt de tot de la sena, en direcció
N. poiliem oeuré les ¡uines ilel Castell de
l'Oli. oroo de la masit ile Can laume Bru'
,unl'ü "*"ra ilescendent que seguíem és

A;u¿"ória de terme entrc l4 Pobla de Clwa'
mú.t i Cdstelloll,

Tot el muntdngsn es oeu cobert d'espes'
sd oegetrció, predotninanl'hi el pi pingoner'
En iquests boscos, ettara que tttolt esca'

dusser, hi pasturen de tod ea tard alguas.

ex"*jlus áe porc senglor, La gui,neu t*fibé
hi fa'de les sioes, i el simpátic esquirol sal'
ta dgilment a les branques ilels pins, a h
recerca d'aliment,

El caml ilescenilent fineix wop de la ma'
sia del Bo¡acot, Per sobre uu pala¡ca tra'
oessem la riem ilel Forn ilel Monne¡ i ens

hetn itirigit cep a I ilnmeili,at caseriu dels
Masets d'en Mab¡es, llogaret ile sis o set cd'
ses pertanVent al terme de Castellolí- Ens
iliuer que rchtalment hi ttiu solo¡ent utu
família, Et Control D estqoa 4I costat ile h.
Font ¿lels Masets, tocdnt quasi al llit rcquer
de la ri€ra ei un lloc io¡?a Pbttotesc on es

formen alguns p¿l,lgs, üeient-se fluiy, yaign
dentre les esclet*es de la calissa, zono geo'

lócica en la que hem entrat tot bai'xant pel
cist* de b Sera ile la Mrcarul.la.

I
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Sortim del Concol D pel mateix camí per on havíem
vingut, Al cap de molts pocs metres agafem un caml a la
dreta que puja molt fortanent. Aquest camf desemboca en
un caml aople, creuaot-lo per anar a desembocar en una
pista forestal, la qual seguirem a l'esquerra, Deixem les ca-
ses a l'esquerra. També deixarem a I'esquerra un caml que
es dirigeix a les cases. Seguirem sempre per la pista
forestal més marcada. A le dreta es veuen alg,rns fq¡¿¡"
d'avenc molt petits. La pista va planeiant. Més ende-
vaDt, a la dreta, deixem un camí de carro, que surt
en di¡ecció oposada. Ia pista segueix pel mig de
bosc. A I'esquerra es ver¡en camps de cultiu. Passarem
després per sota d'únes llnies d'alta tensió. Un cop passada
l'rlltima línia arribarer¡r a un pronunciat revolt on troba-
rem un caml de carro a la dreta, que slha d'agafar i puia
bastant. El caml que anem seguint ara passa per sota la ünia
eléctrica diverses vegades. Al costat d'una torre eléctrica
deixarem un camf a la dreta que plaqeia. El camí que se-
guim cada vegada puja més, transcorent pel mig de bosc.
S'hi troben fóssils al mig del camt. El camf, fent alguns re-
volts, arriba a dalt la carena, iniciant llavors un trasat més
planer.

Algun temps després, i havent creuat algunes vegades
l¿ lrnia elécü'ica ens trobem en una bifu¡cació. El camí que
venlem seguint, i que ara és més Earcat, gira cap a la dre-
ta, i hem d'agafar el menys Eatcat a I'esquerra. Es molt
pedregós i és de ferradura, va baixant eo direcció a unes
penyes próximes. Poc temps després el caml passa sota una
penJñ¡ o monóIit molt caracterlstic, deixaat-lo a la dret¿- A
l'esquerra tenim camps d'oliveres. Passateur poc després pel
costat d'una barraca, situada a la dreta del camí i en mig
de camps. A¡ribem tot baixant suaumetrt, en un revolt del
caml, on ens troben a I'esquerra uD cemf de carro que es

deixará, i seguirem pel camí per on venfem. A la dreta,
oueden uns cingles molt booics, prlctics per fer I'esca.Iada'

