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Comarca: Garraf-Alt Penedés 13 marg 1994

De la Sortida al Control B

La Marxa s'inicia a I'esplanada del daVant del Casal de la població, a la banda on hi ha
una renglera d'eucaliptus. Abans els caminaires hauran pogut proveir-se d'aigua de la font que
hi ha a pocs metres, a la mateixa esplanada. Sortint, doncs, delcostat dels eucaliptus, travessem
un torrent i enfilem de dret un carrer asfaltat i ascendent.

A I'esquerra ens queda una farmácia idos carrers en angle. Més endavant de¡xem un altre
carrer també a l'esquerra i una placeta a la dreta, on veiem una font i la Casa Consistorial.
Continuem pel mateix carrer fins arribar al capdamunt, on desemboca en una altra plaga. La
travessem i de seguida girem a la dreta, cap al carrer del castell. Pugem les escales de l'església
parroquial i l'anem resseguint per l'esquerra. Passem per sota d'una arcada i pels darreres del
castell, seguint un camí asfaltat.

El castell ens queda enrera. Travessem el carrer d'una urbanització. Passem pel davant
d'una font i d'una palmera que ens queden a la dreta. Continuem per camí asfaltat, ara a la
dreta, pujant. Abans d'arribar al cementiri, girem a l'esquerra per un camí; elcementiri ens queda
a la dreta. Continuem planejant per carrer asfaltat. Més lluny, a la dreta, hi veiem un gran casal.

El carrer s'ha fet baixador. El deixarem per girar a la dreta, seguint un altre carrer també
asfaltat i descendent en direcció al casal esmentat. El camí baixa i revolta per sota d'unes línies
eléctrica i telefónica. S'acaba el camí asfaltat i enllacem amb un de terra. A l'esquerra tenim un
marge amb heura abundosa i a la dreta una vall. Fem un revolt a la dreta i el camí va seguint
per la part oposada de la fondalada. Comenga a pujar. Girem a l'esquerra i continuem amunt.
Hem enllagat amb un camí molt més ample, que continua essent pujador.

Deixem una derivació del camí a la dreta, que va cap al casal, i continuem pel camí ample,
amunt. Deixem el camí i una porta verda a l'esquerra i anem a resseguir de molt a prop el mur
del gran casal i d'un fronton. El camí gira a la dreta seguint el tancat del casal. A la dreta veiem
un observatori i una piscina.

A l'algada de l'observatori, sortirem del camí i agafarem un senderó herbós entre el bosc,
convenientment marcat. El senderó va seguint a la vora d'un marge, és bastant embrossat ical
anar en compte amb les llargues i afilades fulles del cárritx. Al cap d'una estona, el sender fa un
revolt a la dreta i travessa les pedres que formen el marge i baixa, sempre entremig de! bosc.
Molt a prop veiem una carretera i sentim el brogit de¡s cotxes que hi circulen. Després el camí
davalla una mica a la dreta i passem per damunt d'unes plataformes de pedra i fent una
giragonsa a I'esquerra fem cap a la fondalada.

Al mig de la fondalada, que és plena d'herbei, hi ha una cabana amb la porta oberta, que
ens queda a l'esquerra. Travessem la fondalada i anem resseguint la vorera. A l'esquerra tenim
el bosc que forma un pendent. Passem per davant d'una fita de la CTNE i a la dreta veiem ja
obertament la carretera. Elcorriolara s'ha aclarit molt. Passem a ran d'un gran bloc o plataforma
de ciment, a l'esquerra. Més endavant també podem veure l'obertura d'una cavitat.



En iniciar una petita davallada i gairebé enfront d'un pi pinyoner, deixem el senderó i

pugem per I'esquerra al damunt d'una feixa. Trobem una altra fita de la Telefónica. Creuem un
xaragall i continuem amunt entre aromátiques herbes boscanes; ara la pujada és bastant
sobtada. Poc després el camí es va fent més planer. A l'altra banda de la carretera veiem
algunes edificacions escadusseres. En un moment donat elsenderó esdevé molt confús i-havent
passat un baixador esgraonat a la dreta- deixem el corriol i baixem per un segon baixador en
direcció a una propera roca foradada, fins a traspassar l'ull d'entrada.

Tornem amunt pel viarany esgraonat i recuperem el sender. Reculem una mica i de
seguida, al costat d'una altra fita de la Telefónica, seguim un corriol molt confús i pujador. Anem
trobant marques de pintura vermella i verda.'

Arribem a un lloc planer i rocós. Decantem una mica cap a I'esquerra i continuem pujant,
rasclers amunt. Panorámica de la carretera i el poble i urbanitzacions veines.

Continuem pujant encara que no d'una forma tan sobtada. Deixem e! camí pedregós per
anar per sender entremig de bosc. Arribem a una extensa esplanada herbosa i curulla de
farigoles. Travessem aquesta esplanada en direcció atramuntana. A l'esquerra, una mica distant,
veiem les restes d'un barracó i molt més lluñyá i elevat es divisa un campanar románic. Passem
pel costat d'un pou, que queda a l'esquerra. Al mig del pla hi ha una cisterna de sulfatar; un cop
hi som al costat, girem en un angle de 90e a l'esquerra i continuem travessant l'esplanada
coberta de mates de farigola i espígol.

Enllacem amb un camí planer i ample entremig d'espessos pins. Es tracta d'un antic camí
de carro on encara queden testimonis de les roderes. Passem per una clariana. Per l'esquerra
enllacem amb un altre camí, ben ample i desbrossat, i continuem en la mateixa direcció que
portávem. Davant nostre (si el dia és clar), veiem ara més clarament el campanar i església.

Pocs moments després d'haver-lo agafat, deixem aquest ample camí i seguim cap a la
dreta, per una altra pista, entremig del bosc.

Arribem aviat a una cruilla; aquí torcem a l'esquerra. Davant nostre, una extensió de
terreny i una bonica masia, amb un notable pi que sobresurt al darrera seu. A l'esquerra un
marge de pedra. Ei sól és completament cobert de farigoles, talment una catifa olorosa i

espléndida. Arribem al davant mateix de la masia on trobarem el Control B.

*********t********i****

De la Sortida al Control A : 3,192 km/h / 0,89 m/seg
Del Control A al Control B : 3,970 km/h I 1,1O m/seg
Descans: 25 minuts al Control B per esmorzar. Hi haurá begudes.
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Del Control B al Control E

13 marg 1994

Sortim del davant de la masia i tirem camí amunt tot vorejant-la i deixant-la a Ia dreta,
juntament amb les seves dependéncies. Deixem el camí, que se'n va cap a I'esquerra, inosaltres
continuem per la dreta, per damunt de sól herbós, en direcció a una torre d'alta tensió. El camí
és baixador. A la dreta deixem el camí que se'n va cap a la masia. Passem per sota de la línia
eléctrica. De seguida deixem aquest camí ample i, pel costat d'unes fites, seguim un corriolet a
la dreta entremig del bosc. Travessem un camí ample i continuem avall.

Tot seguit desemboquem a un ample camí que agafem en direcció a I'esquerra. Veiem
un pou a l'esquerra del camí i a ta dreta anti§ues fites. Al cap de poca estona, at davant mateix
d'un corriolet herbós, no molt fressat, que baixa per l'esquerra, deixem e! camí ample i agafem
un senderó cap a la dreta, tot davallant i saltant algunes feixes pel corriol més fressat.

Anem a fer cap a un ample camí, que seguim en direcció a la dreta. De seguida veiem
les restes d'una antiga pedrera, a la dreta. Just abans d'lniciar un revolt a la dreta, deixem el
camí i travessem una fondalada, antiga riera, per encetar una pujada entrem¡g d'argilagues o
gatoses, mentre anem superant algunes marjades per terrenys ant¡gament cult¡vats de vinya.

