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C¡rrg"Ooil.tf. a / fd. t§! l?5,

. 
Vil.nov. l ia GJt.ú ig¡';oi'¡r¡)

VIIII§0VA I LA CETIRU; 2 de }íarg del 1987

Ánlcs uuntanyecs,

Con Ja us haviem infortet, ia XfV l{arxa-IatereooleL

alrorlentació per DescrlpcLó esta\ra prevlsta inioLalnent
per aL ilta I de Uarg t14L 1987.

IüaLgrat tot I santLnt-ho molt, a causa de dlverges

raona dtrllti.na hóra. ens vqlein obllgats a g,Jornar Lteemen-

tade ilarxe per aI proBor dia 22 de Uarg del 1987.

Ués el§avant us eaviarem. l-nf,o¡taoló més detallarla.

Eeperant qu6 agueÉt aanvl no rgpresentl cap mo1estfa

per s, r¡ossltres, us saluda eordla1¡neat

A.E. TALAIA

agrupació
' éxcurslonlEta

talaia
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xXIx Marxa social d' orientació i Regularitat per Descripció

)([v Manra Intersocial 22 de Marg de r9g7

Novament cursem invltaci6 a tots els excursionlstes
a participar en la XM,IARXA PER DESCRIPCI0 que or-
ganitzedr anualment t que celebrarem el proper dia
B de $far§

L'itinerari dtLnguany discorre per curiosos i inte-
ressants paratges de lrextrem sud oriental de Ia
Comarca de I'Anoia,centrats en un diminut llogaret,
PIEROLA,nucli fundacional d.l terme del nrateix nom.

El terreny que conforma aquesta zona és fácilment

erosionable per les aigües pluvlals,formant-se pro-

fundes barrancades,curioses formacions i estretl-
ssims serrats anomenats "dtesquena drasé". I tot a-
quest conJunt presldit pel perenne taló de fons que

constltuelx la mole pEtria del ltlontserrat que,Foc a

poc,s testá recobrant,en aquest sector visible,dels
greus incendis que lrarrasareft.

Aquest daltabaix,i encara més la terrible esqueixa-

da de pins del gener de lrany passat,han limitat
Itespai de la Marxa,QUB té un recorregut druns dot-

ze quil0metres i una durada efectiva drunes tres ho-

res ,finalitzant com ja es tradlcional a les prtme-

res hores de la tarda.Una advertüncia a fer,es la
de lrescassetat de fonts en aquest sector'
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LtaccÉs a pIEROLA stefectua per la carretera:8-23.|
dr Espareguera a Piera rentre el s Kms. l l l' 'l'z,més á- .

viat prop del prlmer,on hi ha un,rEtot indlcatiu a

trlntci druna pista de terra,apta per a autom0bils l'

perü no per autocars,QU€,amb un recorregut retorqat
nena al punt de

sortida de la marxa.Aquesta stiniciari a dos quarts

de nou del matf. :

| 2,

Com ja és habitual,els participants comptaran amb

un mapa a quatre tintes amb abundant toponfmiai t al :

final els sert entregat un opuscle explicatiu de la
marxa,amb notes htstürtques i fotografies dets p0r0t.
ges notables.

US ESPERE]'| !

Agrupac i6 Excursiontsta TÁLAIA

Uilanova i la Geltrú (Garraf)
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Á.8. ÍAIAII

-

§ECCIO I}E UUTIA§III,

NECI,AHMT DE I,.¡t EIV SfTE,¡t DIONIEfffACIO PEB I}ESCRIPEIO X XEIX
lsAnr¡ §ocI¡I¡ A cJlS.F¡!Án ,PIr Pn0PER DIA ¿¿ D,E mÁr0 PII lqSiL

V tnOfEU ¡96,¡4_CAsm!lfn

Cougrce de Anola
ORGAII-IIZACM

I¡e seccld ile Dluntaaye d6 IIA.E. IalaLa organttze Ia XIY üEr*s

ilt0rientactd per Deecrlpcld I IfIf, üalxe Soclal

I§SORIPcIO§S

Podrau ¡nrtfot¡nr e le llarre tots e1s sflliets a entLtEts fedg

rader que poüEeeL.ln la llleenee federatl.ve vltant, a partlr -
dels 12 Eo5rar l,ee inecrLpcÍons del equlpü, oonstltulta ¡rr duee

Xtersonssr r*presentaatE dle la mtalre ehtLtat, sa podran fer e

1rA.S. ?eleier oerrsr rtel Gmerg¡ 4, dels dlee I atlf dc narf
ile lae 19 e lei 21 h. Bi podreu pertfctper teüb§ els socfs de

lrentltet que ao hagln pree part a Ia ComleaLd Orgaui.tzedore.

El eortofg p6r aatablÍ.r LtordrE ile sortldla tlndrl lloa eI dle¿¡

da narg a lee 20 h,, en preBencle dele ilelsgats de les htltats
¡nrtlcLpante qre vulgutn esstEttr-hf. E[e drets dr.lnrorlpcld ss-

reu de 500t- ptes. per equl,p.

EOUTP§

fots als uar*adors hsuran de dlur not¡1Ila t eI tllstlntXu ilrtdsB

tffl.seoid, Un oop fornelitzada ltf.nacrlpctd nomag podrü oanvler-

6e un üc'Eponent dÉ lrequlp, eEnc de Ie sortl.üa, ¡lrevla eomral,¡g

otil e ltorganltzaclo L aoceptacf.d per.part draqueela. Caila entf-
tat anonsnard un ilelsgat.

§OBTIDA

Es rlonará a PIEEOLá, a les 8130 dlel mtt

*.f;. i*Ljtf;

BIBLIOTEC
ARXII.I

1 reg 87
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DOG'TEilTACIO I

S Ata2t ae Darg a lee 20 b. eE fa¡ü al eortelg Der ÉBtabllr lror-
tl¡e dc sortl(h f sa lI1urarü Ia docu¡gntaold ee6üentr

r) »tattatlua drillentlfloacLd
2) Sr*fa dcecrptlus Dcr ana¡ lte la aortl0a el ler. oo¡¡trol.

3) Fr¡t1a de n¡ts per anotar cl ¡ns De1r oo¡trola
4l ELa rcglauenta.

Bn el¡ full¡ üüacñ.Irtlus la ?e 1udltost cl tenps üe perrda e¡ els -
cmtro1! I le¡ ultJanee e sogur.r, elil. ooD et hl ha o no ¡lglra.

P¿qDE§

Pa¡ el üeroa¡c ilslg na¡:-satorg es ooaceillraa quatrc peradoE obltga-
torl6!t

Uaa pera d" 30 ul¡ut¡
- lEres ¡n:redca lle 15 nl.nutg

A tota cl¡ oontrole seús neutrallzacl'6 ea conoedel¡ un ul,nut üe

neutrall¡¡016 ler eo¡¡¡onsar Ia ¡nrihra 0E t€nln etr Ia neroeda ilg

lrhorart. 8n cap oas eE ooaoedl.ran aeutr alltseclma €Etreorillna-
rles dte carlcter Derttculaf,

c0rTEpI,§

lll haurü uaü controle ¡rer narioar lthors da pas üels equlDa, A uúg

de la ¡ortlile I anibada hl bau¡ü une con*üpls qr¡e eatelBn üeacrlta
aa el firll corrssponeat, i átaltres gus no ee dona¡en a ooneLxer -
fl¡e er flnal do la proba. §rs oonstrols dona¡e! lrhorn e ¡l.rurt ve¡

$¡t. lqueste gs tanoa¡na 3o ulnutc 0eapres d¡ lrahora en que trorg
nlt¡aeló eeleula ba de DEssar ei üertÉr equl.p,

PHALI.PTcIoL§_

Ca{le ainut ürqrrengEuent o retard aarü penalltret el.rtr
Arlbaüa 1 aor¡troIs atÉ EeutralltaaaLúr f puat

Coatrole de regularÉtat r I ¡nrnt
Controls ite Da¡ r 20 puntar Per cada oráa

2reg87
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Hnqrrbrc
I¡a sr¡¡a áe lca peralltzaclooe Ja üe¡orl.tec

pEcAr,rrrprcrp§§

t ) i¿ot¡etoi! o €s!¡eEes aI full ilc n¡ta

zl iit.rar, durant Ia prova, lrorilre üels equl¡s

3) fo ¡naaór ela contrcle ¡er lror{re establslt
4) Bavta¡ de lloc Lea ¡¡arq¿ea tls ttorgg¡ltaecl.d o arBger.leB

5) tlo Dorter ootxLll¡
6) Enile:rertr.aG 3O atnuts aa rcl,laeld a lthorsrl. oficLal, a

queleevol ilela controls.

.cT,r§F?Lcisro
f,l b¡urü t¡eg claaclfLoaoloa¡, u¡B ile gercral per elulpe forenl,a, une

pel¡ cqu!.Da ile lraatltst i una üerlera per &tltats fo¡lesler. t¡a oh-
galfloEoio gurarel aresteüItrü DeI total 0e prnts oarregats a ceüa esúp
L tle a¡¡or a uafor. Dn oe¡ drotqet ea ole¡rlfloe¡d ulllor¡
1) Irrequf aub nás oontrols de teopt ereGtc.

2l Ltcgulp anb raJor Bmbrc ü'aprorlmoionr dtun ¡l¡ut
3) IrtequlD aub ualor ¡oubr? dteproxl.reel@s 0c doa ¡lnut!
I Etrl guoce!1.!a[etrt.

