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A.E. TALAIA
)ory Mama social d' orientació i Regularitat per Descripció

X Mama Intersocial l3 de Marg de 1983

Ua volen fer sabar qua sI ptopet dia 13 d¡ lterg eg celabrar]
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Lá tiaotciona] ou¡la d'o¡1entacl6 per descrlpcld a ol¡¡ac ds ]'Agtg
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üacló Excureionista TALAIA de Uilanoue L la Gettrú.t
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REGLAMENT

DISPOSICIOtrS VARIES

EI naL teBoa no serl obstacle per Ia celebració -de Ia proba, Ia qual no
áUstantr-póArl-ee"er alt€neda ler lrOrgenltzacló i.suepeea per acorrcl :
áá1" aCíeáÁii ae les entltats iartlclpáEts convocate pel Jurat de Sortl
da.

Els prticlpants hauran de tenir cobert eL rlsc draccident o de clar¡re a
tárc6rs amb-lrasseguranga traeitaala per }a F.E.E.C.

fualsevol cas no prevlst ea aquest regl?ment serA reeol! ?eggn? pgrto-
{uf pe} Jurat de Sortlila, eI Classlflcador o eI Conité Catalá ale Uarxes.

EL present r.eclament ha estat aprobat pe). Conité Catat} ile.Marxee, en
2 dé febrer dél 1983, 1 e§tablert dracorcl anb Les nolTes vlgents de Ia
FENERACIO'IENTITA1S EXCUNSIONI§TES DE CAIAI,I'!üA.



ORGANIIZACIO

!''AGFUPACfO EICIIRSIONISIA TAIJAIA organitze Ie X Dila¡xa atrOrientacLó
per Descrlpqtó. 1 §Y lla¡xa Soctal
INSCRIPCIONS

Podran partlcipar a Ia Ma¡xa tots els af1llats a eBtltats feclerades
que posáeelxln-1a lliceacla fetleratl.r¡a-vlgeut, ?-paTlir dels 12
ánye-dreclat. T,es lnecrlpcions dels equlpe, constltuite per 999"-p"g
soñes representants tle l-a matelxa entltat, es -poclrdn f-er a IiA.E.
Talala. óarrer ilel Couerg, 4,.Vl1anova 1 ia Geltnf, tel: 893.12,51,
del dlá 18 de febrer aI 12 cle uarg dle lee 20 e Lee 22 t7.
H1 podran partlcipar tanbé els soóle de lrentltat quo no hagin prea
part a }a Conlssló Orgenitzadora.
EI sortelg per eetablir ltordre ttels equf.pe tlndrü 11oo a l'AtE. 49.lala el dia-12 tle narg de 1983 e les 2O b, en presencla dele delegáts
d'entltats excurelonlátes que vulguln asslstlr-bl.
SORTIDA

Es clonará a IJA LtrrACIrÍA.
Es comenga¡:a a clonar Ia eortlcla dele equlps a les 8-deL uat1. tot e-
qulp que-es presentl qn retatd eere incloe aI gnrp clrequlps que tle-
ieralnl I t organltzecld.
EQUIPS

Tots els ma¡xadorg hauran tle tlur notxÍIle I eI dietütiu d'lilentifl-
cacl§ que 11 correspongul. UB cop fornalltzadE Itl-nscrlpclo, nonCs-
podr} Canvlar-se un component de lrequlP abeDE de Ia eeva sortiale I
prevla comunicacló a ltorganltzacló 1 acceptacio per l¡art-draquesta.
Caila entitat partlclpant anonenarü un delegat e! qual eer¿ l-rrlnice
persona facultada per tractar a¡ob ltorganltzacló.
DoCI]MENfACIO

El dia 12 ile narg a les 20 h. es llfurarl als delegats de oada entl-
tat la documentacló I eLs distlntiue dttdentificacló coresponents a
lIurs equips. lbnbe es pot recollir a Ia sortlila.
La documentació consistirü¡
1.- En eilg fulls descrlptius per anar de Ia sortl-da aI prlmer con-

trol-. En aqueat control es donaran e1s ful-Ls per anar al següent
1 alxl succeslvament.

2.- Els fulls de nrta per anotar el pas pels controls.

3.- Els reglaments

Ln etrs fulls alescriptluB ja ve indicat eI temps de parada en el"s con-
trols f .Iee nitJanes a segulr'en cada tra^o, alxl com tenbe ei hl ha al
gua o no.
PAMDES

Per aI ttescans dels nancadors es concediraa quatre parades obllgatorles
que seran a rao der

- Una parada de 3O nlnuts

- 0res parades cle 15 ainuts
A tots e1s controls sense neutralltzacló es conceilelx un ninut cle neu-
traLltzacló per co¡Dpensar Ia perclua de tenps en Ia narcacla dthorarle.
Dn cap cas es concedlran neut¡:alitzacions de carücter partlcular; sl
calla per Ia bona marxa de lrorganltzacio L'entltat organitzailora es -
resen¡a el dret dralterar les ja previstes.



-'-
COIÍTROIS

ti haurü u¡s controle per anotar I'hora de pas dels equlps. A més cle
l-a gortlda l ale I'arrlbada hi- hauzü uns controls gu-e e§taran dlescrLts
en 91 firll corresponent, i alraltreg lremplaganent dels qual-s no. es alo-
na¡i a coneirer fLne que §lgui acabadla Ia pro\ra.
llo aranotarl lthora a lfequip gue no estlgul complert.
EIs controlg ee tancalBn transcorreguts 3O ninuts des de l'hora en que
ltorganltzactó he cal-cul-et ha.de passar-bl eI clarrer equlp.
PENA¡IIZACIOIÍ§

Cada nlnut dlraveDgñment o tle r-etard entre lrhorarl efectuat per lre-
quip 1 lroflclal és penalltzar§ dE Ia forma següent:-

- Arrlbaala i controls cle aeutral Llzac]¿i¿ 1 punt
- Oontrols cle regularltat: .1 ¡lunt

Controls de paá: 2O punts per cada control omeg

PUNTTIACIO

La ¡nrntuacló de cada egulp resulterA de Ia suma de les penalitzacions
deseriteE en lrapartat anterior.
DESCA¡IFICACIOtrS

Serü notlu dle degoaLlflcacló¡

1.- Efectr¡ar enotaclons o eaDenes el fi¡Il de ruta.
i'

2,- Alterar la conpoalclo de ltequlP tlur"aat Ia marna.

3.- No paEsar per totj elecoatrolg Eogot¡s lror.clre establert
per I torgailtzacLú

4.- Efectuar eI r€coregut tte Ia mazxa, total o parclal, abans
cle Ia sortlila ofLcial ate lrequlp.

5.- Lrequlp que canvll de 1}oc o auagul les marngues exlstents en- eI r€corregut cte Ia ma!lf8.

6.- Ifo portar motrLl-La tlurant tot o part de)- reco:regut.

7.- Portar obJeetes sorollosog gue puguln molestar al§ altres
partlclpants.

8.- Endarrerlr-se mes de 3O nlautg en relacld a lrhorarl oflctal
ea qualsevol ttels controIg.

CTJASSIFICACIO

Hf haurA ties clesslftc:rciongr

- Una cle gene::al per equlps folanie.
- Una pele equipg cle lrentltet
- IIna per entltets, aquesta nomeE l€s entltats foranles.

tra claeslflcaclo general e,estafurü pel total de ¡uats oarregats
a cadla qulp 1 de meaor a naJor. ^

&r cas. dlf€mpat classifioarl nlIIor¡
- f,requlp añb na¡or noabre tle controle realltzets asb eI ten§s exacte.
- I¡tequlp que tingul mes aproxlnaclonE dtun minut.
- Itegulp que, segulat eI orlterl exposat al-e dos apartats nnterloler

tlngul neg dlferencles de 2, l, etc... nlnuts.

Per Ia classlflcació per entitata es totslltzaran ela ¡nrnts aconse-
gulte pels sgus tr€s equips ulllor-s claseificats.
XI crlterl cle claeslflcacLó serü eI Eatelx de Ia classiflcaclo gene-
ral per equLpe.



La classiflcacio sera donada a conelxer. un cop acabada Ia marxa 1
posacla en coneixement cle tots e1s equlps i entitats parti.cioante,
que dlsposaran clruna hora ale tempB lrer presentar qual-sev6] ¡gslnnr¡
ó1o sobi.e Ia uateixa¡ paes&t aquést-tenps es donalü per bona 1 del
fü1tiva.

JlIRAl DE SORIIDA I ARRIBADA

Aguest Jurat serÉ convooat abans de sortlr e} pd.ner equlp partLc!
pant, I aI final de la proba.
Eetar¿ conpost pers
Dos ne¡nbres Oel--Contté CataLá de Marxee. Dos menbr€s cle LrentLtat
organltzaclora, un-representant de lrentltat aab nes equips tnscrfts.
Aquest Jurat podrü decicllr sobre qualsevol contmtempo que pugul es-
alevenÍr a Ia sortltla o a ltarrlbade. I alevant tle Ia posstbllltat de
suspendre Ie proba, oonvocarü obtigatorlauent uas reunio cle delegats
cle Ies entltats pa.rtlcioante, Ja slgu1 per decislo deJ- propl Jurat o
bé a petlcló de 1'entltat organltzadora.

JUNAE qIJASSIFICAION

S. conpondran eI Preelalent f eIe nenb¡iies gue tt€sLgnl de1 Conlte Cata-
1Ü de l{arxes, tres membree de L'entitat orgatritzaclora l eI delegat de
cada una cle les entitats partlcilEnts. 

,.h

Aguest üurat es reu¡lrü el Dateix 11oo de fta\rlbaaa, un cop passacla
lrbora de t€Bps doaaile per preaentar Ies reohhacioas e1s equLps.
En cas d'e¡pat, en les votaclons que ¡n¡gui.n.t*lLr IIoc, eI vot que
baurü otorgat eI hesldent del Coulté -uatalá üe ltratlces, o repr€sen-
tants per eLI enouenate, ee conslderart detelmlaDt
Lrentiiat organitzadora'tr€Eeterf a cada entltat particlpa,nt Ia co-
pla de Ia cIássificacio dlntre dels 15 dles següente a} dla de Ia cg
iebracló de la Marze.

HORA.RT OFICIJIT

Serü fet ¡nrbltc 10 mlnuts cleepree de I'arrlbaila tlel darrer equip.
Un cop com¡¡lcat no gerü edmesa cap reclanacio sobre lrhor"ari cle
pas pela controlg.

RECEá¡IACIO¡fS

A l'arrlbada hi haurl un llibre de reclanaclons a dlepostlo tlela
equLps, I{onég serAn conelalerad€s valldes 1es recla.Eaclons que éB fa-
cl¡ óongtar en aquest IIlbre I eI plag, tal com es dlu a lraPartat
CLASSIIICACIO, pér prbsentar-Iee ser¿ flns t hora deepres de que le
olasslflcaclo slgul donada a conelxer.

