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Un any més us invitem a participar en
Ia Marxa d'Orientació per Descripció que
organitza I'Agrupació Excursionista TALAIA
de Vilanova i Ia Geltrú per aI proper dia
L4 de MARQ.

Enguany I'itinerari transcorre per les
rodalies de Ia població'de SANT PERE DE
RIBES, dins Ia comarca del Garraf, on
I'organització ha cercat i enllagat e1s
millors indrets per qué els marxadors pu-
guin gaudir d'uns bons paisatges sobre Ia
plana sense desaprofitar la possibilit,at
d'entaforar-se en obagues boscanes.

La sortida de Ia cursa s'efectuará al
nucli antic de les Parel-Iades, situada aI
costat de Ia carretera que mena a Vila-
franca. EI priner equip rebrá I'ordre de
sort,ida a 2/4 de 9 deI matf , preveient-se
Ia seva arribada als vols de migdia i en
eI mateix punt de partida. El recorregut
depassa escassament els L2 quilómetres.
Aixf, doncs, hom preveu fer eI repartiment
de premis poca estona després d'haver ar-
ribat eI darrer equip.

Com sempr€, els marxadors, ensems de
les fulles descriptives, disposaran d'un
mapa a quatre tintes í, aI final, rebran
un opuscle explicatiu i complementari de
Ia cursa efectuada.

US HI ESPEREM !
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A.E. TALAIA
)oory Mama Social d' orientació i Regularitat per Descripció

)O( Manra Intersocial 14 de Marg de 1993

FULL Dh
SORTIDA

NO SOHTIDA

DIA/ES. 5O oe ¿ñtrrlER oe¿ t{93
ITINERARI.

Ttpus DE soHmDA. ?ape¿r¿ae L' nte "a Ds ¿A TALA I A
COMARCA /

LLOC DE SOHflDA A.TBU¿.
PREU VLA'[GE, SOCIS. NO SOCTS.

eRUp O SeCCIó ORGANITzAE¡ORA. 6ÉoP pt napxEs
VOCAL DE Iá SORTIDA.

MATERIAL NECE$SARI I EQUIP PERSONAL.

DtiA DE @L.LOGACIÓ OEI FULL A LA CAFTELLERA.

INSCRIPCIONS
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A.E. TALAIA

)O( MARXA D'ORIENTACIO PER DESCRIPCIO
(x)oo/ MARXA SOCTAL)

Comarca: Garraf 14 de marg de 1993

Ile la Sortida al Control B

La Maxa s'inicia en una placeta amb una font a un costat de la riera i tocant a
Cal Lluís de les Cabres. Remuntem per un carreró tot vorejant aquesta casa, que ens
queda a la dreta i passant per entremig d'attres. El camí és de terra i una miba
pedregós.

Trobem una crullla i continuem en la mateixa direcció que portávem. El camí ara
esdevé herbós i a banda i banda hi ha un marge de pedra. En arribar davant d'una
casa blanca amb profusió de figures a les baranes, girem a I'esquerra. A sobre
l'entrada de la casa hi ha una petita imatge de la Moreneta; el camí s'ha fet més
ample. A l'esquerra hi ha tápia i a la dreta unes cases en edificació.

Fem cap a una carretera, la travessem en diagonal i passem a ran d'una creu,
que ens queda a la dreta. El camí és de grava, ascendent i transcorre entre marges
i garofers. A I'esquerra albirem, dalt d'un petit turó, una ermita. Poc temps després
passem a frec d'una capelleta. Així que hi som al davant girem a I'esquerra i conti-
nuem pel mateix camí ample de grava, entre més ganofers i conreus de vinya.

Ens anem apropant a I'ermita que véiem. A la nostra dreta ens queden uns turons
i a I'esquerra una panorámica de la població que acabem de deixar on sobresurten els
dos magnífics campanars de la seva església. Deixem un trencall a l'esquerra ¡

continuem pel camí que transcorre paral.lel a una línia de baixa tensió, decididament
enfocats de cara a l'ermita que ja tenim gairebé al nostre abast, presidida per una
bigarrada vegetació típicament mediterránia. Just passada una palmera, tor@m a la
dreta per apropar-nos davant la fagana de I'ermita. Continuem per davant les depen-
déncies i reprenem el camí anterior; descrivim una giragonsa a la dreta per encetar
un camí ascendent en direcció a tramuntana.

Tot el conjunt de I'ermita i la casa ens queda ara ben visible a la dreta. Després
de planeiar per uns moments entre terreny de ganofers, el camí es fa estret i va
ascendint entre aromátiques plantes de muntanya. De seguida veiem una pedrera a la
dreta i a sota seu un revolt de la carretera.

Al costat d'un rocam de I'esquena, deixem el camí i remuntem per un de pedre-
gós en direcció nord-oest. Si ara ens girem enrere tindrem una millor panorámica de
la població en tota la seva extensió, rodejada de camps de conreu. A la dreta i més
llunyá, el conjunt de Sota-ribes i unes saldoneres.



El senderó va pujant de mica en mica entremig de roca i pedra esmicotada, molt
típica d'aquests rodals, en direcció a una torre d'alta tensió. A la dreta tenim una
fondalada quq v? a parar a la riera p_rincipal. Abans d'arribar a la torre, el camí planeja
i davalla un xic fins que fem cap al llom d'una serreta al costat de la tore esméntadá.
Des d'aquí podem divisar un gran caseriu a l'esquerra. 

:

Passem per sota la línia d'alta tensió. Et camí, ara de carro i més ample i també
flanquejat d'abundosa vegetació garrafenca,- davalla en direcció a un proper bosquet
de pins. En entrar al revolt, deixem el camí per agafar un senderó a la dreta, entre
pins petits i vegetació de garriga. El camí, de roca i pedra, esdevé carener. En una
bifurcació de dos corriols, seguim a l'esquerra.

Arribem a un corriol transversal i retombem a la dreta, paral.lelament a una tínia
d'alta tensió. El camí continua essent pujador i pedregós. Anem seguint própiament el
sender obert sota la línia.

Hem travessat clarament la capgalera del fondal i, continuant encara per dessota
la línia de conducció eléctrica, el camí davalla ara bastant decididament. n mig vessant
de muntanya e! senderó sud del tallafocs i gira sobtadament a l'esquerra. Lá baixada
continua una estona per camí ombrívol i rocallós, dibuixant alguna ziga-zaga per
entremig de la part obaga d'un dels pocs boscos d'aquesta zona amb sota-bosc
sortosament conservat.

Durant un bon tram l'ombrívol camí transcorre vorejat d'una colónia de carritxar;
cal tenir cura de no passar-hi els dits distretament ja que les seves fulles són feridores
com fils esmolats de navalla.

Arribem al capdavall de la fondalada, travessem la seva capgalera i la resseguim
per I'altre vessant. A I'esquerra ens queden uns marges d'antigues feixes i a la dreta
veiem una barraqueta metál.lica. En trobar un entreforc de camins, girem cap a la dreta
en sentit oposat al que veníem. Ara ens queda la barráca a t'esquerra.

