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A.E. TALAIA
)o(KV Man<a Social d' orientació i Regularitat per Descripció

)ilX Man<a Intersocial 22 de Marg de 1992
Anic éxcursionista i narxador.

Enguany l'A.E.TALAIA et convida a fer una caninada i a
conéixer una nica nés la coñarcá de I'Anoia, aauestá vegada per
la zona nés propera a |lon¿sérraÚ, ,¡?á§sis que podren vaure en bona
part de I'itinerari , si el tenps ho pertret. .9erá una cursa
variada de paidsatges i visitaren llocs que te€¿inonien fets de
la história del nostre pals.

L'ítinerari transcorre pels ternes nunicipals de CASÍELLOLI
i el BR|IC, arribant en alguns punts ars ,Ír¿i¿s de PIERA, per una
orografia foroa enrevessada que tan aviat ens mena clalt d'una
eérreta con al fons d'una tancacra vall, oferint'nos indrets tan
singulars con el pont natural o les coves de castelloll.

EIs indretl histórics nés rellevants qua visitdren són ,es
restes enturonades de §ü, Viceng de Castell d'Oli, ermita ronánica
í fossar nedieval ja esnenta¿s I'any 999, La t'orre anb espitllares
que configuren la part nés vistosa de las résües és una
construcció de vigilánc'ia i defensa que data de les guerrea
carlines del segle xIX.

L'al¿re és el llogarret del Bruc anomenat vilaclara o Can
Guixá, non de 'la casa més inportant del recinte. Aqu{ podreñ
viéitar ,es r€sües de l'ermita ronánica de 5t. Miquel de Vilaclara
datada él 1077, construcció que ha e€tat integrada . anb
posteriori¿at a les dependáncies de la casa que l'envolta.

\-. Anb al dasig que sigui una anena passejada, 7'A.E..TALAIA et
dóna per endavant le6 nés expressives grácies per la teva
pa rt í c i pac ió. ElmffftfiI

REOOROq.I EL 22 DE XARC LA VO{¡TRA MARXA ES A CASTELLOLT

IIOTA:EI repartinent de prenis es fará en acabar la cursa.
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A. E. TALAIA

XIX UARXA D' ORIENTACIO PER DESCRIPCIO

XXXIV I{ARXA gOCIAL

Comarca: ANOIA 22 de marg de L992

De Ia Sortida a} Control B

Iniciem la Marxa en una esplanada al costat de Ia carretera i d'un
restaurant, que deixem darrera nostre. Ens dirigim cap a un baixador
davant d'un gal I iner i g irem a I 'esquerra pe I costat d'un mur inacabat
tot encalgant un baixador encimentat. Baixem dos trams d'escales i
desemboquem a I'antiga carretera; girem a I'esquerra. En arribar
davant d'una casa, a l'esquerra, amb una bonica majólica de la Mare de
Déu de Montserrat, tombem a la dreta per un carrer també encimentat i
ba ixador

Passem per un pontet que travessa un torrent o rÍera, d.eixem a Ia
dreta un pou i una horta. Seguim ei tragat curvilini deixant pistes a
dreta i a esquera. La pista és ampla, retomba i és ascendent. Deixem,
a dreta i a esquerra, un parell de trencalls de pista. Ens queda a la
dreta una ampla visió dei poble de Castellolf

La pista va pujant i poc abans d'arribar a les envistes de
I'església veila de Casteitolf i el seu cementiri, i en ple revolt, al
costat d'un roure, deixem 1'ampla pista per agafar un corriolet , a la
dreta, que baixa entremig del bosc i va retombant fins que arriba aI
peu d'un camp que vorejarem per la dreta, pel damunt d'un marge; a la
dreta hi ha uns esbarzers.

EnI lacem de seqruid.a amb un corriol pu jador, a I 'esguerra, que
transcorre per un bosc esclarissat de pins. A I'esguerra ens gueda ara
una millor panorámíca de I'església vella i eI cementiri.

El corriolet retomba a dreta i esquerra encara pujant, €s fa
ample i fressat rravessem una ampla ciariana i tornem a entrar en
bosquet. Per I'esguerra se'ns ajunta un trencall. Continuem pujant
caml de roca.

En. arribar a una crurlla de pistes agafem Ia branca de la dreta.
Després retombem cap a l'esquerra passant per damunt d'un rocallfs,
deixant a la dreta un trencall de Ia pista que se'n va enrera i un
altre.que fineix en uns campE. També deixem un camf planer a Ia dreta
que va paral.Iel a un camp d'oliveres.

Per I'esquerra se'ns ajunta una altra pieta. Continuem pujant una
eatoneta i arribem en un segon pla caren€r a la dreta del qual hi ha
una creu de ferro. Deixem a Ia dreta un camf que va a unE camps i
caminem en direcció a un turonet roquer atapeit d,'espessa vegetació,
especialment de pi, gue üenim aI davant. A la dreta veiem una torre
d'Llta tensió que deJf¡ I'encant del paisatge i al seu darrera una
gran masia. A l'esquerra una bonica visió de la serralada de
Montserrat.

més
eI

per
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. Travessem un co1 let al mateix temps que passem per sota Ia ' I fnia
d'alta tensió. Ara eI camf és ample i forga herbós, entremjg de eampsr
Anem a desembocar a una ampla pista apta per a automóbils, que seguim
en direcció a 1'esqúerra, peró per uns pocs metres, pergué ae sbguiaa
Ia deixem per enfílar per la dreta per una entrada de pista trencada
pel talús del nou camf.

Immediatament desemboquem a una altra pista que seguim per Ia
dreta, també uns escassos metres; retombem sobtadament cap a
1'esquerra, amunt, i tot seguit agafem a ia dreta un senderó, com un
canalo, que puja dret per entremig de1 bosc

Resseguim per sota eI roquissar que tenÍm a la dreta i fem cap aI
davant mateix de I 'absis de I 'antiga capel ia románica dei castei i .

Enfrc¡nt de 1 'absis, remuntem de dret el corriol que hi va pe1 cost-at
de la mural1a. Arit¡em de seglrida e¡r una petita esplanada on trobem
ei control A.

(Durant eIs 10 minuts de gué disposem, podem visitar i'indret. En
real itat aqr:esta petita esplanacla és un veI I cementiri dei t¡ual podem
veure encara e1s forats i alguna iiosa escampada per terra. Ai volt.ant
veurem les poques restes de I'antic Casteli cI'OIÍ).

Deixem ei control A i rect:1em uns passos peI rnatei:< caftr1
d'aryibarla. E¡r trobar-nqrs en el mateix t-rencal I üei ccrrrioi per on henr
viñgr-rt , I 'agaf em ara en dÍr'ec:ció a la dreta, passant- a f rec de Is murs
castel Iers.

Travessenr una esplanad.a i enl lacem amt¡ utn ampie carnl car-éner
Ileuqerament pujador-. A ia dreta. sota ei bosc, uns vastos camps de
conreu i una masia. Si ens girem enrera veur'em ár-a amb una maqnlf ica
perspectiva eI ruinós castell encimbellat. Deixer¡ un amptre trencail a
Ia dreta i segrrim el corriol ascendent . L'ample EEmr es*ewá - esir=l-
corriot.

A I 'esquerra ens qr:eda una paret rocosa. Passem per damunt d'rln
marge de pedra ascendent. Fern cap aI costat d'un pal d'eiectricitat i
continuem a la dreta una breu estona parai.lels per sota Ia linia. De
seguida sortirem d'aguest taliafocs per decantar-nos-cap a un cami, a
Ia dreta, refusant-ne un altre que deriva encara més a'Ia dreta.
Gairebé immediatament fem cap a un tron camf-pista, que seguim per'i 'esquerra.

Arribem a prop deis pais sostenictors de 1a 1f nia eIéctrica de
baixa tensió i d'un transf ormador; pas-sem per sota 1a 1f nia. Ens
apropem a una gran masia amb torre de planta quadrada de quatre pisos
i obertures d'obra vista. Va.,* xiprers ens donen la benvinguda. En un
d'elIs veiem senyals de Gry. Retombem els murs de la gran masia i,
passant per davant de Ia slgva entrada principal, arr'ibem en un petit
pla, on trobem el control B,

De la §ortida al Control A :

Del Control A aI Control B :

Descans: 10 minuts aI ContÍol

3, 54 km/h / / 1 ,03 m,/Eeg.
3,98 kmlh // 1,11 m/seg.
A /l'3O minuts al Control B.

-2-



A. E. TALAIA

XIX !,TARXA D'ORIEX{TACIO PER DE§CRIPCIO

xxxlv UARXA socltl"

Comarca: ANOIA 22 de mafg de L992

Del Control B al Control F

Deixem eI pla i continuem endavant per 1a niateixa pista. A
1'esquerra tenim uns ermots i ai costat un camp d'arbres fruiters.
També a l'esquerra veiem una caseta d'obra. Darera uns camps de
fruiters, a 1 'esquerra; veiem les rurnes d'un maset per on frassarem
més avangada la marxa. A la dreta deixem un parel I de pistes
subsidiáries i una altra gue va a uns camps

Deixem a la dreta una pista que remunta, nosaltres continuem en la
mateixa direcció que portávem. A I'esquerua deixarem un altre camf ,

qúe va per entre bosc, amb un senyal de pas barrat de 6R.

Passat un curt tram de bosc, se'ns obre novament Ia vista sobre
amplis camps de conreu, a banda i banda del caml. Per 1'esqnerra.
darrera el bosc, sobresurt urr bonic caseriu aturonat.

Pqssem per sota d'una 1lnia d'alta tensió i Ia pista retomba cap a
la dréta tot baixant una mica. La pista després planeja i passa pel'
entremig de bosc de pins. ia majoria dels quals té enrotliades en eIs
seus troncs unes altes heures.

Passant pel costat d'uns grans rocs que tenim a la dreta, arrÍbem
a una cruillá de pistes; en deixem una a 1'esguerra, qué baixa, i unü
altra a ,Ia dreta, que puja. Nosaltres retombem per la branca del mig,
molt neta, ampla i ombrfvola. Més endavant Ia deixarenr, guan gir"a
pronunciadament cap a I'esquerra, i continuarem endavant per una pÍsta
pujadora, deixant aixf eI sender de GR.Arribem al costat d'una mina
d'aigua ferrugÍnosa.

Continuem per I'ample camf ascendent. Deixem un trencal I' d.e pista
a I'esguerra i continuem pujant per la riba esguera del torrent, al
11it del qual hi ha espessetat de falgueres i bardisses.

Arribem a un punt on Ia pista creua eI torrent Í passem a Ia riba
oposada, éñllagant aixf amb la pista que enE baixa per l'esquerra. Ara
ens queda el torrent a mü dreta, Continuem pujant. Aquest tram de
pista, més estret i embrosEat que l'anterÍor, esdevé bastant més
endavant un corriol senEiblement pujador que transcorre entremig dei
bosc i ég senyalitzat amb marques d,e 1'organització.

'Fem cap a una pista Eecundüria i girem cap a la'dreta. Alguns
metreE després deixem Ia pista i, per un entrant boscós, a I'esquert'a,
enllacem amb un corriol constantment pujador. Anem dibuixant alguna
giragonsa bosc amunt.

-3-



Desemboquem a una altra pista
pÍnassa i sotabosc; també aquest
instants després anem a sortir a
apta per a veñicles, que remuntarem

A I 'esquerra
visió de boscos
guanyant algada
encreuament de
nostre itinerari

, envaida prácticament de molsa,
cop Ia seguim per Ia dreta, peró
una altra pista, rrolt - més ampla i
per i a lianda esquerra .

tenim paret rocosa i bosc i a Ia dreta una vásta
, pujols. i alguna masia esparsa. Anem retombant i

de mica en mica, fins que arribem a un ampl i
pistes. Es en aquest punt on assolim Ia cota máxima del
, aproximadament 770 m.