A¡ribem poc després a una tneoa de placeta amb pi+s'
i seguim senpre pel camf de l'esquerra. Tots els cami¡s de
la dreta els deixarem. A¡a el caml ja uo transcorre pel
bosc, fent-ho pel mig de camps d'arbres fruite¡s. Auem ba!
xant suaument en una cruillá de camins i seguim pel ma-
teix que és el més marcat. A la dreta deixarem un que és
perpendicular al que seguim. Devant nostre es veu en una
vall, u¡a població, i al costat uu tu¡ó amb un castell. El ca'
mí ve baixaot i planejant en direcció a. les primeres cases

duna població. El canl, algun temps després, girl e.n di'
recció á uná masia próxima' El camf es ba§tant ample i pas-

sa pel costat d'arbres fruiters. En aquesta masia es troba el
Control d'Arribada.

Hi ha atcilla
Del Control D af Coútrol B-5: 3,24{ Km/h.
DeI Control R-5 al Cont'tol Arttbadp: 4,752 Kú/h.
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Soúiiein ilels Masets agatdnt;e|r¿dmí que cond,uei* al casertu de Vhtencs.
Ens iliu?n que molts d'aquesti c<imúii'i pistés que hem andt seguint han estdt
thillorades c obertes pel,s seroeis-d'lcONA, Tal com hem dit anteñ.orrnent .hen\
p¿ssat del teneng d,e les Llicorelles del silutid a les mdrgues calcáries de l'eocén,
A la part drcta del cami podem oeure les boques d'alguns aoencoflt i coues inci-
pients.

Deitü'em l.a pisto per a seguir per un costerut camí de cdrÍo que en reto?-
§ot rccofiegut anaoa setpenteiant Ítet. sota una llnia d'alta tensió. A I'ercursionis-.
to afeccionat a la paleontologia.se li oferit una extensa zotw molt abundant en
fóssits, dels quals es troben uta gran üdrietat. Ddlt d'unt cínglera es tseien uns
eleoats pengals que semblanen.les.ruhvs d'un castellot. Anáoem entront en el
sector dels Mollons, Un cop dalt de la sena ens trobá¡em ¡an d,el Bosc del Mq-
qués de Camps.

Andrem seguint el camí per sobre ¿'altipli dei*ant rera nosfie els cultius
dek Plozi. Al poc abandofidt€m'el.camí de coro tot seguint.per un ample i erosio-
nat canú de btst, eacara més gasta actualfient pel contina pas ile les ,notos, P4s-
sdrem per sóta el curiós monólit rcquer ar.omenat la Ped¡a Llarga. Aquest és un
ilek "mollons" que han donot noqt ol Wratge. Tot seguint el camí, i més enllá de
l'ai*opluc, hauretn pogut contémplar liespectacular cinglera quasi..§ünpre Qor.-
coneguila. pek alecéiotuts a l'escalda. Altres punts notables taquest penAt-segAt
són el Prímer MoM o Molló .G¡os, el Teice¡ Molki o de la Ma¡e.de Dát, les Cres'
tes i él Ni¡et, aqu€st dsrer un ¡iltre monólit simila¡ a la Roca Llarga. En totes
aquestes Wets iagulles.roqueres hi ha un bon grapat de oíes d'escalada establer-
rcs en principi pels excursionütes iguala¿ins. Si el temps és bo hauretn pogut con-
templai les srdcils ¡ ¡ler.cioses eoolucions üries dels plnneiadors ite l'Escola de
Vol'a Vela il'Ig;ualdo, els quAs.itilitzen les con'erts d'aire ascendent que s'ori§-
nen en dqlesto cingJeru.