El camí va baixant cap al llit del fondal. A I'esquerra veiem restes del que ben
segur havia volgut ser un pou i a la dreta una cabana de pedra o mulassa, amb
obertura a migdia. Passem per una clariana més planera i el senderó continua baixant
pel llit de la fondalada, sempre vorejat d'espessa vegetació de cárritx, garric i argela-
gues. D'aquí estant se sent el brogit dels vehicles que circulen per una cafretera molt
propera i aviat hi fem cap, gairetÉ al costat del punt senyalat com a Km 5. Hem
arribat aixÍ al Control B. '-'i

(Passarem a l'attra banda de ta carretera on tenim un descans per esmorzar).

De la Sortida al Control A : 3,852 km/h I 1,O7 m/seg
Del Control A al Control B : 3,592 l<mth / 1,00 rn/seg
Descans: 30 minuts al Control B per esmo¡zar. Hi haurá begudes.

2



A.E. TALAIA .

XX MARXA D'ORIENTACIO PER DESCRIPCIO
(xxxv MARXA socrAl)

Comarca: Garraf 14 de marg de 1993

Elel Control B al Control D

Deixem el pla on hem esmorzat i continuem paral.lels al llit de la riera, aigües
avall; la carretera ens queda a la dreta. El camí inicialment'és planer i vorejat de
cárritxs, potser més coneguts per cargos, molt alts, i argelagues. Passem pel costat
d'un garrofer amb branques molt baixes que.ens obliguen a acotar'el cap.

Arribem a la vora d'un camp llaurat que ens queda a la dreta. lmmediatarnent
després de passar pel costat d'un attre garrofer, deixem la vorera'del camp i girem a
I'esquerra per travessar el llit de la riera, normalment seca. Un cop travessada conti-
nuem per un sender amunt, per l'altre vessant, entremig de carceres ben altes,
atzavares i garrofers. A I'esquerra i elevat, veiem un rétol groc anunciant una indústria
d'artesania agrícola i un corriolet enfiladís que deixem. També prescindirem d'un
senderó confús que corre per baix, a la dreta.

Ara podem veure, a I'altra banda de la carretera, ta carena de la serreta i la torre
d'alta tensió per on transcorria la maxa fa una'estona. El camf va altemant entre zona
de roquissar i senderó pedregós i després, ja més planer, per zona de pins i garrofers.

Passem pel costat d'una vinya que ens queda a ran, a la dreta. Més enllá hi ha
oliveres i la canetera. Passem pel costat d'un. notable garrofer, a l'esquerra.

Passat aquest garrofer, deixem la vorera'de 1a vinya i el corriol puja per l'esquer-
ra; veiem les restes d'un pou sec i a la dreta un terreny ermotat amb alguns arbres.
Entrem de seguida en un bosquet de pins. -El camí és planer i cobert de pinassa.
Saltem un parell de feixes. A la segona veiem alguns caus d'animalons. Continuem
tenint a la nostra dreta la riera, que en aquesta zona forma com un meandre. A l'altre
costat de la riera, hi ha extensos camps conreats j de cara a migdia, darrere d'aquests
carnps, tomem a veure la silueta de l'ermita vora la qual hem passat una estona
després d'haver iniciat la maxa ,

El camí fa cap a la riera poc després d'haver passat'per uns rocallisos. La
travessem a gual i ens situem a !'altra banda, Passem pel costat d'un parell de
ganofers centenaris amb uns troncs formidables i d'un tercer no tan gran, tots a la
dreta. Poc després d'haver passat aquests,.'travessem novament la riera, aquesta
vegada per damunt de grans códols. -,

Anem pujant per l'attre vertent. Pugem a una fei¡<a i continuem ptanejant. Deixem
un "corriolet a l'esquerra que puja a una altra.fejxa. Nosaltres, sempre pel costat de



magníf¡cs garrofers centenaris amb branques espectacularment retorgades, passem per
la vora d'una vlnya que ens queda a l'esquerra. A la nostra dreta tenim la riera.

Davant hostre, ben visibte, altra vegada ta silueta de l'ermita que hem vist abans.
Anem en direcció a migdia. A I'altra banda de la riera, un altre dels motts abocadors
incontrolats. La vinya s'acaba i el camí baixa cap al llit de la riera. Davant mateix
nostre una pedrera que ja havíem vist en iniciar la maxa.

Recorrem alguns metres el llit de la riera i aviat el deixem per pujar per un
caminoi rocallós, bastant esborrat i pujador a l'esquerra. H| veureu senyals. Enllacem
amb el revolt d'un camí medieval empedrat i fitat, que seguirem sense deixar la
direcció que portávem, en sentit ascendent. Ara ja veiem clarament la pedrera i les
seves instal.lacions.

A la dreta deixem alguns camins i corriols que moren als camps. En un punt
direm adéu al camí mil.lenari per girar cap a lfesquerra i seguir un corriolet bastant
marcat i pujador. De seguida distingim entre els arbres les parets d'una edificació
ruihosa i aviat arribem al seu costat. ,

Per un senderó lleugerament ascendent travessem l'era de la masia. Més lluny,
a la dreta, hi veiem uns corralots i a sota una casa nova. Anirem pujant durant una
bona estona pel llom d'una carena; des d'aquí, si girem la vista enrera, podem veure
un altre cop i en tota l'extensió la veTna població d'on hem sortit i més lluny el mar.

El sól que trepitgem és típicament garrafenc, de rascler. En un moment el camí
carener forma dues branques i pocs metres més endavant tomen a confluir. A partir
d'aquí el viarany desvia un xic cap a l'est. De seguida fa un altre revolt canviant de
direcció i continua carenejant fent alguna ziga-zaga.

El camí, sempre pujador, s'ha anat estrenyent i esdevé cada vegada més ple de
coscons i margalló. Passat un grup d'aquesta espessa vegetació, entrem en un
esclarissat bosquet de pins. Continuem as@ndint lleugerament. A la nostra esquera
una vista de les masies vora les quals i al costat de la riera hem esmozat fa una
estona. En alguns trams el camí es fa més pujador.

I arribem així al capdamunt del llom de la carena, en una zona on el bosquet de
pins s'ha fet notablement més espés i d'agraiUa obaga. En una clariana que forma com
una petita placeta, hi trobarem el control D. (En una paret rocallosa hi ha una data
gravada i a l'esquerra veiem una cisterna enrunada i embussada).

Del Control B al Control C : 3,690 km/h I 1,O2 m/seg
Del Control C al Control D : 2,689 km/h I O,75 m/seg
Descans: 10 minuts

4



A.E. TALAIA

XX MARXA D'ORTENTACIO PER DESCRIPCIO
(xxxv MARXA soctAL)

Comarca: Garraf 14 de marg de 1993

Del control D al control F

Deixem el control i continuem per un camí ample i cobert de pinassa que plane-
ja fins anar a desembo€r a una ampla pista que'ag€Ifem tot'girant,a I'esquérra."Con-
tinuem planejant i davallant'lleugerament.