Bastant més amunt, enllacem amb un antic camí que agafem en direcció a I'esquerra, aÍa
planejant. A la dreta veiem un turó rocós icobert completament d'argilagues. Comencem a veure,
al capdamunt, les parets d'una edificació. El camí deixa de planejar i inicia una ascensió entre
rasclers i argilagues. Rebutgem un viarany que creuant la fondalada se'n va turó amunt i

continuem una estona fondalada endins. Més endavant creuem la fondalada i anem ascendint
cap al turó, pei un corriolet més marcat i pujador, cap a !a dreta. I ja ben al capdamunt, ens
dirigim cap a un transformador que veiem proper. A l'esquerra ens gueda una cabana de pedra.

Arribem a una esplanada on hi ha el transformador d'electricitat esmentat. A prop nostre
una gran masia, ant¡c i conegut restaurant que obre en moments puntuals. Des d'aquest punt,
si tenim la sort que ens faci un dia clar, podem gaudir d'una espléndida panorámica de la
serralada montserratina, la coneguda mola de Sant Lloreng del Munt, i llunyans peró visibles, els
cims del pre-Pirineu i Pirineu.

Deixem la caseta-transformador i continuem per un camí d'accés a la masia, ben arranjat
amb parterres; la gran masia ens queda a I'esquerra. Quan el camí inicia un revolt, el deixem i

passem entremig d'uns rragnífics cargos a la dreta, en direcció a una torre metál.lica de línia
eléctrica i creuem entre argilagues i estepa fins arribar a una carretera asfaltada d'accés a un
proper castell. La travessem i continuem en la mateixa direcció que portávem, ara per terreny
planer i amb rocallisos.

Deixem el sól de rocallisos i, en la mate¡xa direcció, iniciem un ample sender herbós,
baixador, cáp a la dreta, flanquejat d'espessa vegetac¡ó de sotabosc. Fem una giragonsa cap a
l'esquerra i ens acostem a una altra torre d'alta tensió. El camí continua gairebé paral.lel a sota
la línia.



En arribar a un punt on s'entrecreuen uns fils de conducció eléctrica, el camí inicia una
forta davallada entre vegetació itrams de roca esglaonada. A part que recomanem als maxadors
que vagin molt en compte -sobretbt si l'ambient fos humit o plujós- ja que és roca llisa i relliscosa,
caldrá estar atent a les marques de pintura de I'organització ja que resulta una mica embolicat.

Anem a desembocar finalment a un ample camí que agafem en direcció a l'esquerra.
Arribem al costat d'una font molt freqüentada pels coneixedors de l'indret que vénen a proveir-se
d'aigua.'Molt a prop de la font hi ha una petita basga.

Deixem la font darrere nostre i passant per la dreta de la bassa, seguim per la fondalada
decantant-nos cap a la vorera esquerra. Saltem un reguerot. Poc mes endavant agafem un corriol
embrossat i pujador a I'esquerra, i continuem paral.lels a la fondalada, iniciant una lleu pujada,
per sota d'una línia d'alta tensió. Pugem a un rocallís que forma uns graons i continuem en la
mateixa direcció, sota la dita línia eléctrica. A l'esquerra ten¡m uns amplis rocallisos. Arribem de
seguida a un repla també de rocallís i deixem un corriolet bastant marcat a la dreta. Nosaltres
continuem per l'esquerra en direcció a una torre d'alta tensió.

Arribats al costat de la torre, el corriol continua cap a l'esquerra i poc després forma com
una placeta. Anem cap a la dreta. lmmediatament girem a l'esquerra per camí de terra, herbei
i rascler. L'itinerari transcorre una bona estona pel mig del bosc, després surt'a camí més obert
i corre paral.let a una fondalada de I'esquerra. Davant nostre ve¡em altra vegada t'església abans
esmentada i edificacions d'un castell.

Enllacem amb un altre camí molt més fressat que ens ve per l'esquerra igirem a la dreta;
tornem a entrar en zona boscosa i feréstega i anem per camí flanquejat de cárritxs. A l'esquerra
deixem una branca de camí amb senyals de GR (vermell-blanc), el nostre continua planejant o
en sentit descendent i bastant ample. Poc més endavant deixem un trencall de camí a la dreta,
descendent, i el nostre continua ample i planer.

En arribar a una cruilla, deixem el camí per girar sobtadament a la dreta i passant pel
costat d'una filera de plátans, que ombregen una pintoresca raconada amb una font, trobgm el
control E.

Del Control Q al Control C : 2,958 kmlh I 0,82 m/seg
Del Control C al Control D : 3,552 kmlh 10,99 m/seg
Del Control D af Control E : 3,705 kmll-t I 1,03 m/seg
Descans: 3 minuts al Contro! E
Durant aquest trajecte es pot recollir aigua.
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Del control E al control F

Deixem la font a la dreta i anem a recuperar el mateix camí d'abans. Deixem la branca
dreta i passem pel costat d'un arbre que está marcat amb senyals de GR. Arribem a una
bifurcació i agafem el senderó de la dreta, que puja i passa també pel costat d'un arbre amb
senyals blanc i vermell. El camí és estret i flanquejat de cargos i pins. Deixem a la dreta una
branca confusa de corriolet i continuem pel costat d'una pedra amb les mateixes senyals de GR.

Més amunt arribem en una zona on predomina l'heura i amb abundáncia també de
lligabosc i arítjol. El camí fa una giragonsa amunt, cap a l'esquerra. Travessem una fondalada
i el corriolet continua enfilant-se; rebutgem un viarany confús a l'esquerra. Arribats a un sender
transversal, girem a I'esquerra. Passem pel costat d'una cova, a la dreta.

El camí va a fer cap, tot pujant, al costat d'una carretera. Saltem la seva barana de
protecc¡ó i tombem en direcció a la dreta fins arribar a un proper revolt. A l'altra banda de la
carretera hi ha una notable alzina; creuem la carretera i passem pelcostat de I'alzina i, mitjangant
un senderó i uns graons fets de troncs, pugem a una esplanada al costat d'un espaiós aparca-
ment de vehicles al davant de les muralles del recinte del castell. Ens dirigim a l'entrada, on
trobem el control F.

Atenció!

A partir de l'entrada a les muralles, els equips disposaran de 25 minuts d'autoneutialització
perqué puguin donar un cop d'ull al recinte, amb VISITA OBLIGADA, durant aquests minuts, a
I'església románica, una de les més importants de la comarca penedesenca.

Del Control E al Control F : 3,365 kmlh 10,93 m/seg
No hi ha aigua.
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Del Gontrol F a! control J

Sortim del mateix portal de la muralla ciclópia. Amb els murs del recinte darrere nostre,
enfilem de cara a llevant un senderó d'herbei i sól de rocallisos bastant ample, que es fa de
seguida estret corriol flanquejat de bardisses; després es torna a eixamplar. Deixem una branca
a la dreta i ens dirigim a un pla amb una important necrópolis

En aquest Pla hi ha 3 minus d'autoneutralització.

Deixem el Pla i reculem pel mateix camí d'arribada. Trobem de seguida la cruilla i agafem
la branca esquerra, que aviat comenga a davallar. Tot seguit tenim una espléndida i peculiar visió
de l'església románica que hem visitat fa poc i restes de les edificacions castelleres. L'itinerari
transcorre ara una estona per un ample i planer camí (marcat amb senyals de GR) entremig de
pins. A la dreta, cingleres i baumes. Davant nostre tenim una torre d'alta tensió.

A pocs metres abans d'arribar a un collet herbós, girem sobtadament cap a la dreta on
s'endevina un viarany baixador entre espessa vegetació. El seguim fins arribar a una petita
clariana entre el bosc. Girem a l'esquerra i ens apareix de sobte l'entrada a una mina amb un
tub conductor d'aigua. Entrem a la mina que per aquesta ocasió estará il,luminada amb llums de
carbur. Compte amb el cap ja que el sostre és molt baix.

Hem fet el trajecte de la mina mitjangant el qual hem traspassat el collet de la serra, i

sortim a la llum a l'altre vessant, a mitja algada. Amb la fondalada a la dreta, seguim un oorriolet
un pél embrossat i arrapat al vessant esquerre entremig del bosquet de pins. A estones aquest
corriol segueix pel damunt mateix de la canal de conducció (pel que cal fer algun equilibri) o bé
la ressegueix pel costat, aixó durant una bona estona. De tant en tant trobarem senyals de
pintura groga i hi ha un moment que el sender pgssa per entre una cosconera.