Sortim d'aquesta placeta formada per I 'encreuament de pistes i
n'agafem una per I'esquerra en sentit perpendicular respecte a la que
hem virrgut. Es una pista també ampla i própia per a vehicles i
1 leuqerament descendent. Hi anem durant una bona estona tot retombant.
A I'esquerra, i 1luny, destaca clarament eI gran mas pel costat dei
quai hem passat fa una estona.

Arr j.bem a una crui I Ia; deixem la pista a I 'esquerra i agraf em Ia
brarrca dreta, g.ue de seguida plane ja, tot carena jant . Ref usern
trencalls que errs vérren a esqLlema i dreta. Més end.avant ens queda una
fondalada a 1a dreta coberta básicarnent de pins.

Fem cap a una clariana on veiem uns grans biocs de pedra al davant
nostre. En aquest punt deixem Ia pista i girem a 1 'esguerra endinsant*
nos en un corriol herbós i esboruadf s, de fort pendent descendent; es
tracta d'ur¡ senderó or¡ es veuen traces d'haver estat desbrossat
recentment. En un Iloc determinat, ens topem amb una soca ennegrida,
fidel testintoni de I'incendi forestal que afectá aguesta zona. A
1'esquerra, mentre baixem, podem veure una paret de roca bastant llisa
i a la dreta uns penyots roguers. Gran panorámica de la seraiada de
Montserrat i un conegut hotel a sota.

Per uns moments el corriol decanta cap a Ia paret rocosa d.e
i'esquerra i després se'n torna a separar per anar pel mig.Es notória
Ia preséncia d'una bona colla de cirerers d'arbog.

Després d'u¡la estoneta per aquest corriol baixador i imprecf s, tot
i que degudament assenyalat, desenrboquem a un camf-pista, gue seguirem
alguns metres cap a Ia dreta fins arribar a prop d'un antic forn de
caie.

Recuiem uns metres pei mateix camf que hem vinqut i just en el
punt cin hem agafat abans ia pista deixem un primer trencal I de pista
descendent a la dreta i continuem endavant,. En é1 moment en qué la
pista. descriu un revolt cap a I'esguerra, la deixem i n'agafem un
trencall, a 1a dreta, bastant més embrossat, En realitat estem seguÍnt
un antic camf carreter forga malmés a causa de1 malaurat incendi
ocorregut després de 1a celebració d'una variant'd'.aquesta marxa I'any
1984 i que alguns de vosaltres ben segqr recordareu,

Continuem amb ia mateixa panorámica de Ia serra montserratina i
l'autopista. Una mica més 'a prop distingim unes edificacions ruinoses.

Seguim una estoneta aquest trencall poc definit flanquejat de
ü'rat{rI lE i rnstta de vÉgÉtaciÉr c.tlGinada, Cal estar' ben atent aIE
senyals. Sa1vem un collet secundari i fem una curta davallada.

-4-



Desem.boquem a un camf anti.c que seguim per I'esquerra del fondal
en direcció a Un roguissar, que ens gueda a I'esquerra. Cal, dir gue el
sender és bastánt embardÍssat malgrat els I loabies esforgos que ha fet
l'organització per a rehabilitar-lo. EI seguim durant una estona.

Passat un tronc d'arbre completament tombat que hem travessat per
damunt, ens decantem una mica cap a la dreta, avall, recuperant aixf
1'antic camf que havlem deixat per salvar alguns. petits obstacles.

El sender passa a mig aire del vessant de la muntanya. Trobem
zones rle clariana pedregosa on podem trobar exemplars de Ia coneguda
"pedra foguera" i zones de bosguet. Cal fixar-nos bé en els senyals ja
que eI senderó a trams no és massa definit. En un punt determinat ens
adrecem a tramuntana, de forma ascendent, per I'esquena d'un
contrafort més esclarissat de 1a muntanya. A prop del roquissar
derivem a la dreta en Ileugera baixada.

Més endaVant t.u,rus="m un tram d,e camf d.e ped.ra i amb senyals
d'humitat . A I 'esguerra hi ha ,uns blocs de pedra. Ara el corriol
planeja i després transcorre per una zona ampla i herbosa, antiga
f.eixa de conreu.

A la dreta, al costat d'uns ermoE6. veiem lee edi fieaeiona
ruinosea molt abans esmentadec. Paseem pel samf herbés molt a freE
d'uns eebarzers que tenim a la dreta.

' Tot just passat un notable ginebró, que deixem a la dreta, baixem
a la feixa de eota i enE acoEtem a lee deBendéneies ruinoseE, gue
retombem completament deixant-Iee, totes, a 1'eaguerra. PaaEem pel
davant d'un magnf f ic portal dovel lat de1 gue havia estat, Bel e¡ue
gembla, una gran masia d'aquesto contridü, eRqara que aetualment eF
troba en estat molt ruinós i descurat.

A I'esguerra, també, ens gueden leE resteE d'un absis romLnic pe}
coEtat del qual pass€m a ran. Per una obertura de la paret entrem en
una de les antigues dependéncieE, §ense teulat, i sortim en un pla
herbóg on trobarem instal. lat el Control F.

Dcl Control B aI Control C:
Dcl Control C aI Control D:
Dcl Control D al Control Er
DcI Control E al Control F:
Dcccanc r 15 minutr
No ht ha algua

4,9t YJr./h // 1,36 m/scg
2,99 Yil/h // 0,83 m/sag
A,tZ }xn/h // 1,15 m/tcg
3,55 m/h // 0,98 m/sag

-5-



A. E. TALAIA

XIX MARXA D'ORIE¡ITACIO PER DESCRIPCIO

XXXIV MARXA SOCIAL

Comarca: ANOIA 22 de marq de t992

Del Control F al Control I
Sortim d.el controi F i deixem, a l'esquerra, Jes parets d'una casa

rurnosa coberta de vegetació enfi ladissa. Davant mateix del seu
portal, tirem a ia dreta tot resseqruint un caml encatifat d'heura i
passant a ran d'una altra casa gue ens queda tamtré a I'esguerr^a. Tot
seguÍt travessem un ermot cobert d'herbes que qairebé ens c«:breixen.
Des d'aquf se sent eI brogit- deis vehicles que circulen per 1a
carretera molt propera a nosaltres

Girem en direcció al. mateix ginebró d'abans i eI deixem a
I'esquerra. Seguim uns moments per aquesta feixa erma i ia deixem per
enf i 1ar-nos per la dreta, per un rrorriol poc marcat- i bastant dret.
Com en anteriors ocasions caldrá estar atent aIs senyals (lue marca
I 'organització.

-' Anem guanyant algada tot salvant aiguns pet-its graus i antiqrues
f eixes i arribem a un pia. Continuem en la rnateixa dir-eccio sempt-e per
camÍ imprecÍs i heri:ós. Anenr en di:-ecció a urra par-et roc:osa que
retombem per Ia dreta

Passades les roques, el senderió desvia l leugerament c:,fp a
1'esquerra. L'itinerari continua per una carena en direcció a pr-)nent,
mentre passem bastant a frec d'una petita cinq¡lera que t-enim a ia
nostra esguerra

Fem cap a un coil, en un rocallfs. Hi veiem un pi rle bona mida.
isolat, a 1'esguerra. Arribats aquf continuern en direcció a la dreta.
Per aquests sectors s'acostuma a trobar algun toli d'aigr:a enfangada,
ciars indicis del pas dels porcs senglars.

, Seguim corriol amunt i, més endavant, aI costat d'una aizina que
enE guáda a I'esguerra, a Ia part ombrfvola del sector, eI corriolet
deriva una mica cap a la dreta i eE fa més pujador.

Ens ansm apropant a les envie.tcs d'un magnf flc pont natural Hi
arribem aI coEtat i hÍ pugem per un graonet que hi ha a I 'extrem dret.
EI rcsscguim tot al llarg fins a I'altra punta anant en sompt€ ja que
cn algun punt eE fa certamont €Btrct i cal malfiar-se de les herbes i
plantea pcr no potar cl pcu an fa1c. r

Al flnal del pont rcculsm una mica cap a la drcta i travessem una
roca 11lca pcr endlnEar-nos cn un.bocc molt ombrfvol.

Anem seguint pcl corriol tot rcmuntant cl Ilit dcl fondal, (Per bé
guc fa molt dc gofg a Ia vista, rccomancm gue ningú no culli les
branquca de galzerans qu€ Eeguramont hi trobarcm).

-6-



Quan Eom gairebé a la capgalera del fondal, trobem un camf a
l'esquera i el seguim dibuixant unqs ziga-zagues, f ins que arribem a
un senderó boscós, que seguim per 1'esquerra. Darrera -nostra.deixem
uns extengos camps de conreu.

L'ample sender surt del bosc. Deixem un trencall 'd" pista a
I'esquerra i continuem. per la dreta, retombant pronunciadament. A
banda i banda del camf tenim una petita extensió d'estepes. Al cap
d'uns moments se'ns ajunta un trencall per l'esquerra.

Estem seguint una pista molt neta i capag per a tota classe de
vehicles. A sota, a Ia dreta, veiem camps de conreu i més llunyana
veiem altra vegada. Ia serralada de Montserrat. Per la dreta se'ns
ajunta una pista on acostuma a haver-hi una porquerissa.

La pista va fent alguns revolts; Ia seguim una certa estona, tot
prescindint d'alguns trencalls imprecisos a banda i banda.

Arribem aixf a prop d'un pint,)r€sc caserlu aturonat, que ja havÍem
entrellucat, si us en recordeu, al cap de poca estona d'haver iniciat
la marxa. Deixeni Ia pista que hi porta i nosaitres girem sobtadament a
1'esquerra, travessant Ia pista esmentada i entrant en un camp; €ns
enlairem per un caminet que el voreja per l'esquerra i entrem aI bosc.
Aiqun temps després tornem a situar-nos a niveil dei camp.

Ens endi nsem novament eR e I bosc per un r:drrrf amp I e , herbós i
planer i ens anem allunyant del camp. A I'esguerra deixem un parell de
pistes secundáries.

Fem cap altra cop a una ampla pista senyaiitzada amb eis colors
propis de GR, En el punt on es forma una placeta, Ia travessem i Ia
deixem per endinsar'-nos unü altra vegada en eI bosc, seguint una pista
en la mateixa dir*cció que port,Ivem

Arribem al cosrtat d'un pal de
punt deixem Ia pista i entrem en un
a la dreta i ress,aguint e I camf
e I éctri ca .

lfnia de baixa tensió. En aquest
senderó herbós, tot deixant ei pal
tragat per 1a Ifnia de conducció

Anem a sortir a una altra pista, que seguirem per l'esguerra. Si
ens hi fixem ens adonarem que el camf ha passat exactament p€l damunt
d'una magnffica baIma.

Paesem per sota la lfnia que segufem Més endavant, fem un gÍr de
90e a I'esquerra i tornem a passar per sota. la mateixa llnia d'abanE.
Retombem la capqalera del fondal i deixem un trencall a I esquerra.
ContÍnuem endavlnt.

A 1'altra banda del fondal, a la d,reta, pod,em veure ara la boca
d'unes magnffiqueE cavitats. A prop d'uneE conduccions de baixa i alta
tensió, les lfnies de les quals es creuen, Ia pista retomba bastant
pronunciadament cap .r I'esguerra. després fa una giragonsa cap a la
dreta i, retombant eI f.ondal, deixa un trencal l molt imprecf s a
I 'e8guerra.