Més endavant, en un collet, deixem a llesquerra un corriol ben marcat. Un cop
travessat el collet el camí es fa més pujador; continua essent ample i amb forga
pinassa i pedram.

Ar¡:ibem a sota mateix d'una torre d'alta.,tensió i travessem per sota la línia de
conducció eléctrica. Ara tomem a veure a sota nostre i a l:esquerra les mateixes
edificacions d'abans i unes naus noves d'una indústria d'herbes i perfums. En aguest
pu,rt podem observar una extensa gamma de plantes típiques de I'indret, com són els
cargos, la mata, el coscó i el margalló (o bargalló).

Se'ns ha acabat l'ample camí marcat i el nostre ilinerari continua ara per un
viarany més boscós i també pedregós. Deixem una branca de camí a l'esquerra i anem
per la dreta, més careneri'préviament marcat amb els senyals propis de I'entitat
organitzadora. A estones puja més fortament i surt momentániament del bosc .

Trepitgem una altra zona de rascler. Passem pel costat d'una petita fita de pedres
i seguim per la carena rocallosa. Després,ve ,,una bifurcació i agafem el trencall
esquerre.

Poc després, i gairebé sobtadament, I'itinerari pren un caire totalment diferent. Ens
trobem a punt d'iniciar una franca davallada per un senderó de tartera pronunciada on
cal tenir una mica de precaució-tot i que és forga bon baixador si anem seguint ets
senyals préviament marcats.

Desdel punt on s'inicia gl:eu€ és estrictament la tartera.oberta fins at capdavall
on desemboquem a una pista, hi ha un temps-de 10 minuts d'ot¡tor€r¡tralitració.

Hem, desembocat en el. revolt d'una pista encimentada que seguirem cap a.la
dreta,"en'sentit ascendent. Paral.lels al camí, a I'esquerÍa, hi veiem uña canonáda-de
plástic. En un revolt del camí ens trobem davant d'una antiga masia, ara ananjada i



Continuem amunt pel camí encimentat; de seguida fa un revolt molt marcat i poc
després esdevé terrós. Una mica elevat, a la dreta, veiem unes antigues dépendéncies
de la residéncia; a I'esquerra veiem un parallams, després un pou de vinya i també
una fita blanca.

En un revolt det camí deixem a la dreta un camí que portaria a aquelles depen-
déncies, i continuem per camí ample, carreter, cap a I'esquerra.'Deixem un caminet a
I'esquerra i seguim el camí principal atrinxerat. A dalt del llom deixem un brancam del
camí a ,l'esquerra i continuem per. la dreta. Poc després d'un doble revolt, deixem una
altra branca, a la dreta, que puja. Anem planejant per un camí forga ample i cobert de
vegetació de pins i garric.

Al cap d'una estona, i abans d'arribar al costat d'una edificació blanquinosa en
ruihes, deixem aquest camí i agafem una branca de pista de muntanya, molt herbosa,
a la dreta. De seguida creuem per dessota d'una línia d'alta tensió i ens intemem en
el bosc. A sota nostre, a l'esquerra del camí, hi ha un sis-cents abandonat pel que
sembla iaÍa molt temps. El camí és herbós cent per cent. A la dreta tenim uns marges
d'antigues feixes i a l'esquerra comencem a veure les edificacions d'una urbanització.

A la dreta del camí hi ha una font, avui dia molt embrossada i fora d'ús. En
aquest lloc hi trobem el control F.

Del Control D al Control E : 4,393 km/h I 1,22 m/seg
Del Control E al Control F : 4,4A2 km/h I 1,22 m/seg
Descans: 10 minuts
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Del Control F al control I

Poc després de passada la font, el camí deriva una mica cap'a la dreta, vora d'un
marge, i. s'endinsa per un coniol molt estretament flanquejat de cárritx i pins. ,El

senderó es torna una mica embrossat i perdedor pel que caldrá'parar esment en'els.
senyals de l'organització. Barrejada entre aquesta vegetació própi¿,de baixa muntanya,
trobem alguns arbogos joves.

El viarany, decantant una'mica cap a l'esquerra i enfront de l'esmentada urbanitza-
ció, inicia una suau davallada entre matolls de garriga i alguns pinets. Després; tot i
que continua baixant, planeja en algun curt'tram i ia enfila de dret cap a una bonica
masia, aTllada, que destaca clarament en una esplanada sota rnostre. A la'nostra
esquerra deixarem un corriolet molt'fressat i continuem baixant suaument.

Fem cap al costat d'un camp d'arbres fruiters i ens anem apropant cada Vegada
més a la masia. Ja quan hi som, un parell de xiprers ens doneh la benvingudá. At
costat de la masia hi ha una cistema.'Pel seu aspecte general §embla que no sigui

, abandonada sinó que hi habitin temporalment. A la fagana hi ha.un rellotge de soi. '

' Deixem la masia a I'esquerra i continuem avall per l'ample camí en direcció a un
. grup d'alts pins. Més lluny es veuen unes balmes.' Entre aquest "grup de pins situats

en ple revolt, en destaca un de notable.

Continuem endavant per I'ample eamí carreter, que planeja. A dalt, a l'esquerra,
veiem les edificacions de la masia que acabem de deixar. A la dreta tenim una

r carretera molt a prop de nosaltres. A I'esquerra deixem un camí que porta a l'esmenta-
da masia. Abans d'arribar a la carretera trobem una cadena que barra el pas.

Travessem la carretera en diagonal i anem a sortir a un camí a la vora d'una' vinya que ens queda a la dreta. Al seu inici i a l'esquerra ens queda un pou de vinya
cobert de vergues. A l'altra banda de la vinya es veu un gran caseriu. ,

Abans d'arribar a un angle de la vinya, la deixem i entrem en un corriol mott
emboscat,'a I'esquerra. També a l'esquerra ens queda una aha timba terrosa; el sender
va davallant cap a! llit de la riera. Un cop hi som, el travessern en diagonal cap, a
l'esquerra per passar a I'altre costat.
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A !'inici trobem un camí emboscat i passem per entremig d'un gran ultastre i.
esbarzers. lmmediatament agafem, a l'esquerra, un viarany bastant confúé i amb cargos-
molt alts. A l'esquerra una alta paret encinglerada, amb algunes esberles verticals, pel
costat de la qual h¡ passa la riera. Al davant nostre veiem clarament ta mateixa
urbanització d'aba!9. La panorámica s'ha obert molt. A la dreta tenim conreus de vinya
i el gran caseriu. Al darrera de la urbanització un puiol bastant elevat.