Í,IN'R¡üENT DE PREMI§

Al.uatel.x dia de la calebracló tte Ia Marxar un cop paesat eI p1a9
tle preeentar reclauaoloDs 1 gL nrhi lranr' aiuegtee resoltes, aI na-
telx }Ioc de l-rsrrlbaala.

Tot eqü1p o entitat quo rro ee quecll al llluraneat ale premls no so
Ll tráoeierü eI nateü. I estara.a a Ia eeva dlsposlcio a Ia aoetre
entltat fins 15 dles dáspree tlel dta dle Ia celebracLo tle Ia ![a¡re.

ET, COUITE ORGAIITZADOR

IrITANOVA I LA GELfmr, UAR9 1983









A'8. TAJ,AIA Secció de Muntanya

X. MAR:KA D.TORTENTACIO PER DESCRIPCIO

XXV MARXA SOCIAL

Comarques: Anoia i Alt Camp 1 3 de marq de 1 983

De }a Sortida al Control C

La Marxa s'inicia en una Placeta prop de Ia caruetera; ens hi dirigim, ta
travessem i agafem un trencall que ,nena a torrebusgueta.

Deixem a 1a dreta uns ántics rentadors públics, un xalet i horts, al final
dels quals hi ha un gran dip0sit i un pont-aqüeducte, que haurem de ressegruir.

Continuem per un coruiol vorejat, en principi, d,e marges; després es van al-
ternant horts i basses. Paral.}el a} nostre camf discorre un rec d'aigua.

S'acaba lralta paret i trobem una gran bassa de forma irregular, gü€ deixem
a ltesguema. EL camí fa un revolt; segruim en direcció a 1a dreta. E1 canf es
devé anple i herb6s; i davalla. A lresquerra tsrin encara una paret, a:.a drE
ta horts i basses, aíxf com una panorámica general de 1a població,

A lresque?ra serns ajuntará un caml; nosaltres segruirem 1a mateixa direcció
gue portávern, tot baixant.

A les envistes drun grup de masies i molt a prop druna alzina, deixen e1 ca
mf de ca.rro i agafem un corriolet que s'enfila vora e} marge que tenim a l'e§
guerra. Lralzina ens queda a má dreta. Continuem tct segi'uit per un caml de cE
rro. A l'esquerra tenim encara eI marge i a la dreta un xalet. Ens trobem e¡t-
una zona semi-urbanitzada, on veiem cases en construcció i dtaltres acabades.

Fem cap a 1a corba drun caml que baixa del turó. Seguim aquest camf, en seg
tit descendent, verls ]a zona de La u:rbanització. En aruibar-hi agafem a lres-
querra un esb6s de carer, vorejat de pals de formigó i de fusta. Davant nos-
tre, una planura de camps de conreu i, a 1a dreta, més 11uny, 1a retallada se
rra de Miral1es.

L'incipient camf finalitza en un rasot, que travessem. continuem per una pis
ta en direcció a ltesquer!á. Lá pista srallunya del rasot i discorre entre
cantps cultivats. Trobem una bifurcaci6 i agafem 1a branca dreta, 1a qual torna
a bifurcar als pocs metres i continuen, aquesta vegada, per lresquerra.

Ens queden uns canps a 1a dreta i un esclarissat bosquet a lfesquerra. E1 cg
nl bifr¡rca novament i agafem el trencall dret. A banda i band,a veiem uns petits
arbres. A1 cap de poc, travessem un rasot on normalment circula un petit do1}
draigua. Lresguerra del camf está coberta de jonqueres.

Anem en direcci6 a una casa afllada, damunt Ia porta de 1a qual, una placa
ens indica e1 ncm dels propietaris i lrany de construcció.Hi passem a frec i
ta deixem a 1a dreta. Ara, e1 rec d'aigiua, gue s'ha fet visible a1 marxador,
discome pe1 nateix camf gue es va segruint, vorejat de camps con eats.

Eambé a 1a dreta deixarem una caseta d.e pedra. El ca¡nf s'ha fet herbós, suag
¡nent pujador i fa cap a un altre camf, tlansversal., que segruirem a lfesguema,
sempre pujant.

Ens adrecem a uns cossos d'edifici gue corresponen a una masia de nuntanya;
q.uan hi som a prúp deixem eI canf Í, fent un revoLt, ascendim per un altre gue
ens hi porta. Passem entrerrig dfaquests, deixem enrera els antics corrals i s9
guim per un herb6s caml. Ens va quedant la masia a I'esquerra.

Voregem uns camps de conreu; un cop deixats,a$¡ests a ltesguerra, e1 ca¡nl es
fa pedregós, gira a }a dreta i puja; més er¡davant planeja. A ltesquerra tezrim
bosc, a la dreta espaiádes oliveres. IJferuga processionária va fent estralls
en aguests paratges, cosa que comPlovarem aI l-]arg de 1a cüISá.

Passat el sector droliveres el camf segrueix planejant, ara entremig de bosc.
A lresguerra se'ns ajunta un camf que baixa de 1a muntapya. l,a pisq 1a
qual l.ritinerari segiueix una bona e§tona, és bal"*ffi*, I

H'§fl



Deixarem, a ltesguerra, un sender nalpasal que sren-fiiá Cap 3 }a muntanya.
Seguin planejant. MÉs endavant, trcbareu un6 doble derivacj"é 'le camins que con
flueixen en ltinici d'un fons a 1a dreta. ElLs deixaren ta$lbá i continuarem pla
aejant fins a fer cap a un co11et cn hi ha Siversitat de camins. Arribats que
hi som, segruim el més fressat, á ]'esquerra. Trobarem alti'es branques més con-
fuses a ambdós costats, de 1es qué presci-r¡di-rem.

Passat e1 col1et e1 camf baixa lleugera*aent i planeja. Pocs,netres més en1}á
trobem una trifurcació; agafem ]a branca c@rral. E1 sender esdevé de mica en
nica malmés i de terra rogenca. Ens anen atansant a unes rufnes; ProP d'el1es
e¡. camf bifurca. Agafem la branca dreta i hi passem a ran, ient cap de segiuida
a una crull1a de pis pedregós. Segnrin la br¿nca dreta, que ás caml de carro.

AlS pocs metres deixarem un rasot a lte34ú.erca. Quan e1 c:ní descriu un amPli
revolt el deixarem i continuarem per un corriolet, a ia dreta, entremig de1
t'osc. Tot segruit el canl bifurca i es -fe u.n xic confils; segu.i-rem Ia branca d.re
tá, parant esment en els senyals de liOrgani-tzació.

Farem cap a la part superior druna rbáilwadá,,:i-nglera, ryiol.t coneguda per 1a
llegenda popular. (Es interessant donar' üv.14 : ll-ambregada). A la dreta podem
veure algiunes masies i grans extensio.ris de ur¡lt:-us, verd§ i- rogencs, tancats
pel teIó de fons de Ia retallada semalada.

Ens4>altem de ltestiñba11 i continueln sobre camf de roc¡' fixant-nos semPre
en e1s senyals de pintura. Travessem un rasot de pis rccós i- ccniínuem pujant,
seguint ua corriol herbós i conffis. Més endavant travessen uri altre rasot,
aquest, pero, de terra. Seguim pujant. Anlren trobant algun corriol a dreta i
esguerra peró en prescindirem, fent eas ioomtás dels senyais de pintura. Troba-
r"em petites basses en les quals neix aigua i. rambé veurerx,tuantitat de jonqug
res. E1 corriol continua essent herbós i pujador.

Fem cap a un altre corriol, transversai, bastant r,.és f,ressat, que segnrirem
en direcció a ]a dreta. A mesura que pugefi, el caml steixarr¡rla gradualment i
es trans§orma en camf de carro en les imm¿dlacions d'un Co¡.Iet. Seguirem ague*
ample camf , que bai.xa uns moments i després planeja. Trobern rcé§ endavant una
brfurcació; agafem 1a branca dreta, nés ptaflera i marcada.

Amíbem a una ampla pista gue puja, la qual travessargü i Oeixarem ¿ l'esgue
{,ra, continuant nosaltres per un altre eaüd-, no tan amp1g cofi ague.tla, baixant
en suau pendent, en principi, i després pi¿mg¡ant. Al poc terps é1 caml esdevé
coryÍoIr passa errtremi.g de bosc, va davel-iavrt'i E$ cor¡vterteix e$ ragoi d'aiglte
oiuvials.

Desemboquem a una abandonada i a:t,pla FL$ta de \6,ünf.lt!a, Qüe §€gr.[,i.m err sentit
-.escendent, fins a empalmar amb un camÍ d¿ ¿&Yro, gu€ pu.j¿ l[eugeramenr i pla-
r:eja de seguida. Més endavant, se rns ajrlvrta A I'esquerra e]$ ¿[tr'e 6amí que bai
xa de Ia muntanya.

Segi'ueix f itiíerari per caml gue ara e§w,¿i t¡aixador. Tro§ptti, altra vegada a

I'esquerra, urra pista de muntanya, que tAr¡tDé deixarem. Ei- can':l que segi'uim és
pe&regós i de pendent bastant p?onunciaf, $:ntre baixem pcdem veure, a través
dels pins, una masj.a de notables propo-fcions: {ue té adossada una bonica caPs..
lLa románica. A llesquerra del caml ,vei.e.ttr uns grans blocs de roca cafcária.

Després de travessar un rasot, el canl Fa cap a uns canps de,conreu; hi Pqa
sem a través per caml herbós. A la dreta destaca la masi.a abans esmentada.
Iravessat un priner canp, eI caml desemboca. & una cruilt$ am, rma¡.C a prop dru-

::.:::::.Tlili:.::.:::::.::.:::::::.::.::Y:::::lil:..;...!.,¡..................
:

L,e Ia Soltiüa El epucr<.il ,{: 4,B5tl knih.
üe.L controt A'ai erntrol E: 4,788 kn/n'
üel controi I 6ri ce&t{(el. C: 4,724 *m/b.
ijescans: 3C m.Lnu. f s .
Hi ha aigrua.

t bis 83



A.E. TALAIA Secció de !{unta¡¡ya
X T,ÍAR'(A DTORIEITTACIO PER DESCRTPCTO

XXV MARKA,SOCIAL

Comarques: Anoia i Alt Camp

Control. E

13 de narg de 1983

Del Control. C al
Sortint de1 control seguim el camf com si anéssinr a la masia propera. Abaas

dra¡ribar-hi trobarem una'trifurcaci6 de camins i agafarem la branca esquerra,
Ere puja. ALERTA! Passats gairebé r'ns 1OO ¡a. després de 1a masia, tot just e¡1
finalitzar uns,narges de terra erosionats, veurem a I'esquema del caml , dos
Peti.ts blocs d.e pedra. Aquf caldrá deixar el camf i seguir un esborrat corrioi,
a lresquema, herb6s i lleugerament áscendent. Trobaren senyals de pintura.