Psr Ie ol¡allflcacl6 per entltEta eg totalltaeraa ela puata aconaet¡u!.te

pela seua trcs a!.l.Iots cquÍls slasatfloat¡,
Lte¡tl,tat envta¡ü e lae entltste ¡,ertlctpenta Ie olaesLfloactú L lce po

ssltlea reclauaoLons ErheurgD ile fer pcr eaorit.

EqnÁn[ oPrc+n
Se¡ü fet publta 10 utnute deepreo de lrerr!.bada del darrer aguLp. üa

cop comunloat ao gerü aüucg oap ttlrus üe rgclsoecLd sobre lrho¡arl 0e

Das psla oontrols.

3 reg 87



A.E. TALAIA
X)(IX Mama Social d' Orientació i Regularitat per Descripció

)([V Marxa Intersocial 22 de Marg de 1987

I

.runAr pE sonu-Dfi .rr.Á{tFrnAD¡

§o¡l oonvooct, Er. srescau, abals de cortlr eI prlner equtp.o al flnel
de Ia curser L astarü oompoat p€rr Ilos nenbrae del Conttd Catálü ile -
üarreo, dos seubrós de ltsntLtet organf.tzadotgr un rsprasentant de

lreutLtet anb nás equlpg lnsorlts. Aqueat ileoldlrü sobtrg qualsevol lg
prs"f.st tro prerlBt aa equeEt re8leuent.

Drp,Fos,rcroffi rlillJ,§
EI reI teu¡n no serü obataslc per la oel,lebraetd Ae ].a prova, Ia
qual podrl €Baer altsrqde ¡rcr ltorgenltaaotd L susXrses per aoord ilels

delsgats, convoogta pel ifuret ile Sortlita L &rlbeda.

tE U.G.D. Gobrer,x ale partlolFeBta ¡nsaeldorc üo Ia llileenol.s tgdc-

ratlve rtgent dcls rlscoa dtacer.deat, de Ie¡ reaponeabtlitat¡ oootro-

nlquee psle ilan¡ra oeusats e tsrocreE lrersonoa Eo gellortívea I en Le

quantla qr¡a EEs€nyala Itarttcle 42 de le dlta llh¡tuellded'

Al.xl natelr als narxedoara que 1e tln¿ulnr quedan as¡'egu¡Ets l,er la
tarJa omblaaila del Phoanlr Eatlnor 3.4,

Q!¡alsevol cea no prevlst en aquest reglanant sotü roaolt aegone per-

toqul pel Jurat de §ortLda, eI ClaeelflcgBor o sl C.C. de ilatrea,

Aquest reglsuant ha estat aprovat psl C.C. dt tr[áfires dlracord a lca nor

nes vLScut¡ da IE F.E.B,C.

organltaadore I gue Bs com¡nloerl oportt[ranent'

ELs prenla tus no sl6ula reoolllts el illa ilel seu repartLuentt

uent ssran guarüets un usg tleeprer de lteansatede deta.

VLlaaor¡a i. la Gettnl, nerg del 1987

solee- l

!

4rcg87
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Els xecs/gasolina que fan servei...
a les estacions de servei.

i. 1:

i' '.;t '

:.1ü'!
) :-'

It

'lt

+.ti1*l;'i

Una facilitat més de la Caixa knedes
per aviatjar sense diners al damunt.

Sol.liciteu informaciri detallada a les nostres oficines.

f. G li.loseco - Rblo. Principol,4l - Vilonovo ilo Geltrú
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A.E.TAIJAIA Secció de Mr¡ntarva

XIV UAS¡(A DIORTENTACIO PEB DESCI¿TPEO

]O(IX I.{ARIiA SOCIAIJ

Coma"ca de lrAnoia 22 de ¡narg de 1987

De la..Sortid.a a1 Cont?ol-B

Srinicia 1a ma¡rca en una ánrplia cf,a¡iana d,e bosc sitr¡ada a1 costat
dtr¡¡¿ importaat rnasia, que correspon a un llogartet anb altlres nasies
eseanPadesr prop d.runa rlera.

Bns ¿irtg:in a un canf .anple,que dava1la al 1Iit de Ia rletia; aI da-
vant tenin una palanea que la sreua; l,luny, a ltesque:ra, t¡na ermita
ealai¡ada, i- a 1a dreta, un Smrp de cases que formea eI nucLi prlnci-
pal del 11ogaEet.

D¡rant una !s¡¿ estona draquest priner tra.n ao Erobaren seayals a.mb
els colors de ltEntitat organitzad,ora, sinó amb els correspoaents a1s
senclqrs de gran recorlegut (G.n.7-z), en vermell i blanc.

l.{o1t a prop de 1a paLanca deixern eI canf i n'agafem un altre, a la
dleta, que rem¡nta. Etl deixem uJe aItle, tanbé a 1a dIeta, §[ü€ va.cap
aI grup cle cases. Arrem paral .lels a Ia ri,e3a.

A la dreta veiem uua c¿¡seta de uransfornad.or. Trobem r¡¡a bifi¡rcaqió'i tinen per }a branca dreta, que puja lleuge?aÍtent.
El camf retomba i puja. Passem per eu,tre¡Lig de les c¿¡ses i anen vo-

rejanrt ta p:rincipal, ea molt ma1 estat, gue eru¡ queda a lfesquetrra.
Co[tinuem pqiant. Sf carú tolna a bifr¡¡ca¡ i agafeu 1a branca d¡eta,
qre és 1a nés nalmesa i de códols. Seguin retombant i pujant dr¡.¡rant
una bo[a estona. Trobem un Pi abatut a1 laig d.e1 ca¡rf .

Mentre ens anem enlai:ra:at, poden observar, a ltdt¡e vessaJ¡.t de la
fondalada, r¡ns tinbots de terra rogenca. E1 ca¡¡ú és flanquejat de pins.
Després planeja. Veiem at davant ura vasta pano ámica de Ia setralad.a
de Mo¿tsellat. Contiauem Éoba¡lt elrcara senyals d.e1 GR-7-2r

Més endavant e} carnf tr?¿unscorre per u^fr seEat est]et, tlels anomenats
nesqueaa draser, arrb u¡aa batrancada a band¿ i ba¡rda.

8i e1 éia és prou cla!, podrenr veure un sector de 1a serralad,a mont-
serratira, que sobresurt Per da$era dels tl¡rons f[üé errc envolten, a1
nig dets quals hi ha les restes drr¡na ermita dr'origetr rom&nic.

Al- costat d¡€t del camf hi ha una esberl,a. Du¡ant eI recorregut tro-
bem més drun pi esqueixat o caigut ée lesultes de les forteE ner¡ades
de principis del 1986.

EL camf inicia novanent u.¡ca Lleugera pujad.a i també ca¡nria eI ter-
reny, que és de congLorerat de1 tipus notrtserratl.

Aniben a 1es envistes de lternita aba¡rs esmentada, que eiite en z'trf-
nes. Continuem trobant Senyals d.eI G.R.

Passeri a narl de lrerm:ita, q[ue ens cau a la dreta. E1 ca¡nl es trans-
fo¡ma en pista forestal . Davalleü i c"euen Ia capgaler.a.dtrrn fond.alet.
I¡tnediatament veiem, a ltesqueua, Irentrada d.r

voltat <le canyissar.
t en-

l.t IAIAI{
BIBL'OTECA

ARXIU
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LtanrPle canf ptaaeja, ascendeix suaumerrt i fa urr retomb ea uJ¡ iad¡et
des d,e1 Eral podem veu:re, damere nostle, les:]estes de lte¡rn:ita i aI
davant, l¡nes tinbes teEoses entle les quals destaquen unes agu11es.

Creuem u¡¡a altra capóalera de fondal. EI ca¡nl to¡na a pujar, ara dru
ná manera més acceRtuada.
. Assolin, aixl, ul' inportant collet des del gtral gaudiren, si el dia
ens és favorable, drura espt0u&ida pano:ránrica de Ia tari caracterfstica
i sempre carnriant silueta del- nassfs de Mo[tse¡rat, ara ea tota la se-
va exte¡si.ó i be].lesa.

¡¡en a¡ribat al '.coat]lol B.

aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaoa aataaaaaaa aaaaaaaaaaaaar

De Ia sortida a]. corxtrol A : 3,806 &4fh.
DeI control A aI contloI B :. 31 8?O Xn/h..
Descans: 30 minuts.
Hi har¡rá aigua.

I bis 87
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A.E.TAI,AIA

-

xrv M4,E(A p,oRrENTACll) pER pESCRrpCro

. }OCIX MARXA SOCIAT,

comarca de !!$noiq 2¿_g-ggl§_gE_-l-9,

D€tr Cortlrgl B al Contt'ol D

Inieiem }a nona etapa agafant ua ca¡rú de bast trarsversat a Ia pista
per ou venlem, a lresquerra, que planeja. veien un senyal de pas ba:r-.
rat dels senders de G.R., que será ja e1 d.ar:rer Per a nosaltres. A
partj.r drara, doncs, eD,s guiaren pels colo¡s d.e lteutitat organitzado-
Dáo

Et camf , que primer planeja, fa una lleugera davallad.a i he¡n de pas-
sar pen sobre un pi abatut. Inuaeüiatament desPrés, deixem eI caml de
bast i gire¡n cap a Ia dreta Per un corr"iolet eÍibrossat, poc visible,
també baixado:r', en üireccló a una pista que tenin a sota. Hi desembo-
quem d,runa manera sobtada i 1a seguim, en éi:reccló a 1tesql¡erra, du-
rrÍt 1¡rla bona estona.

Cada vegada la se:rra1aéa de ltontse¡¡rat ens sembla més properd. A so
ta veiem canps de cultiu i bosc. EL canf davalla lleuge¡ra¡nent i Pas-
sem per sota e1s fils d,tuna lfnia eléctrica. Deixem un trencall de Pis
ta a lresquema.