Entrem en una viny.a i en sortim immediatament pel costat d'un garrofer per seguir
un senderó herbós, a I'esquerra, que desemboca a la riera. La iesseguim alguns
metres, a la dreta, cap a un pi, i quan hi som al costat, deixem la riera a l'esquerra
per tornar a sortir per un caminet pujador a la mateixa vinya qua havíem deixai.

Travessem e! conreu de vinya.per un cqmí i-seguim endavant, entre vinyes,
ametllers i altres conreus d'arbres fruiters, en direcció a la masia abans esmentadá. A
la dreta del camí deixem un altre pou.

Anem a fer cap a un antic i ample camí veTnal i girem a la dreta. En una crullla
on hi ha un garrofer, deixem a I'esquerra el camí que porta a la masia i continuem
endavant per I'ample camí que planeja.

A l'esquerra hi ha una faixa estreta de vinya i a la dreta bosc. A la dreta veiem
una alzina, possiblement l'única que hem trobat per aquests rodals. També a la dreta
veiem algun corriolet confús que mena a la riera i a I'esquerra restes calcinades d'un
desafortunat incendi ocorregut un dilluns de Pasqua. A l'esquerra deixem una branca
molt ampla de camí. El nostre continua molt ample, desbrossat i net.

Travessem una clariana de bosc; de seguida veiem una branca de camí, a
l'esquerra, que deixem; nosaltres seguim pel més ample que baixa i va a creuar la
riera. I la creuem en un punt del seu llit on es veuen uns grans rocs. Havent-la creuat
seguim per l'altre vessant per un corriol bastant embrossat, a la dreta, que puja. I de
seguida desemboquem a la carretera que també creuem, en línia recta, i continuem
per un ample camí pujador a I'esquerra.

Deixem una branca de camí a la dreta i continuem pel de l'esquerra una mica
pujador. Anem per entremig de bosc. En un revolt, a I'esquerra, veiem un antic fom
de calg. El camí retomba i forma una placeta on deixem un camí a la dreta. Passem
a l'altra banda del torrent tot pujant.

Poc després d'un altre revolt veiem un altre forn, molt possiblement de calg i
bastant ben conservat. El camí es fa sensiblement pujador. Arribem a un entreforc de
camins on trobarem el control l.

Del Contro! F al Control G : 3,989 km/h I 1,11 m/seg
Del Control G al Control H : 4,459 km/h I 1,24 m/seg
Del Control H al Control I : 3,613 km/h / 1 ,00 m/seg
Descans: 10 minuts
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Sortim del control en direcció a la dreta i immediatament agafem un corriol molt
fressat, a I'esquerra, pedregós en el seu inici i que va baixant bastant pronunciadament
cap a un fondal tot passant per alguns trams rocallosos. Després l'itinerari va seguint
pel propi llit del fondal sobre un sól de pedra desfeta.

Passem a l'altra banda de Ia riera, que ara ens queda a la dreta. At seu ltit, molt
ample, es veuen marges de feixes antigues cobertes de vegetació. Sortim d'un bosquet
i de sobte se'ns obre una ámplia panorámica del poble on hem iniciat !a maxa, d'on
sobresurten els dos notables campanars. Dessota nostre la visió d'una extensió de
conreus. El nostre senderó va zigzaguejant mentre baixa suaument.

Travessem el fondal i anem a fer cap al costat d'un terreny amb garrofers.
Comencem a tenir alguns petits conreus de vinya a la dreta i diversos arbres. Anem
descendint paral.lels a la riera, que tenim a l'esquerra, per un camí bastant malmés.
Creuem per sota una línia d'alta tensió. Ara el camí s'ha fet més planer i ja transcorre
gairebé a nivell del llit de la riera. Ja molt a prop nostre veiem les primeres cases de
la vila.

El caminet fa cap al llit de la riera, la creuem en diagonal i fem cap a I'altra riba,
al costat d'un espléndid garrofer, el darrer d'una filera; seguim per un corriotet paral.tel
i planer, molt a vora seu.

Més endavant deixem el sender.o i passem pel propi llit de la riera i després per
un aiguabarreig. Molt a prop nostre veiem e! pont que travessa la riera. A la nostra
dreta queden les descarnades arrels d'uns ganofers i unes atzavares, racó interessant
per als afeccionats a la fotografia.

Passem a frec d'unes edificacions i d'un carrer, a l'esquerra. Baixem una vegada
més al llit de la riera tot passant a prop d'unes runes i entremig d'uns pinsl La
travessem en diagonal molt a prop ja del pont de tres ulls. Ens apropem a unes altres
cases i podem observar altres exemplars de garrofers amb troncs retorgats i atzavares.
I finalment arribem al mateix lloc on havíem iniciat Ia maxa, al davant de Cal Lluís de
les Cabres, on trobem el control d'Arribada.

Del Control I a I'Arribada : 4,175 km/h I 1,16 m/seg

I
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La Maxa de la Talaia torna a la nostra co-
marca després de diversos anys de recorregut per
les comarques veines. Quan parlem del Garraf, la
ment, tot seguit, se'n va vers el massís calcari que
porta aquest nom i només pensem en les feréste-
gues fondalades i els nombrosos avencs inventa-
riats. La veritat és que hem efectuat tota mena d'ex-
cursions per aquesta serralada i la coneixem prou
bé per manifestar que no hi ha indret que no hem
trepitjat. Malauradament les pedreres, els incendis i

l'autopista ens han transformat el paisatge garrafenc,
els abocadors han fet seus una bona colla de fon-
dos, les masies van quedant buides i abandonades.
Es per tot aixó que es fa difícil organitzar una marxa
en el massís. Qué pots ensenyar als participants en
aquesta desolació? Evidentment avui no es pot fer
una cursa en llocs que abans eren admirables. I dir
abans no vol dir molts anys, sinó una cinquantena.
Només en cinquanta anys s'ha canviat no sols el
massís del Garraf, sinó comarques senceres. Es el
preu a la industrialització del país, a la lluita desen-
frenada per viure bé i per augmentar el nostre nivell
de vida, com si aquesta déria fos l'únic fi de la
creació. Perdoneu aquesta parafrasejada, peró es-
tem molt dolguts de com el progrés ens está mu-
dant la nostra petita i poblada part del Penedés
garrafenc.