Tot pujant éeixarem altres corriolets secr¡ndaris, mirant de no perdre de vis-
ta els colors de ltorganització. El camf es fam6s clar uns moments, pemetent-
nos de veure,a Ia dreta, una extensi6 de terrenys de cultiu; després es torna
a endinsar en eI bosc i, á lrinstant, puja en dretr¡ra cap a lresquerra.

Aribem a una zona de blocs d.e pedra calcária, punt culmiaatrt de 1a sema.
Continuem pujant i fen cap á una planura, curulla de coscons, entremig dels
grals eI camf., sempre senyalitzat, va serpentejant.

E1. corriol travessa un torrentet, lloc de desgruás de tota aguesta zona semi-
esteplria. Passen a través drun sectol on stha fet tala de bosc, e1 brancatge
procedent de 1a qual obstaculitza a estones eI camf.

Desemboquem a una cla::iana d.eI bosc, on srini-cia una pista forestaL de la
Eral distingim, en principi, tan sols les roderes. Lranem seguint i veiem que
serns fa ja de}.'tot definida en e1 pl:¡rt on t¡xa aLtra pista ens ve per l,esqug
rra. Continuem en 1a &i:lecció que pottavem i amibem a un antic camp de conreu,
travessant e1 qual enllacem amb r.¡n altre carnf-pista, que seguirem a 1a dreta.

Anem planejant enti"e zona semi-estepalia, A1 cap d'uns moments serns ajunta
a Ia dreta, u.na altra pista. Passada una estoneta travessem un torrent, molt
planer, g1¡e ens queda. per uns momeats a má dreta. Ara comence¡ a veure, a lreg
quera, zones cultiivades. AI moment dfentrar en un bosquet ens ve per lresque-
rira una pista.

Hem deixat enrera la zona semi-estepária. El camf tlanscome a?a entreíÉg de
Pitls. Més endavant, deixem a l'esquerra un camf que mena a uns conreus. Quan el
bosc comsr§a a clarejar, trobem un altre camf a lfesquera. Als pocs metres, te
nin a ltesguerra utns camPs de cultiu; e1s anem vorejant durant una estoneta.
Serns ajunta, per 1a dreta, una pista ampla i plana, pnocedent de Les i¡n¡nedia-
cions del basanent druna torre dtalta tensi6 en construcci6.

Continuem vorejant u¿a bona estona els camps de crrltiu, gu€ ens queden a lres
fluerra, situats er una planura que queda tancada per una petita serra on desta-
ca el trau dtuna ensulsiada geol0gica. A l'e¡ctrem dfr.¡n d.e1s camps podem distin-
giruna cabana de pedra, eonfosa gairebé amb eI terreny.

A les envistes d.runa casa troben wra cruflla de camins; agafarem e} trencall
d:ret, que puja. E1 carnf retomba. Passem a prop de les rufnes d,un .edifici medle
vaI. Deixem el canf i anem cap als mqnts d.e runa, seguint ¡Rgrgues áe pintura. -

Passem a través drr¡na zona recentnent excavada, antic conñ¡ent. Se surt a una
ex¡»lanada situada als dameres de Ia masia de la qual havGem fet nenci6 abans.
Segiuim e1 camf degrudament senyalitzat i desenboErem a uq attrer {ue voreja di-

llllll:li::::::.:::.T:::.::.:::.::.::.::::::.::.:::::11:.............,...
Del ControL C al contrúl D : 31940 kq/h.
De1 control D al control E z'4t21? ]cftftr.
Descans: 15 minuts.
lfi ha aigtra.
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Conarques: Anoia i A1t Camp

Control G

1 3 de narg de 1 983

Del ControL E a1

Sortim d.el control deixant eI gran mas a la dreta. Als poe metres e1 camf bi
furca¡ agafem la-branca esquerra, de pis herbós i passen a frec drun pou mediE
va1.'81 deixem a la dreta i continuem, segiuint camf de pedra esglaonat.

Amibem a 1a vora dtuna pista nolt fressada; sense entrar-hi, continuarem
per uaa b¡ranca lateral que sern desprén, en direcció a ltesquerra, Fem cap, afu(í,
a un entreforc de camins que forma una placeta a Ia dreta, amb mú1tip1es pedres
semblant a taules i cadires.

E¡ns adreceqr a la branca situada més a I'esquerla, nolt anpla i de moment p1a-
nera. A1 poc tenps eI camf esdevé herbós i contorneja uns camps de con¡eu. Més
endavant veiem, mig colgat, utl tub de pIástic. Acabat e1 tub, e1 caml bifurca
i coatinuem pel dret, en eI nateix sentit que venfem. EI camf continua esse¡rt.
herbós.

e fu'vi.sta altra vegada del tub de plástic, d,eixarenr a lresquerra un caml
que va per un forüIet, continualrt nosaltres ascendint i para1.le1s a1 canó, e1
gual serns a¡ri¡á després a Ia dreta i no tornarem a veurefl més. Anem pujant
enruig de .girans mates de boix. EI fondalet pel qual tlanscorre la marxa queda
ta¡xcat a} fons pe? una gi:ran massa noquela

Arsib@ a una entiga feixa de con:neus on hi ha un solitari pa1 de conducsj.ó
sense filanents.'Ens.hi adrecem, el deixem a Ia dreta i continuem per camf trer.
b6s, segrr¡int 1es'rodües dfun caml de car:ro. Aguest retomba i, pocs metres méa
endavant, aneu alerta ! A prop drun clot gue tenim a la dreta, deixarem e1 carf
que segufem i tqencarem per un corriol, també a la dreta, muntanya amwt.

Travessarem un.,sector de seaderons confusos. Caldrárdoncs, anar amb compte i
no sepa?ar-se dels senyals de lrorganitzaci6.

Amibem a una placeta, antigament una carbonera, }a qual travessarem i conti
nr¡arem pel sende::ó he:rb6s, paisada una zona de brancatge talat, e1 corrior es]
transforma en caml carreter i fa cap a un fondet on trobem un altre camfrque
segrri.rem, per la'dreta, pujant.

üns metres més endavant, troben lrinici d.runa pista de muntanya, que segui-
rem, girant a lresquer:la. El caml continua pujant.

Lrample camf es va enlairant uns monents i baixa després sobtadament i p1.a-
r¡eja. l,a panorám:ica se'ns eixanpla i ens deixa veure el trau acinglerat de 1a
-serla de Miral1es. Una mica més a lresguerra, les muntarryes que tanquen eI clcs
de §ant Magf de Brufaganya. E} camf discorre .€lanquejat de blanques pedres cal
cá¡ries, tfpiq.ues de les zottes cárstiques.

Amibem a una cruflla; agafem 1a branca dreta, ,que és la més ernpinada. A1s
poes met"es Ia deixarem i seguirem marxant per uí corriol, á ltesqireffa, -forga
ample, a banda i banda de1 qual hi ha espessa arbred.a. Andm ascenüint, segir.rint
sempre eI camf nés marcat, sense fer cas de branques que,trobem a dreta i es-
queria.

Desemboquem altre cop al mateix camf-pista dtabans.:Et segiuim en dlrecció a
1-resquerra. Uns metres més entlá, en el punt on d'inicia un rasot, caldrá dei-
*"r él canl i er¡dinsar-nos, per lresguerra, en un herbós i confús comio], que
passa ran druna zona de pechmscall. Deixem aquest pedram a lresquerra i conti-
nuen pujant, bosc aflru¡tt, p:rescindint, com altres vegades, de senderons,nés 9
meays fressatsr g1r€ trobem a banda i banda del camf.

Et corriol fn¡e segfuim úibuixa una forta zíga-zaga i continua amunt. Després
dthaver pqiat u¡ra eston"r 

_1, 
camf es fa plaaen i baixa uaa trica.
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Fem caP a }a vaII que remuntavem, que ara sreixampla, deixant-nQs veure fei-
xes draritics cultius. Travessem una d'aquestes féixes i a¡rem a soltti" a un ca-
ml-pistá, flu€ seguim eA direcció a lresguerra, en sentit ascendent. A lresgue-
rra' comencen a veure feixes t¡eballades. Per danu¡rt seu destaquen lurs gnossos
penyots calca¡is.

Poc abans que eI camf inici! una furpfia corba, eI deixarem i ens dirigirem a
unes grans mates de joncs, gü€ amaguen una bassa draigua cla:ra on aboca una
condr¡cci6 .d,e cabdal bastant conside:rable.

ContoÍIegen 1a bassa i enllacem amb un corriol flue va pujant suaument. Ens
queda bosc a la dreta i, a lresguerra, podem veure encara algiuna feixa conreada.

Desemboqusn moLt aviat a un camf+pistár que segruirem a 1'esquerra, i ascen-
dim i Planegeril aritre el bósc. Enfront nostre tenim una cinglera de pedra esber-
}ad,a, daLt de 1a gual destaca una torre met'&-Iica en eonstrucció. A ltesquera,
aquesta mateixa qlngle:na adqtrireix unes proporcions més notables. Hi podem dis
tingir unes balmds i algiuna eova mig amagada,

E1 caml ha pujat un moment i to:rna a planejar. frnrnediatament després de des-
criure un marcat retomb, qr¡e saLvq un fondal-et, e} deixem i agafem un senderó,
a Ia dreta, que continua pujant. F'em cap tot seguit altra vegada a Ia pista,
que segiuim en direceió a la dreta, encara en sentit ascendent.

Atrib€m a una. explanada on hi ha una p}antaciQ de pins joves. En aguest Pi¡nt
veurem dues branques de camins a lresquerra; una pista }a deixarem estar 1 a9.3
farem un co:rrioI, una ¡pica difús, §Jue segueix quasi Pat?al.lel a1 qamf .

El couiol es transforma després sr camf de camo-i va ascendint. Abáns drini
ciar-se un bosquet, trobarern una bifr¡rcació, a Ia dreta, que deixarem.

Ara tenim altra vegada enfront nostre, molt ¡nés a prop ja, Ia torre metátlca
que véien abans. A 1á dreta, una gBan zona de roca calcá:ria fragrmentada. Ens
anen atansaflt a la tome, al peu de Ia qual veiem una casa recentment construf
da. Passem per sota. una lfnia de conunicacións. i travessem tot segruit una pis-
ta que porta a la casa esmentada' deixant aquesta a lresguerra.

Contiauem pujant per herb6s i esbor:radls corriol, fins arribar a r.¡¡a fita
geodésica, vora de 1a qual hi ha el control de regrularitat, 1loc aquest, mi.ra-
dor n4trr:laL des dron podem contemplar, si e1 dia és clar, una extensa i bonica
panorimica.

t t a . a a a a a o a a a a a a a a a t a r a a a . a 
:.a 

. : a a a a a . a f ¡ o o i ¡ a a a . a r a. t ! a . . a a . a . a a a a a a . a a a a a . a . . .