La pista, baixadora, torna a virar molt pronunciad.ament cap a la
dreta i deixa a !'esguerra un aitre trencall, aquest molt més marcat
que I 'anterior.



Travessem el barranc i anem a ter cap a una altra pista molt
ampla, gue seguim per la dreta. La pista és primer planera i després
d.escendent i pedregrosa; ens queda a la dreta el fondal, agrest i de
vegetacÍó abundosa.

Compte!.Poc abans que el camf faci un revolt cap a Ia dreta, el
déixarem per agafar un corriolet a 1'esguerra, molt boscós i de
proRunciant pendeht. Aquest corriol s'apropa a una entrada de les
magnffiques coves gue havfem entrevist abans; les resseguim pel costat
per un corriolet que hi passa a ran fins que hi entra per I'obertura
principal. Traspassem el Ilarg de Ia galeria principal i arribem a
l'obertura que havlem vist abans, abocada a la cingl6ra.. Aquf trobem
situat el control f.

Dcl Control F al Control
DcI Control G al Control
Dcl Control H al Control
Dcecanc: 10 mínutg
No ht ha aigua

//
//
//

G:
Hz
I:

3,60 km/h
4 ,82 'km/h
4,2L kim/h

0,89 m/acg
L,34 ú/sag
L,1,7 ú/sag
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Sortim d,el control i ressegui.m ei corriolet que passa a ran de Ia
paret de ies coves, que ens queden a I'esquerra, fa una giraqonsa
amunt cap a 1'esquerra i se situa a sota d'una visible balma.

Tirem amunt per un grauet un xic dificultós (on cal anar molt en
compte) i assolim 1a plat,afornta srrperior'.

Seguim un senderó deixant la cinglera a ia dreta. Ens atancem a un
tronc escapEat per Ia meÍtat'assenyalat amb els coiors de Ia Talaia;
el deixem a la dreta i remuntem corriolet amunt en direcció a una
antiE¡a f eixa. Hi pulrem i gírem una mica cap a I 'esquerra.

Superem una seq'ona feixa i decantem cap a 1 'esquerra. Anem
remuntant pel bosquet t-enÍnt en compte eis senyals de 1'organització i
sempre amb tendéncia a tjrar més aviat cap a l'esquerra i fent
giragonses.

Veiem un amuntegament de pedra seca que ens queda rnc,lt a prop, a
l'esquerra. Seguinr endavant i anem en direcció a una altra cabana de
pedra, aquesta amtr més bones condicions.

Hi passem, també, molt a prop i i'anem retombant gairebé
completament deixant-1a a 1a dreta; anem obrint-nos camÍ entre ei
bosc.

Passant pel costat d'un pi amb una inclinació considerable, anem a
sortir a un- .:Iariana de bosc. Seguim I 'ample camf per I 'esguerra,
peró el deixem aviat per entrar en un senderó, a ia dreta, imprecfs i
boscós. Continuem trobant senyals.

A I'esquerra veurem uns petits conreus i a continuació, també a
l'esquérra, uná casa molt enrunada. Es tracta del maset enrunat de gué
havlem fet esment molt abans. En realitat, noroés enE Eeparen aquests
cümps, del caml gue havfem fet en els primere trams d'haver iniciut la
marxa,

Passem peI costat d'ung grossoE troncs cafgute, a 1'esquerra, i
d'uneg alzines gue formcn un veritablo iportt natural. EI camf és cobcrt
de molsa.

Arrlbcm a la vieta d'ung camp! de conreu, a I'esqucrra. Pacscm a
frec d'un margc de pcdra molt baixet. Anefn vorejant el camp, gue cnE
qucda a I 'eaqucrra.
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Arribats a un extrem del camp, eI deixem i, girant a la dreta, ens
tornem a endinsar en eI bosc per camf senyalitzat. AI co5tat d'un
altre pi completament inclinat, enllacem amb un corriol i eI seguim
cap a Ia dreta. El corriol, primer planer, €s fa baixador-de seguida i
entra aI bosc

Sortim del bosc i entrem en una pista, descendent, que seguim en
la mateixa direcció que portávem. A pocs metres ens trobem aI damunt
mateix d'una frondosa fondalada que tenim a Ia banda esquerra. A
1'altra banda del fondal, una mica allunyat, tornem a veure ara el
turó roquer dalt del quai hi ha 1'absis románic i les. restes de1
casteli gue hem vist en els primers trams de Ia marxa.

La pista esdevé un estret corriol; va perdent aigada de mica en
mica i es torna a eixamplar. Fem cap a una altra pista i I'agafem cap
a l'esquerra; aquesta descriu irnmediatament una ámplia giragonsa cap a
Ia dreta i forma una placeta, davant d'un camp de conreu.

Continuem en ia mateixa direcció per l.tn ampie camf . El camp ens
gueda a la dreta, separat de} nost.re camf per ia bardissa. Enllacem
per I'esquerra amb una pista; Ia creuem i enfilem pe1 sender més ample
i pianer, a l'esquerua, entre eI bosc.

Anem a fer cap a una pista més ámpiia; ia seguim cap a la dreta,
és baixadora. després esdevé una mica rnalmesa i baixa fins gairehé
tocar r:ns camps. Aqui gÍr a cap a 1 'esquerra. Creuem per sota una lf n.ia
d'alta tensió.

A la dr-eta, ai fons, veiem ja les primeres edificacÍons d'una
urbanització. tlreuem més endavant per sota una I f nia de l¡aixa tensió.
La vista rle la urbanització se'ns fa més propera. Per l'esquerra se'ns
uneixen un pareli de pistes. La nostra és bastant pedregosa Í va
baixant.

A la dreta tenim Ia riera per on discorre un doll d'aigua. Ara
desemboquem a una esplanada molt rocosa a prop d'uns camps. A davant
mateix nostre tenim les edificacions que havfem vist al 'mat-l
corresponent a l'esgiésia vella de Castellolf i el seu cementiri.

Sense arribar als camps, refusem ei camÍ més ample, empedrat, Í
decantem cap d Ia dreta per passar entremig de dos pinets i garrigra.

Pem cap a Ia mateÍxa pista d'abans, que seguim en sentit
descendent per .la dreta, paral. iels aI camp gue tenim a 1'esguerra.

Davant mateix tenim ja les cases del poble on hem iniciat la
marxa. Rebutgem.un trencall de pista herbosa a I'esquerra i continuem
per la més pedregosa.

Passem una breu estona per dümunt d'un rocallfs. A la dreta tornem
a veure eI barranc.

En apropar-nos a Ia riera ens degviem pel corriol de
pasaant per entre bardisses o argilagues. Enllacem amb una
terra i continucm cn !a matclxa direcció, A 1'cequerra tenim
i un pou. a la drcta uns canylasars, Travesaem el torrcnt
dcl pont
marxa.

i cntrcm al pobl€ pcl matéix carrer p?r on hem

I 'eaquerra
piata de
unE horts

pcr damunt
infciat IE
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Davant nostre, a 1'altra banda de Ia carretera, veiefn una altra
vegad,a Ia fagana de la casa amb Ia majólica d,e Ia Mare de Déu 'dé
Moñtserrat. Girem a'l'esquerra, creuem la carretera i enfilbm el
primer carrer a Ia dreta, ample i pujador.

A I'encreuament del carrer següent, girem a 1'esquerra i retombem
els darreres del restaurant. Passem pel costat del mateix galliner gue
hem vist aI matf i assol im finalment Ia placeta al costat deI
restaurant, on es dóna per finalitzada aquesta marxa.

Dcl Control
Dcl Control

I al Control J !

J a I'Arribada :

3,47 l§r/h // 0,96 n/sa.g
4,53 lxm/h // L,26 m/acg

A.E. IAIAIA

BIBLIOTECA
ARXIU
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Castellolí és un terme municipal de la Conca
d'Odena, a l'Anoia. Si travessem el terme pel mig,
tot seguint la carretera del Bruc a Igualada, tenim la
impressió de circular per una vall de suaus ondula-
cions que mena cap al fons d'una conca, la dita
Conca d'Odena. El terme de Castellolf ümita al Nord
i a I'Est amb el del Bruc; al Nord amb el de Castell-
follit del Boix; a I'Oest amb el d'Odena; al SW amb
el de la Pobla de Claramunt, i al SE amb el de
Piera. Es el terme per on passa el "túnel del Bruc".
"A dreta llei -ens diu J. Castellar-Gassol, autor del
llibre d'on treiem bona part de les dades per al dos-
sier que teniu a les mans- el nínel esmentat hauria
d'haver-se anomenat el túnel de Castellolí". La raó
és que dels 1200 metres de llarg que té la foradada,
mil pertanyen al terme de Castellolf i només 200 al
del Bruc. I parlar del Bruc (terme pel qual travessa
també una part de la nostra Mama) signiñca que
som a les envistes del massfs de Montserrat, en un
territori boscós i abrupte. El paisatge és dominat pel
bosc de pins. La rodalia de Castellolf és un telreny
format per margues, substáncia terosa feta d'argila
i calissa pulvurulentes, que daten de l'época geotógi-
ca anomenada eocé, és a dir, de fa entre 60 i 40
milions d'anys. En aquesta contrada s'hi han trobat
una quantitat extraordinária de fóssils, ben estudiats
pels experts, i mostres de les troballes es conserven
al museu o col.lecció particular del Sr. 7¡non Gásser
i Casanoves. TamM són molt preuats els bolets que
es fan per la rodalia, i en temps passats han tingut
molta anomenada les aigies minerals de La Puda de
Francolf, on hi ha un brollador d'aigües suftúdrico-
salinoses, a 391 m a1t, en un racó emboscat de la
Vall de Sant Feliu, a ponent del terme municipal. Al
sector de llevant havia tingut molt de renom la Font
del Ferro, per on passem durant el trajecte de la
mañ4.

L'extensió del terme municipal de Castellolf és

de 22,25 km2. El poble própiament dit -la població
agrupada vora la carretera, anüc camf ral de Barcelo-
na a Lleida,- es troba a 416 m altitud, perü la masia

de Can Soteres, al SE, en té vora de 625 i altres no
aniben als 400 m. La vall de Castellolf s'inclina cap
a I'esquerra, cap a la banda d'Igualada, aixó explica
que la riera de Castellolf, alimentada per les aigües
que baixen del cantó del Bruc, fa cap al riu Anoia.

Entre uns manuscrits conservats a Can Tardá, una
masia del terme, s'hi ha trobat un cadastrc de Cas-
tellolf referent a I'any 1736 on e§ registren algunes
de les ñnques per on avü passarem, finques que ja
existien abans que es formés la població agrupada a
la vora de l'antic camf, avui caretera. Són, per
exemple, can Jaume Brugués, can Muset, Can Sote-
res, Maset de l'Artigas. Des del creixement que va
fer a finals del segle XVIII, el nombre d'habitants
s'ha mantingut relativament estable, llevat dels anys
del flagell de la fil.loxera, infiltrada per tot el Princi-
pat a través de la Catalunya Nord i que devastá el
terme castellolinenc, com tants d'altres. Tant és aixf
que, dels 733 habitants empadronats que hi figuraven
els anys de creixenqa i eufória que van del 1850 al
1860 (grlcies als grans beneficis dels vinyaters -
Castellolf era ple de vinyes-ja que el cost de produc-
ció del vi era forga baix en relació amb el preu de
venda), només en quedaven 457 el 1900. Anibá a
567 el 1930 i d'engá dels anys 70 fins avui dia s'ha
mantingut vora els 450 habitants.