Normalment, quan presentem aquest relat
complementari, fem una breu exposició de la comar-
ca on celebrem la cursa. Hem comengat per la part
dolenta. Voleu que us glossem la cara bona? La
Gran Enciclopédia Catalana i les Geografies us
serviran per saber el bo i el millor del Garraf. Entre
altres coses llegireu que la hidrografia resta reduida
a la riera de Canyelles, de tipus torrencial, i el riu
de Foix, molt irregular, que forma el pantá de Foix
prop de Castellet. En realitat, la riera de Canyelles
és un afluent de la principal xaxa hidrológica del
massís del Garraf, representada per la riera de Be-
gues i l'altre col.lector d'aquesta, la riera de Jafra.
També sabreu que les costes de Garraf estan cons-
tituides per roques permeables orientades cap al
sud, on l'aigua de pluja no pot ésser gaire aprofita-
da per la vegetació, essent la posició més avangada
vers el nord dels paisatges mediterranis meridionals
dominats, en estat natural, per la
máquia de garric i bargalló. El carg
(Ampelode sma mauritanic a), grami
nea molt robusta estesa per l'Africa
del nord i per les illes Balears, té
el seu centre principal de difusió en
el territori catalá continental. Heu
llegit bé. Carg és el nom amb qué
en el Garraf es coneix aquesta
canya que en altres llocs en diuen
'cárritx'. Fins i tot un caseriu proper
a Ribes porta el nom de "el Carg",
documentat des del segle Xlll amb
aquesta grafia. En els textos publi-
cats trobareu altres dades geográfi-
ques. Afegirem que, entremig d'a-
questa transformació que ens en-
volta, procurem i intentem que a la
nostra volguda comarca la tasca
excursionista mantingui un nivell
prou alt per ésser recorreguda arreu
del país. Es aquest el cas de la
nostra marxa d'orientació per des-

cripció i altres múttiples ac{ivitds paral.leles (totes
elles recollides en el br¡tlletí de fenfld), de les
quals estem plenament orgullosos.

Feta aquesta introducció, ens cal parhr de la rnar-
xa d'enguany. Hem escollit un itinerari prou lluny de
les habituals excursions en el massís garrafenc,
tocant al creixent nucli de Ribes (nosaltres aquesta
localitat l'anomenem així, tot i que oficialment és
Sant Pere de Ribes i la gent forana la coneix per
'San Pedro'), en un encontorn en el qual encara
queda forga vegetació i on no hi manquen els trets
característics de la muntanya nostrada, com són la
pedra calcária i els rasclers; el bargalló i el coscó
(en altres comarques coneguts aquests darrers per
margalló i garric) també hi són presents.

La cursa trans@rre per les conques de la riera de
Canyelles i de la riera de Begues, les quals precisa-
ment s'ajunten a Ribes on comenga i finalitza la
marxa. Aquesta marxa descriu dos amples semicer-
cles per les muntanyes que hi ha entre ponent i

tramuntana de la població, per la qual cosa cal
creuar diverses vegades les citades rieres, quasi
sempre seques, peró que en époques de pluges
han resultat prou actives per causar algun estrall.

Ribes és un municipi sorgit a partir del segle XVlll
a les Plane-s existents entre I'antic castell, l'encim-
bellat barri del Palou i les senes que no deixen
obseruar l'horitzó marítim. El ca§ell, documentat des
del segle X, fou constrult sobre les timbes que hi ha
a la banda dreta de la riera de Begues. Pel seu
emplagament, la fortalesa era coneguda per Bell-
lloc, peró va acabar per dir-se "Ribes" a causa
també de la seva situació elevada sobre els cingles
de la ribera. Al peu del castell ha quedat un nucli
habitat de velles cases anomenades Sota-ribes, que
constitueix un bell racó protegit per l'aherosa torre
pre-románica. El nou poble va créixer dintre d'un
gran meandre que descriu la riera, quedant només
una soñida natural pel cantó d'Olivella. Els camins
a Vilanova, a Canyelles i a Sitges, antics passos a
gual, quasi tots han esdevingut pont per on passen
les carreteres locals. Ribes en I'actualitat és una
població que disposa d'un nucli urbá en expansió,

El Pl da la Palarca I el Cffitell dc Rlbes, 1993. Fdo: V. CatüÚ.¡r,ll



Sant Pau Xlc I Sant Pau (al fons). 1993. Foto: B. Foryas

abarcant totes les vores de la riera
fins a dalt el Palou. En el municipi
bateguen altres nuclis poblacionals
com són els antics llocs de les
Torres, Puigmoltó, Vilanoveta i

les novelles Roquetes (aquestes
tant o més grans que el centre
urbá de Ribes), així com diverses
urbanitzacions que s'han desenvo-
lupat al voltant d'antigues masies i

que avui conformen zones habita-
des amb permanéncia, donant tot
plegat un cens que ha passat a
representar la segona ciutat de la
comarca. Així mateix el poble de
Ribes está constituit per diverses
barriades i d'una d'elles surt la
marxa aquest any. Desitgem que la
cursa sigui de l'agrat dels par-
ticipants.

Les Parellades és un antic raval
que va formar-se al peu del camí
de Sant Pau, a l'altra banda de la
riera de Begues, passant pel pont
de la carretera de Vilafranca. Del
lloc, se'n tenen dades históriques
des del segle XIV i algunes viven-
des són documentades del 1538.
Així tenim notícies d'Steve i d'en
Carbonell de les Parellades; pos-
teriorment, de les cases d'en Mes-
tre, d'en Lluís i d'en Miret, aquesta
darrera encara una de les més
conegudes del caseriu.
Sortim de les Parellades per un

carrer un xic pedregós. A la dreta
tenim cal Lluís de les Cabres. Pas-
sem pel davant d'una casa cone-
guda per la Pallissa i deixem un
carret que s'ajunta per la dreta. El
camí el fem entre marges alts. En
arribar a la "Casa Muntanyo" girem
a I'esquerra i, passada una imatge
de la Verge de Montserrat, reco-
brem la carretera de Vilafranca,
que, travessada en diagonal, ens
dirigeix a la creu de la Santa Mis-
sió erigida l'any 1942. El camí de
Sant Pau transcorre entre garrofers
fins a Sant Pau Xic, petita capella
restaurada que fou edificada el
1458. Allunyant-nos de Ribes, ens
acostem a I'ermita de Sant Pau pel
mig de vinyes. Unes atzavares,
figueres de moro i palmeres ens
donen la benvinguda en ascendir
davant la capella. Adossada al
santuari hi ha la masoveria on
viuen els ermitans, vella casa sos-
tinguda per uns grans contraforts
que perduren des de fa segles. El
primer esment de Sant Pau és de
l'any 1414. Sobre l'antiga edificació
fou comengada una segona el 1706
que va acabar-se el 1804. A pocs
metres de la capella fou trobat un
fons de sitja iberoromá amb llosa,
trossos de ferro i ámfores d'anses

Fonl de les Parellades. 1993. Foto: V. Cafionell

Garrcfers centenails a la rlera de Carryelles. Foto: B. Forgas
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verticals, restes d'una vil.la romana on van aparé¡xer
tombes, descobertes que demostren una llarga per-
manéncia d'hábitat humá. Per la diada de Sant Pau,
el poble de Ribes celebra un tradicional Aplec i una
Festa Major d'hivern amb molta galzaru.