DeI control E aI cont¡ol F 3 4,OO7 ir¡|y']n.
De1 contiol F aI control G : 31 833 }¡ar/\l.
Descans: 15 minuts.'t{o hi ha aignra.
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DIORIENTACIO PER DESCRIPCIO

)Off },fARXA SOCIAL

comarques: Anoia i Alt CamP

Control I

13 de marg de 1983

Del Cor¡trol G al
Sortim deI control segruint un co¡riol descendent, senyalitzat. Enfront ma-

teix de dos arbres amb indicadors de vedat de caga, enllacem amb un altne co
rriol, a Ia pa:rt esguema, cobert de pinassa, que baixa amb pendent acusat.

Moments després ens triobem davant drun turór prop del qual ja veiem zones
de conreu. Art€ñ segrui.nt pel senderó senyalitzat que ens menará als fonaments
drun antic poblat ibéric; hi passem a frec

Desemboquem a un ampli caml-pista, que segruirem en sentit descendent, a la
dreta. Es van dlternant boscos i sembrats.

En amibar a lrinici druns camPs de conreu, s€'ns ajunta, á lresquerra, un
altre camf-pista, e1 qual seguirem, en sentit descendent, vorejant dits con-
reus.. Més 1lunyr á 1á dreta, poden veule un edifici arulnat i un tros de ca.
mf caryeEer.

Finalitzats els conreus ens endinsem novarrient aI bosc. Quan hi entrern obser

Passem per una clariana de bosc, travessada per un caml; nosaltres.continuqt
en la mateixa úirecció que portavem. Aseendim molt suaument, fem un retonb i
planegem. A continuaci6 deixen una bra¡rca'de ca¡rf, bastant ampla, a 1a dreta,
Més endavant en deixem una altrard l'esquerra.

Comencem a baixar nolt lleugerament. Uns metres més endavant, deixem un aI-
tre trencall a lresquerra. Travessen Itinici drun rasot, Ere deixem a lfes-
querra. AI poc temps veiem una cla:riana plena dri¡n¡mrndfcies i fem cap tot se-
giuit a una ampla pista, que és a lrensems sender de gran recorregrut(senyal
blanca-roja); 1a segnrirem, a lresguerra, baixant.

Sense fer cas dralgr¿n trencall secundari, seguim lritinerari i desenboquem
a una ampla clariana i segruidament a una caretera enquitranada, la qual tra
vesdarem, passant a prop dfuna fita quilométrica. Inmediatament agafarem, a
la dreta, un herb6s camf de camo, esborrat gairebé per la vegetaci6.

Anem caminant per zona de bosc, coscons i boixos. A1 cap druna estona setns
ajunta un camf-pista a lresquerrpa. Tot segiuit empalmem amb un altre, que se-
guim en direcci6 a lresquerra, i pocs metres més enIlá, en trobem un tercer,
que també segruim a l€esquerra.

El canf descriu un retomb. Podem veure, a la dreta, a través dels pins, uns
grans penyots. EI caml planeja i baixa amb suavitat. trobarem algunes claria-
nes de bosc i inicis de camins dels quals no cal fer cas. Anirem pel més freg
sat, gue continua essent a¡np1e, de pendent no gaire fort i bastant herbós. -

Lritiner¡ri va transcorrent pe1 1,1om dri¡na serreta. Teqirn fondals á A:neta i
esquerra, i a nés a més, a Ia dreta, entre els arbres, pehem veure lfespecta-
cula¡ moLe drun popular mirador natural, festonejat de eingleres i monÓlits.

El camf descriu un .§ort revolt i guasi im¡nedi.atament .deixenr a Ia dreta, wa
ampla pista. üns metres després cal estar amateat í fixar-nos en un narge de
ped:res-ben col.locades, á ltesgue:ma del ca¡nf . Davant mateix deI marger.troba
rem un coriolr á Iá dreta, que hau:rem de segruii. Es herbós i ens porta a}
cantell elevat dluna einglera, des dron podanr contetnplar bonics niradors i es
pectaculars monóIits, anánt en compte de no aboca¡-nos-hi massa. Despr:és dtuñ
pag estriet, eI corriol sraparta una mica de 1á cingleTa i, continuant pujant,
dese¡nboca imrnediatanent a un ample caml de carro. Á114 hi trobem eI control.
a_ta.aaaaaaataaaaaaat.aoaaoaaoaaaraaaaata.aaaaaaaat.aaataaa.aa.a.aa.aa.a.aaaaa

DeI control G a} control H : 4, 620 trln/b,.
Del cont¡rol H aI control T -: 41411 km/\. A
Descans: 15 minuts. - No tri ha aigiua. ol
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)üv t-{AR (A socrAl
Comargues: Anoia i AIt Canp

1'amibada.

1 3 de mare de 1 983

Del Control I a

§ortim del control continuant pel mateix caml draba¡rs, a 1a é:reta, en sentit
descendent. EI.cámf fa un retomb per salvar Ia capgalera d.run fondal i puja
lleugerament. UñÉ metres desp:rés, serns ajunta a lresquerra una altra pista
molt herbosa.

Compte ! A1 moment que eI camf d.i¡uixa un retomb, a lrinici dfuna forta bai
xadar-el deixem i segruim a través drun comio.let molt esbor:radfs, a Ia dreta;-
baixa tot fent alguna giragonsa i fa cap a un fondaL. Passem aI vessant oposat
i continuem per l.a riba esquerra. Després d'una estoneta d'anar-lo flanquejan!
el caml acaba per passar pel" propi l1it de1 fondal i aixl el ressegi"uim una
breu estona.

Pe1 d.arn¡nt d.e nosaltresr a'la dreta, tenim els monólits i cingleres, pel cat.
telI de les quals hem passat en lretapa anterior.

Més endavant eI camf sraparta una mica del llit del torrent i srenlaira, pa-
ral.lel a1 mateix. La vegetaci6, constitulda per pins, coscons i. boixos, va a§
qtuirint una esPessetat notable.

Anem davallant de mica en mica, paral.le1s al fondal que tenim a la dreta.
A lresquema veiem r.¡na cabana d.e pedra, de constmcci6 forga singular, ben con
serr¡ada i amb r¡na bonica Ilinda. Després passem a ran druns penyots amb un
trau, de constn¡cci6'cárstica. En aquest punt creuem el tolrent i passem a
lraltra riba. Anem baixant.

Instants després tornem a creua? e1 1lit del fondal. Part de1 camf ha esde-
vingut rasot draigües pluria1s.

Més endavant e.l travessem novament; ens quedará a lresquema. Contornegem un
gtros tl.onc de pi'abatut (si encara ro lthan tret) que ens dificulta e1 pas i
creuem una vegad4 més el fÓnda1 Per un 11oc préviament senyalitzat.

lbobarem algnrn por:riolet a l'esgl¡erra, per0 no en farem cas. Més endavant
tornem a passar a La riba contrária. Ara ens qued.a eI fond.al a lresquerra.

EI camf es fa pujador uns insta¡rts i baixa altra vegada fins a fer cap a un
aiguabarreig de rieres on conflueix més druna pista forestal. Sense deixar Ia
nateixa direcci6 que portavem seguirem per camf descendent.

Més endavant, a lresquerra i enlairats, uns grossos penyots. Possiblement
sentirem eI brogit éels cotxes, cosa flue ens indica que una carretera hi pas-
sa a ProP

Arribem a un punt on 1a vall s'eixampla notariament. Deixem eI camf i segruin
ur rasot, a 1a dreta. Voregem uns se¡nbrats i enllacem novanent amb eL rasot.

Enf:ront [ostre tenim un tutd acinglerat, part 6e1 Eial ta de súport ilels di-
p0sits que abasteixen d'aigiua 1a vefna pob1aci6.'A les parets deL turó, enca-
rades a migdia, obsen¡em balmes i petites coves.

Deixem eL rasot i continuen devers.l.es rulnes dru¡ edifici, del gual passem
a frec. Dfesquena a ltedifici, continuem a través drun iorriol pedregds, gue
bifurca als pocs moments; agaf em qualselnrlla de fes dries brangues i, puj,ant
lleugerament i planejant, auiben a les immediacions druna popular font, Iloc
on finalitza aguesta ma$ca.

;";' ";;;;;;' ;' ;;' ";;;;;;';' ; 
"r',;;;' 
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DeI control J a trA:eribada ¿ 4,260 ttn/h,.
Hi ha aigua.
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A.E. TALAIA
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X Mama Intersocial 13 de Marg de 1983

La LLacuna és un municlpl amb una extensló de 52rS xm3

iompta aproximadament amb uns 1.42L habitants i eI poble eEti sl-
luat a 614 m. d'attitud. A més del poble, dins eI tErme munlcipal
hi ha un ="guit de barriades escampades de més o menys importáncla
com són: RoFes, les UlIates, Ies lliaries, el Clot de lEs Barraques,
l/Ílader¡áger, la Torrebusqueta, la Serra, la Pollina, les Solanes,

li=s Ualtá i UentanelI.
La població principal es troba en una planura sltuada a

Ia part nord de Ia se¡ra d'Ancosar eue separa la conca de1 riu
Foix de Ia de I'Anoiao L'esmentat pIa És Ia capgalera de la riera
que agaPa succesivament eIs noms de Ia Llacuna, ilediona i Riude-

vitlles, Pins a desembocar a I'Anoia tocant a tlionistrol. És molt
possible que centúries enrEra existÍs un estany de más o men/s ex-
tensió alimentat per les Fonts encara vives I altres el.xugades que

justiFicarlen e1 nom de la població"

L'origen d'aquesta és molt modest, com a nucli proper i
sota 1a protecció del castell de Vilademáger, fo¡talesa sltuada a

un quilbmetre I mig de distáncia, en direcció a llevant, I a una

altitud de ?00 m., amb esments documentals des de 1'any 98?.56n
un x.ic confuses les notícies ento¡n de1 personatge fllaie¡ i fll aJer

,lue dcni e1 seu ncm a1 eastell. Aquest pertanyÉ cert temps aI do-

minl de la casa comtal de Barcelona, perb abans del I0?9 Ja havia
passat a Ia familía Cervelló, que Ia retingué fins a 1'extÍnci6
de1 senyorlu. Avui dia poca cosa en resta del castell; es coñs€!-
va peri, en nolt bon estat I'adjunta església rominica de Sant PE-

re de fllage!. SembIa que eJs senyors, els barons de Ia Llacuna es

traslladaren més a prop d'aquesta població i edificaren cap al
s.XV una casa forta dalt del turó anomenat el Pujol, on actualmerlt
hi ha els dipbsits per proveir d'algua al poble, A mitjans del
s.XVIII la baronia pass) per matrimoni a ser del dominl dels Car-

dona-fledinacello A l'any L462 en plena guerla de la Generalltat
contra el rei Soan II, el baró de la Llacuna, Gullleni Arnau de

CeiveIló es dectará afectE al monarca. La baronessa i eI seu, fiII
.¡ue es trobaven a la Llacuna, foren Bresos en nom de Ia Diputació.