El camí abandona finalment la canonada per portar-nos directament al capdavall de la
fondalada, d'on surt un altre camí, ample i planer, que seguim cap a la dreta. Fa un marcat revolt
cap a l'esquerra i continua frondós i planer, després inicia una suau pujada. A I'esquerra, els
cingles per sota dels quals hem passat ara fa poc. A la dreta del camí veiem un petit avencó.

Arribem a un entreforc de camins. A l'esquerra hi ha una edificació nova. Nosaltres
agafarem un camí pujador, a la dreta. Arribem de seguida a una altra pista, ampla iformigonada,
i la seguim cap a I'esquerra, en sentit descendent. En un revolt, poc abans d'arribar al costat
d'un pal de formigó, deixem la pista i girem en biaix a la dreta per un senderó entre el bosc. Per
sota, a l'esquerra, hi veiem camps de conreu. Passem per una zona de rocallís. El corriol va a
fer cap als darreres d'una masia, al damunt de la porta principal de la qual veiem el número 4.

Seguim a frec d'una cort, que ens queda a la dreta. També a la dreta hi tenim quatre
dipósits i a l'esquerra un safareig. El camí és forga ample, baixador, i en iniciar un marcat revolt
el deixem i continuem endavant, per un senderó herbós, en la mateixa direcció que portávem.
Passem pel costat d'una espléndida i pintoresca atzavara, a l'esquerra del camí. Més lluny,



divisem una població. Continuem pel senderó, profusament envoltat de vegetació espessa, i una
mica elevat pel damunt d'uns camps de conreu de vinya i fruiters.

Durant una breu estona ens queden a la dreta uns marges de pedra, mentre a I'esquerra
continuem tenint camps conreats. Tornem a endinsar-nos al bosc i ens allunyem dels camps.
Passem pelcostat d'un munt de xatarra de cotxes. En arribar gairébé tocant a una masia, deixem
el camí i passem pel costat de tres dipósit que ens queden a l'esquerra. El corriol és ample i

herbós i elevat per damunt d'uns camps de I'esquerra.

Trobem un camió cisterna abandonat. Al costat mateix del camió, deixem el camí, llaurat
recentment, i seguim endavant per uns ermots. Pugem a dalt d'una feixa amb elevats marges
de pedra una mica desfets i continuem endavant per un caminet herbós i una mica confús entre
el bosc. E! marge ens quedá a l'esquerra. Més endavant passem per damunt d'un curt tram
pedregós. Durant uns moments ens queden uns marges de pedra a la dreta; hiseguim paral.lels
fins que ens n'allunyem decantant-nos cap a I'esquerra i el corriol segueix a la vora d'uns camps
de conreu a.l'esquerra; a prop seu uns ruscs d'abelles. El caminoi s'allunya dels camps i es fa
pujador. Entremig de la boscúria, a I'esquerra, entreveiem una edificació pintada de blanc.

El camí segueix una estona pel dammt o al costat d'una marjada i després deriva un xic
cap a la dreta. Cal estar atent perqué és una mica confús. Arribem a un tram que és final de
tartera, amb grossos blocs de pedra. Alcostat mateix d'una éosconera que hi ha alcamí, deixem
el corriolet per on veníem i enfilem tartera amunt, oblíquament cap a l'esquerra, quedant-nos a
la dreta aquell gran bloc de pedra. Anem ascendint cap al peu de les parets rocoses, freqüenta-
des molt sovint pels escaladors de la nostra entitat on fan les seves práctiques.

Deixem prácticament la tartera i arribem en un corriol ben fressat, de sól terrós, que
agafem tot pujant en direcció a la dreta. Arribem al costat mate¡x d'una altra petita tartera; en
aquest punt la creuarem cap a unes grosses branques de pi caigudes; hi passem entrem¡g ¡

arribem gairebé a tocar les verticals parets de roca on hi ha indicades unes vies d'escalada.

Molt a prop de la roca d'escalada girarem a I'esquerra, per estret corriol que va resseguint
al peu de la paret acinglerada, tot rebutjant alguns viaranys no gaire fressats que baixen al
fondal. Magnífica panorámica dels camps conreats que tenim per sota nostre i de la població
veina. Passém per sota d'un tronc abatut que ens barra el pas. Seguim prácticament pel peu de
la paret i en arribar a un petit bosquet de pins a I'esquerra i un pi molt alt i dret arrelat a la paret
rocosa, deixarem el corriol per seguir per un altre, terrós i de pendent bastant pronunciat, cap
a l'esquerra. Després es torna pedregós i va a parar a un sender que baixa d'una fondalada i el
seguim avall, cap a I'esquerra.

Anem a fer cap a prop d'unes feixes de conreu semi-abandonades on el camí s'eixampla.
En aquest punt agafem un corriol planer, a la dreta, que va direcció a una torre d'alta tens¡ó.
Desemboquem a un camí de carro, al davant mateix d'unes vinyes, i !'agafem en direcció a la
torre. Poc abans d'arribar a la torre, deixem el camí de carro i agafem un senderó herbós, a la
dreta, entremig del bosc. Fem cap, així, alcostat d'una altra font-cocó, envoltada d'una magnífica
pineda. Control J.

Del Control F al Control G : 4,426 kmlh I 1,22 mlseg
Del Control G al Control H : 3,517 kmlh / 0,98 m/seg
Del Control H al Contro! I : 3,858 kmlh I 1,07 m/seg
Del Control I al Control J : 3,008 km/h I O,84 m/seg
Descans: 3 minuts al Control J. No hi ha aigua.
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XXI MARXA D'OR¡ENTACIO PER DESCRIPCIO
(xxxvr MARXA soctAL)

Comarca: Garraf-Alt Penedés

Del Control J al control d'Arribada

13 marg 1994

Deixem la font darrera nostre i seguim ún sender molt herbós que davalla, tot apropant-se
a uns carñps cultivats. Davant nostre veiem ja algunes masies o cases esparses de la població
veTna.

El senderó herbós fa cap a un rasot que discorre entre marges de pedra. A banda i banda
tenim conreu de vinya. Desemboquem a un camí molt ample. Deixem una branca del camí i el
marge que se'n van cap a la dreta i nosaltres continuem pel rasot, en la mateixa direcció que
portávem. Ens anem apropant a unes cases. A I'esquerra deixem un camí.

Arribem al costat d'una tanca d'una masia restaurada, a I'esquerra, on uns gossos ens
vénen a saludar no massa afectuosament. A I'altra banda, hi ha un altre marge amb una cadena.
A la dreta tenim I'entrada a una altra finca.

Al final de la gran finca de l'esquerra, passem el llindar d'un antic i destartalat portal de
fusta i entrem en un camí carreter. Aquest fa una giragonsa cap a la dreta i nosaltres continuem
en línia recta. Anem paral.lels a uns pals conductors de línia eléctrica.

Al cap d'un moment deixem l'ample camí i ens desviem per l'esquerra i entrem en un
corriol paral.lel al que anávem, rebutjant un branquilló que surt més a l'esquerra. El nostre sender
corre paral.lela uns camps de conreu que tenim a I'esquerrq; Poc després creuem per sota d'una
línia d'alta tensió. El sender es va allunyant dels campsl'planeja.

Més endavant tornem a fer cap a l'ampla pista que abans havíem deixat i la seguim cap
a l'esquerra. Sense deixar la pista i rebutjant-ne unes amples branques de la dreta , ens anem
acostant a la vila d'on hem sortit. Tot d'un plegat, el camí retomba cap a la dreta i passa pel
costat d'un tancat d'una casa de nova edificació, a !a dreta.

Arribem a un camí formigonat i girem a la dreta. A l'esquerra deixem un pont que travessa
la riera. Ara anem passant pel costat i entremig de noves edificacions i carrers de recent
urbanització.