Reprenem la maxa vers ponent i l'ermita
resta a la dreta. En un pla immediat s'entra en un
garroferar i pel costat d'un marge prenem la direc-
ó¡0 Ae tramuntana, quedant la pedrera de Sant Pau
a la parl de llevant mentre trepitgem rocallisos que
Íavessen camps erms. Finalmenl arrenquem per un
corriol carener que pel darrera de la citada pedrera
passa per entremig de mates, coscons i bargallons.
Ascendim al turó de Sant Pau en sentit nord-oest i

Ribes roman a I'esquena. Pel cantó d'orient tenim la
carretera de Vilafranca i a la banda d'occident es
veu la Saldonera o Soldonera, lloc on es fan ex-
traccions de sorra miocénica per a la fabricació de
vidre, cerámica i ciment. Quan planegem passem
per sota una línia d'alta tensió i a la dreta tenim el
iondo del Tineta, que baixa fins a la riera de Ca-
nyelles ran
de la pedre-
ra. Des d'a-
quest llom de
la serra de
Sant Pau
s'albiren les
masies de
can Sidro i

can Ramo-
net, mentre
la Coma
queda més a
prop. D'on
estem podrí-
em continuar
per la serra-
lada fins al
Montgrós,
peró nosal-
tres davallem
per camí de
carro fins a
un senderó
que per so-
bre un collet
enllaga amb
la mUnlanya can fomeu (o Bartomeu} 1993' Foto: Tonl sagarra

del Roquis-
sar, a la qual ascendim per la costa paral.lelament
a la fondalada del Tineta dessota una línia de ten-
sió, ara vers migdia. El caminoi segueix per l'es-
querra de la filada i descendeix rápidament fent
ziga-zagues per un bonic bosc ombrívol ple de mata
i de carg. Aquest fondo del Raset s'inicia a la
collada del Casalot i desguassa a la riera de Ca-
nyelles, més avall del Recó i de les seves instal.la-
cions de restauració culinária. Una barraca metál.lica
i les restes deixades pels pouers ens indiquen que
el llit de la vall fou explorat a la recerca d'aigua.
Creuada la carretera, esmorzem en una esplanada
de la riba dreta de la riera, no lluny de les runes del
mas d'en Faura.

Després del desdejuni, continuem la maxa
per la riba dreta de la riera, on existeix una bona
població de cargos. La carretera que tenim al costat

ens escorta una estona fins que hem de resseguir
un camp de conreu, el qual deixem poc després per
creuar la riera i prosseguir per la banda esquerra.
Un cartell anuncia l'Artesania Agrícola del Recó, que
ens ha quedat al darrera. El viarany travessa un
roquissar llis mentre a migdia i a la llunyania tornem
a entreveure Sant Pau. Per rocallisos tornem a
creuar la riera i ara baixem per sota la vinya que hi
ha a la dreta de la rambla. Després d'admirar un
parell de garrofers centenaris, travessem per tercera
vegada la riera per un codolar, en una zona on es
descriu un gran meandre que rep les aportacions
hídriques del fondo dels Socots, que neix a la
serra de Sumidors i per on després tindrem l'oca-
sió de pujar. Durant una llarga estona davallem riera
planera per la seva ribera esquerra i un altre gar-
rofer secular de branques retorgades ens com-
plimenta el pas. Anem entre una vinya i la riera,
tocant ginebrons i ullastre, mentre a I'altra franja
observem una bancada de garrofers i un abocador
incontrolat. Finalitzada la vinya entrem en un camí
carreter que procedeix de la part contrária de la

riera. Cami-
nem breu-
ment pel llit i

ens enlairem
per un corriol
esquerrer.fins
aconsegurr un
m il.le na ri
camí fitat que
ant igament
conduia al
corral del
Capdet, avui
gairebé sense
utilitat per
l'existé nc ia
d'un altre
accés a la
mentada
casa. Ens
acomiadem
de la riera
de Canyelles
que ens ha
fet companyia
des de l'es-
morzal
Aquest curs
d'aigua també

és conegut per riera de Vilafranca, ja que proce-
deix de la planura formada per la depressió penede-
senca i té la capgalera pels contorns de les Caba-
nyes, més amunt de Vilafranca. Aigües avall hitribu-
ten la riera del Sepulcre i la de la Vall d'Olérdola.
Un cop deixa el pont de Canyelles, s'entafora pel
darrera del Montgrós i entra en el terme de Ribes
creuant-lo en direcció NW a SE, per ajuntar-se a la
riera de Begues.

El caminás fressat el deixem poc abans de can
Tomeu (o Bartomeu) per un corriol que s'endinsa
al bosc i que va directament a aquesta masia enru-
nada, tancada des de 1966 i que servia de pallissa
de la veina, tot i que antigament posseiá cups i

estable. De l'era (estada d'un control), arrenquem un
altre cop per camí carener i pujador, llarg i ple de
coscons. A certa algada s'entra al bosc i Ribes ha

I

I



quedat novament al darrera. L'úiiiá,
tram és fort i costerut, peró en el
pla de la boscúria hi ha una agra-
dable obaga. En una clariana, i

prop d'una cisterna seca, ens tor-
nen a controlar el temps. Més o
menys estem a uns 250 m sobre el
nivell del mar.

L'itinerari continua per un
sender paral.lel al llom de la mun-
tanya coneguda per puig Jugador.
La vegetació és frondosa i flairosa,
fins a desembocar en un camí
carboner que procedeix del coll de
la Glaieta. Seguim ascendint vers
ponent i després planejant per
sobre la serra, travessem un collet
i es remunta un turó, fent cap a
una plaga on és instal.lada una
torre d'alta tensió. Es la cota més
alta de la serra de Sumidors, d'on
es veu el Recó a la part de ponent
i la carretera d'Olivella a llevant. A
partir d'ara la carena ve marcada
per un corriol. En un fita de pedres
sobreposades, abandonem el llom
de la serralada per un carrerany
baixador, pel vessant ponentí de la
munlanya vers un pedruscall de la
masia del Sumidors. Aquest ara-
gall garrafenc es baixa fent ziga-
zaga i amb precaució fins arribar al
camí de la casa, de pis encimentat
i ascendent. El Sumidors és un
mas antic situat en un vessant
enlairat de la muntanya del mateix
nom, on exisleix una falla geológica
que engoleix les aigües. La casa
és coneguda des de l'any 1482 i

consta en el Capbreu d'Olivella de
1681. El 1827 s'esmenta un Joseph
Carreras dit "Sumidor", forma singu-
lar que també s'observa en les
dates citades, peró que a partir del
present segle pren la grafia plural i

mantes vegades amb I'article "Els".
Fa més de vint anys que el Recó
hi va obrir un annex i actualment
continua aquesta activitat d'hostele-
ria.