A.E. TALAIA
XXV Mama Social d' Orientació i Regularitat per Descripció

X Marxa Intersocial 13 de Marg de 1983

Actualment La Llacuna presenta 1'aspecte d'una vila amb

ánims de prospera!. La principal ocupació dels seus habitants és

1'agricultura; hi ha també una indústria téxtl1' una altra d'ela-
boracl6 d'embotlts, diversos comerQos I algunE afamats establiments

del ram de la gastronomla. La població presenta un conJunt de pin-

torescos lndrets com Ia bella plaqa porticada i els portals que

subslatelxen dE 1'antic clos muraIlat, com les dal' 6avatx, d'en

Fons I eI de la Banya. Flns fa pocs anys exlstien vestlgis visi-
bles de l'antic prlorat de Santa tllarla¡ L'origen d'aquesta esglé-

sia ás anterio¡ a I'any 1020, data en Ia qual la comtessa E¡mesen-

da i el seu flll Berenguer Ramon, Ia cedeixón a] monestir de Sant

Lloreng de Ia Llacuna a¡nb la condició qua en tinguin cura i res-
pectin els drets que hi tenla al sacerdot Selva. Cap el 1053 tin-
gué lloc una invasió sarrafna en el curs de Ia qual hom destruf

1'esglesiola i malt¡actá e] sacerdot. El prevere Se}va renunciá

als seus drets I lngressi al moneetir de Sant Lloreng com a simple

r¡onjo. A parti¡ d'aquest moment es creá eI priorat de Ia Llacuna.

L'esglásia tenla una capgalera de cinc absis, un de central major

i dues absidioles a cada costat de tipologia única aI pafs. fllalau-

radament les restes d'aquesta jola deI rominic quedaren destruÍdes

i cegades en data recent,
Els marxadors emprenen la cursa sortint des del ca!reD

de la Font i tot creuant

1a carretera de Vilafran-
ca €s dirigelxen vers a

}a que mena a 1'agregat
de Ia Torrebusqueta. Es

passa prop dels antics
rentadors públicsr octu-
alment fora d'Ús, i aI
cap de poc es passa per

sobre un p:rt-aqüeducte

anomenat P rt de I'Arc.
0eu ser ant icufssim, ja

Pont de L'AYc



A.E. TALAIA
XXV Mama Social d' Orientació

X Mama Intersocial
i Regularitat per Descripció

13 de Marg de 1983

que Ia tosca qüe ha format Ies FiLtracions d'aigua, quasl obstru-
eix eI pas del torrent. La llegenda diu que Pou eonst¡uft en una

nit per obra del diable,
Es segueix un corDiol vorejant basses d'al.gua i parets

de tancao Pa¡a1.le1 al sende¡ transcorre un leguar6 que ens porta-
rá al lloc on s'origina la gran bassa de la font de Daltr l'aigua
de la qual a.més dels horts propers abasteix la casa de la Vila,
les escoles i la piscina.

Segueix ata un sector an curs d'urbanització. De Pa anys

la Llaeuna s'ha convertit en 1loc predilecte d'estl.uelg I per a

tenir-hi una seqona residEncl.a, predisposició que no ha mLnvat pas.

Deixanü enrera aquest

Eeetor s'entla en plana

zona de cultius de secá,

on solen conrea¡-se les
terres per a plantar-hi
vinyes i cerealsr o Ile-
gums, patates i farratge
si la humitat del .terreny

és apta. I tanmateix
creuem sec¿ors on 1'ai-
gua brolla de terra en-

rnig de jonqueres. No gai-
re Iluny hi ha f indret d'Agullons, on hi havia uns aiguamolls per-
manents, actualment aproFitats per a fer-hi perforacions per tal
d'extreure aigua per a Ia vi1a. No seria d'estranyar que a 1'Edat

lYlitJana, aquesta planura fos un entollament molt más extens qug

justiFicaria eI nom de Ia població.

. Es passa a frec d'una caseta on una lápida a la Fagana

vol perpetuar 1'obra del Pundador de cognom Gomá. De poc ha ser-
vit Ia lipida, ja que eI rnaset és anomenat Can tlagl Farriol' de Ia
Llena, nom massa llarg per una casa més aviat petita. tllolt a prop

hi. ha Ia gran masia de Can fllarimon r. a La qual ens dirigim. passant

per ent¡e les dependbncies. Com tant'es cases aflladeE, resta des-

SaLt del Gos
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habitada. Está situada al peu d'uns costers que s-oparen Ies planes

de la Llacuna de 1'Ancosa, m6s enlalrada aquesta darrerao Hem en-

trat en zona de muntanya que ja no deixarem.

. Seguim ara un carnl planer que ens portará Fins a les
rufneg de la masia de Can Novell. Ens han indicat'de que prop d'a-
questa masia hi ha 1a font de1 mateix nom i, m6s amunt, una ccva

de dimensions tals com per aJ.lotjar-hi un regular ¡amat de moltons

o cabres. El camí esdevé rocós I a} poc aI deixarem per a seguir
un corriol poc fressat que ens portará fins aI cantell del penya-

segat conegut amb el nom de Salt del Gos. ls un estimball ábalmat

aI sostre de1 qual hi ha un forat on cau l'aigua en les diades plu-
joses. La gent de 1'entorn descriu eJ. precipici amb una altura no-

tablement exagerada, Hom ens digué que un tret engegat contra un

conlll que es veia al seu peu, era un dispar perdut, ja que e1s

perdigons perden forga impuls en eI llarg de1 trajecte. També ens

han dit que és eI lloc on són llangats e1s gossoe vells o inútils,
aquests arribaven ja morts a1 peu abans d'estavellar-se, ja que

morien asfixlats en e1 trajecte.
Continuant f itinerarl anem contemplant a Ia nostra dreta

una extensa plana conreada que correspon al terme de fflirailes, tan-
cada per Ia serralada del mateix nom i per 1a més propera de la
Sabinosa, darrera 1a qual hi ha Ia clotada de Sant ttt agí de la Rru-

faganya. Aquest paratge fou 1'escenari d'un paorós incendi Fores-

tal a l'agost de l9?4 que durant alguns dies atemorí eis habitants
d'aquesta contrada que visitem. Actualment la zona ha estat objec-
te de repoblació forestal.

Amagades de ta vista deI marxador, per sota d'e11, hi
han les ruines de 1'anomenat castellot deI mas I'flartí, vestigis
d'una antiga casa forta propera aI mas que 1i dóna nom.

EI camí davalla per entre bosc i per entre 1'arbreda es

veu enfront i cap.a la dreta, un robust ediPici enlairat, fet de

pedra arrénglerada i que té adjunta una capelleta románica. És Ia-

casa de Valldeserves que presideix e1 conjunt de masies escampades

que fotmen aquest nucli planer, vcltat per un cercle de cuntanyes
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i penyals de pedra cal-
cária. Creuem un totren-
td que 6s a Ia vegada

divisbria de terme. En-

trem doncs, momentinia-

ment en terme de Querol
i per tant a 1a coma¡ca

de 1'AIt Camp, passant

a frec d'un arbre, ara

despullat de Pu1les, i
que ás un viu represen-
tant de 1'origen del nom

Ce la vall. Es tracta d'una servera o server (Sorbus domestica) de

Ia famllla de les rosácies, propi de 1'Europa merldional I que dcos-

tuma a trobar-se en Les zones calcáries, com la que describim. En

temps oportú les seves branques donen uns saborosos fruits que ma-

duren cap al mes d'octubre. Ens han dit que fa bastants anys la
contrada comptava amb nombrosos exemplars d'aquest arbre'perü, ara

en queden uns pocs d'eseadussers.

. Com hem dit la casa principal d'aquest agregat era la de

Valldeserves. La capelleta de Sant Jaume (segons J.{tl .Gavin).¡a fa
molts anys está sense culte i no en fa gaires servl.a com a cort de

garrins. Ja hem indicat que e1 casal presenta aspecte de casá for-
ta com també ho són:Can

Cortei, Can Gomá, Can

Ccsne i e1 rulnós liias

Esta1ella, tots e1Is ai:rb

parets de pedra semi-cai-
rada i posada en filades

tai profusió d-espitlleres.
5ón vestiqis de Ia falta
de ser¡uretat ocasionada
per 1a guerra civil con-

tra ioan II, en Ia sego-

Sant Jaune de VaLLdeseroes

Esi?et de VaLLdeseroes
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na réÍtut del s.XV en aquestes te¡res que eten propietat total o

parclal.del monestir de Santes Creus i bn s'hagueren de bastir
sbHdEs construccions per a proteglr vl.des L bens dels plllatges
de la tropa I ef bandolerisme que geneiá la guerra.

Un altre aspecte d'aquesta vall a la qual no s'ha dedi-
cat 1'lnterts geolbgic que Bs mereix 6s I'espeologia. L'axisttncla
de dlverses cavÍtate situades sn aquest indret han justiPicat que

una dE Ie9 masiEs portl el nom de les Esplugues. Una d'elles situa-
da al peu del cingle de les Roques Roges ha donaü interessants tro-
balles arqueolü9iquee. En unes balmes penJadás, sltuades per sobre

1'anterior cavitat, I'esttu passat hi foren iocalltzades unes cu-
riosec pintures rupestres de 1'art llevantf, 1 per sob¡e 1'estim-
ball on s'ajunten els tor¡entg de les Conelles i la Llangada s'es-
ti explorant una cavltat lnnominada. Tots tres indrels quedem dins

el terme de la. Llaeuna. En tErme de Querol hi ha la cova d'en Ma¡-

c6, dtffetl dB localltzar L que havl.a Estat 1'amagatall d'un fa-
mós guerrlller carll del segle passat 1 també refugi de pagesos en

EI cu¡g de Ia darrera guerra clvll, PEr sota Can Gomá i prop da Ia
riEra dE la Rovlra Seca, hl ha Ia Pont intermltent de Ia tllentlrosa,
rrtrop plelntr que raJa raramEnt amb curloses fluctuacl,ons qu'an hi
ha pluges abundoses.

Delxam.aquesta clotada, passant prop de la masia dE Can

Peret GomL I per un rost corrlol ens enfllem pels eosters que 1l-
miten Ia vall de Ia Plana d'Ancosa. Passat un trau roquer entrem

en aquest darrer sector, curull dE coscons, tot seguint un corrl.ol
marcat qu6 serpenteJa'paa un laberlnt de garrlga. Tlavessem el to-
¡rEnt de la Llangada o Llangana i ens dtrtgim cap a un bosquet on

a.s'lnicia una pista forestal. La vegetaci6 és seml.-estBpárta alter-
nant coscons, alzines, rabEllE I boixEreE amb alguns claps de pins.
El camf es fa monbton desprás de t¡avessar el planer torrent de les
Comelles. tflás tard ee uguen zongs dE cultiu i basaments dE torres
d'electrlcltat en ionstruccló.