Passada una caseta de transformador, a t'esquerra, girem en aquesta direcció per una
altra avinguda ampla i fem cap tot seguit a I'esplanada davant delCasal de Canyelles on finalitza
aquesta Marxa.

Del Control J al Control d'Arribada : 4,567 kmlh I 1,27 mlseg
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La Marxa d'enguany roman prop de casa. L'any
passat déiem que, després de diverses anyades de
recbrregut per comarques veines, tornávem a la nos-
tra comarca del Garraf i vam organilzar la cursa a
Sant Pere de Ribes. Aleshores tinguérem ocasió de
parlar del Garraf , del maltractat massís que dóna nom
a la demarcació d'aquesta part del Penedés, i de recor-
dar les seves rieres, entre les quals hi ha la de Canyelles,
afluent de la principal xarxa hidrológica del massís
garrafenc, representada per la riera de Begues i un
altre col.lector d'aquesta, la riera de Jafra. També
explicárem que les roques del Garraf són permeables,
raó per la qual l'aigua de pluja no pot ésser gaire apro-
fitada per la vegetació; aixó fa que sigui la posició més
avanqada vers el nord dels paisatges mediterranis meri-
dionals dominats, en estat natural, per la máquia de
garric i bargalló. En aquest massís calcari, el carq
(Ampelodesma mau ritan ica), gramín ia molt robusta
estesa per l'Africa del nord i per les illes Balears, té el
seu centre principal de difusió en elterritori catalá con-
tinental. El carg és el nom amb qué en el Garraf conei-
xem aquesta canya, que en altres llocs anomenen
'cárritx' i que a casa nostra ha donat diversos topó-
nims, com el caseriu del Carg a Ribes, elfondo de
la Cargosa a Castellet i elturó de Ia Cargosa també
a Ribes, entre altres. I entremig de rasclers, fent com-
panyia al carg, s'hitroba el bargalló i el coscó, cone-
guts en altres comarques per'margalló'i 'garric', res-
pectivament.

Feta aquesta breu introducció comarcal, hem
de parlarde la Marxa, quecomenga i es clou aCanyelles,
amb un itinerari que transcorre pels aiguavessants
orientals de la serra de l'AIiga, els quals tributen per
Ia part dreta a la riera de Canyelles, que en aquest
indret és més coneguda per riera de Vilafranca o del
Sepulcre, denominada antigament així pelfet de pas-
sar per la capella del Sant Sepulcre, situada a prop
de Ia Plana Rodona i digna de ser visitada, ja que es
tracta d'una de les poques esglésies romániques de
planta circular, que conté, a més, pin-
tures murals. La serra de I'AIiga, amb
el seu punt culminant de 463 m, forma
part de la Serralada Litoral i en el seu
tragat cap al NE es bifurca formant
la serra de Cogullada-EI Papiol cap
a llevant i la muntanya de Sant
Miquel d'Olérdola vers el nord.
Aquestes algades que citem (l'Aliga,
Sant Miquel i Cogullada, en aquest
ordre) són l'actual límit occidentaldel
municipi de Canyelles amb el
d'Olérdola, que com veurem, no fa
molts segles, eren una sola parró-
quia i Canyelles una de les quadres
del gran terme olerdolá. La partició,
a més de crear una nova parróquia
i després un municipi, va servir per
decretar u na nova comarca, el Garraf ,

i es dóna la paradoxa que dos llocs
tradicionalment junts durant centú-
ries, ara no sols estan separats, sinó
que pertanyen a contrades diferents

(un del Garraf i l'altre de l'Alt Penedés), totperquéVilanova,
Vilafranca i el Vendrell no es van entendre i cadascú
va fer-se la seva comarca, trossejant el Penedés natu-
ral i históric. I per acabar-ho d'adobar, en el cas del
Garraf, després de la renúncia de Castellet i d'Oleseta
(1989), s'ha quedat en una "comarqueta" de les més
petites del Principat. Peró la Marxa desconeix aques-
tes mesquineses, entra a Olérdola per admirar les res-
tes de l'antigor itorna a sortir per retornar a la seva filla
Canyelles, com si volguéssim demostrar que encara
queden llagos de convivéncia maternal.

Canyelles és, doncs, un municipi sorgit a par-
tir de la separació amb Olérdola i de la creació de la
parróquia de Santa Magdalena l'any 1627. Envoltat
de muntanyes, de les quals corresponen el Pic de
I'Aliga al límit d'Olérdola i el Montgrós al límit de
Ribes, el terme está drenat per la drta riera de
Vilafranca, té una extensió de 14,08 Km' i I'any 199'1

eren 730 habitants, quan el 1981 només en tenia 565.
El primer esment conegut de Canyelles és de l'any
992 en la donació de Viladellops i com a límit territo-
rial. "Canellas" (així surt documentat) ja va celebrar el
mil.lenari amb diversos actes ifestes. En elsegle XlV,
la quadra de Canyelles era possessió dels Marquet,
ciutadans de Barcelona. Es creu que el castell fou
bastit en aquesta época, ja que com a tal no s'esmen-
ta fins ben entrat el segle XV (1478), quan era pro-
pietat de Francí Terrer, cavaller tarragoní que allotjá
el reiJoan ll en trobar-se de sobte malalt quan era de
cacera per la rodalia. La bona acollida i el bon foc que
hi trobá no foren suficients per impedir la seva mort,
que s'esdevingué un més després.

Més que una obra de carácter militar, el cas-
tell de Canyelles fou una gran mansió on encara es
conserven vestigis de la seva anterior magnitud, des-
tacant la torre circular que surt d'un mur emmerletat i

una altra edificació de planta circular que, junt amb
les grandioses arcades de l'interior, acaben de confi-

Canyelles i al fons, 0lérdola, 1965. Foto: V. Carbonell.



gu rar aquesta antiga fortalesa, amb tota segu retat cons-
truida sobre una fortificació més primitiva. La prime-
ra dada de l'església de Santa Magdalena és de l'any
1388, peró com hem dit, la parróquia no fou creada
fins el 1627, grácies a una concórdia haguda entre el
Baró Joaquim de Terrer amb els particulars de
Canyelles, cedint la comunitat el seu territori amb les
primícies, sota l'aprovació del bisbe de Barcelona.

Un dels últims barons de Canyelles va res-
taurar el castell i l'església (l'any 1 B5B), aquesta darre-
ra del Patronat del Baró i així fou fins el 1955 en qué
s'extingí el patronatge en declarar-se el baró de para-
dor desconegut. L'escut de Ramon de Bouffard cam-
peja damunt del portal del temple des de la seva res-
tauració.

Actualment Canyelles, a més delCasc antic
i la gran barriada nascuda en el Raval i can Xum,
damunt l'anticcamíde Vilanova, enclou diverses urba-
nitzacions con-
solidades que
ocupen la major
part del terme:
LesPalmeres,la
Selva Mera-
velles i la Mun-
tanya del Mar, a
la banda de
Vilanova; Nou
Canyelles i Ca-
Iifórnia a la part
sud del poble;
Vora-Sitges,
Les Amériques
i can Roca, prop
de lacarreterade
Ribes;iDaltmar
iCogullada, da-
munt la serra, la
primera formant
part d'una gran
urbanització oler-
dolanadelmateix

Casal de Canyelles, 1994. Foto: V. Carbonell.

nom i la segona dintre del Parc Natural d'Olérdola.

En el programa de la passada Festa Major,
es feia esment de la següent classificació urbana: El
poble, les Quintanes, grups de cases de Cal Govern
oels Hostalets, elcarrerdel Pou, el RavalicalXum.
En el Raval, l'any '1970, es va trobar aigua a 157 m
de profunditat, calculant-se un cabal de 150.000 litres
per hora, que fou compartit per les poblacions de
Canyelles i de Vilanova.