Castellolf roman un dels pocs pobles pintorescos
que hi ha a Catalunya prop de grans nucüs indus-
trials. Les condicions de l'habitatge han millorat molt
en els darrers anys i s'hi fa evident un progrés mate-
rial. La població havia viscut sempre exclusivament
de les rendes del treball de la terra. Avui dia gaireH
tots els adults que treballen ho fan a la indústria i
als serveis de poblacions properes, especialment a
Igualada, capital de la comarca, peró els conreus
s'han conseryat, corueus que s'estenen per unes 1112
ha dedicades tradicionalment al cereal, a la vinya,
olivercs i als ametllers (ot aixó hem tingut ocasió de
veure-ho en el triurscurs del nostre itinerari) i també,
aixó ja és més r€cent, al cultiu del girasol d'on s'ex-

treu un bon oli de cuina. Cas-
tellolf disposa -encara!- d'unes
extraordinlries pinasses, especi-
alment pels voltants de la Font
del Feno (tamM hem üngut
ocasió d'admirar-les), que són
una de les grans riqueses natu-
rals del terme. La zona forestal
ocupa une§ 1318 ha. Actual-
ment hi ha fhbriques de teixits,
tallers d'artesania i de cerlmica
i d'instal.lacions elécuiques.

EI nom de Castelloll es

esmentat per primera vegada en
documents que s'han conservat
ñns als nostres dies i que daten
de les acaballes del segle X
d.C. D'engl de I'any 989, les
formes més antigues que es

coneixen del nom, expressadesVista panor}:mica de Castelloll. Foto: S.Butí



en llatf, són: Kastro Odolino (castell de l'OdoU,
essent aquest un nom de persona), I'any 989; Cas
trum Audelino (Castell de l'Eulf o de I'Odol|, I'any
990; Kastrum Audelini (Castell de I'Odelf, o Odolf,
o Aulf o Eulf¡, I'any 1004; Castrum Odolino (que
vo1 dir el mateix de la forma anterior, només que el
diftong "Au" devia ser pfonunciat "O" oberta pels
catalans de l'any 1000), I'any 1046; Chastel auduli,
en un document de l'any 1077; Castrum Olini,
l'any 1260, en I'acta de consagració de I'església
panoquial de la propera vila de Piera. Més endavant,
en documents ja redactats totalment en catale, apareix
escrit Castell Aulí com és ara en la famosa crünica
del rei en Jaume I el Conqueridoc en la "Crünica
d'en Ramon Muntaner" (1265-1336), el nom és escrit
Castellaulí, i I'any 1410 altema aquesta darrera
forma amb la de Castellolí, que és I'actual.

Tots els experts en la matéria admeten que
aquest nom primitiu Eulf (i/o les seves variants) és

el d'un personatge del s. IX i que és un antropónim
d'origen germánic. Es té constlncia d'un document
en qué s'esmenta que, poques décades abans de I'any
10@, un personatge anomenat Eulinus va fer edifi-
car un castell que, temps a venir, va donar nom al
poble de Castellolf. Fou un nét d'aquell qui va dei-
xar dit: castro quod avus meus Eulinus edificavit,
és a dir: "... el castell que va edificar el meu avi
Odolf".

El tenitori de Castellolf es trobava a 1a ratlla
que partia el comtat de Manresa del de Barcelona, i
a la primera meitat del s. XII va pertányer al ves-
comte Reverter, vescomte de Barcelona, que ja go-
vemava'el vef castell de la Guárdia, sobre Can Ma-
gana, al terme del Bruc. Un document de I'any 1139,
signat pel comte-rci Ramon Berenguer IV, diu: "Co-
mendo tibi ipsum castrum quod dicitur Castel
Oduli...". ("Tlencomano el castell que li diuen Cas-
te1lo1f..."). Una trcntena d'anys més tard, Guerau de
Jorba el ven a una tal Sanga de Bell-lloc i al seu

filI Guillem. EI 1233, el rei en Jaume I el Conqueri-
dor va confirmar al monestir de Sant Cugat del Va-
llés les possessions i castells que els monjos tenien,
i entre aquests hi figurava el de Castellolf.

Amb tot, la xan<a d'interrelacions feudals era
molt complicada. Si bé Castellolf figurava a la pri-
mera meitat del s. XIII com a propietat feudal del
monestir de Sant Cugat, els senyors del castell de
Castellolf eren vinculats als prepotents senyors del
caste[ d'Odena, i aquess tenien bones influéncies a
la casa, encara més poderosa, dels senyors de Cardo-
na. El 1268, el vescomte de Cardona Ramon Folc
tenia en feu el castell de Castellolf; baratlat amb el
rei en Jaume, el sobirl li reclaml el castell. Li orde-
nI que lliurés a Joan Pere Sabata, batlle de Mont-
blanc, la potestat dels castells que per ell tenia en
feu, un dels quals era Castellolf. Hom vivia el perfo-
de que el vescomte de Cardona i el comte de Foix,
arran de la mort del comte Alvar d'Urgell,.es deseei-
xircn del rei "Conqueridor". Molts nobles catalans
feien costat aI vescomte i al comte, defensors dels

drets dels fills d'Alvar d'Urgell, enfront del rei. Es
produf el conflicte b,é1.1ic. Per aixd el monarca exigf
a Ramon Folc de Cardona que li resignés les potes-
tats. I,es hostilitats entre la noblesa i el rei desem-
bocaren a un arbitratge, i fou fet conveni, el 1269,
per la potestat en el castell de Castellolf; entre el
vescomte cardonf i el sobirá.

Vers les acaballes del s. XIII, el llinatge dels
Castellolf havia esdevingut un dels més significas
entre les cent famflies feudals més dominants al
Principat de Catalunya. Havia acumulat privilegis de
resultes de la seva vinculació als Cardona i havia
estat afavorida pel bisbe de Vic, que era també un
grcs senyor feudal..L'any 1279, eI bisbe havia nome-
nat en Maimó de Castellolf (prccurador de Ramon
Folc V de Cardona) administrador seu dels castells
de Montbui i de Tous i dels llocs de Cucala i de
l'Espelt.

El 1317, un altre cavaller de Cal Castellolf, en
Berenguer, figura com a senyor del castell de Rubió.
I encara durant un cert temps d'aquell segle XIV la
famflia Castellolf també tingué el domini feudal del
castell d'Ocelló (nom que era pronunciat Oceió, d'on
ve que ara se'n digui El Saió), al terme de Montbui
anant cap a Tous.

Durant tota l'Edat Mitjana i fins ben entrada 1'E-
dat Modema, la població castellolinenca va viure
repartida en masies escampades arreu del terme. La
població agrupada, el poble própiament dit de Cas-
tellolf, no es va formar fins a les acaballes del s.

XVm. A partir del 1940 es bastf la tercera església
parroquial de Sant Viceng de Castellolí, de maons
i neorománica. Més a ponent del poble, entre la
caretera i la riera de Castellolf, hi ha el veinat de
Ies Cases de l'Alzina, format per cases bastides a
partir del s. XVIII. Al centre de la boscada vall de
Sant Feliu, drenada per un torrent afluent a la riera
de Castellolf, dit el torrent de Can Jorba, al sector
septentrional del terme, hi ha l'antiga parrdquia rura1,

sufraglnia de Sant Vicenq, de Sant Feliu de la Vall
(que també surt citada com Sant Pere i Sant Feliu),
enlairada en un serrat, que és esmentada sovint des

del principi del segle XI als cartularis de Sant Cugat,
monestir del qual fou possessió. Es un petit edifici
románic, d'una nau, amb l'absis decorat amb arcua-
cions llombardes peró cobert per arrebossat, molt
modificat, a mitjan segle XIX.

Ja ens hem fet ara una idea de la importincia que
ha tingut tota aquesB contrada en temps reculats.
Podrfem omplir molts més fulls de la seva interessant
história peró es faria massa extens. Centrem-nos ara
una estona en el nostre itinerari. Abans que rcs, peró,
volem deixar constencia que I'any 1984 ja es realitzá
una edició (la XI intersocial i XXVI social) de la
nostra Maxa d'Orientació per aquesta rodalia; ua
part del trajecte és idéntic al realitzat en aquella
ocasió perü en senüt invers i la rcsta transcorre per
un itinerari nou, a part que la d'enguany és molt més
curta. Un fenomenal aiguat caigut aquell llunyá 1r



d'abril de I'any 1984 va fer
que molts del marxadors ir.s-
crits tomessin a casa seva sense
participar-hi i molts equips ja
ni tan sols arribarc;, a fer cap a
Ca N'Aguilera, que era en
aquella ocasió el lloc on s'inici-
ava la marxa. Els pocs i agosa-
rat§ equips que la seguiren tota
hauran recordat ben segur al-
guns trams de I'iünerari, tot el
que la torrencial pluja va dei-
xar-los ver¡re...

La nostra marxa s'inicia-
va, donss, en aquest poble de
Castellolf, en una esplanada al
costat de la carretera N-II de
Martorcll a Igualada, en el punt
on hi ha el restaurant Nou
Urbisol, que deixávem darrera
nostre. Passant pel costat d'uns
galliners i després de baixar un
parell de trams d'escales, desembocávem a I'antiga
carretera dels Brucs a Castellolf. La travessávem i
comengávem a sortir del poble després de creuar,
mitjangant un pontet, la riera de Castellolí, que es

forma, com hem dit, per la confluéncia de diversos
barrancs que davallen de les muntanyes del coll del
Bruc, i desguassa a I'Anoia per I'esquerra, aigua
amunt de la Pobla de Claramunt.

Amb la vista a la dreta del poble que acabtr-
vem de deixar, anlvem pujant per una ampla pista
que efi§ portava a les envistes de l'antiga parrÓquia
rural, construida en un bon planell airejat, al cantó
de migdia de la riera, amb el seu cementiri al cosat.

Aquesta segona església, dedicada -com la del
castell- a Sant Viceng, té gravades a la llinda de la
portalada les xifres de I'any 1705. No fou beneida
fins e1 24 de setembre de 1743. En aquella época,
entre masies, masets i banaques el nombre de cases
esparses pe1 terme era de 27 i el total d'habitants
devia ser d'uns 175. La fábrica de la nova església
resultava relativament exhuberant per a una població
esquifida com aquella i el pressupost es degué acabar
ben aviat. En ser inaugurat el nou temple, els seus
sostres i parets apareixien nus. Sembla que a finals
del s. XVUI, un pintor francés passá pel pafs i es
comprometé a decorar-lo amb unes pinnre§ (ara en
molt mal estat) a canvi de la manutenció i els mate-
rials. Es d'una nau, amb creuer i tres capelles per
banda i campanar de torre. El retaule major és d'esül
barroc. Fou destruida en part el 1936 i des d'alesho-
res fou abandonada.

Abans d'anibar-hi, abandontrvem I'ampla pista
i baixivem per un corriolet, a la dreta, eniremig del
bosc fins arribar al peu d'uns camps, que vorejlvem.
A partir d'aquf enllagtrvem amb un coniol pujador
que transcorria durant una bona e§tona pel Bosc de
Ia Creueta. En un pla carener i a la dreta del camf

Església vella de Castellolí. 1982. Foto: V.Ca¡bonell

trobávem una creu de ferro.