Soitiitt ¿le. l'tlltim bosquet traúessárem el lloc anomenot les. Forques, on
ontigomEit eren.aiustiiiats els mdlfactors sentetciats 4 ,nort. Sotd nostre oeiem Ia
Pobta de Claratnunt i a la put oposda ilel riu, ild.t ile la serra, les ruines dé l'an'
tb castell feudal. Et donl ha transconegut pq un sector de a.¿ltius i hem uribat
a la masia.ile Cal'Oalot , on línia lo marxa.

Et primer esitent que hi ha del castellot que teaim.enfront és de l'anA 978,
o sígui qub fa un miler ianys que existei*, En aquells tefips el tenne de Capella'
,heslo*naá port del domini dei castell, seüeE*nt'se molt posteriormeltt. L'd-?i'
mera notlaia-d'.un noble que qdo?tés el cognom de Claramtnt és de l'ang 1060'
qudn en afl ¿loatment es ieu la sií:noturd d'en Guillem Amat de Claro¡nunt, fiV ile
'Bernat Amat, un ilels personatges més importants ilel regnat de Ramon Beten'

Euet i. Sengo¡ det "casii Cl.ari-Montis'1 ho. et-a el 1066 .Guíllem Amat,. gennd ile
bernat Amat.' fl ttét d aquest itor* adoptd el notn de Befliat Amat de Cardono'
ja que aquest tlinatge portaa unit el títol de oescomte. Posterionnent els setryors
'debtarcinunt passarei a denominar-se Ducs de Carilotu. En el s. flIII p*suen
a ¿tenomina*sá Ducs ile Cardona i Meilinrceli¡ reunint en una sola má munió de

Cruini"t"t tEspanga i extáslssimes pbssasslons en toto 14 tució. Grfuies a la seo¿

inftui,cb,el cÁteü es tl¡-d de set eader¡ocat totabnent perles hosts de Felip V,
.tá ** ¡o foret b majoria dek del Peneilés i tArcia Malgtat les lleis desanor-
titzdores áe Menilizdbal ¿Iel'18i5, els Cardona'Medinrceli greunguere¡t cons€?'

ia, els seue dominis i cobru ilrcts.dels habitonts dels muticipis que haúien esta¿

¿" úiii iuistti¿ció, i.q¡e eier. utit'ilotzend ile municipls a l'entorn ile la Pobla

á"-éü.;"i"taá fÁ¡tota, í Stmt loan i Sant-Quintl- ile Meiliona en él Penedés,
gt¡ *bt"t es neeúen a pags i deii>rés tun Uog Ati§ que fi¡d el 1898 el Triht
;rt 'S;p;r ¿;ctá¡a sentinlia a lapor dels municipís .ilonant per.. obolides d¿finiti'
oament les iurisdiccions senyoríals,

(!SeE s€¡x 9l .lqFF€rc)

.Descripciód'0rientoció
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La Pobla és el nucli jussd que es cred a l'ombra üotectota del castelt. A,-
oui dia és un municipi que compta dt¿b uns 1,600 habítants, El nuclí priicipal
estd a 265 m. üaltitud. A més hi ha els agregats de h Pobla Vblla, les Éigueres,
Vhnncs, la Rata i el Xaró. En diferents llocs del tenne han eEtat localitzats iaci-
ments oqaeoldgics. A Sant Andreu i al Xuó han estat trobades sepultures, en el
darre¡ lloc excatsdes a la roca.

La pobtrció és agrlcota-industrid, predominant-hi en l'actioitolt fút'il l'ela-
boració del papér, eristint-hi unes quatre ittdtistries papereres.'En el segle X exis-
tien ja en la localitat alguns mohns paperc¡s. L'antic Moll de Dalt, que utilitzaoa
l'aigua de b rie¡a de Carme, és rctualment habilitat com a Mrseu de l'Aigua, A
més de l'Anoia i la Riera de Cenne hi fu en el tentu altes torrents que porten
aigua durant lhrgues temporades i que són el torrent de Castelloll, el del Fora del
Manne¡ de la Font d'en Planes, dels Cl.apers, de l'Astor, de Llobreia i el de Cal
Puiol, Al terme hi ha mQs de 40 Íonts i alguns pous abundants. Les fonts nés i-
ques én quantitat són les Ties Fonts, de la Teula, de Can Solá, de Cal Fuster de
les Figueres, de la Rata, ile Cal Ii, de Vingó i iIeI Xañ.
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i"'onGAr'[mzacl0 r DADES TECNIQ{JES DE LA rr MABI(A,,..'#