Dal¡lrera eI poble de1 Brr¡c es veuea uns turons¡ pu¡rneg¡¡ts orr es distin
geixea Les reites drun castellot.

Deixem, a lresque:.ra, ulxa Pista que serns ajuata i que torna a enüin
sar-se aI bosc. Més eaéavant Ia nostua fa un re\rolt i travessa 1a capl
galera d,runa fondalada, que baixa caP a la dreta. Fer lresquerra setns
ajunta un can{. A1 costat tenim r¡n escó:r¡ec d.raigÍfes pluwials. Poc des
piés, reclrperem Ia pista grre segufem anteriormeat.

Deixem, a rtesquema, uu corriol gue meüa a una caseta de totxoraba[
d,onada. A Ia dneta, es veuen camPs ermotats i a1 nig una caseta. A la-
pista toraem a tenil un esc6r¡ec basta[t accentuat.

zugen en di¡recci6 a r¡ra zona boscosa; etr sortir-ae, i a1 costat drun
pa:rell d,rarbres amb u¡s zétots de vedat de caga traperd,igonatsr?, griren
a lresquerra. EL co¡riol transcolre per uJlr tenreny de 1lico¡¡el1a tritrr
nada.

E¡rs anem apropatrt a un tros de ¡arcel.la tancada per r.ras paeunAtics.
Hi a¡rem 4i¡rectament i giren a Ia d:reta' P€I Pista ascen¿ent.

IIem e[t¡at a ura zona urbanitzada, enca]la que Poc edLficada. Breus
moments després, setüs ajunta, per Ia dreta, la Pista que veafem se-
$¡int¡ a I'esquenra, veiem Ies rnrataayes entre Piera i Pierola, entre
Ies qr:als destaca eI trrrd de Ia Fenbra Morta (que necorden dtuna marxa
ante¡io:r). .

Tant bon p'wrt aribem aI finat del ta¡ecat drunes Parce1 .Ies, la pis-
ta retomba a la dreta i iruned,iatament a lresgue:rra. Davant nostre divi
sem enc¿¡ra els Bnucs a sota mateix de Montserrat.

A¡rlbem a ull trencall de pistes i prenem eI de l.resque¡ra. Tot se-
guü.t girerB a la dreta i passem pel costat d'un ta¡rcat de canya d.runa
fínca. Deixem una pista a la dretar gü€ mena a un terteny Pa¡ticular;
a lie!¡querra en éeixe¡n una altra, tancada per una cadena. J

r . 
Lq¡uesa YE¿' t ¡¡Ér ..r 
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La pista va :retombant i planejant. M€nttre, el paisatge va ca¡¡viant de
fesomia i veien com'sobresurten Ies agrulles de Montserrat per darrera
les muntanyes properes.

Deixem dues pistes a la dreta. Entrem en uBa zoaa on 1es parcel.les,
més que xalets, sembleu autéutiques ba¡raques.

En eL puat on Ia pista comerrsa a éescen&i¡ i srencamina a les pnoxi
rnitats aiua ¿1p6sit de color blavós, la deixem i trenquem a Ia dreta-
per un cor:riolet cle pinassa, no nassa visibte, que tra^nscorre per ent?e
mig de bosc.

De seguida, i tot passa^nt entre dos ginebrons, el coriolet baixa i
va a parar a un altre de més fressat, que seguim a 1a dreta. Ca3. parar
esnent, per0, ea eLs seayals d,e lrentitat.

I,restret co¡riol passa entremig drespesses ginesteres i pins. DeixeB
una figueria a la d¡eta. A¡em retombant Ia. capgalera dru¡ f,oadalr ![oe
baixa cap a l'esquerra. Aribem a r¡n 1Iom que és divis0:nia dtaigües.
rornem a veure les a$rlles de lloatserrat i els turonsi de Ia Gr¡árdia. Da
va:l.t nostre, encara que uuny, apa:reix r¡¡ra masia de fagana blanca. T1--
ren avall per un corriot que voreja eI f,onda1 per Ia dr.eta. C¡euem més

d.ru¿ xa.ragall, gue corresPonen a esc6rrecs. draigua que fan cap aI tor-
rent principal. EI comiolet és basta¡rt confás pera está degiudament se-
nyalitzat.

Atribant prop dtuxes oliveres, hem de baixar a lresquer¡ra i passar
per dam¡nt drun estret lIom aI costat drun'abocad,or d,rescombreries,
que ensi gt¡eda a la dneta. Davant nostre continuem veieut la masia de
fagana bJ.anca. :- Passat Lrabocador, eI canf Pr¡.ja i va a PaÍaJ3 a una pista tanbé ascea-
deat, que agafenr. A¡ribem a una zoaad,egradaóper les deixal-les druna in
¿túsEia de fab¡ricaci6 de foildgoaat, on d.estaca urra g¡I¡a-Pont, que treE

-ca lrelrcant draquests pa¡atges.
Davant tenin ].a regi6 de les aguLles d,e Moatserrat, $re Prenen lrapa-

uenga druna immensa rotllana vetllad.a Per gegantins titans de pedra.
Passem a frec deL reixat d.e Ia éita indüstria. Teni.m gairebé a tocar

e1s Bfl¿cs i Ia ca¡:¡etera N-II .
Abans d,ta¡riba¡ a1 final del reixat,.giren a lresquema Pe¡ una pis-

ta"que plaEreja, vorejada de o¡1tiu mi*te dravellaners, ailtetllelns i c€psr
Anem retonba¿t fins arriba¡ a l,a masia que hem vist tanta estona.

Prop dt¿questa hi ha plantació droliveres. Aquf trobem e1 co¡rtrol D.

De1 coatroL B a1 co¿tror c,414'.12';:'".."""".."'!""""r"..
De1 ControL C aI Coatrol D : 4r 262 W\.
Descansi 15 rninuts.
I{o }ri ha aigua.

2bis87
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DeI controL D a1 Control F

Sortim de1 Cont:rol D i contim¡em per }a mateixa pista, que va lreton-
ba¡t. I?avesssr Ia capgale:la d.'uaa fondalad.ar gue baj.xa cap a lresguer

A ltal-tre vessarxt d,e1 fond,al tornem a veurie Ia masia de -fagana blan-
ca i, nrés.;al' fons, eL mutrt ¿e deixalles i La grua-pout.

Deixem 1a zoaa conread.a i e¿trem ée nou ert una de boscosa. A Ilesquer
:ra cleixem un trencalL. Continuem per la pista, que va retombant.

Imme¿iatanent 1a éeixa:re¡n i segiu.i:rem per una entrada de pista anpla,
a lresquerra. Veiem un toII éraigua, també a lresquer:la.

A f¡ec de'Ies runes druna cabanra, deixen J.a pista que retonba a la
dreta, i baixem pqr rü ca¡nf de bast fi¡s a fer cap a u¡a aLtra pista,
gue está situada en un rÉvel1 infe¡io¡r. Aixf E¡e hi desemboguen, ve-
iem, a la dreta, un §orat de poea profunditat. La pista és r¡na mica
malmesa pels escor]r¿t¡lcs.

Totnen a passa.r peI que esr &iem una esguerla dtase, a¡ú ba¡ra¡c a am-
d6s costats. A lresgr.rerra deixem un pi amancat de soca-rel . Tanrbé a
l'{esquema, veiem una masia voLtada de camps de cultiu.

La pista mor a ?a¡r drun draqúests con¡eusr $l€ vo:reja.rem, deixa¡t-
los a Ia dreta. Anem en &irecqi6 a 1a masia, €tré eas qtreda nolt a prop.

Deixen Ia casa ¿ ]tsslJuecra i contiauem a la d¡eta Per una pista qtre
transcorre entre eIs camps d,e cultiu. E1 de Ia dreta ens queda a un ni-
vell superior.

E1 camf s¡esbranca. Deixem eI $¡e srenJ.alra i coutinuen pe:r lresquer-
ra, tot ressegiuiat una estona u¡x dtaquests eaq)s. A IE d¡eta tenim ura
torrentera; aI davanrt, uns tt¡rous soca¡:rlnats a causa dels paorosos in
cendis de ltestiu passat.

La torrentera es va convertint en una anP1a fondalada mentle encara
anem volteñt e1s camps. Pocs metres abars que eI ca¡ú e1s abandorrir'i
en eI moment en qué srinicia un revolt, dleixarem eI ca¡nf i segui:ren
pe! uln co:miol descendent, a Ia d¡eta. A .prop ée 1a seva entrada hi
ha r¡n pi. Baixem sobtadament i continuem PeI costat dtuns camPs d.tar-
bres fn¡iters, que ens qreden a lresqueua.

Fem cap a lrampla pista del 11it dtu¡a r!.eta, tocant'a rm péfag on hi:
so1 }:aver r.m petit sa]"tant. La segfui¡ren aigües avalI, ment?e eas anem
apropant a una nasia enlai:rad.ar gü€ teninr a Ia dreta, tota eLla volta-
da de bosc. Arriben a un punt on ens Sreda aL dammt mateix. Aleshores
deixa:ren t¡¡ canf a la dretar§lue va a unes winyes, i tot seguit aba:ldo-
nem el lIit de 1a riera i segfuin un co¡riol, a 1a dreta, entle el bosc.