Enl'ront, en dlreccló aI Castellar ss v6u una erosid a la
muntanya, fcrmat per una Palla de leg que abunden molt en aquesta
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serralada, fractures ocasionades a

1'esberlar-se Ia calcária assentada

en basament tous com argiles I gui-
xos, formant-se Ilargues esquerdes

amb cavitats labe¡Íntiques, blocs
d'estranya configuració i erectes
monblits que poden fer 1a delÍcia
dels escaladors. La que contemplem

és L'anomenada eIs Esgavellats, que

té fama de ser cau d'una colinia
d'escorqons. En eI terme de la LIacu-
na hi ha diversos paratges similars,
que tenen el seu máxim exponent al
cingle de 1a Roca Vermel1a, a Vilade-

Roca del Fray'e nnáger, on hi ha Ia célebre cova de

les,Rondes i e1 monbli*. de la Roca del Frare. AItres falles simitars

es poden veure ¿ Qs6¿mu!, esquesdes del bosc d'en lllasip i els pe-

nyals de sobre 1es Solaneso
:er cap a la casa d'Ancosa que presenta trets de cons-

"rucció 
antiga de quan era granja pertanyent a 1a comunitat deI

císler de Santes Creus. iuasi tocant-hi, hi ha les ruines deI que

iou ,ncnastir de Santa fr,'a¡ia de Valldaura. L'estiu passat §'hi feu

una campanya d'excavaci-

cns dirigida peI profe-
- .,ssor Jordi 3clós CeI De-

parlar',rent d'Histüria lre-

dieval de 1a Universitat
d= Sarcelona. fs curiós
assabentar-se de que eLs

,ncnjos deI císler trac-
taren d'establir-se en

aquesta raconada anteri-
ormen't a 1'assentament

delinitiu a les riberes
Monestir dtAncosá
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del Gaiá. No hi ha punt de comparació quant a 1'aigua de que podi-

en disposar Bn.aquest indret estepari. 'Posteriorment quedá Ancosa,

i tamb6 les So1anes, com a granqes anexes a Santes Creus. Hi ha un

document datat á1 1153 en qui eI comte Ramon Berenguer IV dbna a

Deu'i a Santa Maria de VaLldaura ( l'frominima casa mare del Valtls)
1'espluga d'Ancosa amb tots els seus termes i pertinences. És tam-

bá curiosa 1'expressió ttspeluncha de Anchosair, 1a cova d'An.cosa,

que creiem que no pot referir-se més gue a I'avenc de la Plana

d'Aneosar eue té Ia boca a uns cinc-cents metres al Stll de Ia casa

d'Ancoaa. Té una profunditat d'uns 31 metres i fou explorat per

primera vegada 1'agost de 190? per membres del Club tlluntanyenc

de Barcelona. Hi ha, o hi haviar grans camb¡es adornades de belles
concrecions.

Es opinió d'al-
guns etimbl"gs que Aneosa

és una paraula celta equi
t'alent a tr1a 'cov¿t', o si-
,1 ui gue di r la cova d 'An-

eosa, vindria a signifi-
carrr1a cova de 1a covarj

fet molt Freqüent en la
toponímia com dir *BI

salt de Sallent'r, "eI pIa

de Ia Calma" o "la vall
d'Arantr.

La granja d'Ancosa pertanyé a Santes Creus, fins que en

promulgar-se les tleis desamortitzado¡es del bienni constitucional
cap a l'any 1821, Fou treta en púU1ica subhasta i adquirida, si bé

de icrma conpletament 1ega1, d'una manera que avui deFinirÍem poc

ortoCoxar -"a que eI veritable comprador no doná la cara, pel mar-

qués de Cas a Riera deI qual són descendents eIs actuals propietaris,
els fYlora i lrag6, f amí1ia molt coneguda en 1'actualítat per qué

en forma p,:t,1a reina dels belgues i eI seu germá, eI potifacitlc
Don Jaume.

L I aoene d.e La Plana dt Anccsa
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. 
Suan eIs anys quaranta es deeidí establir un campament

i:rrnáñeñt de muntanya pet a instal.lar-hi les millcies universitá-
ries, s'examiná aquesta contrada per veure si era acceptable. Sem-

!-:1a que Ia maiea d'aigua féu desistlr e} projecte com als monJos

del císter. Perb 1'oferta devj.a quedar en cartera, ja que I'octubre
de 1980 quan hi havia la febre de situar les presons i casernes

Iluny de Barcelona, el president de 1a Generalitat i el capitá
¡enerai de Catalunya, examinaren la Plana d'Aneosa com a IIoc po-
ssible on situar-hi les caserneso Les notícies de premsa que dona-

ren la info¡maci6 sÍtuaven erlbniament f indret en eI terme da

Pontons.

Sortim de Ia casa d'Aneosa passant pe1 costat de la cis-
terna medieval del temps en quB existia el monastit. Es fa cap a

una planura cn ens sobten unes pedres disposades com a saientg.
llo són altre.cosa que el,s 11ocs on e¡a dlpositada 1a sal per els
ramats que pasturaven la zona. Deixem la planura i remuntem un

coster acompanyats per una eanonada de plistic que fa pocs anys

enca¡a era utilitzada per a conduir aigua des de la font de la
.!Jerrulla f ins el proper corral d'Ancosa.

La canonada s'aparta del camí que seEuim I anem contLnu-
ant Fondal anunt fins prop d'uns penyals on fineix. El dEixem i
passant per un antic secto¡ de earboners passem a I'altte fondal,
r,-n direcció a l. levant, Aquest és eI denominat de 1'Hort Xic, qus

seguim pocs metres amunt fins empalmar amb una recent pista fores-
tal. Si. haguéssim seguit més amunt haurlem arrlbat fins a la font
que regava aquesr hort. En el curs de preparació de la cursa hi
reeolllrem a 1'entorn diversos fragments de sllex en fo¡ma dE sa-
geta, peces defectuoses que semblEn evi.denciar I'existincia d'un,
antic ta1ler lftic.

La nova pista forestal ens porta al següent fondal, eI
torrent de 1es Canals. Anem alternant plsta i camf de bose, passant
pea un ample corriol que transcorre entre espessa vegetacid i que

en temps avinent ás freqüantat pels boletaires que acostumes a

fer-hi una bona collita. Es fa cap a una.zona de regadiu abastit.
per una bassa que alimenta una canonada de goma procedent d'una
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propera mina. És la font de les Canals, rrna de les més cabaloses

de ls rodals .
Un corriol retorna a 1a pista que ara planeja, seguint

cap a un altre fondal. Se'ns va fent visibLe una allargassada cin-
glera molt fragmentada en la part més enlairada i'més llisa a la
paret inferior. En aquest sector hi ha alguna cova i unes baLmes

portant el nom de cingle de les Cases Uelles, ja que és tradici6
de que hj. havia uns habitacles troglodítics molts similars a al-
tres que han estat estudiats en les veÍnes comarques penedesenques.

A Ia part superiorr paf, sobre el sector fragmentat, es veu uria to-
rre. metáI.Iica en construcció. Ens han aFirmat que correspon a un

sistema de comunicaci6 auxiliar pet a I'estesa i conservació de Ia
nova IÍnia elbctrica de FECSA que s'está consttuint.

Deixem la pista principal i ens dirigim di¡ectament cap

al cim deI- Castellar passant prop de la caseta de comunicacions.

Dalt del eim, 944 metres hi ha una Fita geodlsicar eu€ fou refeta
cap a l'any I9?8. Anteriorment n'hi havia una alt¡a amb una creu

plantada pels excursionistes vilalranquins amb una placa on s'in-
dLcava que era eI tercer cin del PenedBE. Els primers eren eI Puig

Formigosa (gss m. ) I eI lYlontagut (esz m. ) que podem veure gap a
ponent si el dia és c1ar. Normalment des d'aquesta'altura s'a1bi-
ra una bona panorimica de properes i Ilunyanes serres. PeIs con-

tornE es poden recollir infinitat de petits fragments de cerámiea

ibérica, cosa que fa su-
posar que eI 1loc era
punt de vigiláncia I re-
sidlncla en e1 bon temps

d'a19un poblat primitiu.
Es baixa del Caste-

llar per un co¡riol de

forta pendent i que en

temps de pluja o neu pot

resultar ¡e11iscós. Hem

dit neu i no exaoerem.ÉL Castellar
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'-locs:¡ln,:i:;:rir ys É:n srre cn erlu3sta serrs i a 1a va11 de 1a L1a-

:',rñ? no hi cau una bona nevada i a Ia vila disposen de maquinária

:nr a nel.ejar les:arreteres. Enguany eIs dies 12 i l3 de febrer
:aigueren nevades rlue privaren eIs llacunencs de celebrar eI car-
n¡val en eI set¡ dia. Hi havia raconades on la neu tenia una altu-
ra d. niq metre.

AIs pocs rnornents som aI peu deI turó per Ia part meri-
dional. Suasi voltada de conreus hi ha una petita elevació on a

1'anv ¡g43 lAIbert Ferrer i Pere Giró hi denunciaren I'existáncia
ri'una e=tació i¡Érica. Eñ dates m6s recents, s'eFectuaren excava-

c ri.-,ns diriqides per Núria RaFeI deI Departament de Prehisttrla i
Arqueclogia de Ia Universitat de Earcelona, en qué foren posats

al riescoberl e1s flcnaments de diversos habitacles molt rústecs qur

e 1 r'¡arxadar pot contemplar tot passant.