. INTEN§OGIAL PER DESGBIBCIO

Oonkol de sortida, situat al kn. I de Ia carretera de Capllades a M*rto-
'.rell. Controls: J. Blanes, P. Peléndez,T. Muela, A. Campiüo, M. Plmles i F'
',Sanmiguel.

Conhol de regularitat 1, situat aI Collet de Llangorie. Controls: X. Cap
rlet i M. Vidal Loog. Eaiecte: Lgl4 m. Horani: 44 minuts. Terme mitii: 4$56
kn/h.

Control de neutraliüació á" §iü¡at a la Cter¡ del Fité. Controlsr F. Sans,
R. Morata, I. M.n Plana, I. [Íie, P. Mo]ins i es¡nsa. t oog. traiecte 549 m.
Horari: l0 i¡inuts. Te¡me miti* 8,f06 ¡cn/h.

Control de Regularitnt 2, situat aI Coll de Mirama¡. Gontrols: |. Gudln, B.
Lozada i n. I*ozaalá, Io,ng. baiecte L.854 m. Horari: }{. minuts. Terme mi§l:
3,8Sd km/h

Gontrol de Neukalització B, BIürat a la capgalera del Barranc de QueroL
Conhol* A. Baí$ P. Coromines, S. Beig i T. Puiot Long. traiecte 1.4,34 m..
Horari: 97 minuts. T'etme miti* 8,1S km/h. :

ConUoI de Reg¡rlaritet g, sltuat al Borc d'en Guarm. Coqbols: J. Tol€da-
no i L Romeu. LoEg Eai€cte¡ l.Ifil m. Ilorari: l7 minuE. Terine rritji¡ 8,889
lrmft.'Co,nfol de Neutralització C, situat at CoU de Se¡ra Tsrdana. Cont¡ols:
I. Rome¡¡, I. Bentran, M, Ferrer;'M. Paterrq J. Plaoas i R. Muela. 1,oo& tra.
jecte,,810 m. Horari: 10 minuÉ. Tcma mi$: 4pff) kü/lL

Cmtrol de Regularitat 4, situat a la §erra del BarrancoL Coutools: R.
Mailf, D. Vidsl i J.-Caudela. Long. üaiecte I.{Sf m. Ilorari; 21 minut¡. Ter-.
me mitp; 4,glB km/t.

Co"fol de Neutralitzaeió D,,§itu¿t a la.Font deh Masets. Controls: A
. Llu¡üa, F. Sümchez, A. Usieto, M; Aregonfu M' Pl¿nss i C. Borrego. Long'

Couhol de Begutaritat 5, situat a fairo¡írrc dels .Mollons" Conüols: |.
Ferer i T. Moya. Lorg. traiecte g,8gl m. Ilorari: 42 minuB. Tsme mffi:
8,?{4 }m/tL

Control d'Arribada, sih¡at a Ia ma$a de Can Galan, de to Pobla de Cl¿-
ramr¡nt §ontrrols: I. BIan€§, P. Meléndez, M. Pümies, f. Sqnryiguel d Cam'
ISIIo,.Iv[. Bertf, t E. Castauyer. Long. traieetc: f.54E m. Horeri¡ fl] minu§ Ter-
me mi§h 47lZ km1h.

Equip de distribueió i coordinaeió de oonkols: I. Virell+ V. Carbonsll i
M,'q. Forgas.