Arriben a dalt dtr¡¿ I1om. Draquf baixen en direeció a una masia, que
deixem a lresquerra tot passant-bi a frec, i entnem en urx. camf;.pista,
que segruirem cap a 1a dreta.
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vonegesr uaa §irqra de plá,t¡"cr ilüe.terin a ra dreta. A lresquema hiba u¡s hottso
Passen pel costat de res dependéacies drua gra¡l caseriu, la casa priacipat del $¡á1 queda més e¡Iai¡ada.
Al ,is d,ruaa praceta voltada de plltaas i prop d,rr¡as gaar,a safa:reigs

t¡oba¡en el- control F,

aaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaaaaaaoo.aaaoaaaaaaaaaaa..a

De1 Conüro1 D a1 Corrtso1 E z 41826 fn/\.
DeI ConHpo]. E al Coutrot f : 4126O fry71.
Descars3 15 nLauts.
Ei ha atgnra.
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A.E.TAIJAIA Sscci6 de Muntanva
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De1 Controlj.al Contro]- If

Sortin del coatrol F i deixem una branca de pista a I'esquerla. A 1es
vores del canf teuin ca¡nps d.e regadiu.

La pista ascendeix. A¡ribem de seguid.a a un enfo:rcalI i agafem la
b:ranca eslnrerra.

A ltesque]lIa teaim una barrancada bastazrt profunda. Aprorimad.anent a
mig recorregiut de Ia vorada d.run'canp, i abans d.tamibar a ua revoltr
girem a ltesquerra per continua¡ Per u¡x ca¡rf, nolt enb¡rossat i c'reua¡
la riera per on corre u¡r minso dol1 draigua.

Ascenüim per ltaltre vessant seguint u:r co¡riol ombriu i emba:rdissat.
E1 caÍrf sracLareix per unsi moments i, passant a r¿ur mateix de la:tiera,
qrre ens gueda a la d¡eta, stendinsa no\rament entre arbres i un petit ca
nyissar.

Ea L¡n noment donat deixem 1a riera i gi:nen sobtadanent a lfesquerra,
tot seguint un eorriol fo:lqa costerut i, en eL seu inici, de terrneny de
IIicorella trossej ad.a.

EI corriol transcoffe per ulr estret Llom aÍü ua fo:rt pendent a la dre
ta. A nrig caml fem una ma¡cada zíga-zaga. Ca1 Palar esment en els se-
nyals de ltentitat.

Seguim pel 1lon de 1a serra; Ia bar¡ancada es va alteraant a esquerra
i dreta¡ després el ca¡af es va eixamplaat considerablement nentre tra-
vessem urr sector on es ba:meja f¡ondosament eI bosc i La ga:riga, A1 al
gun moment qued^a obstaculitzat Per ra caigud.a de troncs esqneixats delE
pins. D¡rant el trajecte podem obseruar 1a o¡riosa i mdltiple ranifica-
ci6 d.runa aLzina des de 1a base. EL terra és'encatifat drher¡ra.

Errltacem anb r¡na pista, gue segui:rem en sentit asceadent, caP a lres-
querxa. Aviat ¡etomba. Més endava¡rt deixem urxa Pista a l?esguema. Tra-
vessem la capsalera drr¿n fondal i Ia Pista g:lra doblement.

T?obem un trencall i prengm Ia Pista de lresquerra, que retomba i pu-
ja durant u¡a bona estona.

Tornem a gau*ir ara cl'una supa:ba pano:rámica de Ia trralada d.e Mont-
serrat, d,estacant-hi 1a rotllana d.e 1es agruLtes i eI refugi Vi.ceüs Bar-
ber.

4'1 cap dtrrna estona La pista deixa drasceniiir i planeja.
eixf Ere passem per sota druna lfni.a elOctrica trobem el Control H.

raa t aiaa la aaa a a a ala a at

Del Contbol F al Control G

DeI Control G a1 Control II
Descans : 15 m:lnuts.
No hi ha aigiua.

2,756 tufu.
3, 863 wlr¡.
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Xfl¡ MAEKA DIORTENTACTO PER DESCRIPCTO

)O(IX },fAE(A SOCIAI,

Comarca de lrAnoia 22 de na¡c de 1987

DeI control H a lrAr"ibada

Deixem el corxfirol H i a lracte il¡obem un enfo¡caI1 de pistes. Segnrim
Ia que está situada nés a lresguer:na, gue puja srraument entnerÉg deI
bosc.

A Ia poca estona, deixen a Ia d¡eta una plsta de Uenyaire. Més end.a
vant.¡ deixem a lresquerrra una c1a¡:iana. Ben aviat veu¡em r.ura altra pi§
ta d.e llenyaire que puja pe¡ Ia nostra dbeta. També sertrs aj¡¡nten due§
pistes pen Ia il¡eta i eatremig de 1es dues tornern a veuJ¡e, a lresquer-
ra, urla cLariana.

La pista bifi¡¡ca i coatinueur pe1 treacal.l esquerr€, gue asceadeix.
El bosc es va aclarint i srobre molt eI paisatge. A l.resquerra terrim

bosc cle pi¡ls¡, a Ia dreta, olivqles i avella¡re¡rs¡ a1 fons veien una zo-
na urbanitzada.

La pista es va estrenJ¡eat i davalla. A la dreta terrim lrrl clap droli-
- v€r?És. Serns ajunta, per Ia dreta, una descr¡rada pista i a prop veiem
1a rotDana de pedres d'r¡¡¡a fogaina.

La pista es converteix en ca¡nf de bast. Passem erltrenig drr¡nes g:ines
teres i després dtr¡¡.a petita clariaua de pins.

Contiruen, tot p1allejant, pel IIom ótuna serna. Troba¡en alglt¡Jc sende
ró sesr¡ndari, peró nosaltres no ens d,esviare¡n del mateix IIom. ff canrii
és de pedra i pinassa i vo:rejat de matolls i pias. A la dreta hi ha un
bassiol nig amagat.

Més endarrant, qua.a eI bosc sracla¡exix una nica, veiem, a 1a dreta,
uJlr tolrrent bastant pro§und i raés llrrrry, prats. A1 cap ée poc tenim ba:r
t¿mc a banéa i ba¡da. EI canf esdevé mott estet i a:(a¡aga1Iat i es fá,
doucs, üificrrltós per a tnarsita¡-hi, raó pen gug ens nrapa¡tarem i,
tot desviant-nos cap a lresqueli]3a per un colriolet, dese¡nboca¡en a uII
altre més narcat, continuant, aixf, en Ia matei:<a dfireccid que po:ltávem.

A 1a üreta, Ies erosio¡rs causades per Ia g¡¡aLitat de1 terreny a:rgi- '
16s ailqrrireixen uns aspectes fantasiososo A lresquema, veiem uns to1ls
on acostr¡nen a rabejar-srhi els senglars.

El viara:ur ttarscorle a3a eatre esPessa vegetacló de garriga. A lres-
querra encara entreveien la se¡ralada de Montserrat, perü será per po-
ca estoEa, ja que ens ani¡em enclotatot a partir d.'ara.

Pasgen a frec dtun camp droliveres, !I¡€ teniúa lresqueara, i al d.a-
vant distingim un campanaret de torre a1 qual ens di:tig:im.

A ran de camf , a lresquer?a, veiem una caba.na de totxo amb volta d.e

catró.
EI caml passa ara per un dels tra¡ns dé Ilom més esurets. EIa apropar-

nos a ltesgIésia veiem, a ltesqueuar un curiós mon0lit d.e tema rogen
ca, aillat de La ¡esta, anb vegretació a Ia clePsa.

Pas'sem fregant les pa¡ets de Ireüifici i fem cap a urra placeta davant

: : :::::.:::::: . :.::.:: ::::::. :: . : :.:.T.:.'i : . . . . . . . . . . 5. . . .
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aaaaoaaaaaa aaaaaaaaaaaa.aaa a.aaa aaaaaaa aaaaaaaaaaataaaaaaaaaaara

Aquf hi ha 1o ÍÉnuts d.'autoneutralitaaci6
aaaaaaaaaaaaaoaror¡faaoaaaraaaaaaaa.aaa...aaaaaaaaa.aa.aaaaaaaaaat.aaaaa

Abandonem Ia placeta i continuem baixant péI llom. A lfesquerra dei-
xem un sender obac gue baixa caP a 1a riera.

AJra passem per lresguena drase més angosta de tot ltitinerari. A Ia
d:reta veiem un glup de ¡nasies; algruna es troba totalmetrt easorrada.

El corriolet va b¿i.xant i es torna regfueró dtaigüies pluviaLs bastant
maLmés. A ran, a 1a dreta, veiem les restes druna cásér

Ens aneÍr enclotant i ara tan sols veiem, de Ia serra montse:ratiua,
les pun(es que sobresurten més.

A.mibern a un camp de fruite:r.sr flu€ voreja:rem, i ens queda a la dr€ta.
Enllacem a¡nb ¡¡:n ca¡¡inot vorejat dtun canyissa!, a Ia d¡eta. Aquest canf
ens conchreix a la riera. §i mirem a 1a aost¡a esquenra, veurem les for-
macions a:ngiloses coronades pel bosc, i a la dreta, la palanca flue tra-
vessa l-a riera.

Passem pe sota dtaquesta palanca i aixf resseguuln, a la inversa,
part éeI trajecte iniciat de Ia sursa.

Deixeln eI l1it de 1a riera i ens decaatem a la d¡eta per ar.nibar tot
seguit a Ia nateixa placeta on hen comen§at aquesta narra i on es d6na,
tarnbé, per finalitzada.

.aaa aaaaaaaaaa aaaaaa aaaa a!aaaa..aaaaa.aa. aaaa aaaaaaaaa

Del- Cont:roL H a]. controL T ¿ 4,562 KÍL/h.
De1 Coatnol I a1 drAnribada : 41815 fJr./h.