Tot travessant un collet entremig de camps de
conrcu hem pogut veure ben a prop la masoveria de
Cal Bruguers (els Bruguers ja són esmentats com a
prcpietaris "Bartomeu Burgueres" en el fogatge de
1553). Anávem de cara a un proper turó roquer de
584 m alt al sector meridional del terme, on queden
les escasses restes de I'antic castell de Castellolí,
al qual accedfem després de desembocar a una bona
pista per a automóbils i de remuntar per un senderó
que resseguia el roquissar per enremig del bosc fins
anibar al peu de l'absis de la primitiva capella del
castell, situada a migdia d'aquest, i antiga parróquia
del lloc, Sant Yiceng de Castellolí.

La capella de. Sant Viceng de Castellolí és un
ediñci ncmánic, del qual és conserva l'absis esmentat,
amb arcuacions llombardes i lesenes (s.XI) i la nau,
més aterrada, indica que fou ampliada amb capelles
laterals. Aquesta església parroquial del castell per-
durá ñns que es consEuf la segona, que hem vist
abans. De I'antic castell queda poca cosa. Són visi-
bles alguns panys de paret amb filades d"'opus spica-
tum" i es conserven un parell de cambres mig ensor-
rades que hom qualifica de masmorres, perü que
tamH podrien ser cistemes. Al centre del recinte
casteüer destacava un edifici ruihós amb espitllercs
en les parets que encara s'aguanten dretes. Es tracta
d'una construcció de vigillncia i defensa relativament
modema, aixecada en e[ curs de les guerres cárlines
del segle passat.

En una peüta esplanada al costat de I'absis trobl-
vem el control A. En realitat aquesta esplanada era
I'antic fossar medieval del qual hem pogut veure
encara algunes lloses escampades per terra, obra
possiblement dels recercadors de trcsors. Segons
diuen aquest cementiri fou utiützat ñns a comenga-
ment del 1700, en qué entri en funcions I'anomenada



Restes del castell i capella de Sant Viceng de Castellolí. Foto: S.Butí

Església Vella de Castellolf.

Després d'un breu descans en aquests paratges
caregats d'história, hem prosseguit el nostre itinerari
passant a frec dels vells murs castellers i enllagant
amb un ample camf carener, que ens ha portat poc
després a resseguir un tallafocs i a una ampla pista.
Seguint aquesta féiem cap ben aviat a una gran i
antiga masia, Can Muset.

Joan Muset ja és esmentat com a vef de Cas-
tellolf en el fogatge de 1553. El primer que véiem
d'aquesta antiga masia és el seu costat restaurat a
finals del segle passat, a base d'una planta quadrada
de quatre pisos i obertures d'obra vista, una torre
fantasiosa seguint I'estil modemista de l'época, propi
de ciutat i que també es veu en alguns camps. La
vorejlvem i passávem per davant del portal d'entrada
on a la seva llinda podlem llegir: Juan Muset-Año
1863. A1 seu davant, un petit pla que domina una
magnffica visió dels voltants ens acollia durant mitja
hora per fer-hi l'esmorzar. Aquf hi trobávem el Con-
trol B.

Entre el 3500 i el 2500 a.d.C. hi feia estada
per aquestes contrades un clan de pagesos que proba-
blement s'aixoplugaven en cabanes primitives de'
pedra seca. Se sap que feien vida en aquell indret
perqué s'hi va trobar una tomba amb restes humanes
i objectes d'aquella época. La troballa fou feta I'any
1934. Es tractava d'una necrópolis neolfüca correspo-
nent a la segona edat de la pedra. Consistia en'una
foss.a oberta a la terra, revestida de lloses primes
d'una llargada aproximadament de 80 cm per 40 cm
d'amplada i 70 cm de profunditat. Venia indicada per
una llosa dreta a manera d'estela i voltada d'altres
pedres. El cadtrver estava ajagut d'erquena a terra,
amb les cames doblegades sobre el pit i en direcció
Est a Oest. A cada cost¿t de l'esquelet es pogué
recollir el material lpic dels enterraments neolftics:

un collaret de pedres verdoses,
eines de sflex, una destral petita
de fribolita blanca i una destral
gran de llicorella, una ámfora
amb nanses, plena de cendres i
un objecte foradat, molt sem-
blant a un amulet o de culte
supersticiós. Instrumental que
ens dóna una idea de la classe
de vida que menava el clan de
pagesos establert a Can Muset.

La causa que hi arrelessin
ben segur que era la llei de la
subsisténcia. Hi tenien un ter-
reny fértil, prop d'un curs
d'aigua, situat a més en un lloc
prou alterós per a atalaiar i
prevenir la pujada de qualsevol
visitant inesperat. En aquell
temps ja es cultivaven arbres
fruiters i s'altemaven amb els
conreus de cereals. Sense deixar

mai la caEa, és possible que aquella gent fes més de
pagés que no pas de pastor.

Deixávem Can Muset i continuávem endavant per
la mateixa pista d'arribada, una pista planera vorejada
de bonics i extensos camps de fruiters i conreu. A
l'altra banda del camp, a I'esquerra, entrevéiem les

Can Muset. Foto; A.Sagara



Vista panorámica de Montserrat. Foto: S.Butí

La Font del Ferro. Foto: A.Sagarra

Aquest tram de pista fa de
lfmit entre el terme de Castell-
olf i el de Piera i forma pan
del serrat de les Roques BIan-
ques, anomenat aixl segurament
per la preséneia de les pedres
metamórfiques que ressalten
entre Ia grisor de les llicorelles.
En aquesta serra destaca el
turó de la Fembra Morta, de
771 m. E1 nom d'aquest turó,
segons la llegenda, podria ha-
ver-se donat per dos motius:
I'un diu que s'hi va trobar una
dona morta, i I'altre parla que
el perfil de la muntanya, vist
des de Collbató i d'altres in-
drets, s'assembla a una cara de
dona ajaguda.

Nosaltres arribávem a un
ampli enforcall de pistes, punt
on assolfem 1a cota máxima del
nostre itinerari, i canviávem de
direcció, sense arribar, doncs, al
punt culminant del turó esmen-
tat. Aquf agafávem una altra
pista, en sentit perpendicular
respecte a la que havfem estat
seguint, una pista també molt
ampla i apropiada per a vehi-
cles de tot tipus. A partir d'ara,
tot el que tenfem a la banda
dreta pertanyia ja a un altre
terme municipal, el del Bruc, al
qual entrarfem plenament una
estona després. La vista era
espaiosa i magnffica. Lluny,
peró clarament distingible, a Ia
nostra esquerra, tomlvem a

veure Can Muset. A sota nostre
tenfem les obagues de la Pinas-
sa de les Quatre Branques i la
del Pollastre.

ruihes del Maset de l'Artiga, pel costat del qual
passarfem molt més avangada la marxa. Deixávem la
zona dels conrcus i entrlvem en una frondosa pineda,
riquesa del terme castellolinenc. Poc després de pas-

sar per la capgalera del torrent de les Coves, aniba-
vem al eostat de la Font del Ferro, que actualment
no raja. La mina d'aigiies femrginoses és tancada
amb un reixat.

Sempre per ampla pista, r€muntivem la riba
esquerra del tonent i després passtrvem a la banda
oposada. Aquf ja comengava a fer-se més embrossada
i cada cop més estr€ta fins a convertir-se en un
senderó forga pujador entre el bosc. Després d'enlla-
gar amb dues pistes i deixar-les tot seguit, aniblvem
a una tercera i aque§ta la segufem una bona e§tona,
semprE pujant.

Al cap d'una bona estona i en arribar a una claria-
na, abandonávem la pista i encet¿vem un corriol de
fort pendent descendent. Una gran panorámica de la
Berralada de Montserrat s'obria sense cap entrebanc
davant nostre. En aquest punt entr¿vem directament
en el terme del Bruc.

En anibar al final d'aquest corriol forga baixador
i imprecfs, féiem cap a una ampla pista que segufem
uns pocs metres cap a la dreta, sense cap alEa excu-
sa i raó que Ia d'anar a visitar de prcp un antic fom
de calg. Aquf hi trobarfem el control E.

Recdant uns meÚes, segufem la pista escassos
minuts per deixar-la per un Eencall que sortia a la
drcta, bastant embrcssat. Ara venia un tram bastant
malmls i perdedor, encara amb la vegetació -la poca
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que hi queda- calcinada per
f incendi que assol¿ aquesta
zona un temps després de cele-
brada una anterior edició d'a-
questa marxa pels mateixos
indrets. GaireH sempre plane-
jant, i amb escadusseres escapa-
des amunt i avall per salvar
algun petit obstacle de la vege-
tació, segufem a mig aire el
vessant de la muntanya; allá
podfem trobar bons exemplars
de pedra foguera.

De mica en mica, sempre
amb Ia serralada montserratina
al davant nostre i la menys
agradable visió de l'ampla
carretera que talla el paisatge
per la meitat, arribávem a prop
d'unes edificacions ruihoses,
que vorejávem completament.
Ressegufem les parets d'un
absis románic i entrávem per una obern¡ra d'una de
les dependéncies ensorrades. En sortir-ne ens espera-
va el Control F.

Ens troblvem en aquest punt al raval de can
Guixá, anomenat també de Vilaclara, prop de la
boca foradada del primer trinel del Bruc, en el seu
terme, doncs, que també forma part, com el de Cas-
tellolf, de la comarca de l'Anoia. Abans de passar
pel costat de l'absis, hem pogut veure el magnífic
portal dovellat d'una masia, ara ruihosa, com la resta
del conjunt.

La capella de Sant Miquel de Vilaclara és

d'una sola nau, amb I'absis orientat a I'est. A la
volta, avui esfondrada, se li posá un arc de reforE
d'estil gótic. En el s. XVIII, el seu interior fou utilir
zat Wr fer-hi vi i s'hi construf un gran cup folrat de

cerámica, excavat en la base de'l'altar i que encara

Fom de calg. Foto: S.Butí

Can Guixl (o Vüaclua)' Foto: S,Butl

existeix avui dia. A I'exterior de I'absis hi ha les
mateixes decoracions que en el de Santa Maria del
primitiu assentament de1 Bruc: bandes llombardes,
arquets cecs i finestra de doble esqueixada. En el
mur lateral dret existeix la porta d'enffada, i al seu
costat n'hi havia una altra que va ser tapiada per
utilitzar la seva part inferior com a xupet del cup del
vi. Aquesta capella és de dimensions més grans que
la de Santa Maria. Ja existia el 1077, quan el ves-
comte Udalard, senyor del castell de La Guárdia (a
la part Nord-Est del terme del Bruc), la cedf al mo-
nestir de Sant Cugat del Vallés. El 1108, I'abad de
Sant Cugat cedeix a Amau Sunyer aquest alou de
"Vilaclara, cum ecclesia s. Michaelis et cum turre...",
és a dir, que el llogarret comptava amb una torre de
guaita de la qual avui dia no queda rastre. El 1727
deixá d'utilitzar-se com a capella i el 1757 fou aban-
donada definitivament.

El terme dels Brucs queda
fragmentat en quatre nuclis
espargos al llarg de la carretera.
Són el Bruc de Dalt, el Bruc
del Mig, el Bruc de Baix i el
Bruc de la Parróquia o Bruc de
l'altra banda. Aquest rfltim és

I'originari del municipi. Al
Bruc de la Parróquia hi ha
I'interessant església románica
de Santa Maria. La seva ar-
quitectura presenta caracte-
rfstiques semblants a les de
Sant Miquel de Vilaclara. El
1958, arran de la descoberta de
I'absis románic, aparegueren en
el seu mur interior, sota una
capa de calg, unes inesperades
pintures, que si H van ser
realitzades damunt d'un absis
románic, poden ser datades pels



voltants del 1300. Són escenes
de la coronació i la dormició
de la Verge, presidides pel
Panocrtrtor, aixf com de I'ado-
ració dels Reis i altres frag-
ments al costat de la paret an-
tiga. Tant per les seves caracte-
rfstiques estilfstiques com per la
relació que es pot establir amb
d'altres pintures de la mateixa
época, poden ser compreses
dins l'anomenat primer gótic.