L'itinerari s'inicia en un lateralde I'esplanada
que hi ha al davant del Casal de Canyelles, al costat
d'una filera d'eucaliptus. Enfilem el carrer Maior en
sentit ascendent. Es passa pel costat d'una placeta on
hi ha l'Ajuntament i la font de Fra Pere de Canyelles.
Pere de Canyelles era dominic orientalista i missio-
ner, que en el Capítol provincial d'Espanya a Toledo,
l'any 1 250, fou manat a estudiar árab en virtut de Santa

Obediéncia i per remissió dels seus pecats.

Fet tot el carrer Major, de la plaga Francesc
Mir Pujol s'agafa el carrer del Castell fins arribar a
la part més alta, pujant les escales de l'església.
Travessant la plaqa superior s'encarrila un carreró per
dessota una portalada, per quedar a la part de ponent
de la fortificació castellera. S'entra a la barriada de
Ies Quintanes, mentres'observalaserraladade l'Aliga.
Una quintana és una porció o camp de terra prop de
la població o de les cases de camp. Aquesta antiga
barriada de Canyelles és situada a la part més alta
del poble i actualment urbanitzada fa goig des que és
un sector més del Casc antic, amb una bona colla de
cases residencials.

Es passa pel davant de la font de Bertran de
Canyelles. Aquest personatge fou un dels més nota-
bles del prestigiós llinatge de Canyelles, que comengá
amb el cavaller Dalmau de Canyelles, castlá de Vi-

lafranca I'any
1200. Bertranfou
un destacatsen-
yordelsegle Xlll,
segurament
nebotdeVidalde
Canyelles, bisbe
d'Osca (1228-
1252). Bertran
erahomedegran
coratge i de ca-
rácter turbulent,
mancat d'escrú-
pols, que l'any
1274 fou aulor
delamortdeljus-
tícia d'Aragó.
Perseguit per
aquest crim, es
va refugiar a la
cortvescomtalde
Cardona, ales-
hores en revolta
contra el poder

reial. Passats alguns anys, el seu delicte fou oblidat i

l'any 1281 vivia a Vilafranca. El1282 figurava a l'expe-
dició de Pere ll el Gran a Barbaria i a Sicília. Desafiá
Carles d'Anjou, de Reggio estant, a sostenir l'afirma-
ció, feta poc abans, que Pere ll havia entrat a Sicília
contra dret. Aquesta actitud gallarda degué ajudar-lo
a adquirir prestigi á ulls del monarca i participá a lés
primeres campanyes contra els angevins. El 1285 era
al Principat lluitant contra la invasió francesa i fou un
dels caps de I'heroica defensa de Girona. Aná amb
Roger de Llúria a fer incursions a la costa africana, la
més importantaTolometa, demostrant ser un excel.lent
guerrer (1289). Més tard servíAlfons ll el Franc iJaume
de Sicília, ocupant-se d'estrényer les relacions entre
ambdós germans, essent ambaixador permanent de
Jaume prop del rei. Quan Alfons ll morí iJaume aná
a Catalunya per succeir-lo, el seguí i s'ocupá de la
curadia d'alguns fills de Jaume ll. A la declaració de



Roca Foradada (ant. Corbatera), 1994. Foto: B. Forgas.

guerra a Frederic de Sicília, Bertran de Canyelles torná
a l'illa, per bé que ara al costat de la causa angevina
amb laqual Jaume I I es trobá compromés per un temps.
Retorná el 1299 i més tard, el1312,fou triat pel rei com
a ambaixador seu prop del rei siciliá. Morí vers 1321 ,

essent veguer de Vilafranca i de Montblanc.

Deixant la font a la dreta, un carrer es dirigeix
al dipósit de l'aigua i a una gran plaqa, on s'agafa el

camí de cal Domingo; el cementiri eltenim a la nos-
tra dreta. Davallant fins al carrer del Pinar, que baixa
en direcció a tramuntana per esde-
venir un camí de carro, es travessa
elfondo de la Comella ies puja per
la part oposada amb trajecte carse-
jat de 'cárritx'fins ascendir pel costat
del Pinar, edif ici construit a la primeria
de segle per Francesc Mir Pujol
damunt de l'antiga masia de cal
Duran. La hisenda tenia fama per la
"mel del Pinar", curosament envas-
sada i precintada. Ara és una casa
de colónies que disposa de les
dependéncies necessáries, piscina i

un observatori astronómic.
Franquejada la porta delTerreny i la
tancadel Pinar, assolim un corriolbos-
cós ple d'ullastre que recorda antigues
plantacions d'oliveres, vell camí on
existien feixes de cultiu que foren
abandonades quan es produí la plaga
de la fil.loxera. Es camina paral.lela-
ment a la riera i es baixa per un roca-
llís esglaonat per creuar el torrent del

Cocó d'en Bou on queden les restes d'una caseta i

canonades d'aigua. La proximitat de la carretera fa que
el brogit deltránsit arribi a martiritzar les nostres oides,
peró hem de seguirvers el nord pervelles feixes ermo-
tades i travessar el fondal de Roca Foradada i pujar
a la pad superiord'aquestacuriositat natural, "gran penya
corcada per l'acció de les aigües" (Osona, 1893), cone-
guda des de l'any 992 amb el nom de Roca Corbatera
com a límit de Viladellops amb Canyelles, fins al punt
que la riera de Vilafranca es denominava "torrent sota
Corbatera" (Sant Cugat, ne277) i elfondal tributari "torrent
de Corbatera" (any 1066, Liber Feudorum, nq 312).

Visitada la Roca Foradada, es coronen unes
penyes rasclerades per les aigües ('lapiaz'), relleu cárs-
tic típic del Garraf , on és fáciltrobar-hi poliol ite de roca.
Realitzada l'ascensió, darrera deixem una bonica visió
de la nova carretera quan arriba a Canyelles i en un
pla superior anem a la recerca d'un camí mig perdut
que s'interna en el bosc, empalmant amb un altre que
enfila l'església de Sant Miquel d'Olérdola i es deixa
poc després per un tercer que mira a tramuntana, albi-
rant-se Montserrat mentre ens adrecem percamps ermo-
tats a la masia de Cogullada, tot fent una mica de fari-
gola.

En aquesta casa, i en el bell mig de la ratlla
fronterera del Ganaf amb l'Alt Penedés, esmorzem
per agafar forces mentre admirem el paisatge que ens
envolta:a llevant, Viladellops i Les Garrigues;a ponent,
la serra de Cogullada, on estem asseguts, lloc de pas
de la Carrerada de Ia Cerdanya que, procedent de
la costa, dirigia els ramats vers els prats estivals del
Pirineu i que aquí, a Cogullada, disposava de corrals
adients per al bestiar. La casa era propietat del
Marquesat de Moja i tancada dintre del baluard resis-
tia les escomeses de la mala gent. La vella masia resta
deshabitada i els camins que hi menen noten la falta
d'assisténcia.

Masia de Cogullada, 1994. Foto: V. Carbonell.



Es deixa Cogullada per la
part del darrera, davallant per un anti-
quíssim camí fitat que fa giragon-
ses vers la carretera de Vilafranca,
go que permet fer-hi unes quantes
dreceres boscoses, que ens porten
fins al peu d'una vella pedrera que
serví per construir el pont que hi ha
a Canyelles sobre la riera de
Vilafranca. Traspassada la fonda-
Iada de Cogullada, es camina per
un gran argilagar que ha crescut on
abans hi havia un bosc que va cre-
marfa anys i es va pujant per la banda
de ponent de lavall per antigues fei-
xes de vinya, per mitjá d'un camí
perdut que es torna corriol, creuant
després el fondo del Bori i final-
ment ens deixa dalt de l'esplanada
de Segarrulls, entrant pel mig d'una
filada de cargos que envolten la
masia.