5 bis 87



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

)«V Man<a Intersocial 22 de Marg de 1987

agrupaoló
€xcur3¡onl3ta

talaia
C¡r¡tr C.o6rr$ 4 / Td. E*! t2ó7
V¡h¡ove I t¡ G¿ttni EL G¡EiAÉ

ú,

nelaü
)(IV MAI?XA

Ab")/'--'

r/
alEt\rrAGtc,

r
ú

1a]¡EFI trIEsiCFT¡t¡CtcI
fxxrx rrranxa sociall

,W,
uIIV

I rel 87



A.E. TALAIA
x)«x Marxa social d' orientació i Regularitat per Descripció

XIv Mama Intersocial 22 deMarg de r9g7

Pierota és un municipi d.e tiAnoia; dituat a lrextrem sud-oriel
ta] de 1a comarca, en e1s lfmits amb la del Baix Llobregat. [é una e:

tensió de 33t33 Km2. i- a lrany 1981 comptava 841 habitants. Lrajunta.
nent está radi.cat als Hostalets de Pierola. e més del nucli qte dóna
e1 nom aI municipi, hi ha els velnats de Can Pasqual, les Cases nove:
Can Mata de Ia Ganiga, Can Marcet i ulbanitzaci-ons com Can Gras, Ca
Fosalba, Can Térmens i Can Rovira de ltEstela.

EI terme és nuntanyós en §ran part i. ocupat per boscos de pin
alzines i garigues. E1 principal tiPus de conreu és Ia vi.nya, amb

unes 650 ha. E1 ralm és adquirit en bona part per a elaborar vins es
cumosos, ja que La zona resta adscrita en Ia denominació drorigen Pe

nedés. E1 segon 11oe ltocupen e1s cerealsr amb 23O ha. i unes 15 ha.
de regadiu. Hi ha algru¡rs camps dravellaners, ametllers, oliveres i a
gnrns fruiters. Com tindfem ocasió de comprovar, hi són abundoses ]es
argiles, fet que ha motivat lrestabliment de rajoleries en el terme
des de temps im¡nemorials. Completén e1 cens industrial dues fábrique
de teixits, una de petit material eIéctric i una de génere de punt,
que globalment donen feina a 25O Persones.

Can Ponq de Pierola

2rcl87
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La marxa srinicia en ef nucli fundacional del terme, format
per im petit agrupament de cases i munió de masies escampad.es pels
entorns. Una dtelles és can Pong, situada prrop del bosc on srinici
a la cursa, bel1 indret on se cetebra anualment un l1uft ap1éc e1-
diumenge de Pasqua granada. Anteriorment era eI di1luns, fins que
ens privaren draquest dia festiu. Lrindret és anomenat rr!.a Plaqa
deI Rourert.

PeI costat di-scorre 1a riera de Pierola, de curs intermitent
i que en alguna ocasió hem vist portar un bon caba1. Per aquesta
causa fou construit el pontet-palanca que la creua, per tal que no
guedi afllada 1a barriada adjunta en temps d.e pluges .fortes. Dal,t
dfunes timbes terroses es pot veure e1 campanaret de 1'antiga par-
róquia. Aquesta barriada principal está formada per 1es cases ano-
menades: 1a ?orre, can Xic Mata, can Pere de 1a Torre, can Maset i
dues més que no tenen nom. Lritinerari que seguim deixa a 1a dreta
1es cases baixes i tot fent un revolt ascendent paasem a frec de
lrenlai.rada casa de Ia ?orre, avui dia en franc camf drenrunar-se.
Era 1a més important deI nucli i es diu que a f interior conserva
inte"essants vestigis de 1répoca feudal. Actualment no hi ha cap
tolre que justifiqui e1 nom. Sembla que també era denominada can
Pa11és de Palomes. EI 1553 sresmenta a eir Paloma de1 Castell. La se
va situació enlairada per sobre 1a riera, e1 nom i e1s vestigis qu6
guarda, ens mouen a suposar que aquest casal ocuPa e1 11oc i és suc

cessor de lrantic castell de
Pierola. Lrany 963 ja és ci-
tat e} frterminio de Apierola
minoris'r en contraposició amb
1a vefna rfApiera maiorerr, amb
dds top8nims relacionats amb-
1'apicultura, lf obtenció de
mel de les abe11es. A lrany
998 és documentat e1 rrcastrun
Appiero}a minorisrt, e1 terme
de1 qual afrontava amb el de
Masquefa. El 1O57, Ermessenda,
fil1a de Ia comtesa Adelaida,
va vendre aguest castell a1s
comtes de Barcelona amb e1s
seus edificis, termes, perti-
nences i serveis. E1 1063, e1s
comtes pennuten aquest castell
junt amb e1 de Castellet (situ
at entre Piera i eI Bedorc),
pel castell de Piera, e1 qual
era propietat dels vescomtes.

A1 segle XfI era senyor de1
castell de Pierola, entre al-
tres fortalesesr' e1 vescomte
Reverter, aquelI novelesc Per-
sonatge que, fet presoner pel
sultá de1 Maroc, capitanejá

La ?orre de Pierola
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més tard ur es-
tol de cavallers
cristians a1 ser
vei del sobirá -
saraf . En aque
iemps -fou castlá
tiel castell Ar-
bert de Pie::o1a,
personatge que
sigrna nombrcsos
docufiellts al
Llarg draquell
segIe.

En e1 testa-
ment del veseom-
te Berenguer de
Guardiá, fill
de1 vescomte Re
verter, d.óna ef
castell de Pie-
rola a Bertran
de castellet,

Montserlat des de Sant l,tartf de Pierola

de1 qual n¡era infeudat pe1 rei a lrany 1190, reservant-se e1 monan
ca e1 dret de tenir-hi batIle, Ef 12O2 eI castl-á Al:bert d,e Pierol-a-
atorgava testaftent i llegava eIs seus dlets de1 ímeu¡n castrum de Api
erolar a1 seu fi1]. Arbert. E1 1z4AtB. Ee Balenya, senyor i castlá -
de rnolts caste}ls, 1legá a Pau'de Vilagelans e1 t'castrum de Apiero-
]a", gue terlia per Berenguer de Montserrat (e. de Guárdia),

E1 i298, Guillem Durfoltllegá e1 castell de Pierola a1 seu
fill Romeli, Aqu.est darre::.ciná e1 1324.i deixá vfdua i un §iI}, Ar-
bert. EL 13B1 , e1s proc-rraCors reials venguexen a rsabel-, nul-3-er
drArbert Dulfolt, la jurisdiccié de1 castell de Fierola. Des dra-
q'úesra da:a ja nc hi'ha ca.o més doci¡ment on sresmenti e1 caste11..
E1 1 286 fou concedida 1a jurisüicció senyorial de la Baronia de Pie
rola a Asberr de Med.ioyra. Se¡r.bla que aguesta d.enorlinació de baroniE
subs:ituf La de casteil.

La Baronia passi. dels Mediona a1s Dur.fort, als Calders i als
Ferran. Gaspa¡ d.e Fer¡an i de Calders 1a vinculá e1 1583' i a1 mo-
rir sense fiI1s passá a Elisabet castellana de Mesguita i de Ferran,
muller de1 primer eomte del Casiel-1 de Centelles. A la mort sense
-fii.ls de I1ur -Fil-1a Alarnanda Carr8s de Centelles i de Mesquita, pas
sá de nou a1s Calders, barons d.e Segur. En morir'sense fills Ramon-
Calders-Ferr:aJr i Lleu, passa a 1a seva muller ?elesa de Marifiion i
Roge?, perd fi fou posat plet pels Caldersr que e1 perderen (f662).
Ititjanga::t un casament starribá a r.¿n arraniarnent familiar. Els Cal-
éers, e1 1689, la veagrrelren a Palr l€r4asi de Dalnasesr'primen mar-
qués de Yi1a11onga. Dels Dalmases passl a1s Fontcuberta.

La propietat d^e1s marguesos de Vil-a11onga stha perllongat.
fins als nostres üj.es. Actualnent, ens diuen, és de1 comte de FÍ-
goLs, que ho té pel matrimoni añb una Vila11onga. ttantignritat de
1a casa anomenada 1a ?or.re sratribueix a époques anteriors a1 s.XIV.
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Diuen que a lrinterior hi ha grans arcades i una ttÓbrega estanga
anomenada rla Presór?, on eren tancats els inalfactors i també els po
br:es pagesos que no pagaven o srendarrerj.en en e1 delrne. Si no srhi
posa remei aviat se:rá tot un m-ü1t d.e rufnes.

Passada Ia casa de 1a Torre eI canif inicia ura.corta pujada
per un c¿mf de bast senbrat de códols. Hi. iia margues qu-e ind.i.quen
que aquesta ruta corresPon a urr sende:: de gral recorreglJt, concreta
roent a1 G.R.7-2 en eI secior que discorre des de1 Montagut fins a1
Monestir de Montsemat. Molt anteriorment ja era caml de roneus, en
especial del-s procedents Ce1 Penedés i eI Garraf' que anualnent Ie-
peteixen Ia devota caminada. Alguns pins ca-iguis sobre el camf tes-
ti9iquen els estrall-s de Ia nevada de1 gener de 1 986.