Abandonem el lloc pel camí
ascendent que surt de la casa. Més
amunt, un trencall es dirigeix a una
residéncia immediata. L'ample camí
va en direcció nord a la recerca
d'un coll proper a la cruilla que
mena al mas d'en Mestre. Després
planeja per la vall oposada sense
baixar a la coma Guitarra o fondo
del Xixo, des d'on es divisa una
urbanització tocant al torrent de
Ies Carreteres. L'herbós trajecte
ens porta fins a la font d'en Pixa-
brosses, avui seca peró que anys
enrere era curulla d'aigua bona
amb la garantia d'una població de
salamandres. Aquesta font-cocó de

Els Sunldots.1993. Foto: B. Foryas

Fonl d'en Plxabrcsses. 1970. Foto: V. Carbnell

Caní carener passat Can Toneu. Foto: Tonl Sagarra



La Tofieb. 1993. Foto: V, Carbnell

degotall porta el renom d'un veí de Ribes, compatrici
del conegut Pixa-rius que tenia una xarmada en el
solei de les Cofornes, no lluny de la font de Montce-
ba. El camí queda substituit per un sender que
dóna la volta al turó de la Torreta pel bell mig
d'una colónia d'arbog i el paisatge s'obre vers lle-
vant, mentre descendim per terreny net de brolla
grácies a la tallada d'argilagues que obstruien el
camí gairebé perdut. Darrera d'un camp de fruiters
apareix !a Torreta, vella masia que disposava d'una
premsa de racó, cups, celler i estable. Els anys sei-
xanta fou centre de les escombraries de Ribes i,

després, els marquesos de Moixó la van tornar a
obrir com a corral. Actualment és habitada i sembla
que tenen prou conreu per poder viure. Per davant
de dos xiprers (signe d'acolliment), eixim del parat-
ge envers la carretera d'Olivella franquejant una
cadena que barra el pas.

Travessem la carretera en diagonal i, encami-
nats vers el nord, aconseguim una vinya que vore-
gem fins a un caminoi que s'aparta per atényer una
timba terrosa i enllagar amb la riera de Begues.

municipi de Ribes és creuat de
nord a sud per la riera de Begues,
mentre la de Vilafranca ve de po-
nent i la de Jafra apareix per lle-
vant, quedant el poble al bell mig
de la unió de les tres.

Quan hem trobat la riera de Be-
gues, I'hem seguida un tros amunt,
fins a vora el torrent de les Carre-
teres, on hi ha el pou d'en Plana
o del Corb, documentat des de
l'any 1681. El torrent de les Carre-
teres és un dels que condueix més
aigua en temps de pluges ja que
és una área impermeable, diferenci-
ada de les ahres conques citades.
Ens acostem al mas d'en Giralt,
antigament conegut per els Casals,
que fou comprat per un immigrant
occitá del segle XVll, avantpassat
dels Giralts ribetans. Ans d'arribar a
la masia, trobem el camí vell d'Oli-
vella i el seguim en direcció a Ri-

bes, deixant la casa a la nostra esquerra. El camí
planer ens porta a una zona que va cremar en un
dilluns de Pasqua, ara fará tres anys, on el foc
s'estengué fins a la pañ superior de la muntanya,
on hi ha el pla de Piquetes, ran del terme d'Olive-
lla. Més enllá deixem aquest camí que es dirigeix a
les Penyatones i, creuant la riera vers ponent,
accedim a la carretera.

Un nou abocador incontrolat ha sorgit ran de la
calgada, com ahernativa al que va clausurar la Ge-
neralitat un poc més avall. I en el fondo de la Tor-
reta que pugem, en trobem un altre encara més
indecent, transfomant el camí de !a Glaieta (antiga
ruta de Ribes a Olivella) en un vergonyós fondal de
brutícia. Perdoneu la visió de les deixalles, peró és
prácticament impossible preparar una marxa sense
coincidir amb les restes de la incivilització. Una
derivació dreturera va als forns de calq del fondo
de les Garboneres. Més amunt també en tenim un
altre mig desmuntat. La senda boscosa, amb sota-
bosc de mata, és ampla i puja forta. Un tercer forn
de calg en més bon estat que els anteriors confirma

Caní vell d'Oilveila a Rlbcs, Fq del m8 d'en Giñl 19g0. tu 8. Fq-

Aquesta, que creuem a ponent, és
la principal artéria hidrológica del
massís del Garraf, amb capgalera
en la gran dolina o polje cárstic de
Begues. Tot i néixer en un lloc no
massa allunyat de la costa, s'en-
dinsa i divideix el massís garrafenc
en dos sectors, passant pels ter-
mes municipals de Begues, Olesa
de Bonesvalls, Avinyonet, Olivella,
Ribes i Sitges, desembocant prop
de Miralpeix. Els principals tributaris
són la riera dels Pelagons, que
baixa de l'Ordal i aflueix més avall
d'Olivella, la mentada riera de
Canyelles o de Vilafranca i la
riera de Jafra (també amb la cap-
galera propera a Begues), la qual
comenqa portant el nom del Caxol
i després d'erosionar fortament una
dilatada zona del massís, conflueix
més avall del meandre de Ribes. El



el seruei que feia aquesta ruta en
temps dels avis. Els carboners i els
calciners han desaparegut d'aquest
món que vivim, quan eren dels que
contribuien a la neteja dels boscos
emprant la llenya sobrera, de la
mateixa manera que els forners
usaven els fogots.

En el coll de !a Glaieta
(potser s'hauria d'escriure'gleieta'?)
existeix una cruilla de camins. A
llevant cap els Bordals i a ponent
envers el puig Jugador, que ja
coneixem quan hem enfilat el Su-
midors. De dalt eslant albirem els
campanars de Ribes i descendim
pel corriol mig perdut de migdia.
Molt fressat pels trialers, el senderó
baixa rápidament.fins al llit de ve-
getació emboscada, on antigues
feixes de vinya d'abans de la fil.lo-
xera van ser replantades de pins i

algun garrofer. Es passa per desso-
ta Rocallisa, en un recorregut llarg peró atractiu,
que es va eixamplant a mida que ens apropem a la
riera de Begues, que retrobem pel cantó esquere.
Aquesta riera la seguim una bona estona per la
seva riba dreta, amb camí vell un xic més alt que la
llera, per entremig de cargos dominants. Davant d'un
gros garrofer es creua la ríera i se segueix breu-
ment pel cantó esquerre fins a tocar la Costeta, dalt
de la qual es va formar el barri del Palou, part
més alta del poble que ja existia en el segle Xlll i

on hi hagué un castell o palau (palou vol dir 'palau
petit'), segurament l'actual casa de ca I'Artigas del
Palou, gran masia d'arquitectura gótica situada al
peu de la carretera d'Olivella. Tornem a la riba dreta
prop de la confluéncia amb la riera de Ganyelles i

can¡ vell ct'ollvelle a Flbes pas§at el ñes ct'en Glrclt, 1993. Foto: Llu¡s Davlu

per enésima vegada passem a l'esquerra, ja tocant
les cases del poble. Finalment, a poques passes de
I'aparcament dels cotxes, creuem la riera per darrera
voha i fem cap a l'arribada de la cursa. Si no ha
plogut, hem estat de molta sort. Sigui com sigui, ja
hem dit que aquests cursos del Garraf són gairebé
secs i ha de caure un bon diluvi per córrer l'aigua.