Tancar¡mt de marx* P' §aniaume, f.L Daviu i I.;Iull¡.
Ls cnrso totalitzar¡a rrn¿ tsgit"a de 15.415 m. i eI tem¡r de ms¡r¿ era

de S&"1 hores. Afru¡unt-hi Ie ¡nuses ds &iceaos dels controli de neutraliEa.
dó, resulten un 

-total do S0f horos. La ¡it anterior caigué uu inte¡s ruint,
perü cap a h m¡tinad¿ es girl una forta wrrtads que esoomH etrs ¡úvols i
ág*cl,á terremn evitaút ¿irl relliscades als mar¡adors. El veut cu¡tinul bu-

zl
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4fl)
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75
896
971
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L7 82
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2t 8l
22M
2,9 02
f.tt 0695 9rxt 32
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82 "508S ?"0

s4 85
&5 r0
s0 eg
37.,' . UgE s8
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{f} 2s
41 14
42 t4
*Ifr
44 58
4E EI

Nom
Ramon Gómez - Baldirf Burges
Eva Gutiérrez - Joan Tor
Enric Canasoosa - foaquim Soldeyil¿
Rafael Xancó - M.r Uui,sa Domingo
Pere GÍménez - Ann¿ M.' Lantaron
Ioaquim Calix - Nuria Biosea
Daniel Oriol - Octavo Biosca
Isidre Fabregat - Fraucesc Fabregat
Vicens Tomürs - Enric Martínez
Ramon Corteü - Ioan Hernlndez
Joan Vila - Núria §aniaume
Francesc Garcia - Imma Caralt
§alvador Castellví - furtoní Lleeha
lordi Bonavenh¡ra - Iordi Sicart
Eugeni Batallfl - Encarnació Sshúa
Pere Vacetdses - Ama §ancho
Iaum* Mas - Franrecc Amoróe
]. Maseguer - R. Soldevils
Conxita Serrauo - AJbert Ib}ñez
Pilar Pedre¡á - Maouel Beato
Jordi Felip - M.' Rosa Fernl¡rdez
Iosep Vives - fricard ]oca
Meróé Borrego - laume Porta
frencesc Viñ :l'Plorenci".Vilá ':

|osep láin - Ca¡rre Calaf
Lucio Zud¡iire - Pauli Ferni,ndez
|oaquim Nogués.- Iqsep Mata .

|ordi !*té - Maritra'Milles ;

Iosee ToinAs ' Lluís niu§
Carme Checa - Miquel FernLndez
Manuel Clavel - Ioaep §edeño
Francerc §erres - Ipaquim Rol¡Ies
,fuiton Gómez - Tero*a.:Monfort
F'raucesc Pascual r M.¡ IJuisa Paeh.
Montse Vacarise§ - tr{aú¿ Canal§ '

t.' lküier Curceller :- Franc, fenades'
Pse Bueoaveoh¡r* : fosep Lftpez
Fr¡ncesc Pascual - Ignflsi PascuEI
Salvador Sans : losep:,Feurer
Domlnéc Pari.- Xavier:de Viente
Josep lr4.a PraE - fordi Bodríguez
Iqrdi P&ez - Iordi Ferrando
M¡rmI Tous . Roser Vilells
Nms Si¡ntos . Frsne€§e Cost¿
Carles Porri . Xavier Vidal .

Enti¡¡t Punt§
UEC 16

Aliaga 19
CEB 2O
UEC 2I)
UEC gI,

UEC 2ÍJ
UEC W
UEC 29
UEC gO

UEC 80
UEC 8g
UEC Sg
UEC gS

UEC 84
Folklor. 85

C. L. Ber¡s g6

Bndalone 87uEc s7
F,'M*rtin. 8?' cEC' "-87

UEC 87
C.E. GrIctu 3?