Quan finalitza 1a sobtada ascensi6 es continua Per uit ample
corriol gue discorre per un serrat esprirnatxat, flanquejat per §on-
des barraacad.es. És el que en termes excursionistes setn diu una
tresquena dtaseil, pÉr 1a sembla¡¡ga amb e1 l1om d.taquests pacients
animals. Aquesta singuta::itat sere constant en bona Part de la,rar-
xa, ja gue tra¡rscorre per terrenys argilosos erosionabies, a"nb ter!-
déncia a abauancár-s€r

Fineix lfestret se"rat i tot fent una petita ascensió enlia-
cem amb una pista d.e nunianya, just ¿.1 ccstat de 1eq ruÍnes druna
cape11a. És tot el gue qued^a de ltermita de Sant Cristófot, ciiada
ja e1 1033i amb e1 norn de Sant Crist8fol de Canyelles, i qtie seria,
naturalment, románica' 41 1374 havia desaparegrt o estava e]l moLt
ma1 estat i stacordá edificar-ne una Ce nova en una pega de terra
donada per Asbert Durfort a Itindret anomenat Ies Faxsues o Fábre-
g:ues. Es creu que la capella primi.tiva estava situada en e1 turÓ
de Sant Cristüfol, llindani arnb eI terne de Col]bató. Almenys enca-
ra són visibles 1es pedres de la construcció der 1374 a 1a part de
migdia de Les actuals ruines. Molt a ProP; al costat de1 caal, Pot
veurers e1 fo-
rat correspo -
nent a una ñnt
assecada de 1es
anomenades de
trcocón, prote-
gida amb volta
de ped:na i farg.
L'aigua que hi
rajava tenia, o
se Ii atribuÍen,
caracterfs tigues
especi.als, ja
que ens han dit
gue era'fre-
qüent pujar des
de Pie::o1a a om
plir-ne algiun
c¿uxti"et.

sant o1 de Pierola
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En pocs mo-
ments s I ar:riba
aL coLL de St.
Crist0fol, a
456 m'-dtaLtí-
tud, Davant nos
tre es d:rega ]-m
ponent el mas-
sfs moatserra-
tf en tota 1lex
tensió de L1e--
vant a ponent.
Entre el mas-
sls i nosalt::e$
a sotarla g?an
plana dels Brucs
i Co11bat6, fal
cida dru::banit-
zacions i c::eua
da Per Ia carre
tera N-If, d,if
tensa circula-
ci6.

],a -tebre parcel.ladora arriba també a aquesta altura. A lle
vant del col1, hi tenim 1es urbanj.tzacions de Can Fosalba i Serra-'Alta, i per sota e1 colIrla urbanització Dalmases. Continuem lamar
xa pe" ün camf de bast paral .1e1 a r.rna pista drenllaq que acaba dE
gollant e1 corriol i obligant-nos a deixar aque11 caml i seguir pe-r
1a pista. Des d'aquesta podrem segnrir contemplant Ia muntanya de
Montserlat, que presenta a cada ñoment noves .facetes a visionar.
Serns presenten canals o mon0lits que més enl-la han d.esapa::egmt i
són substitui'des per noves perspectives.

E1 terreny de congtomerat gue trepitjárem als entorns de St.
Cristü.fol ha estat substitult per 1a 1Iicore1la, composta de pisar-
ra esmicolada. E1 paratge presenta unes formes planes o suaument ar
rodonides, amb claps de pins, forga atapefts en direcció a migdia.
E1 IIoc és freqüentat pels boletaires en Epoques propfcies. Des de
1a gran.nevada del gener de 1986, én qué nombrosos pins quedaren
trinxats en el curs de la tempesta, tots els corriols han quedat obs
trults pels troncs i 1a bardissa gue hi ha crescut a sobre, fent im
possible deixar 1a pista i seguir. camins alternatius.

Fem cap a u-na altra urbanització, Ia de can Térmens, planta-
da dalt de la.serra del mateix nom i terres que envolten ltantiga
rnasia. ,Lted.ificació no ha estat massa intensa i moltes parcelrles
estan en venda. Una drelles está vorejada per pneumátics, una mane-
ra económica de delimitar una propietat que hcm srimaginaria reven-
dre-la per fer-hi un bon negoci i ara molts ja es donarien per con-
tents si e1s tornessin e1s üiners que hi esnergdlerrc

Continuem veient 1a plana dels'Brucs sota nostre. Hi destaca
1a gran masi-a de1 mas dten Pi irno gaire 1luny, can Pasqual, antiga
rrent anomenat 1a Torre Blanca i on sfhan fet troballes de frfossa-

XXIX Mama Social d' Orientació i Regularitat per Descripció
XIV Marxa Intersocial 22 de Marg de 1987

Sant Cristdfol de Pierola
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nesfr medievals. A.uá ja es pot contempla:: amb més atenció e1 sector
de les Agnr11es, un dels indrets gue sofriren e1s incendi.s deI pas-
sat estiu. EIs matolls han tornat a créixer i enmasca¡en e1s es-
tralls. Ef cantó de Sant Pau Ve}l, can Magana i e1 puig de 1a Guár
dia fou el que quedá nés malparat, ja que ef bosc hi era espés i-
tardará molt a recobrar-se.
. Es passa pelrt una sluf]la de cinc pistes o ca¡nins i continu-
em per un que davátta fins a portar-nos aI coIl d.eL sabater, que
és un en1Lag elau entre e1s Brucs i Pie:ro1a. La xarxa de pistes de
laurbani-tzaci6 sJestén pe1 solei de can Térmens, on ¡i ha també aI
guns xalets i muni6 ée bauá![u€so

Hem perdut de vista el Montserrat i podern contemplar ala e}
serrat de les Rogues Blanques i e] cim de l-a Femb¡a Morta, en bona
part castigats pels damers incendis. Entre aquell sectou i e1 so-
1ei per on passem stestén urra complicada xanxa-de barrancs argilo-
sos i torrents de.pedruscall que conformen 1a capgale:ra de 1a rie-
ra de Pierola, en bona part situada dins el terme d.els B:r¿cs. Err
aquesta zona, cal esmentar-hi lfexisténcia dtalgunes balmes de di-
mensions notables, designades rrcovesn pe:r 1a gent de1 pafs. Hi des
taca la dita cova de can So1á del- P)-a., on es diu que hi caben dueE
mi1 persones assegudes,

E1 da:r:re:r tros que deixem del solei de can ?érmens, cu::u}l
de ginesteres, empafna amb u:r collet def terme def B¡uc, notable-
ment degladat. Primer passem prop drun antic abocador de deixalles
irpoc després, p€3 un anuntegament de plaques i bigues de for,*.tigó
trencades, peces defectuoses de Ia factoria instal-.Iada en aquest
collrde nom estranger i amb lrafegitó ile Icatalara". Deu ser per-
qub ens empassem amb resignació els estralls ocasionats.

Ben a prop tenim 1a poblacid dets Brucs, aixl en piural,
constituÍ& per 1es barriades de1 Bruc de Da1t, Bruc de1 Mig, Bluc
de Baix i Bruc de la Pam0quia. Separades, i per altres indrets del

ELs Brucs

terme, hi ha
encara 1es bar
riades de1 SoT
del ?rumfo o
e1 Raval, caln
Marc de Ia
Va11, §ani Pau
de 1a Guárdia
i 1 rEspinac.
Llindant amb eI
te?me de C011ba
tó, hi ha laurl
bani-tzació def
B:'¿c residenci-
aI. Entre totes
aquestes barria
des, 1a pobla-
cié de1 telne
su$ava a1 1 981,
656 habiiants.
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Hem arribat al lloc més ProPer. a1 massfs de Montserrat. LeS

Ag¡ll1es les tenim ben a 1a vi§ta, aParentant una gran rotllana pé*
tria, Ara deixem }a collada, e1s formigonats i 1es grues i, per u-
na branca de pista, continuarem contorneiant Ies caPgaLeres dels
diversos ba=rancs que davalle$ CaP a la riera de Pierola. i,es zO-
nes més planerqs dtaguests vessants són cultivats en Part. lli ve-
iem plantació dravel]aners i algiuns ametllels, tipus de fruiters
gue sradapten bé a aqueststerrenys de llicore11a.

Fem cap a can Simeó, construcció que es veu curosaaent res-
taurada i convertida en habiiatge residencj.al temporer. La pista
f,a una grIa]l marrada per tal de salvar una altra torrentera i s'ini
cia un descens. En ua co1let deixem 1a pista PrinciPar i anem bail
xant més accentuadarnent Per un caml carreter flanquejat Per P?egons
ba*ancs, fins a fer cap a 1a rónega masia de can Grau Vel-l. Conto¡
aegem un eamp cultivat i, deixant el camf calreter, continuem per
un co}riol que passa ran dfun camP de fruiterS. !'€ñ caP a la ri-era
de Pierola, aI costat d.tu:na Petita Presa on s'oL saltar-hi un doll
d.taigrua. Aguesta no segiueix méE enllá de1 Petit toIl. L'aigrra es
filtra per sota eI soL de 1lico::el-la i codoIs, i en a1g.rn indret,
més ava11, torna a sortir a 1a }1um.

Seguim un camf tragat al 1lit mateix de 1a riera i que no
déixarem fins prop dtun grup de masies situades sobre un petit Pro-
montori,el qual obligala riera a descriure un meandre. §a1tem e1
l1om de1 promontoli i davallen fins aI costat de 1a masia de can
Grau ¡'fou, aquesta amb més bona preséncia que ra velIa. Tenim ara
a1 d.avant una filera dralts i robustbs pIátans, gtr€ delaten }!.exis
tlncia d'una font. Efectivament, hi- ha una deu que alimenta d,ues
grans bassesrque stutilitzen per a r€gar unes taules drhortalissa
gue stesienen fins prop de1 lLit de 1a riera. Per sobre les basses
hi ha Ia rnasia de Can Pujol de 1a. Fluntanya, que dóna nom a1 petit

asiruPament.
En e1 segle
XVI, cOncleta
ment, irany
1223t Ja SOn
citats en ltPe

re Garau'r i -
rrBartomeu Pu-
joL]", possi-
bles habitarts
d.e 1es respec
tives masies.