El nom del Bruc, com
molts altres toñnims catalans,
procedeix del món vegetal i
al.ludeix directament la planta.
El mot bruc (del llatf brucus i
aquest, al seu tom, procedent
del céltic vroicos, en amMós
casos significant igualment la
planta), es va aplicar al poble
des de fa un miler d'anys i en
els documents més antics que coneixem apareix amb
les formes Brugo i Brucho. No se sap si hi hagué
algun motiu molt particular per designar el poble
amb aquest nom, a banda del fet decisiu que la
planta hi fos molt abundosa. Podria ser, peró, que la
denominació Bruc hagués estat aplicada primitiva-
ment per referir-se a la Mare de Déu concreta que es

venerava a l'església de Santa Maria. Aixf, a partir
d'una advocació mariana determinada s'hauria aplicat
per extensió a tot el nucli de població que envoltava
l'església.

Deixávem el llogarret de Can Guixá o Vilacla-
ra darrera nostre i, després de travessar uns ennots,
ens decantávem cap a la dreta i guanyávem algada
seguint un costerut corriol i salvant antigues feixes.
Anibats al pla, f itinerari resseguia la carena per
entremig de matolls i coscons en direcció a ponent
mentre a I'esquerra ens quedava una cinglereta. I

Sant Miquel de Vilacla¡a. Absis. Foto: V.Carbonell

Pont Natural. Foto: V.Carbo,nell

arribávem a un coll. Aquf seguíem cap a la dreta i
un corriolet, que seguia el llit d'un torrent, ens me-
nava finalment al costat mateix d'un bonic pont
natural, un altre dels punts claus d'aquesta marxa
com a curiositat. Era I'anomenat Pont Foradat.

Hi accedíem per un grauet a la dreta i el resse-
gufem fins a I'altre extrem. Arribats aquf ens endin-
sávem per una zona feréstega i ombrívola, amb boni-
ques mostres de galzerans, i remuntávem un fondalet
fins gairebé a la seva capgalera, deixant emera uns
extensos camps de conreu. Havlem entrat novarnent
en terme municipal de Castellolf. A partir d'aquí
seguirlem durant una estona una bona pista, flanque-
jada de vegació d'estepes i de pineda i amb clars
indicis del pas dels porc-senglars que hi deuen córrer
per la zona.

Passat el coll del Bruc, la pista conduia dreturera-
ment a les envistes de Can
Soteres, un gran mas que té
més aviat I'aparenga d'un petit
llogarret encastellat sobre uns
penyals de conglomerat. Possi-
blement en l'edat mitjana tin-
dria la categoria de "quadra", ja
que con§erva vestigis d'una
torre de guárdia dins la qual hi
ha una cambra coneguda amb
el nom de "presó". En el fogat-
ge de 1553 hi consta Antoni
Soteres de la Mollella (Les
Morelles). Es probable, doncs,
que aleshores el conjunt caste-
ller tingués un alue nom que el
de Soteres. La data més antiga
que figura en una portalada és
la de 1722. En una altra es I ru
la de 1793, amb un escut i la
inscripció de Josep Sote:es,



famflia que conünua fins ara
com a propietlria del mas.

Nosaltres, per0, deixlvem
el camf que hi porta, a la dreta,
i continulvem endavant, primer
vorejant uns c¡rmps per l'es-
querra, els Camps del Noguer,
que ens separaven del caseriu.
Anibats a prop d'un pal soste-
nidor d'una lfnia de conducció
eléctrica, deixávem sobtadament
I'ampla pista i enüevem al bosc
seguint, per un senderó, el
traqat de la lfnia.

Aixf anlvem a fer cap a
una altra pista i passtrvem,
gairebé sense adonar-nos, pel
sosEe d'una gran balma. Ens
havien dit, durant la preparació
de la marxa de I'any 1984, que
en époques de pasturatge encara
recents, havia servit de refugi
Possiblement seria en época de sequera, ja que nor-
malment per sobre la boca hi degota un dollet d'ai-
gua que baixa pel fondal, i nosaltres mateixos ho
hem pogut constatar durant la preparació de la marxa
actual, algun dia que hem trobat aquest sostre glaEat.

Segufem aquesta pista i anávem baixant gra-
dualment tot salvant la capgalera d'un parell de fon-
dals. Si estávem atents podfem veure la boca d'unes
coves encara llunyanes. Finalment creutrvem el bar-
ranc, que sempre hem trobat sec, i anávem a fer cap
a una altra pista, descendent i pedregosa, que deixá-
vem al cap de poca estona per enfilar-nos per un
corriolet, a l'esquerra, amb fort pendent entre bosc
d'atapeida vegetació.

El coniolet ens portava a la'boca d'una cova
de notables proporcions, amb diverses obertures a

Coves de Castellolí. Foto: S.Butí

Can Soteras. Foto: V'Carbonell

a més d'un ramat. I'exterior, que havfem pogut entreveure poc abans.
Travessávem la seva galeria i anibávem a una de les
obertures, espectacularment abocada a la cinglera.
AIII era on troblvem el control I.

Aquesta magnffica cavitat, que per raó de les
seves diverses obertures és designada amb el plur.alit-
zat nom de Coves de Castellolí o de Ia Font del
Ferro, té un traqat laberfntic amb mrlltiples galeries
que s'entrecreuen o supefposen, comptant fins i tot
amb un pou d'uns sis metres, bastant actiu, que dóna
a la sala gran. Es un sector de roca calclria, apte per
a I'oiigen de fenómens cárstics. Se suposa que es

formá en époques geológiques quan el llit del bar-
ranc transcorria al nivell de les boques i I'aigua
penetrava per les seves fissures, eixamplant per ero-
sió ies esquerdes fins a convertir-les en les galeries
actuals. En desplagar-se el nivell del torrent i quedar
la cova en sec, les filtracions formaren les concre-

cions litogéniques en forma
d'estalactites, columnes, colades
i gorgs, molt descalcificades
actualment i bastant malmeses
pels constants visiknts que rep
aquesta interessant zona espele-
ológica, la més coneguda de Ia
comarca. Quant a la fauna,
s'hi troben rat-penats, encara
que molt pocs ja que la pobla-
ció d'inbectes dels quals s'ali-
menten és escassa, i tamH
mosquits i papallones, de la
famflia sanimids. Aquests tam-
bé poc abundants.

Ara fa uns 6000 ülys,
aquestes coves oferien un ex-
cel.lent aixopluc natural al clan
de gent que s'hi havia instal.lat.
Les restes de cerámiques que



s'hi han uobat demostren que els artesans que hi
feien olles i gerres amb nanses i vasos de fang,
bellament decorats, no sols eren destrcs amb les
mans, sinó que també tenien una sensibilitat no gaire
allunyada de la que avui pot tenir qualsevol dels
nostres terrissaires. Ramaders i pagesos, havien do-
mesticat cabres, ovelles, porcs i bous, i cultivaven
cereals en clapes obertes al mig dels boscos de rou-
res i alzines que sens dubte cobrien aleshores les
contrades properes a Montserrat, com aquesta de
CastelloU, i que s'hi havien anat formant de manera
espontinia, afavorits per un clima més humit que
I'actual, i relativament calenL Ja hem parlat abans
del clan de pagesos que probablement s'aixoplugave4
a Can Muset, i de les troballes que s'hi feren.
Aquest mas queda no gaire lluny d'aquf, més avall
del camf de les coves, a cent metres del camf de la
Font del Ferro.

Transcorreguts els deu minuts que tenfem per
tafanejar per les intrincades galeries, deixávem aques-
tes espectaculars cavitats i continuivem I'itinerari
passant-hi a ran per un coniol estret i planer, entre
la cinglera i un bosc en pendent. Ascendfem fins a
sota d'una balma i aquf venia un grauet un xic difi-
cultós on calia pujar amb prudéncia. Assolida la
plataforma superior, segufem un senderó pel caire de
I'espa ¿t que ens quedava a la dreta, no gairc allu-
nyatr de la boca de ponent de la foradada dels
Brucs. I canvilvem de seguida de direcció per re-
muntar antigues feixes de conreu fins anibar en un
bosc de pins espessos. En aquest tram de bosc, fins
arribar al maset de l'Artiga, calia tota l'atenció per

LEs trI]VE5
ETIST E LL ÚL!

=áP,bt*-pio ¡tt2zrU.\, El'

----^-f *>¡.*=e;Gf /

G:}
o, .-_3:

E5f3t_G5

3*,#
BIrrÍs



a no despistar-se ja que la descripció era escassa per
manca d'elements i havfem de refiar dels senyals que
havia marcat I'organizació.

Arribilvem aixf, doncs, al dit maset de I'Artiga
(o maset d'Artigues). Tan sols uns camps ens separa-
ven de les immediacions de Can Muset, on havfem
parat per esmorzar. Vorejlvem aquests camps i arri-
bats en un extrem els deixlvem per endinsar-nos
novirment en el bosc.

Enllagtrvem amb un corriol i baixivem per
entremig del bosc. Sordem al cap d'una estona a una
pista, que als pocs metres es feia esborradissa i aca-
bava convertida en un malmés coniol que transcorria
enlairat per la dreta d'una frondosa fondalada. A
I'altra banda del fondal véiem altra vegada el turó
roquer amb la silueta de les restes del castell i cape-
lla de Sant Viceng de Castellolf.

Antrvem a desembocar a una altra pista i molt
aviat Ia deixávem per entrar novarnent al bosc per un
sender ample i planer. Cap al final es feia baixador
i pedregos fins a tocar uns camps de conreu.

Cartografia:

Mapa Guia de Montserrat. R. de Semir i d'Arquer.
E. 1:40.000. Ert. Alpina, Barcelona, ú1t.ed.1989.

Mapa militar de España, full 35-15 (391) "Igualada".
E. 1:50.000. Servicio geográfico del Ejército. 1978.

Mapes del Servei Cartográfic de la Diputació Provin-
cial, fulls 310/139-58 "Castellolf" 310/140-58 "Can
Magana" 3lDll39-59 "La Pobla de Claramunt";3101-
140-59 "EI Bruc". E. 1:10.000. Barcelona. 1978.

Mapa del Trofeu XVIil Ribas i Virgili - Maxa per
Atzimuts C.E. de Grtrcia. E. 1:25.000.
Barcelona, 15 novembre 1964.

Mapa de la XI Marxa d'Orientació per Descripció i
)OWI Manra Social de I'A.E.Talaia, Piera-CastellolG
El Bruc. I abril 1984. Escala 120.000. A. Sagana.

Mapa de la XXIX Mana d'Orientació i Regularitat
d'El Cr¡c, 24 novembre 91, E. 1:10.000.

Mapa del Terme Municipal de Castellolf. Font Arxiu
Mu¡icipal. E. 1:40.000.

Ortofotomapes del Servei Cartogrtrfic de la Generali-
tat de Catalunya. Escala 1:5.000. Núms. 391-9-5;
391-10-5; 391-ll4l5; 391-8415.

Continuávem per la pista, ara ja molt més bona,
i aviat comengarfem a veure les primeres ediflcaci-
ons de la urbanització Els Pinyerets, prop de la po-
blació de Castellolf. Ens tomava a quedar molt a
prop nostre (i ara li véiem l'altra cara) I'església
vella i el cementiri, prop de la qual havfem passat
durant el primer tram de la marxa.