Iclri¿ e7
UEC 88

C,E. Ta¡r. 8E
CEB 88

'F, Marün 8E
UE§ 88. . uEc,, gg

C.E. Gr-AÉ.ia' S8.
F. Marün.' Sg

ACE MArr. . 4$
UEC 40
cE$ 4f)

C.L. Reus &
CEE 4I
CEB 42

Folklor. 49,
C.E. Isar, 43

C.E. Grilsia 44
UEC 45
Ie[ria #

C.L Reus #
.Folklor. 46

CEB 48

L2
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II Man<a Intersocial 09 de Marg de 197546 tl M.n ltosa Garci.a - -t'. J(avier Usóu - 
UU.Ei sanB 4t,17 77 Anna Porta - Ioan ?érez lcirie 48,rttl 57 Palmira C*pu - losep Llunell UEC I{9 52, Anton Caraltó - Ioa¡ Gasca UEC 4950 g5 Manuel Arn¿u - Carles Perales C.E. Gráci¿ 4g51 ll Ll, Calaf - N, Calaf C.E. Tarr; 5052 95 Maria Carrera - |oau Basmmpte UEC E058 45 Enric Vilches - Francesc L¿fuente CEB Elil 8g Fina Planas - Ptlar Casteióu UEC 5?,55 8t¡ Cüsar Espinosa - Aogl Costa UEC EB56 79 Euric Ruesca - Federieo Mard lclria 5457 8l §auti Zamora - Manuel Lépez CEB 5658 4l M.' Teresa §abeté - Ramon Pabregat LIEC W59 87 Gabriel Bohigas - Eruic Morat¿ Iclria E700 18 Lluís Grlcia - M." Aogels Vale,ntí FoIIdor. Ell61 44 losep Marin - l. Corrpany CEB á982 &9 Anna Cal¡ré - Francrsc Be¿to CEC 60e! tS |ordi Arcalis - Toni Slnchez F. Martt 6IM 53 Manuel Tonerrts - Maria Calvo lclrta 6l65 á5 Montse Ribas - Miquel Cuatrecases C.N. Igualada 6666 12 Joan Piella - faurne Dr¡ran - CEB , G8'ff? 70 Miquel Bonet - Iluls Almiratl lclria 6808 56 I I. §ala - I. I. V,eio cEB 696g 75 Joan M." Corpas - Vlctor álvé lcürifl n1A trZ ]oan Puig - Ltuls Gómez (rEC ?B7L 16 Pere Boseh - Yicens Rigol UEC Tg79, I Jordf Corrpanys - And¡zu Zurit¿r CEB g8

78 dg ]aume Caba[é - MonEe Lludh F. Mart 8574 88 foaquim Frigols - Sergl §ilvestre UEC 8575 fr M. Esuiguren - f. Arimont CEB S876 40 Jor"f¡ Alonso - iJtuse Muñoz dC.E. Maü 90.TI 80 Albert §ancho - I. Iorü Casado C.L. Reus g0
78 54 Josep Estwe - Salvador Tomüs Gir¡m. B. gT
W 47 Montse Cabré - Iosep M.* Romero CEC gB
80 17 A. Zanoru - M. Plad CEB gS

6f 6 Jorü Fe¡ret - Dolors Canela C.E. Tar¡. lll
ENTITATS
l.' UNIO EXCUR$ONI§TA CATALUMA 58 puntsILT CENTRE EXCURSIOIVT§TA DE BADALONA 9I "8." §ECCIO EXCUNS. DEL FOMENT MANTINENC 114 }'

4." CLUB E)(CURSIONISTA DE GRACIA Ug D

f;," CENTIE DE LECITITRA DE ñEUS t?Ít, D

6." AGRUP. CULT. FOLKI,OAICA DE BARCELONA TZ8 N

7"T AGRUPACIO EXCURSTONISTSA ICAnIA 185 »

6." CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA Ig5 D

9." CEITTTRE EXCUR§IONISTA DE TARNAGONA I.99 ¡
Vilanov¿ i la Cettni, 24 d'Abril de lgZE
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