Aqu-est 11o-
garret eS tro
ba a ]ren-For-
.cadura de du-
es rieres, Ia
de Pierola,
també anomena
da Gran, i u-l
na altra pro-

Cair Pujol de 1a Huntanya
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cedent de1 noroest, dels vessants de la Fembra Morta, i anomenada
Xica, en contraposició a la de Pierola.

Sortint de can Pujol anem Per un camf carreter, que abando-
nem davant druns elrmots. fravessem eI curs de la riera Xica, gue
acostrxra a portar un doIlet draigua, i continuem Per 1a riba dreta
per sobre dtunes anti.gnres fej.xes de conreu actualment ermotades,
que finali-tzen quan 1a riera stestreny, cenyida per timbes d.rargi-
}a i 1IicoreIla.

Segir.reix ara un abrupte corriol que s?enfila pe1 coster, zig
zaguejant per entre ufanosa vegetació. Novament ens trobem en uI1

serrat estret limitat per baruancs. El lloc sol ser h'¿mit i la ve
getació hi creix abundosa. Passem un indrei eonpletament encatifaf
per 1es verdes fu1Ies drheura. AI cap de poc arribem a una descura
áa pista de muntanya, que segiuim en sentit ascendent, fins a aeseñ
bocar a una altra d.e nés amP1a, que sembla co"l?esPondre a una urbá
nització fa1lida. Sempre u*r rt i tot creuant capqareres de torrenl
teres, fem cap al 11om de 1a serra on hi ha un encreuament de pis-
+óa

Ara hem de seguir contlnuament PeI fil d'aquesta serra ano-
menada de ]a Rectori-a, topOnim molt freqüent a la nostra terra i
que acostuma a indicar, i substituirr. el de Pamóquia.

Passats uns claps dtoliveres i anetllexs, entrem en una zo-
na de ginesteres i, al cap"de poc ' e1 ser?at sfesprimatxa adqui-
rint aix{ Ia peculiar forma dresquena drase. AL nord tenim el tor-
rent de1 Ros i al sud, el de can Nasi. En ambdues els abarranca-
ments adquireixen formes capricioses, com estranyes parets natu-
rals i monolits. Una dtaquestes Pareis estretes Presenta un PeI-
fil que, segons com sefl mira, sembla un ga} 1 üindi. A1 toment
deI Ros hi ha un monülit argilós que aParenta un Cavall Bernat
amb perruca vegetal. Aquestes erosions argiloses són molt semblarts
a les detr vel terme de Piera, en e1 l1oc anomenat 1es Flandes, on

adquireixen
un grau d-r es
pectaculari
tat impres-
si-onant.

Tenim a1
davant un e
difici del-
gual sobre--,
surt un cam-
panaret. Es
1 t esgIésia
de Sant Pere
de Pierola,
antiga parr9
quia de1 ter
me. Aquesta
capella ja
és citada
1r any '1 098.

Timbes de1 Toment del Ros
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E1 prinitiu temple era de
construcci.ó románica i es
diu que encara en queden

' vestigis enmascarais Per
reformes i edificacions
posteriors. Segons Mossén
Mas, en e1 lIoc on hi ha
L resglésia, antigament hi
havia un bcn pla, i. ara a
banda i banda queda lind-
tat Per xaragalls. Srhan
trobat pels rodals algunes
sepultures medievals i sem
b1a que procedei.x d'aquf -
una curiosa 1ápida amb ins
cripeions romániques, de
merbre, que es conserva a1s
Hostalets. A ltinterior de
1resg1ésia hi ha sepultu-
res mée recents.

Lrany 1868, per decisi6
del bisbat de Barcelona' es
proced{ al trasllat de la
parroquia als Hostaletsrres
tant Saixt Pere com a sufra-
gánia. Iic fa massa anys en-
cara gue es conservava en
relatiu bon estat i era dig
na dresdevenir un draquells
santuáris drutilitat excur-
sioi-¡ista a catalogar. Malag
raCanrent es iroba abandona-
da i oberta, sofrint e1 van
d.alisrae dels garnbi.rots i
gent drinstints prinaris.
La rectoria srha ensorlat i
1a resta no hi tardará gai-

t'lonÜIit de Pierola

El qaI1 dindi
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Dos corriols pcden utilitzar-se Per a baixar. Un dre11s ho
fa per un costat d.el serradet i baixa fins e1 11it de 1a riera.
Lraltre segleix pe1 11om, que iorna a esprimatxas-se en formadres
quena dfase. A mesura gue anem baixant, Ia serralada montserratil
na vaquedant amagada per 1a serra de can Térmens, sobresu::tint
únicament els cims més enlairats.

A la nostra dreta, en e1s Petits plans irunediats aIs tor-
rents de can ¡iasi i de 1es Guineus, es veu un gruP de tres raasies,
du-es enrunades i una sola en bon estat. 5ón: can Nas.i' can Ponet,
i can Mata Nou.

EI .corriol que seguim esdet¡é eEcdrrec d.ralgÍies pluvials i
ca1 vigilar on es irepitja Per tal drevitar algrun accident enut;-
jós. E1 c¿rnf es perd en un ca,IlP de fruiters, gue, vorejant-lo, etls
portará a lrample 11it de 1a riera. Aigües amunt, en 1a riba esquer
-a, hi ha 1a gran masia de. can Mata ve11, diactlviiat agrlcola i ra
madera.

La riera acostuma a estar seca' peró com sol Passar en aquests
cursos drextensa conca receptiva, quan Plou cle valent es transformen
en veritables riu draigües des.'ermades que slho emporten tot. E1

'pont-paranca,que veiem davant nostrerno fou constrult en va, i re-
cordem haver-1o utilitzat el nomvernb::e de 1983, Per a Poder creuar
eI 1lit. Les aigrties draquesta riera, iunt 4mb 1es de Claret' de Fo-
salba, de Masguefa i a1-
tres, passen a fo::ma:r 1a
ri.era de Magarola, gue d.g
'semboea al Llobregat més

aval1 diEsparregiuera.
Passen per sota el-

pont-palanca i veiem nova
ment 1r agrrupament de Pie-
rola ir }a ?orre. AL caP
d.e poc entlem aI bosc de
can Pong 1 d,onem per fina
litzada 1a cursa.

Joan Vi,re11a j- Bloda

Canpanar de sant Pere de Pierola
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EIs xecqEasolina $rc fan serYei...
a les estacions de serrei.

Una facilitat més de la Caixa."klredés
per avffiar sense diners aldamunt.

Sol.liciter¡ informaciri detallada a les nostres oficines

T. G Vijoreco ' Rblo. Priñcipol,41 - Vilóñovo i Io GelkÚ
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ilU Mana ü'0risilas¡ú
per [esuripuiú

XXIX MARXA SOCIAT

Dades técnlques
El diumenge Zde marg passat,

se celebrá aquesta tradicional cur-
sa. El dia anterior plogué amb cer-
ta intensitat, fet que feia témer que
ta Jornada no fos massa favorable.
Afortunadament e! dia es presentá
amb un celon alternaven els núvols
I els espaisclars i, cap al mlgdia, el
sol brilláfortament, fent itot un xic
de calor. Malauradament els nú-
vols i boires privaven la contempla-
ció del massís montsarratl da d'un
lndret privilegiat.' La marxa s'iniciava en I'lncon-
cret llogaret de Plerola, format per
masies escampades. La sortida
esjava situada en la gran clariana
Aá re immediata a-ta masia de
can Pong, I els marxadors seguien
cap a la Torre, capella de Sant Crls-
tófol, coll de Sant Crhtófol, serra
de can Térmens, mll del Sabater,
Solei de can Térmens, can §lmeó,
can Grau Vell, can Pulol de la Mun-
tanya, Rlera Xica, serra de la Rec-
toria, eglésia de§ant Pere i clarla-
na de can Pong, on flnia la cursa.

El ffird de rortfda era constl-
tuit per Josep Jullá, Manel Pámies
i Ramon Martl.

Control A (regularitat), situat
en un oollet d'une eprlmatxda

esquena d'ase. Controls: Damlá
Pérez I Teresa Amela. Longitud
traiecte: 1.015. Horarl: 16 minuts.
Mitjana:3.806 km./h.

Gontrol B (neutralltzacló), si-
tuat al coll de §ant Cristófol. Longi-
tud traiecte: 9Gl m. Horari: 11
minuts. M¡t¡ana: 3,870 lm.rh.
Controls: Josep Elias, Marina Mas-
só.

Conlrol de pc l, sltuat en el
corriol d'enllag entrs el oamí de
bast ¡ la pista carenera. Controls:
Jordi Forgas, Josep Ellas.

6nlrol C (regutaritat), situat
en una cruilla de cinc plste§, a la
serra de can Térmens. Controls:
Vlctória Garbonell, L6la Farrás,
longltutl tralecte: 1.618 m. Horarl:
22 minuts. Mltiana: 1,112km. /h.

Control D (neutralltz*ió), sl-
tuat a la masia de can Slmeó. Con-
trols: Jaume Garbonell, Tereea
Carbonell, Jooep Torras, ka §án-
cñez. Longitud traicte: 2.060 m.
Horari: 29 mlnuts. Mitlana: 1,ú2
km.lh.

Cont¡ol de par 2, situat en un
doble camí d'un serrat baixador.
Controls: Ramon López, Eblflna
Garcia.