Ens apropivem gairebé a tocar la riereta o torrent
de Güells, per on conia I'aigua, i tomlvem a passar
pel pontet damunt [a riera de Castellolf, pel costat
d'uns horts. Entrilvem tot seguit al poble i finalitzl-
vem la cursa al costat del mateix restaurant on l'ha-
vfem iniciada.

B. F.

Marq de 1992

Bibliografia:

Castellar-Gassol, J., "Castellolf' , Mil anys d'história,
Ajuntament de Castellolf, 1989.

Estrada i Planell, Gemma, "El Bruc: El medi, la
história, l'art". Publicacions de I'Abadia de Montser-
rat, abril 1991.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Vol. V. El
Penedés i I'Anoia. Fundació Enciclopédia Catalana,
marg 1982.

Relat complementari de la XI Marxa d'Orientació per
Descripció (XXVI Marxa Social). Piera-Castellolf-El
Bruc. Anoia. I abril 1984. Joan Virella i Bloda i
Secció de Cultura de I'A.E:Talaia.

Portada: Josep M. Also
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Dibuix quc reprcscnta cls difcrcnts tcrrenvs dc la Cc¡nca d'Oclcna. A la part de
dalt, a la dreta, cs vcu cl termc clc Castcllc¡lí. (Il.lustració ertrcta de scparata
d'Actes i Contttttic'ut'iotts de la I Assantbleu Itttcrct¡tttarcul d'lrtvestigadors del
Penedés i de lu C<¡ttca d'odctta.l

Simbols:

l. Licorella o pissarra clc l'cra Primária (clc vcrs 57U225 mitions d'anys).

2, Margues vermcllcs trituradcs dcl pcríodc Triásic, dins l'era secundária (de
vers 225-180 milions d'anys).

3. Argiles, margucs, guixos i tcrrcnys sorrcncs clcl Triáric.

4, Margues amb llits sorrcncs iclc calissa, propis cle la z.ona de Castelloll, que

daten d,' "era Terciária (quc,va eomcRsar l'a uns é5 milions d'anys i es va
aeabar, aproximaelament, en l'a uns 10, en donar pas a I'era, més modcrna, que

els geblegs anomenen Quaternária),

AGRUPACIO
ErcURSIONISTA
TALAIA CARRER COMERg, 4

TEL. 893 12 57
VILANOVA I LA GELTRU
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Xrvier Capdet, Jocep ItL AIco,
Joaep ItÁ. Sárúci, ftüi Écz,

I\rfa¡ina Mass$, Joaep Eiac
Victória C¡úmefL Lfdt¡ F¡

Grifoll

PaS¡i Albet, Tercsa Albq
Vicky Florerrir*, ¿lt*i

XXXIV Man<a Social d' Orientació i Regularitat per Descripció
XIX Mama Intersocial 22 de Marg de 1992

TTf,XA IECITÍICA

Com¡sdó dd Grup de ItÁar¡ec: SalrdorBuÚ,
lldÁ Tmi

Illsúrlbudó dc ont¡ol¡ :

&üot Soñida.: Salvador Bú, Toni §aearrr i
Cmml A
Cfiúrol B
Cdúrol C
tuol D
&nEDI E
Cmuof F
Cmuol C
Oonuol H
cmfiol I
Cmtrol l

R¡Eon Lóp€Z, Pep Torras,

An&€u Usieto, Mari¿

Collabor¡ció de c¡es o¡rrrdsls :

Cr€rrralitat dc Caalunya \IEIRD, Bsports

FercEda OLII,ELLA E§pofI§ OIáRIA

)Gvier Coma, Josep Alz&
Ramon tópez, @ To¡ras, Ja¡me Q¡borpll

Control Aribade lvf. Crroe Barceló, Virtut Irep lrl. AIso
Comt¡ols de pas : Monnspr¡at Sagarra i Merta

Matta Sagarra (4).

Attres ocrrpadons :

(1), Jodi Forgas (2), Pitu Blarcs (3), Nttfia Forgas i

Egip que obrl mrr¡a : Blanca Forgas, Viceng Clsco Ayala i Josep Catiorrclt
Equip escombra : Mmel Vidal, Joan Mallé Toni Ca§telló
Repaftdocumemció : ll[. Carme Barceló i
Classiñcacions : Llufs Forgas i Toni
MatÉdal divers : Joan Mafié, Ramon
Tranryortmcterial: AntoniCampillo
§uca-mulla : M. Carme Sagarra i
Relat oomplemeotad : Blanca Forgas - Dibr¡i¡
Mapa i perfil : Antoni Sagarra
Pograma ord¡Dador : Ramm Casas
Org.dinar col.lctiu : Mancl Vidal

S¡¡ministros ALEIVÍA iALBA MIRñ¿ Anicles de pell

EI"s ESTABUMENTS I MAROUES OUE ANUNG|AITS EN AQUESTA REVIS.IA COL|AB&
REil EN EL Szu FrNAN9ArriENT, LA COOPEBACIO
L'ABOI'IS¡CIO DEI-S PRODUCTES¡ DET
I

ANUNCIANTS I

Forgas
Jo¡re Carbonell

I-acas¡
Befiran

Videl

Fariol

D. Tn¡I¡¡s
Rlfols, ,. Rigual

Pilar Bertran

Barti
Josep lvL Atso

ROT RE Chbles PIRELLI, Sá. Reiloeeria ORTIZ

I.A MUIáSSA CIcles ITURAT Calgrs CI"ASSIC

IryI8a!,-lflgB€rtran' IJufs turgas, Rmonlópa, roari Mmrl V¡dal.



A.E. TALAIA

ffi, fttri Ps¡q2, ?itar B¡¡tran§ortida¡ Tonl Slgarra, Salvador Butf , ¡{ane1 vidal, lLlo€qrlesDeIL¿t¡.¡ 'rE,¡¡¿ Dagarra, DAMq(lf DUEL, üanel VlClaI , U.¡.,r'tCfCaScontror A! Ranon LóBtez, Pep Torras, paea sánchez, ¡ár¡ne'ear6onerl
Control B: Itavier Capdet, üoBep ü.AIso, Dolors Lácasacontrol D¡ Andreu U§ieto, üaria Aragonüe, t-- - - -,--Dari¿{¡aa-l_

cAsr§ LL1Lí

22. Yhañf - \112-

la carbonell, Lfdia parris,Roc¿farrio[

Eguip que obre Dar:rca:
Eguip esconbra:
Repart. doqnentacl.ó:
ClassifLc. ordenador¡
üaterlal:
Sua m,¡[o-.

}l.Car:rae Barceló, Vlrtut
Llufs Forgas, Salvador Butf

únczsorEaB, vicens earbonell, ci""*?rÍltldtllanel Vidal, Tonl- CaEteItó, Joán üañé

.roan llañá, Raron Ló¡ez
}t. G,.-,¿ Sñd]fu , E[sntsq.E*;üc',

XXXIV Man<a Social d' Orientació i Regularitat per Descripció
)«X Man<a Intersocial 22 de Marg de 1992
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Control c¡ :\
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Núm Dorsal

I
2
3
4
5
6
7
8
9

IO
11

t2
13
t4
l5
16
t7
18
r9
20
2l
?2
23
24
25
26
n
28
29
30
3l
32
33v
35

33
5

39
63
81
59
4

57
52
24
62
68
6
7
I

65
72
3

60
45
25
75
6r
26
69
54
55
67
48
38
43
77
18

16
56

15
22
23
nn
n
28
29
29
30
30
32
32
32
35
38
39
40
42
42
qj
46
48
5r
51
52
53
53
60
@
65
69
7t
88
9E

13

44
No classiñcat

id

CLASSIFICACIONS DE LA XXXI
MARXA SOCIA

I XIX MARXA INTERSOCIA
D?ORIENTACIó PER DESCRIPCI

CLAS§INCACIO §XTV MARXA §OCIAL

Nom equiP

Rmer Mucla - Iosep Ptaffi
Roger Ventosa - Oriof Ventosa
Eliser¡ Ottra.- Llufs Daviu
&ltoni ldard - Josep Bertran
Iordi Burguet - Oludia Jun¡,ent
Andreu Ferrer - h¡rdes Mmoliu
kre Femtndez - Agusú hch
Maribel Ganigd - Ricard Vilanova
Juaojo Iraegui - Marta §oler
Ioan Sivill - Anton Penna
Irrdes Pascr¡al - Eá¡ard Monta¡¡é
Carolina Roig - Miquel Ber¡adó
Neus Solé - Montserr¿ Cendres
Ramm Marú - Maria Planas
Cristina Forgas - Iosep M. Pujades
Narcfs Muela - Manuel Msroüu
Jordi Monoliu - Xavier Callao
Joscp M. Casas - Victório Ca¡bonell
Frmesc BruIl - Ma¡ga Carbor¡ell
Jaume Planas - Carme Süvesue
habel Romeu - Ioan Toledsp
Sr¡sa¡na Plana - Jordi Pujol
Ramm Also - Ignasi Also
§ergi Ftorcnciano - Ignasi Florenciano
Pili Meléndez - ffi¿¡pel"lina Simón
Eva Planas - M. Mar Mt¡ela
Ramon Casas - Carles 6ómez
Jaume Balltis - Manel Balhts
Susa¡na Guimerl - Pili Sánchez
Antomi Campillo - Jofte Campilto
Jordi Vidal - Olga Soria
Oriol Toledar¡o - Aida Toledam
Dolors Faneras - Montse Pasct¡al
Jordi Candela - Ners Benavent
Laura Cabayé - Julio La¡a

Fere Masdeu
Iosep Candela - Josep Carüoriell
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hrfits

18
19
23
26
29
30
30
32
32
35
36
36
38
39
39
4
49
50
52
56
66
7t
73
86
88

I(X
na
139
t49
156
r8l
198

14
,lO

27

I
2
3
4
5
6
7
8
9

10
u
t2'13
t4
15
r6
17
18
19
?§
2r
n
23'
24
25
26
n

.28
29
30
31
32

82
28
80
2

4t
20
50
I

19v
78
2t

Xavi Castellamu¡
Ja¡me Monüoliu -

U.EC. (Unió
ELS BI.AUS

Naú Mo¡¡tané -
Crcu Velasco -
Marta Montoliu -
Albert Gras - Sergi
Franccsc Medina -
Maite Büillas -
Jordi Escalona -

GirYa¡ (t EC Sant§)
Apadcio (t EC Saffs)
Ltufse Domingo (C.EMolins)

I

CIO PER ENTITA.T§
I

76
a
l5
32
10
t7
23
83
t2
53
22
73
79
30
9

5l
46

66

CI,ASSIflCACIO D'ALTRES

Llufs Pujol §ocias (La Unió)
Moisés Quenlt - Pasq¡al (Martorell)

de Caralmya) 2?+1*?2= tl
, 39+39i52= 130

PARTICIPANI§ NO TEDER,AT§

(Vilanova i la G.)
(id.)