Aquesta casa, enlairada
sobre la serra de Sant Miquel
d'Olérdola, encarada a migdia, és
una antiga construcció ("Sagarrulls"
el 1783), que restava abandonada
els anys seixanta, peró restaurada
el 1967 com a centre de la urbanit-
zació "Castell d'Olérdola", esdevin-
gué un restaurant els setanta, din-
tre del qual es podien observar arcs
ogivals, restes d'una torre de defen-
sa i diverses espitlleres. En una cova
propera que porta el seu nom, es
van descobrir pintures rupestres de
tipus esquemátic i cerámica ibérica.
Segarrulls, excel.lent mirador sobre
la plana vilafranquina, amb
Montserrat al fons i el Papiol a la
part de llevant, continua en bon
estat de conservació i obre les seves
portes en moments puntuals, ja que
ara está vinculada a un popular res-
taurant de la Plana Rodona (més
coneguda per Sant Miquel
d'Olérdola).

De Segarrulls sortim pelseu
camí d'accés i, una vegada traves-
sada la carretera del castell
d'Olérdola, entrem al bosc per un
corriol que abans era el camí que
pujava a Segarrulls des del fondo
de !a Seguera i pelfondalque baixa
del castell. Es baixa per un sender
molt pronunciat fins al camí de la
font de Fontanilles, que voldir "lloc
on neixen aigües disperses", indret
conegut en época prehistórica com
ho demostra la troballa d'u n jaciment
de sílex superficial. De la font ens

Masia de Segarrull, 1994. Foto: V. Carbonell.

Font de l'Alba, 1994. Foto: V. Carbonell.

Castell d'01érdola i I'esglés¡a de Sant Miquel, 1966. Foto: V. Carbonell.



Església románica de Sant M¡quel d'01érdola. Foto Arx¡u

Aljub ibero-romá amb el seu s¡stema de filtre (segle I aC?). Foto Arx¡u.

encaminem cap a un fondet perdes-
sota d'una línia d'alta tensió i per
un ample senderde rocallís, on exis-
teixen alguns cocons que recullen
l'aigua de pluja. A la carena, un vell
camí de carro fressat mira a mig-
dia. A les envistes del castell i de
l'església d'Olérdola, girem a la dreta
per entrar en el fondal de la font
de l'AIba, agradable zona bosco-
sa marcada pel GR fins arribar a
l'emplagament de la font, una gran
esplanada de plátans protegida de
carceres, des d'on es veuen la ciu-
tatde Vilafranca iel Pirineu. D'aquest
bell racó sortim pel GR pujant per
I'Obaga amb un corriol boscós que
passa ran d'una cova i entra a la
carretera, saltant les tanques pro-
tectores. Ens adrecem al castell,
on tenim un control que dóna mitja
hora per visitar les restes de l'anti-
ga Olérdola.

Aquesta emblemática mun-
tanya denomina avui un municipi
que, de fet, no conté cap entitat de
població així anomenada. Olérdola,
amb vestigis d'una ciutat ibérica que
ocupava una excel.lent posició
defensiva, és unaciutat mofta icon-
serva prop d'un centenarde metres
de muralla romana (sembla que en
tenia uns 145). La disposició natu-
ral de la muntanya convertia Olérdola,
altrament protegida per la muralla
--d'una gruixária de 3 m-, en una
veritable fortalesa. La ciutat, que
fou capital del Penedés, durant
I'Edat Mitjana abastava un terme
que agafava la major superfície
visual, des de la platja fins a la
Granada i Santa Fe i des de Sitges
fins a Segur (any 992). Ara el muni-
cipi olerdoláencara és un dels més
grans del Penedés, tot i que d'ell
van formar-se una bona colla d'ajun-
taments, com són Canyelles,
Vilafranca, Avinyonet, Santa
Margarida i els Monjos, Cubelles,
Vilanova, Sitges, Ribes, etc. Elcon-
junt monumental olerdolá, situat a
358 m d'altitud, té més de 2800 anys
d'existéncia ifou utilitzat per l'home
de l'Edat Mitjana des del segle lX
fins a la primeria del Xlll. Les res-
tes arqueologiques més antigues
pertanyen a u na fortif icació pre-ibé-
rica del Bronze final (s. lX-Vlll aC),
trobada fa pocs anys prop de Ia
m u ralla ciclópia romana-republ ica-
na (s. llaC). Juntament amb aques-
tes construccions, existeixen recs,Tombes antropom1rfes al Pla dels Albats, 1994. F0t0: V. Carbonell.



Pofta de ferradura de l'absis de capella mossárab del segle X. Foto Arxiu.

sitges, cisternes i unatalaia romana. De l'época medie-
val són l'església de Sant Miquel, les ruines del cas-
tell, habitatges troglodites i sepulcres antropomorfs
(s. lX-Xl dC), coneguts per "sepultures olerdolanes".
Les darreres excavacions han permés d'apreciar
l'existénciad'ocupació neolíticadel Bronze antic i, des-
prés, l'establiment dels ibers cossetans entorn del segle
lV aC. La població medieval s'estenia igualment per
la part de dintre de la muralla com per la de fora, on
hi ha fonaments de cases excavats a la penya viva.

Olérdola, nom enigmátic pre-romá, talvega-
da indoeuropeu, potser relacionat amb el relleu, té
paral. lelismes amb l'árab'al-árd(al-)cúla', "la terra alta"
(Balañá, Els noms de lloc de Catalunya. 46 i nota 3,

1 989). Era una ciutat de I'interior de la qual no es parla
en el període romá, ja que només s'han servat els
pobles per on passava la Via Augusta i alguns de la
costa marítima, com' Barcinone, Subur, Stabulo Novo',
on la segona, Subur, devia ser una dependéncia
d'Olérdola a la platja.

El primer esment documental d'OIérdola és
de l'any9'l 1 :"Urbs Olerdulae". La denominació demos-
tra la persisténcia d'una pretérita ciutat, que vers el

950-951 era designada "civitas Olerdulae", conf i rmant
que alehores eren conscients de viure en un lloc remot,
donant referéncies de restes antigues com eren les
sitges ("cigas"), murs ("muros"), penyes subterránies
de la ciutat ("Pinnas subtiranas de civitate"), cisterna
("ipsa cisterna"), durant els anys 978 i 979. El castell
medieval s'edificá en el segle X sobre les ruines de
l'antiga fortalesa romana o talaia roquera bastida da-

munt del cingle de l'acrdpolis, mentre era perllonga-
da la muralla fins aconseguir el tancament total del
recinte, "castro" que ja surt documentat l'any 950.
L'esg!ésiadeSant Miquel, després d'haver-hi fet obres
de restauració, fou catalogada l'any 193't com a
Monument Nacional. Les notícies més antigues daten
de l'any 917 (COCA, Miscel.lánia Penedesenca 84,
79) en una donació a l'església. Altres dades ja són
dels anys 978 i 979 ("in domos s. Michele" o "s. Michaelis")
itambé del 986; peró la data més important és la seva
consagració I'any 992, on es diu que l'anterior esglé-
sia havia estat consagrada pel bisbe Teodoric (900-
935) i destruida el 985 per una invasió árab. El darrer
assolamentes produí l'any 1 108 per una incursió almorá-
vit. Refeta més d'una vegada en segles posteriors, la
decadéncia del lloc va fer que la parróquia fos tras-
lladada l'any 1985 a la Plana Rodona. L'edifici princi-
pal de Sant Miquel pertany a la planta del 992 i refor-
mada en el segle Xll. A la part nord hiva quedar l'absis
d'una església anterior, que mostra un arc de ferra-
dura, segurament de la primeria del segle X. Tocant
a l'església hi ha diversos enterraments excavats a
la roca, tots de persones adultes, datats del segle X,
de quan es construí l'església pre-románica.

Des de la porta d'entrada d'Olérdola ens diri-
gim vers el pla dels Albats, on la necrópolis mereix
un comentari a part. Les tombes antropomorfes foren
excavades al voltant de l'antiga capella enderrocada
de Santa Maria, fora murs, presumptamentcitada l'any
992 en la consagració de Sant Miquel. Aquests ente-
rraments, datats dels segles X i Xl, mantenen una
orientació EO amb el cap a ponent. Tot i les diferén-

Restes de l'antiga capella de Santa Maria i Pla dels Albats, 1994. Foto: V. Carbonell.



cies de mides, básicament tenen
unes característiques semblants i

la majoria són d'infants. Hi ha diver-
sos grups, un a ponent de la cape-
lla amb quinze fosses; un segon grup
al sud, amb dotze; més a ponent,
un grup de dotze tombes vora una
gran quantitat de sitges per guar-
dar cereals; un quart grup amb un
mínim de cinc fosses i un cinqué a
llevant, amb mitja dotzena. En total
uns cinquanta enterraments, peró
excavant segurament se'n trobarien
més. El pla dels Albats és un dels
més importants i més coneguts de
Catalunya, fet que ha donat el nom
de "sepultures olerdolanes" a totes
les de característiques coincidents
aparegudes en altres llocs de la
península.