Gonlrol E (regularltat), situat a
la masia de can Grau Vell, Gontrols:

l3
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Hamon Casas, Victorio Carbonell.
Longitud tralecte: 1.W m. Horari:
f 8 minuts. Mitfana: 4,8% km. /h.

&ntrol F (neutralització), si-
tuat al nucli de can Pujol de la
Muntanya. Controls: Andreu Usie.
to, Maria Aragonéa, Antoni Ordo-
vás, Montserrat Miquel. Longitud
trajec'te: 852 m. Horari: 12 minuts.
Mitjana:4,260 km./h.

Gmtrol G (regularitat), situat
en una deccumda pista, a la oortida
d'un bosc. Control: Tófol Fabré.
Longitud traJecte: 735 m. Horari:
16 minuts. Mltjana: \lffi km./h.

Gontrol H (neutralització), sl-
tuat en una crullla de plstes de la
serra de Ia Restoria. Gontrols: Marl
Collado, Teresa Alba. Longitud tra-
Jec'te: 8Í17 m. Horari: 13 minuts.
MitJana: 3,863 km./h.

Control de pas 3, situat en un
enllag de corriols, prop del Gall
d'lndi. .Gontrols: Blanca Forgas,
Núria Forgas.

&ntrol I (regularitat), situat a
I'antiga eoglásia de Sant Pere.
Controls: Francesc §anmlguel. loll
Castañer, Salvador Artlgas, Longi-
tud tratecte: 1.90f m. Horarl: %
minuts. Mltiana: 4,fizkm. / h.

Control d'arrlbada, situat al
bosc de can'Pong. Controls: Josep
Juliá, Manel Pámies. Longltud tra-
lecte:842 m. Horari:8 minuts. Mit-
jana: 4,815 km./h.

Equip de distr¡bució I coordina-
ció de controls: Blanca Forgas,
Vicens Garbonell, Mt Carme Bar-
celó, §alvador Butl. Tancament de
cursa: Ramon Martí, Teresa Amela,
Damiá Pérez.

El recorregut total de la marxa
era de 12.011 metres, i I'horari
efectiu de 2 hores i 53 mlnuts que,
sumant-hi les neutralitzacions, to-
lalilzatraa á harao i lf, mlnllts

Hi participaren 64 equips, que-
dant-ne classificats 69.

AilECDOTARI
Aquesta darrera marxa ha eatat

pródiga en incidéncis. I no es pot
dir que siguin mínimes sl no es
posa afany en esmenar-les. El dia
de la cursa foren molts ele partlci-
pants, itambé gent de I'organitza-
ció, que es dirigiren cap a Hosta-
lets de Pierola, en oomptes de fer-
ho al minso nucli fundacional del
terme. Anteriorment ja s'havien
fets uns fulls amb mapa inclós i
detalls per escrlt, peró aquests
fulls estaven programats per al 8
de marg. Un malaurat trasllat de
date els deixá inútils i foren suhs-
titults per un fragment de mapa
lnexacte i sense precisions, TamtÉ
aquest trasllat de data fou fatal, ja
que coincidí arnb el llarg pont bar-
celoní de Sant Josep. Un tletall a
tenir en comp{e en altres edicipns.

Una innovació fou la instal-lació
d'un taulell on eren servides begu-
des catentee o per a refrescar,. a
gust dels oonsurnldors, Ia que en el
lloc de sortlda.arrlbada no hi havia
cap establiment per a fer aguest
servei. Una altra, decisió unílateral
presa a darrera hora, era la d'en-
tregar ale marxadors tots els fulls
descriptius en una sola remesa, a la
sortida. Així ee trobaren punts de
control amb quatre persones i poca
feina, i un ontrol amb un home
solitari, en Tófot.

I finalment considerar que els
controls de pas foren posats sens6
galre picardia, per tal de mbrir
I'expedient, la que el tragat de la
marxa no donava lloc per a inno-
cents trapalleries. Tot I aixÓ foren
bastants els equips que rpicarenr
en uns paranys tan candoro!¡os.

Jo¡n Vlrell¡
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XX¡X MARXA §OCIAL
CLA§SIFICACIO PROVI§IOHAL

NO D'OBDRE DORSAL
I
2
4

NOM§
J. PLANAS. R. MUELA
M. FERRER - M. PATERNA
M. BERNADO. C. ROIG

66
65
18
67
64
74
24
69
13
?2
2

38.
27
40
37
11

53
58
¿f6

5l
89s
57
82
33'
2A
12
44
39
56
60
80

3
79
8
g

59
%

4
5
6
7
I
I

10
11
12
13
14
15
16
'|.7
18
19
N
21
n
23
24'
25
fr
27
28
E
30
31
32
33
u
35
36
37
38

PUNTS
6
I
I
I
I
I
I
I
I

10
t0
t0
10
11

1l
12
12
14
15
15
r6
17
17
18
n
N
21
21
22
25
27
28
30
«)
31
32
u
38

M. MONTOLIU. J. MONTOLIU
D. FABRE. X. MONTANER
J. MART¡ . A. MAHTI.
M. DALMAU - A. M¡ AVILES
B. VILANOVA. MJ GARRIGO
J. BALLUS. C. MONTS
V. FERRER. P. ARTUS
P. FERNANDEZ. A. POCH
J. M¡ PUJADES - M. FERHER
J. MAHTI . R. MARTI
J. BLANES. P. MELENDEZ
R. FARRAS. R. LLENAS
M. SIMON. M. VIDAL
§. GUIMERA - L. MONTOLIU
J. GUIMERA. F. RO¡G
T. ROMAGO§A. J; MIRO
J. ELIAS. M. EL¡AS
R. MERCADE - J. BARNIOL
C. FORGAS. N. OLTRA
B. FALCO. R. GOMEZ
N. MARTI. M. PLANAS
P. ALBET. M. MONTOLIU
M. ARCANON§. M. TERES
J. BURCET - M. RODRIGUEZ
A. TORNEB - J. MASIP
§. BACABDT - C. SOCTAS
I. MARIN . §. MONTANER
J. HOVIRA. M. JULIA
F. LOPEZ - P. ROMAGOSA
§. MASDEU. P. MASDEU
F. SANCHO.X. PLANAS
C. FORGAS. E. PLANAS
A. FERHER. R. VENTOSA
¡. GIMENEZ.J. PUJOL
J. PLANAS. S. CALLAO

Aquesta classificació es donará per definltlva sl proper 10 d'abrll.
Les posslblesesmeneo s'hauran da ferabans d'aquest dla.
L'entrega de trofeus es fará el dla 15 de fnalg a le 8 del ve¡pre al nostre
Iocal.
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XIV MARXA D'ORIEI{TACIÓ PER DESCRIPCIÓ
cLASSt Fl CeCló PROVÍ StOl{AL

LLOC
D'ORDRE PUNTS

1

2
3
4
5
6
7
I
I

10
11
12
13

NOMS

J. CATASUS - J. MA CASAS
I. SURRALLES - J. CASANOVA
M. RIBAS - M. CUATRECASAS
J. PLANAS. F. VILA
J. CARALT. I. CARALT
R. HERVAS - A. LLOPART
S. CASTELLVI . J. MAHTINEZ
S. CAMPAÑI. S. ARROYO
N. GOMEZ.T. MONFORT
A" LLECHA. M. LLEGHA
B. TORRAS. A. GOMEZ
J. MILA.J. CAMPLLOCH
D. ORIOL. J. MT LEANTTX
J. MIOCHE. J. SELLARES
C. RODRIGUEZ - C. VALLES
M. HILL. M. §OLER .

J. FONT . C. JIMENEZ
J. MITJAVILA-J. NUÑEZ
§. PUIG. M. P¡TARCH .

D. AYMANI.G. AYMANI
F. LUCAS - A. LAFFITTE
J. PUIG - J. SEGURA
J. NUÑEZ- O. NUÑEZ
C. RECASENS -
L. TOMAS.O, AYMAMI

NO CLA§SIFICAT
D. SOLER - N: HILL

CLA§§I F¡CACIÓ PER EÍ{TITATS
u.E.C. 37 punts
MOLINS ' gZ punts
c.E.P. 39 punts

ENTITAT

c.E.P.
c.E.c.
IGUALADA
u.E.c.
s. vtcENs
u.E.c.
MOLINS
MOLINS
MOLINS
MOLINS
MOL¡NS
c.E.P.
u.E.c.
c.E.P.
c.E.P.
c.E.P.
c.E.P.
u.E.c. '

c.E.P.
u.E.c.
MOLINS
G.E.P,
u.E.c.
c.E.P.
u.E.c.

7
I
I
I

10
11
12
12
13
13
13
15
17
17
xt
24
8n
33
33
34
35
97
38
47

14
15
16
17
18
19
n
21
t2
t3
24
25

c.E.P.

1r.
2n.
3r.

Aqueeta classificació es donará per deflnltlva el proper t0 d'abrll.
Les pogslbles esmen€s s'hauran de fer abans d'aqueot dla.
L'entregn de trofeus ee fará ei d¡a 15 de fnalg a lea 8 dd vesprá d nostre
local social. Cr. Comerg,4. Vilanova I la&ltrú.
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Belvolguts nalxadlorer, 
__

lot eg¡etat 1¿ voain ¡'srtlotDaotll e ta tfa¡¡B

ilrH,¡atroi{l ner Deaorl¡n16 !¡116 aa orgnnlt¡ar
ls iostsa &tltatr oa pl,u fen-vo¡ Bltltva,
una oo¡Er ü¡ t¡ ol¡¡süto¡ofif ¡rryfsfon¡¡.
6e lremootaila ¡argr

¡,D¡rofttñ psr ed¡esan voa u¡a fort¡ ocalndlg.
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