I
2

I
2
3
4
5
6
7
I
9

l0
11
t2

70
3r
37
29
42
l1
58
74
36
7l
47
49

?Á
38
40
43
4
49
55
57
@
70
8l
tt2

Gemma Roset - M. Mar'Siü[ ( id. )
Jordi GÉrcoles - Amau ( i¿ )
Ma¡ta Catalan - Montón ( id.)

valle ( id. )
Pijoan ( id.)

i

i

I

troTAL 82 EQUTP§
;
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CLASSIFTCACIO MARXA INIERSOCIAL

Num Dorsal €xtuip

Ramm Casas - Domingo (Fmert Exc.Ba¡celon¿)
lvlonsernat Ribas
Ir[. Pitar l{icves -

Cr¡secases (CN.Iguatada)

Rafael Henás
l¡agdalen¡ E*ala
Anton Gómcz -
It{mcl Vemra -

ItÁonfort (G.B-ü[dim)
Riba (CN.Ieuatada)

Iosep I\[. - Jordi Pa¡do (uEC Olesa)
San¡i Ueona¡d - Llemard (UEC §anm)
Joscp Mata - (CEF Vitaftmca)
L{agda T[yl -
Jordi Ca¡alt -

(CtsP Vilafranca)
,t (Sant Viceog)
Pado (UEC Olesa)

Armengol (Els Blaus)
Jordi lvlayoral - Beramendi (Es Blau)
Bru lvfirú - I\ilauri (t EC Sants)
Josep §lésies - §ánckz ([IEC Sants)
Ioan Miró - Marta (UEC Sarits)
Albert Arbós - G'ls Blaus)
Joan Baliu - Josep Sáncltez (LIEC lgualada)

A¡,maaú (t EC Saús)Gener A¡mamf -
Llufs Il[arú - (UEC §ans)
Llufs Domingo - (Foment Exc. Barelma)
Elisa Tomis - iA¡mamf (UEC Sants)
M. Pitar Vinyals - Egea (uEC Olesa)
Cules Tolosa - Cri¡z (UEC Olesa)
Josep Mascó - (uEC Sants)
lsabel Wemer - Ricart (uEC Saots)
Jaclnt Riu - Elena (t EC Sants)
M. Teresa Imm¡ Elias (LIEC SanE)
M. José limáe - Jiménez (UEC San§)
En¡ic Viver - (uEC SanB)

Elena Mirú - M. Aparicio (UEC Sane) No classificat

PARTTCIPA
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CAST,IELLOLI,
PUNT DE REU
PER A LA
XXXIV MARXA SOCIAL

Una nova edició, amb uns altr€s
ingredients peñ amb el mateix
esperit f€novat de cada ariy, ens
mentr a Castellolí el prtoppassat dia
22 de marg amb el complem«rt
afegit de poder gaudir, en dia cla¡
i asolellat, de totes aquelles sensa-
cions que la muntanya pot oferir.

Abans de descriure I'itinerari,
cal esmentar que en una petita part
i en sentit invers conesponia amb
el que va fer-se I'l d'abrü de
1984. En aquella ocasió la pluja
persistent reduf la participació a

una dotzena d'equips. Fou aquest
el motiu que doni peu a escollir la
mateixa zona d'aquella XXVI'
edició, aprofitant els elements de
major rellevlncia i introduint tot
un seguit de variacions que ha
donat com a resultat un itinerari
nou que poc s'assembla al d'aque-
lla edició.

A les 8 en punt del mal partia
el primer equip del costat mateix
del restaurant NOU IJRBISOL als
propietaris del qual, dit sigui de
passada, agraim la col.laboració
que oferiren en tot momenL Des-
prÉs de traspassar el poble i creuar
la riera, I'itinerari remuntava fins a
les envistes de l'antiga parróquia
de Sant Viceng i derivava després
cap al Bosc de la C¡eueta ñns
abastar un ample coll entre coileus
i fer I'ascensió al castell d'Olí i
I'església rominica de Sant Vi-
oen§, on hi havia inst¿l.lat el con-
trol A. Desprás d'un breu descans
en aquest paratge caregat d'histó-
ria, i seguint un cunf carener,
féiem cap a la masia de cal Mu-
set, una edificació de connoacions
modemistes; en destacava I'alta
torrc de planta quadrada i quarre
pisos d'alqada. Vorejant la casa
trobevem el control B, lloc destinat
a I'aturada de I'esmorzar i on
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I'organització havia PreParat un
zucr¡lent suca-mulla.

Segufem una Pista Planer4
primer enue fu¡iters i desPrés
dinme una firondosa pineda. Poc
després de passar la capgalera del
tonent de les Coves arribivem al
costat de la Font del Ferro -con-
trol C-; la mina d'aigies femrgino-
ses és ta¡rcada amb un reixat. Ara
calia fer I'esforg més noable per
femuntar entre el bosc fins abastar
la pista de Ca n'Aguilera i seguir-
la ñns a la cruiüa de camir» pro-
pera al Puig de la Fembra Morta
(77f m), el ptrnt més enlairat de la
marxa i on se situava el control D.
En principi el descens s'efectuava
per bon camf, peró després d'algu-
na bifurcació enceüvem un corriol
descendent netejat expressament
per I'organització; una gran pano-
rámica del massfs montserratf
s'obria sense cap enüebanc davant
nosue. Un cop al camf bo, i ben a
prop, es trobava el Forn de Calg
on s'havia emplagat el control E.
Continulvem per un tram bastant

malmés i perdedor, gairebé sempre
planejant, fins a les ruihes de Cal
Guixi i, donant el tomb a les
ediñcacions i a la capeüa romini-
ca de Sant Miquel de Vilaclara,
arribávem al control F on ens
féiem mereixedors d'una estona de
descans.

I-a sortida d'aquest punt era un
xic laboriosa ja que precisaVa
molta atenció. Remuntlvem un
grauet i segufem el fil d'un rebai-
xat cingle fins a endinsar-nos en la
capgalera d'un fondalet on várem
poder admirar la bellesa d'un pont
natural que després havfem de
sobrepassar. Un cop anibats al bon
camf, ens trobivem amb el control
G. Aquesta mateixa pista ens mená
a les immediacions de Cal Sote -

res, talment encimbellada sobrc
uns penyo§. Fent drecera i sepa-
rat§ d'aquesta masia pels Camps
del Noguer, féiem cap a una altra
pista on, tot seguit d'haver-la
uaspassada, t¡oblvem el conuol H.
Ara calia encetar el tragat sota una
lfnia de baixa tensió per emprendre
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despés un camf iust mateix sobre
d'una gran baumi oue mereixia ser
observada. Aquest tamf ens meni
a les proximitats de les Coves de
cal Llucii, més popularment ano-
menades de Castelloli. Aquestes
coves són dignes de ser visiiades i
amb aquesta intenció era situat el
control I a dins mateix, facilitant
ensems alguns instruments d'il.Iu-
minació. La sonida d'aquest lloc
no era del tot fAcil, ja que calia
abastar les feixes ermes del Maset
de I'Artigues, per les ruihes del
qual passAvem a frec abars de
situar-nos a la riba dreta del Tor-
rcnt de Güeüs. Més endavant, en
el mateix llit del barr¿nc, estava
situat el control J. Avangávem per
I'altra riba, per un coniol a mitja
algada firs atényer un camf que,
en sentit descendent, ens conduia
ñns al poble d'on havíem partit
unes poques hores abans, esmer-
gant un temps proper al que hauria
estat I'idoni per guanyar la cursa
de 3 h 39' 30" i I h 11' de temps
neutralitzat.

Aquesta escueta descripció
quedá abastament ampliada en el
relat complementari que s'oferf als
marxadors a mesura que acabaven
la prova. Els excursionistes que no
pogueren assistir a la Man<a i
estiguin interessats en obtenir
aquest relat i el mapa a quatre
tintes que es realiuá expressament
per a aquesta ocasió poden reco-
llir-los a I'Enütat dirigint-se a

algun membre del Grup de Mar-
xe§.

Dins el món de l'excursionisme,
cal reconéixer que I'apartat de
marxes, ent¿s dins el context com-
petitiu, está en crisi. Proves de
llarga uadició han deixat de cele-
brar-se a causa dc I'escassa partici-
pació. Aquesta realitat s'ha pal.liat
amb la bona acceptació que tenen
altres tipus de marxes no regulades
com les caminades populars o els
itineraris preparats que segueixen
els senders de Gran Recorregut.
hova d'aixó en tenim I'exemple
plausible del que passa aquf a casa
nostra mateix.

No obstant aixó, la Talaia ha
fet front a aquesta tendéncia ba-
sant-se només en la riquesa dcls
recursos humans: I'esperit de sacri-

El m¡ssír d¿ M6remt dcs & l¡ F6brr t{orr¡.
Foto: A¡toi SrgEm

C¡l Gui¡t, o hi h¡vi¡ d Couol F.
Foto: A¡toi Segrm

Un ¡spt¡tc p[cial dc lc Corc¡ dc C¡srllolf
o dc Cd L¡ucia Fm: Sdvador BurJ



fd i de suPcració d'un grup dc
pcrsmes vers ulu maEixl ca¡sr
hs asotrsc8luit t&¡rü la davallah
¿c perticipa¡ts llrc trr sqtñi¡
tcl[ut ult§ POCS ey§ @Erc.

CalCda dest¡car bt tm seg¡ir
d'cñtpos inditridu¡ls mcstürcdoñ
dell més digrc recoreixcmcnt E
parddp@, qgc opt! a m prcmi d
té I'eocert de ftalitzar r¡n¡ üm¡
cursa, m pot aduur-s dc cm
aribs s ser dc omplcra l'orguü-
z¡ció d'r¡na man& dÉscmposta sn
mil i ma froetes de tracteEoú
diftrEociar Es per airó que a la ñ
seEprc an rcs¡lEripetiEs defidal}
cies o mancarces que mereixcn el
fem popüsitde smsubsana&s. H
prcmi dc I'organitració, al mügp
$¡e bt.§urti oom e§tava Drevi§t é§

¡eb¡e la coúanga del soci per
aconseguir millorar cl gruü de
participans. Els 82 equips que han
pres la sortida cn aquesta edició
reprcs€nta un balang positiu i dún
p€u a cfclus que pot increnemlar-
se en prcpercs edicbns.

Els canvis organitradus més
destacables han estat el rcpartimanr

de prtmis al cap de Poc d'tnver
anibat el rtaner quiP. Aixü m
hauda esat Possitle si hom no
¡¡gués cmñc¡ior m Pmglma
infurmaúitrat concebut exPIE§sa'

nant pcr r la nootr¡ Mar¡ra. Tam-
bé cal d€stacar la qualitat dels
trofq¡s, supcrüt mb cscrcix edici-
oas possades, Et i r€star €ocara
molt per sote dd Ere sria desi[ir
túe. emu qr¡a¡¡e ryüElb trü§mi§'
mrs stu rliUo¡rt mot I'aryecte de
mrdcad@s, *mfne tan rcoe$
§ari. Iá Crcu Roja ha Pogut cobrir
el ¡cu srvei thinemssadmenr
Ia qurliff dcl naEdal grlfic
tünbé h¡ milbrat subetuciahcm,
ffi i quc mslgnt els esforyos rca-
üeats m s'ha pogut conpt¿r mb
cap firma petocinadora" L'emor-
zer gue f¿cilitlvcm en les dantrcs
edicions s'ha substitr¡lt pef un
suca-mulla de caf¿ anb llet i coca
d'ameüles que ha tingut forya
acqtació.

Diru I'ord¡e tlcnic cal esmentar
alsme petit¡ deficiürcia en algm
conüol de pas que no h¿ iresulut
conflictiva" S'ha confecionar un
ftinerari compensat, rio ertempt de

desnivell perü relativameot cut i
rcIaxmt per al manador, a¡rull
d'elemenfs paisatgfstics, Drtur¿ls i
aqritectnnics que ben segur el
mailgdor h¿u¡l sabut apciar. Es
prccisaFfi aqr¡est carictcrquc ens
ploporcionr I'hcertiu d'cganiuar
una urva edció: dcscobdr mus
€o¡oms t altr€s alJicieffs. Eo opi-
nió d€l marxador rest¡ el judici de
la mam¡ €n qtÉ ho baurcm asoa-
§eg¡it
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