Aquest relat és la nostra modesta apor-
tació a la maxa d'aquest any. Esperem que hagi
complagut als participants. Moltes grácies a tots.

Viceng Carbonell i Virella

Esg6sla de Sant Perc de Rlbes, 1993. Foto: V. Catbnell

Cano§ de c,nreu I al Íons el mas d'en Ghalt, 1993. Foto: B. Foryas
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XXXV MARXA SOCIAL
XX MARXA INTERSOCIAL

SANT PERE DE RIBES

l-a )OO0a. i¡üarm S@id
d&ienimii per t¡esqix*¡ (¡O<
lnersocht) passaÉ a h tüSórb
cfus fárr¡b¡[ local per h ¡nespemda
i rn¿[itudnária part¡cipac¡ó de mar-
,€dors, pNblemer¡t pro¡»bbda
per chrersos úaAors, ja que es ben
se$r qre al bagBtge acur¡uh
durn [arga Mrcií caldda #gn-
hi h pto<imú&at geogr*a ila brr'
gilud de l'ftinerari (12066 m)- Sant
Pere de Rbes ens mllí en un di¡
ñtro|, n*¡kis i tempemtura agla-
&hle. El da s'agnmá ¡ rprnes
cornengá a plme qan fir eeva
gair€be tot dat i ber¡eit.

Ui[nemri s'iniciara a fantic
barri de bs Parella&s per eíF
prende el camí vers ferrnila de
Sart Pau i el fi¡ró poper qr hi
ha sfrtá a tramuntana. Seguia
erúaforat per dins el Fordet del
Bacé per dar.alhr fins a peu de
carretera on se silt¡ava el cont¡ol B
¡ d loc ryoe¡d per a fesnpr¿a¡.
CorÉirx¡arra despés per la rüa
esquera de h rbra de Vildranca
fins que la deixávem per atarxia.-
ne a fenrur¡al mas de Gan To-
rreu (cort.d G)- Enflavem el eos-
terut conid per ascend¡r al pu¡S
dels Jugdor§ (&ntrol D). El
descers dur peddscall sorprerguá
mes de qude, per tÉ que fou un
al-§c¡er[ rriés de h Marxa per a
wra gran rnaixi¡L En la rrnsia
de]¡ §omitlors s'ha havia ¡nstal-ld
d conttol E ¡, eb següerÉ els
lrobávem a h Font d'en Pip-
brcses i a la Torreta, n¡ofi a h
vo¡a dun § ronmrenñal- l-laveni
creud h caretera dOfuelh, er¡s
ryopavem al rrc üen Glat,
sense arñar-hi, peró encalgar[
Iantic i phner eamí dOüvella fns
a cfer¡ar notrarnerit h rbra i h
n¡atein carretera (ogr{rol H}- Las"
cere al ooll de h Glaieta (control
l) era fútinn ffq.úd; un darer
descens, erosimat pel pas de les
nplos, i seguint el cu¡s de h rb¡a
de Begues féiem cap al ¡r¡ateix
punt de partira, eo un ter{rs que

hauda estd firon¡ de *r G" 30'
rné6 th O{'de terps nqrhalitrd,
per rcoóner eb 1A§ mÉt¡es a
tra rÉfrrn de 3,¡lÍI9 kml?rora- Un
iti¡¡era¡i curt, d¡süá i varid que
ap¡ofitaa tds eb denrents irileres-
sarús dun paisatge de baixa nu¡n-

tarya que rto s'escapara a h tór¡i-
ca general del massiis del Garraf.

Arrü h ra§tzac*t daquesia
Marxa fA.E.Tahie consol¡da la
serra capacitat organiEaliva Fbm
pcÉ +reciar q¡¡e, any rere any, van

L, W.b b XXX, rir Sái¡¡ r ¿e pJú.E3 ÉC Fr. C.G

Ea t et tt.b rúa¡ d fiNt, f,qb t *raffi f* n- *s
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milbrar¡t-se diversos aspectes
gracies, en gman part, a I'elgeriér>
ch, pero tantÉ a l'esforg de supe-
ració de tot un conjunt de perso-
nes que, dins la tasca indivif¡alit-
zada que lliurarnent han escollit,
ofereixen un grau de responsabili-
tat en ber¡efici dun obiec{iu cornú.
Es aquest lenceil pe¡qÉ una
maña assde¡xi en definitiva un
babng positiu.

Iulalgral aquesta e¡posicii, hom
rp Ces¡á dirilerúar fer ur¡a crítica
constn¡ctim; aleohores s adona que
a§un aspecte @ia haver-se millo-
rat: donar h sortira a 't48 equips
en poc nÉs duna hora es fuilitar
fagbmeraci5 de rnoüa gent allá on
es presenti h nÉs @ila dificultat;
i així va passar. Hauria estat nÉs
lógic avangar linbi de h Marxa
mllja hora i donar la sorlida a un
equir cada minut i no a dos corn
es va fer- El rriafeix enur¡cbt de h
l¡iana:'O¡ientac*í per Descrircií',
es veié afectat, ja que l'enfilall de
gent a crrna distáncia tp feia inne.
cessari; r¡o obstant, nÉs dun pa.-
quet sencer dequhs ohiaren
a§un ooned de pas per refiar-se
en tot moment de fequp capda-
var¡ter- Hi ha el ferm propósit de
millorar aquesta qüest¡ó en la prc-
pera edixli.

Cal tar*É fer esment daquells
aspectes que aluden a donar un
bon núell de dades per ordinador
i el conseg@nt i immediat epadi-
rrlerú de prernis, un núlbr conüngú
de prernb, más qualita en el n¡a-
Ierir¡l documental i en eb fulls
descri$ius. El servei de megafonia,
de transmissior¡s i de vigilárrcia
{servei d'una anüuláncia de h
Creu Roia en els lloc.s més estra-
tesbs) sr5n altres apafiats dignes
dun reconeixement.

La Marm. rna§rat algun detrac-
tor $¡e h consftle¡a inonpafble
arrü fespeñt exanrsirxú§a pel fet
de ser una conpeti:i5, cal gue
sigui vabrada per I'aspecte peda-
gogic de posar en pÉctica ur¡s
coneixer¡ents teórics danar a h
raJrúanya. TantÉ contftx.reix deci-
sivamed a la creacii cfunes rela-
ci¡ns i ool-bboracions taril a nivefl
personal com d'enlitats. Gorvindria
manlenir tah nivell pañicipatiu en
properes edcbns i. per aixó, pro-
cura¡an trobar aquell nexe d'unó
arrü les irquietuds de h franp
més |rvenil perc¡ué realment s'ho
tomin a passar tÉ en la 363 edicirí.

Antoni Sagarra i llas
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