Deixem aquesta mil.lenária
necrópolis pel camí que dóna la volta
per sota les cingleres d'Olérdola,
amp!.e vial que s'adreqa a la serra
de I'AIiga passant davallde l'esglé-
sia de Sant Miquel. Abans d'acon-
seguir el primer coll de la ruta, hem
de baixar a la dreta per entrar en
una foradada que travessa la mun-
tanya i que serveix per conduir una
canonada d'aigua procedent de la
font del castell d'Olérdola, assegu-
rant el subministrament a la pobla-
ció de Canyelles. La font de Sant
Miquel (així coneguda), és l'única
que hi ha dalt d'Olérdola, ja que les
altres són a les valls inferiors. A par-
tir d'aquest túnel, seguim la cana-
lització que baixa per la banda
esquerra de la forÍdalada de
Cogullada. Passada la llera del
torrent, ascendim perun camíample
i fressat que puja vers ponent, peró
que després de retombar ens porta
a la carena de la serra de! Gat, deri-
vació de la serra de Cogullada, on
fa anys s'hi va fer la urbanització
Albergues Daltmar, que encaraveu
construir alguna casa nova, peró
que presenta carrers en molt mal
estat pel transcurs del temps.
Actualment el poblament porta el
nom d'Urbanització Cogullada.
Una vegada situats a la pista que
pujade Canyelles, l'agafem en sen-
tit descendent fins a un revolt, intro-
duint-nos en el bosc per un sende-
ró dretá que s'encamina a les fei-
xes i masia de cal Domingo, casa
encarada a migdia i que consta de
diverses dependéncies. Conguda
també per cal Domingo de Costes

Camí s1ta les c¡ngleres d'q\¿rdola i l'església de Sant Miquel, 1994. Foto: B. Forgas

Cal Domingo o cal Domingo de C\stes), ¡ul¡ol 1979. Foto: V. Carbonell.

Vell camíflanquejat d'atzavares passat Cal Domingo, 1994. Foto: B. Forgas.



Font del Bosc, gener 1994. Foto: V. Carbonell

per la seva situació sota les Costes de Canyelles
de la serra de l'Aliga, és una vella masia on encara
hiviuen els descendents d'una patriarcal família.

Unes velles figueres i un pou ens fan costat
mentre circulem per un corriol que continua vers el
sud, pel costat d'unes atzavares i per sobre els sem-
brats de la masia. A la llunyania, a llevant, ja podem
observar el castell de Canyelles pel damunt d'un
bonic bosc que s'interposa entre nosaltres i la pobla-
ció. Es creua un fondal idesprés de fer algunes recol-
zades es troba un forn de calg abandonat i un camió
desballestat. Tocant la masia de cal Fort hi ha un
altre camió vell i seguim en la mateixa direcció que
poftem, deixant la casa a la nostra esquerra, passant
pel costat d'uns dipósits d'aigua i de les restes d'un
camió cisterna. La firma Excavacions Fort aviat
omplirá la raconada de vehicles inservibles. Es tra-
vessa el fondo Estret que baixa dels falders encin-
gleratsde laserrade I'Aliga, coneguts en aquest indret
per penyes de I'Escofet, lloc on els nostres conso-
cis hi emprenen vies d'escalada batejades amb el
nom de "La Facu", amb un totalde vint itineraris que
representen la "llicenciatura" per a qualsevol integrant
del Grup d'Escalada i AIta Muntanya de la nostra
Entitat. Ens acostem a la paret per comprovar I'existén-
cia d'algun grimpador en plena feina. Una vegada
hem examinat el penya-segat, es baixa la tartera per
assolir el pla i cercar un sender que ens atansa a la
font del Bosc, situada en un bell paratge boscós on
sobresurt algun notable pi o altre. La font-cocó és un
pou cobert on l'aigua s'ha d'extreure per mitjá d'una
corriola. Una pica de pedra i una població de jon-

queres acompanyen lafont. Pel maig de 1964, aquest
lloc fou escollit per celebrar-hi el Campament Social
de Primavera de la Talaia.

Ens n'anem per un sender que baixa a uns
ermots i després entra en un rasot que fa de camí,
curull de jonqueres que advefteixen la intransitabilitat
delcarrerany en temps de pluja forta. S'entra en camí
rural i empedrat, sempre cap a llevant, per passar ran
d'una tanca de cal Coll (més coneguda per mas
Rossell), que disposen d'una munió de gossos cri-
daners. S'evidencia una circulació més freqüent per
haver-hi altres entrades de finques, i acabades les
tanques de propietat, sortim per un vell portal is'entra
en camícarreterde bon tragal, ampli iben cuidat. Peró
a fi i efecte de no haver-lo de fer tot sencer, ens des-
viem per una drecera paral.lela, transcorrent perpen-
diculars a una línia d'altatensió idesprés equidistants
de la riera del Pou Maurici, mentre passegem per
un bonic bosc. Allunyats de la riera, es torna a la pista
que considerávem marrada, es retomba i finalment
es camina paral.lelament a la riera, entrant a Canyelles
per l'Avinguda de Dalmart. Girant a migdia es cir-
cula fins a la crullla del camí del Romanguer que pro-
cedeix de Llacunalba. Ací ens desviem a l'esquerra
per acabar la cursa davant el Casal de Canyelles, edi-
ficat en el Raval.

Aquest relat complementari és la nostra dis-
creta aportació a I'organització de la marxa d'enguany.
Confiem que la caminada hagi complagut als partici-
pants i esperem la vostra preséncia en la próxima edi-
ció. Moltes grácies a tots.

Viceng Carbonell i Virella
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tb regulaitat
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¡r¡ri:icrs i¡óf»¡,es ae caaa ti¡us ae ccrtrt¡f:

a) & SntrIDA: - Ulti¡m fa docrrrentrció per SÉ czrá eq¡ip s¡gn¡i inici^il
llirrrqEot la larja- Súre La ta¡La hi hará, ber¡ rrisi-
bLe, el relhge q¡e mr@rá f-brai oficial & la proya.
ntr'@¡npofients d'aquest g¡trol faran 'tes egüents tasques:

I tual.itza les dar¡ere insi¡niana
2 g6!r rae quotes A'inryipió i tli¡rmia }es bosses a¡ü

La ortecfs¡errt aoor¡errtac¡ó-
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i Ii ent-egui eI. nEt€ria]- reari. Es -tan@á rtrlm aixi tp

' i¡rdiqr¡i I'equip esofika. E[ mterial t¡a¡¡¡i a-ésser retor-
nat a la IErsana enca:regada d'q¡.resta qiestió (pilar Ber-
t¡a¡); si tÉ eI ñ.rII de r-egistre s'haur¡ d'entregru rápi-
daEt a Ia taila d-«di¡¡d¡rs.