- Se selueix una plsta de muntanya que va baixant amb cer-
'ce pendent Pins a desembocar en una ampla pista molt trepinada on

v+j.ern eIs srnyals cara,:terfstics de les rutes de 1larg recorregut.
-aEs a més un ca¡nÍ Forga important, ja que facilita e1 bon accés a

1:s nasies- del terme de la Llacuna, situades a la part meridional

Ce 1a serra d'Ancosa, a1 sector penedesenc que a Ia Llacuia donen

sL non de ia Serra i que conprln les masies i cases de Ia Pollina,
les Solanes i Ventanell. Aquesta pista es transitable amb qualse-

vsl vehicle fins a Pontons, amb ssrlida a la barriada de Campdá-

s?BSc L'entraCa la troba el marxador tot segulnt la cursa. Es en-

Frcnt mat,eix del ouilámetre 25 de Ia carretera de Vilafranca.
Sequeix ara després de travessar la carretera un caml

ssrr!-invadit, per la vegetació. Després es continua per una pista

=ixannlada en data recent per a aixercar-hi torres de conducció
.:lictrica. A 1a dreta, a I'aItra part d'un fondal, es vBU un sEC-

tor de penyals oue porten el nom de Roques de Ia Cridar on segons

la l1e3enda en temps insegúrs de guerres i Falconadés de sarrains
hi havia un home tje vigiláncia que donava eI crit d'alerta amb un

tcc de corn,
El camí segueix un 1lorn carener Pins aI lloc on descriu
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un Porü retomb. Ara transeotre paral.IE1 a una clnglera i delxem EI
caml de carro per a cegulr pel cantell dEl penya-segat d'estrats
horltzontáls t que Pormen terrasgEs quB avancen en Porma de vise-
ra pBr sobre 1'.ablEme. Tamb6 Es uBU algun monblit afllat. Retornem

al canf I anem aegulnt fins a la capgal"rá a'un fondal I al poc

psr un pintoresc corriol baixarem Pins aI llit d'un torrent tri-
butarl.. Aquestes dlve¡ses branquEe fo¡men el tor¡ent de 1'Apoteca-
rl,. Un eop en el fondal veiem e1s penyals que Fa pocs instants vo-
rejivem

Seguim Pondal avall contemplant sectors roquers que cFn-
yelxen la uall. Passem a frec d'una róbusta cab'ana de pedra, reFu-
gi camperol caracterfstlc d'aquesües comarques I que hom vo1 veu-

re rElacionat amb antigues construccions ibBriques que amb modiFi-
eacl.ons han continuat vigents fins fa ben pocs anyE. La carretera

de VilaFranca ens queda

PrOP I enCara que amaga-

da i no és estrany sen-

tir el brogit d'a19un ve-
hicle. EI camí esdevé

pista Forestal i.aI cap

de poc veiem un Luronet
que fa de peanya als rii-
pbsits d'aigua d'abasta-
ment de Ia Llacuna. Són

les covetes deI Pujo1. A

més dels diptsits, dalt
del que fou castell o ca-
pot trobar alguns frag-

Enfront d'un antic edifici-dipósit enrunat girem sobta-
dament, seguLnt un camf planer. Si n'agaféssim un altre que puja

llom amunt podelem Per cap aI lloc on s'obre Ia boca del avenc
'.d'en 

BEumala (er.rbniarnent dlt Viumala). Fou. 'explorat i estudiat
per primera vegada pál setembre de 1907, també com eI d'Ancosa pe¡

Penyee deL PuioT'

del turó hi ha les restes dels fonaments

sal dels barons de Ia Llacuna. També s'hi
ments de cerámica ibErlca.
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membres del C1ub llluntanyenc comandats per mossBn Faura l, Sants.

Tá una profunditat d'uns 55 metres, iniciant-se eñ forma de cová

fins al punt'on es davalla per un pou vertical. Hi ha dlvErsea 11e-

gendes entorn aquesta caviüaü, com de que havla Eetat catau dE ban-

dolers que assaltaven als vlananta que passaven per aquelle rodalg.
També de que hl foren llengats soldats francesos en EI curs de leE

guerres napolebniques I que, en al.guna ocasió, hom ha sentlt els
Iaments de les ánimes en'pEna, i per últin una cabra amb esquella
que hl calgué fou trobada aI cap de dos mesos a Capellades.

Seguint el camf planer delxem, donca, 1'avenc per sobre

nostre i ens diriglm cap a un paratge on hi ha una I'ont urbanltza-
da, amb selentE I alguna taula per a Per-hi fontadEs. És ]a font
Cuitora, anomenada aixf perguB la seva aigua és apta pel a coure

llegums i patates, aI contrari d'altres que no servel.xen pes a

cuinar. A més, 1'aigua és apreclada per 1es seues virtuts dlurE-
tirlues. Ptop d'e1les es localitzaren ¡estes d'una estació ibtsrt-
ca, on es reeolli¡en eines de silex i cerimica.

Aául en aquest indret., sltuat a menys de deu minuts dEl
poble de la Llacuna finalitza la cursa. Desitgem a 1'excursionis-
ta que el bon temps i l'absbncia d'incidents desagradables !'ha-
gin acompanyat.

]OAN VIRELLA I BLOOA

i
Secció de CuLtura de

I'A. E. Talaia
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Reclamació dels equips dorsal no 75 i 83

En el control C ens han marcat 5 minuts tanü cosa que al adonar-se'n ban corregit en
els equips posteriors peró no a nosalües que ja havle,m marcat

El fer-li notar al conüol tal cosa a@atel rellotge i I altra membre a recriminat aquesta
acció, peró sense tenir en amb conta als perjudicats anteriors

Equip no 75 Anton Gomez i Teresa Monfort
Equip no 83 Octavi Caralt i Jordi Caralt
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XXV MARXA §OCIAL

DADEs rEcurours

-

El paas:t t3 de aarq úa c¡lct¡i aqutata Ja üradtclonal cur¡-

aa per ulnt-L-clnqul any oonleautlu.El dLt .r Fteaenti erbotrrt,
fat qua |rtri ta vlcfü d'algunet panorir.tqutt'q$. tl F]3r¡nürvrn
al pac drls ma¡xadot¡. tfortun¡úarent, t rtsur! qur auafsi la. ¡or-
nada de¡aparrgu6 fa boLra fr apttt une llrugr¡r crlltJr, el dla
?ou frencilent bo. Enguany.l¡ partlctprclá d'rquf,pr r[rüi un¡.¡tp
?ra rico¡d, L anotÉr co, r d¡tall poal?lu la.quarL totalttat d¡
partlcLpantr qur ¡e¡ulüar¡n Ürrqualf?tcrt¡ prr arltar+-r¡ rlgun-
contról, t qur nel.glat toür coEtlnuarrla rrportlru¡nt Ia curlt.

).ftnlcaarnt u¡a gartlla ebandonl.

La narxa e 'Lnloli ¡n ¡l pobl¡ d¡ Ia Lhcuntr rnfrcnt rI
trenc¡lI d¡ earrct.Rt qúa .añt a Ia. Torrlbucqurta. 3c regutr.eep
al Pont,de l'fircr. Etree dn la Fonü d¡ Dalür can.Eagf Frlrlal, Can

ilarl,ron, Can Honcll, S¡It dll 6or, llrlldelltYtr, Een P¡rat Gori,
totmnt de,lr Llengada, PIan¡ d'Sncolr, crrt d'Ancollr ?ondrl d¡
I'Hart ll.o, l'ondal I boao de Crnal¡, font dr Eanal¡, .Prrfg Cartr
ller, pobtat lbi¡la d¡l Gaütc1lar, th. 25 d¡ ls cl¡t¡t:tr dr Uth-
fmnoa, crpqalera dal londrl dr t'tpotrcarl., orbar¡ drl, foadal de

l'Apotecarl I ionü Eultora, on flnLa la cr¡r¡t.

- gI'co¡trol d¡ eortfdi €ra corPo¡t o.t.!.Jrlfi, ¡.p-La¡ L

F. Lozada.

- Control I (¡¡-gulrtl.trtl, ¡iturt r Er1 tarlnonr Contralrr .

É.Sannl.gutl t L.CaatalfÉ¡. Lqngltud traJectt, 2.186 rr Horarl, 2?

mlnut¡r llttJrna¡ 41850 hr/h.
Control I {rrgulestt¡t}, slturt.rabrr 1a ctnglcur drl-Selt

del..Gor, Eontrotl¡ ú*Oel¡au f .f,.Capdrt. Lgngr.tud üraJeotr, I.596
q. Horarl, 20 nlnute. fftJana, 4r?88 K./h. 

.
Eont¡ol C (neutratltzaolt I0 rinutr)¡ riturt rT um cruflla

de cmlnsr FFop de E¡n t¡e¡¡t §ml. Coirtrol¡¡ f.Utfrtó, l.lregon6r,
I, L.$ontrn*. Longftud trrJ.rt., 1.968 l. ltora'tl, zE rLm¡tr. itt¡
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Jana, *r?27 Xr.lln.

13 de Marg de 1983

Écntmt o (r¡gutartttt), rltutt r la Pkna d'lnco¡I. Con--

0.Fcrgu, a.St¡m l.J.llegr¡t. Looglüud traJeatrr L3?9 mr

21 rtnutr. tttJam, S'9aO l(r./h.
ttolgr.
Honrl,,

Control dr p¡¡ 1r rlturt lntlr lar c¡clveclonl
tll ctrtttclno d'lnoocr. Cont¡ot¡ R'Frrrtol.

del ronsr-

Gont¡ol E (ncutrrlltz¡otÚ 15 rlnutr), rlturt tn un oobrtt
dr 1r o!¡¡ d'lncorlr Contü¡ll¡ J.Forgrr¡ l.ll¡¡6 i 3.i.E¡bayol.
Lon¡Lüud traJactrrt.Sa6 ¡o Hora¡t¡ 22 rtnutrr'lltJens, lr2l? f,alh,

-6ontrol da par 2, rltutt ¡t bocc dr Cantlr. Cont¡olt Ll.
Fotgrtt

. Centrot F (¡rg$tl¡ttrt), rltuat I l¡ lcnt dr.§rnalr. Coa-

trolr¡ i.O.L¡crta l, !¡l.lllo. Longttud üI trrJrctr, e.5S! le Ho-

rarl, !8 ¡lnutr. tltlanar 4rOO? fr/h;
Cont¡o1 G (arutrrltt¡rot6 15 rloutr), rltuat al ctr dcl

PuIg Cr¡trl1ar.-Cont¡cl¡¡ l.3egrrr¡, U.Ealtlo I ?rnflla. Longl-
tud treJrctr, l.2l,l r. Hcrart, 19 ¡lnut¡. ültJaaar 3,83t }r/h.

.Eontqol [ (r¡Cultttrt)r ltturt r lr plrcrtr dr bo¡c-cr.
?ront rl l(r, 25. Control¡¡ B.3bin, l.Fcltrt, EoColl¡do I P,Etrs
cl.r. Longltud tnJootrr. 1.540 r. Xoia¡|,, ?0 rtnutr. i!,tfrna,
¡1,520 rr/h.

Ceotrol dt..pat 5, rlügat ¡l cant¡ll dr h ol.nglrta d¡ I't-
potecart. Control¡ 3.Grndrla.

Control t (nrutralttracl6 15 rLnute), ¡ltuet en un cqrf
prog dr la -oepgeltra del fondrl dr I'lpot¡crrl. Cont¡olr¡ O.Utdrl
f T.F¡b¡¡r¡ Longltud trrj¡strr 1.54t0 rr llotalt 2l rlnuta. lltJana
¿,¿tl I)h.

Eontrol.¡ (lrÍEtarttet), rttu¡t rn unr-Eebenr d¡ prdrr drl
fondal d; .L'tpot¡cütl. Coltttclrr J.Frrr¡¡ I J.C¡nd¡l¡. lomltrd
treJretr, ?61 rr Hcrrllr ll rlnutr, lltJrne, 31262 ltftt.

. Contrcl d'¡nlbrdrr tltu¡t ¡ tt font Gultor.l, Contlolrr
t. Pa?trlr.trrJulll, irlozrdt, rrotlrrr I J.Emú¡h..1¡a¡lüud tsr
Jactr, 1.1{9 r. llotatt, }9 rlnut¡. lltJrnrr tr.260 I.^.
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Calcificació definitiva

T{OUS W'IIEAT
J.i{9 trrsso-}iarEee ia -re¡la 

=ffi.Josep Bal¿e11ó-,for*L liereade C.I{.Igua3.ada
Joa¡r-Pt,luan-'foarr Cuoharrera C.E.AIfga
Hont s eriat RlbaE-u. G¡Étr e sase s C, N. I gualadB
tosefi:rE PlaEBs-F' V1lB - U.B;C.
§alvaclor Porras-Josep M11d C.E.P.
Jordl Roitrlguezdoan 3al-iu U.E.C.
Ba,fael Hernae-&¡rls Codi.¡re U.E¡C.
[Íaeda Sa¡rq- Rafae]. Pms C.E P.
Aná ti-nenéz-![1a rnelada coE'3.P.
n#I¿.Peramau-Anton l,lgüha C.E.}iollns
i{oatsa Rrifols-1unge1s Ga¡neeta C.8.3.P.
C.Jord,:L*O.Cana1s- Ü.E"A1fga
Joa¡ YubadoeeB Fortun¡r U.E.C'
Inna Car¿It*afe1 Ra¡mlro C.E.S"YLcens
A. tr'er:aáodea- Carr¿e 3s¡rriu C.E.§.Vicens
Xavier 'fa11s-.Iosen fonas U.E.C.
Acustí Va11s-Genr¡É valrs U.E.C.
J6sep MitJane-Teresa l[ltJens C.EoPo
§. Éeo¡grt- J.BasoomPte U.E.C"
B¡rie1 Ortol.-A¡oadsu Ing1e§ U.E,Co
,dnton Go¡aez4eresa Montfort C.E.Itro1j:rs
Josep Nicolau-teodoro lJl¿teo C.E.trlolins
trlf. Esdal,a-Ue tr1. Dor:ln8p G.E.I'Iol1ns
J. Etoched. Selleres C.E.P.
3a1dl-"1 BlrgBS-F. Castrocla C.E.D[oIins
Jordiae, Cor{el1-uBAatgNous¿ U'E.C,
II. ]Íorsrü, Roca II.E.C.
CctarrL CaraLtdord.i Caralt C.E.SnTice¿s
!fB!*esa OtraBarro-§.Gt¡cens C.E.B.P.
Rosa Csrbo-Joa¿ Alltigpg C.E.B'F.
ÍOan So]a'-.Toeep ClerieS ü.8.C.
xa1rier Emadarl[onteE Burgps c'E'Mollns
Ostayi Olgaclo-DolorE Carbo C.E.B.P.
Joaa Selvi¡ae-§ilvia VeIa U.E.C.
Íóaa aurzdúiL Gir6 c'8.3.P"
R, ![ay3.laco§-B. $Iargerit U.E.C.
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J*Save-T,IÉe&e
M. SoclasrT,§a¡rp11 oa8;
t{.M1tJans+B.§erret
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Eqqie dó ot¡ürtbucl6 I aoo¡dl.nacl6 da oontrol¡.r 6.Forgal,

5.Butf, ll.E.Brroclú f U.Crrboncll. Trnor¡nt d¡ su¡¡¡ J.ls¡¡tr
J, Ulr¡lla.

La Longftud total ds la cuaat ¡rr ds L?.ÉzA r¡trr¡ l'l'ho
rarl de naaxa 4 hota¡ I 6 nlnutr, totalltzant anb.lca n¡utrallt-
zactons 5 hor¡c I 2l nl'nut¡.

tlt haguú la nouctat quc cs donl Ia clt¡f?Lc¡clÚ griemt
aI flneltza¡ Ia oular, efecturnt-le rl rrpartlrrnt d¡ prmlr' fr
b6 es tlturl une r¡d¡lla cmaroratLtra pcl 251 anlvctla¡t dc Ia
lnrplantael.ó d'aquratc rodelltat d¡ BUtltr E¡ lllusi pel prfrmr'
uagcda ¡t trof¡u SullLGe¡tañe a l'entftat lxcuralonl¡tr qu! tl
gtatri nlllor ela¡rlllcrol6 prr equLpr.

Com Js fc co¡ttrr, r'edtti un n.pr ¡ tr¡¡ tl,nt¡¡ oonfaeols

nat par f,.Saga¡ra.l un opuaclc ub ¡l ¡elaü cuplemntarlr rlabo
rat pec f,.Ul,re11a, pottada dc J,il.f,l¡o t ¡unt¡tgr I c.o¡prstn¡ctll
de la Seceld dr Cul.tu¡¡.
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Cil.lgueladt
C¡E;lllga
C..fi.fgualada'U.E;C.
C,E.Pcnadiú
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Uns llSequ¡ps aeaharen atxa
d'orie¡ttaeló de la A.E. Xalaia

Els participants havien de caminar 17'6,km en un temps de 5 hores i 21 minuts

.[a Parra. fa
halls per la
iouentut

Avinyoret.- t La siietat
«La Parra,, ha decidit dina-
mitzar el seu local, per
apropar-hi més a la joventut
i al poble en general, cele-
brant ball atrib orquestra
cada dissabte,

Fins ara el local de l'eñti-
tat, només ha servit per a
realitzar-hi algunes oonte-
réncies i el sota esceriarl de
d¡scoteca els caps de set-
mana.

El passat dissabte es va
posar en marxa I'elperiéncia
de teelilzá¡ bell ámb or-
questra,.si bé que amb un
balanQ negatiu donada la
poca gent que h I va assistir,
S'espera que en setmanes
properes i fent una bona
propaganda la gent s'anlmi a
dinamiEar aquestes f estes.

Penedés-Garraf.- Aquest
rap de selmana, tal com RE-
3lO lll ja ha anunciat en Passa-
les ed¡cions, s'ha c€lebrat la
a trad¡cional Marxa Excursio-
n¡sta d'Orientacló per DescriP-
cló, que enguany complia la
gevadesena ed¡có.

L'¡tinerarl de la cur8a, que
eom cada any ha estat organit-
zada per lAgrupació ExéuÍsic
nista Tálaia de Vllanova, 3'ini-
ciá al poble de la Llacuna (A-
no¡a), séguint cap a can Marl-
mon, can Novell, Salt del Gos,
Valldeserves, Plana dAncosa,
casa d'Ancosa, fondal de
l'Hort Xic. font de Canals, Puiq
Castellar, poblat ib¿r¡c, km.25
de la carretera de Vilafranca,
cami de la Serra, fondal de lA-
poteoari i font Cuitora, on lina-
lltzava, amb un rocorregut to-
tal de '17,6 kilómefes. [horari
de camí era de 4 hqr€s I 6 m¡-
nuts, que sumant-hiels des-
cansos neutralitzats totalitza-
ven 5 hores i 21 minuts.

AÉbaren'll8 equips

A l'édició d'enguany d'a-
questa coirpetic¡ó hi partic¡-
paren un total de 1 30 equips,
formats cáda un d'ells Per
dues persones, dels quals
arribaren a la Font Guitora
1 1 I equlps.

El d¡a, que en un princiPi
es presentá boirós, ane mlllo-
rant, contibüint alxÍ a que l'ex-
cufsió lingués un ca¡re agra-
dós I fos possible admirar els
bells paratges pels quals va
pa§sar aquesta desena edic¡ó
de Ia Marxa per Orientació.

Al I¡nalitzar la cursa loren
entregats a cada participanl

un opuscle recordatori de Ia
marxa i una medalla commé-
morativa del XXVé aniversari
en que aquesta se celebra,
convidant a lots els excursio-
n¡sles a un petitr€ssopó.

VILANOVA

El S.A.R.G. inuestiga el
actual estado del emi§hrio
Vilanova.- Varios m¡em-

bros de la entidad súbacuáii-
ca vilanovesa S.A.R.C han
rastreado en estos días el en-
torno del actual em¡sario sub-
rÍlárlno.

Ante los inslstentes rumo-
res en torod al posible males-
tado en que se podía enDon-
trar el emisario.submarlno,
con la probabil¡dad de que hu-
biese una avería en alguno de
los 1.800 metros de recorrido.

Desde que se instaló est€
em¡sario submarino se han ve-
nido haclendolnspecciones
para descubrir las posiblesfi-
suras qu€ pudlesen haberse
producido causadas por las
averías en la puesta a punto y
el maremoto que se llevó una

buena parte del trazado; así
como otras posibles causas.

D¡versos submarinistas
del Centro Recreativo de Acti-
vidades Subacuáticas
han iealizado varias inmersio-
nes en el recorrido para.des-
pués pasar el correspondien-
ie inlorme sobre su estado,

Según el citado lnforme
del.S.A.R.C., se desprende
que err este emisario no.hay
actualmente ninguna fisura ni
está deter¡orado en ninguna
de sus partes.

Sin embargo, el citado in-
lorme conf¡rma que el emisa-
rio está lalto de la necesaria
señalización para que los ba-
ñistas sepan donde emp¡eza
y dondeacaba el emisario. .

Sdel matíds la Llacua acabanta l¿
després Folos Fairlol

h marxa es unés5 hofes

Els nens feren
una plantada
d'arbres

Gelida.- LAjuntamentde
Getida amb la particlpació
de les escoles ha celebrat
aquest darrer cap de setma-
na la Festa de lArbre,

Els acles s'iniciaren el
passat dious amb la presen-
tació de .fherbarl del Pene-
dés i la projecció del curi
»Els Parcs Naluráls«, qUe ha
realitzat la Dlputació de Bar-
célona.

- El divendres els escolaIs,
d¡v¡dits per cursos, planta-
ren diversos arbres, maiori-
táriamentpins en els ¡ndrets
de Bosc de can Torrenls,
bosc de can Ginebreta i els
i¡és petits a les escoles.

EIs actes vancloure amb
la plantadad'un pia la plaga
del mate¡x nom ¡ amb un f¡
de festa animat amb l'ac-
tuació d'en Ton¡ Flodrígu€2.
També s'entregaren a tots
els nens participants uns di-
plomes signats per la Gen€-
ralitat on es fa esment de la
seva partlcipació en la repo-
blació forestal.

Aprouades les
normes de
planificació

Sant MártÍ Sarroca.- [A-
iuntament d'squesta locali-
tat, ha aprovat en sess¡ó Ple-
nária les "Normes subsidiá-
ries de planificació",,com a
pas a u na millor ordenació
uibanística de. la vila.
A q u estes.normes re-gtaran
exposades a lAjuntament
d'aquesta localitat durant un
mes en espera de sl algun
veí de la vila vol presentar
alguna al.legació.

Amb l'aprovació de les
esmentades normes subs¡-
diá¡ies de planil¡cació, han
quedat tambó suspeses
totes les lic¿ncies d'obres
en tot el terme municipalde
Sant Marti Sarroca, si bé
que es preveu estudiar
alguna excopció.