- rra ¡l_e|fa ir¡aicativa a-l qrtro.L ba¡rá d-éEr ecaosaa
en lloc berr vi-sjJ¡le fEr als ¡rer:dors.
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crrca qtE quest n6r sigri nai visible ¡nfs mr¡laüE:s, ü¡cs,
aI rmge de e¡ar -- cLeotació & Ia seya dlr¡ació total-
r¡l=rt irreária, taüé distorsia¡a f'aü:!ent migúc qrE ha
de na¡teoir r¡ra I¡roya elc¡¡csianista d'llrestes qacteris_
tiqt¡es.
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- Cal- reccdar, i fer-ho saber si aiÉ ¡o IE€{I¡nten, gue ers eq¡ips'
ai.qloeen d'tri min¡t (b neutralització ¡en a ocr¡».Lir a¡b les tas-
s'es Pü)i€s de la fi.eoafització

- Ia cq4rcicnó d'rm srtrc.L e1 fg¡a¡an, @rr a núnim, tres ¡nrm-F+- c:rrá r¡¡a d-e]fes \retl.f.úá ri¡ica¡eat ¡a missió q'e e]- cry ae
Ertrol I-i atrih¡eixi E9ús ef egü€rrt esca¡dall:
f.- Otá aü verr al-ta i clara el ilmero horari que segwls la tan-

la de trarsfornració tlorária corres¡Dn a l'horai oficiaL del
rellotge qfre se fi ha¡rá ltirnat. m té c4¡ al-tra finció, si
tÉ és ¡rplt ¡¡pqtat rp distre¡¡re's.

2.- regl¡faúá ef tráosit & ns:aft¡s, recordat eI r¡Érero tprci
que ha cilltat eI ser¡ enf¡aTf per AÉ aixi es reflecteixi en
eI ñr11 de ruta i en eJ- de registre. Tarúé r¡etltará que I'e-
O¡rp sigui oqr¡):Letrt, dctcs, si no és així rp ¡pt re{¡iistrar-se
l'aribda de I'equiF.

3.- xptaá eI- rnirero tuari qre ha dictat eI m.¡ orpilTf e¡r eJ.
ñiII de nrta dels ¡mr:dors i en e1 ñrI-1 ¡lrcDi de regÉst¡e.'

c) de IiE}1RAI.rIZACIO:

- equest itsrs & ccnt¡ol \re res§ry'at el els ñ¡lt-s abscipti¡rs i,
¡rer tat, 6 cmeg¡¡t ¡e¡.s ¡mes. Er aquets l-locs tri ha ur
te¡ps d'aür¡rda antqra¡t¡alitzat i qne tron recordara mitjiltg¡t- u¡r rétof Uen wisibl,e [Er a¡.s nardors.

- llrtes les s¡sideracia¡s e¡gress*es arter-iongrt sqr váf¡¿es
ta*É fPr a 4luest fifrrq fl¿ qrt-o1.

d) & PA's: - Aquest ti{rrs e qrtrol és totalne¡¡t desoregut IErs ÍEr:&rs.
Ia et¡a quantitat és yaiabfe en cda ed.ició, iltnrc poden ser
itrprqritzats IEr Ia orgmització fins a clarrera lroga.

- ¡brt ser integrat p.. ,¡ra ola perscra ja qr¡e nq¡És té encsrmda
r¡¡a rhica fr¡rció: segeUtr el ñ¡II de ruta arb et na de qrt¡ol
de fns .¡t¡é l.i

- Et qrtrol& s-tla de ¡¡srtenir er¡ eI seu 1loc ¡rDlt quiet i '

gua¿zrt wr silenc.i aboll¡¡t, dcncs, Ia sewa ¡reeürcia ha de s
una srpresa tEr a1s ¡¡g¡.aaors.

- 61.Iocaá el r¡q del drtxol de xns en ILoc bgr visible i atr¡¡rará
als ¡er¡adqrs que, deA¡isfar,r¡srt; passin & l¡Eg just fEr darrant
seu. (hi ha q¡i mssa de lJ.ag nilrÉs thrrrt el ban aia.. - t l.

- tO segell,cá el fr¡1I de n¡ta si aquest refle:a l'anotrció aet cqr-
trol. se{ihlt; si que pot fer-ho, á ca¡vi, encirra qr.re hl aq¡dei-
xin en r¡na.di¡ecció inc¡ecEa.

Antofri SAñra
Grrp de Uan¡es. llilg f994
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Ih.lüt
DccrlpcSde flhmi:
B¡ltetryleiruffi:
fSrsrúe ffic¡
EEülffirbqüofB
Hsri¡e
Tr*¡¡c
Ir¡rittu¡¡
EqfpgroüíEa:
Eqt¡pmoÜrc
¡¡ccüAlócu¡nrffi
Esnpra:
EqdphÉ¡t¡rüc
Si¡hndcmrgmdr

Gontolsodilr E{defry¡¡s
GodiolA l¡Ilffi
GonüolB fsbGogÉ
GorüolG
@údD
GonüolE
Gonüol F
Go¡aolG
GorfrlH
Oo¡trol| qDolÚree 1¡Étl¡rifJ€a¡sS*cme,)(aviarsilsa,&§c¡lOqm
Golñ J Fontd€l BE Anúa¡ tliO, UahAragerÉc, Aolr¿sGáIeió¡¡' &alr Anrualt
Gontol f¡rüú Ca¡d dc C¡¡f¡l¡c Pü¡ Bhn6s. §dadorB., n Gilna 8.. Anblú Sagürq VirüI C.

Oo¡tdóhl tuc.Forü )hvi¡rGora(C.REV)
GonioldsPc2 lx¡ naCog¡ro Jon¡Forgns
Goaüoldrh3 Forf dcf b ilontsrtr¡UailasaÉrai EüsqdaBü
Gonr¡ol d¡ b I SL f¡Srl ODdo¡¡ Salvdor&ttfs, Pk Eh ¡ i¡ni¡ Seg¡na
Oonüol rL k 5 IiE C{ur Jorü friel, Jan ffifg¡E, Lan Gitsp, Fq? th (G.ET.}
Oootol ó h 6 l, FGt AnEú Cadó. A¡ür knr i al!tss nmüas G.E.t"ll.
CoaüoldoFasT llrHaFont8c tlar,ilydC, RÉlf Sffin

PEL OtE FA AtiS PnElSq AGRAI Lr OOIJJTBORTCI(I DE

Ge¡rs& de Urrya' Dhtró ó Breebrla, rF¡üÍEr rb Cryoh, firralErtrle Vfrua i h Gbfñt
lrgomtaRnmoFaból.allk Al(OElectrünbañefot¡UO¡&,Gaóa¡deTae.C$r¡ddFenedéc
Trú¡e(Isnec, SttrIOO, Al€ÍE, Vstl¡U¡ogo, Goop lEr*ü Gard. Ér¡tcirürrcle, CHÉ h¡ef,
tlarbol, Tpby.

I I(LT ESPECIAI.GilT I¡ OOLTTEORTCD DE LT GNE' MlA I DE-S W ilTTRls FOBE§TAr.jS

24 D'ABRIL DE 1984
INSTTTUT D',ESTUDTS PENEDESENCS (tEp)

¡lil excr¡rsiií a peu pe¡ Petsré¡s
VII.ADELLOPIS-EL PAPIOL-CAN TIOLE$

CAN TRABAL.LES GARRIGUES

bhct¡-rtrfr
F¡*d¡Fffi¡¡ A"Aüre¡llonbsraiff.VHyF..TeeraF*r,fuiqÉGa¡tañe
Forf de fAD. Satuer Bfí. ll. CaírE ercdó, Vtür Casüo, Aahn'sagür¡
E¡ffi Grrül OL Xatircepdd. JóÉcD lL Aho¡ DobeLrc
PL d* AÉrls Josap n §¡¡U¡oz, Fú¡ Fére. Irhnel l¡bmoff ParlaEAbof
Fü3ühErr lla¡el"laturrlHVlH

OUAÍ'E IrORGAIIN:¿TG|O

Lh.É Dilñu, Tci Segm"&i Fster. f&nél lritd
BbE fr.gas
tliaryCaüonef
Tai Sagnna
Jnú FsE
Tci Sarra
,¡ledlbs¡1 ].td\rU
Jsr lm, PbBerfrt

Bn¡ca fttges" Pk faaEndu, ñ¡ krcq Jo¡+ ffilrf
Fk Be¡r¡r Jon lffi i.hi Rmr
V¡ür Carh. ll. Gzm M ¡ l¡Ie Fügas
Defim eÉt k §á¡dre. RüEo lJpez, Fep Tanas
l¡ÉForgaa ll. Ga¡rpBreló
]Ia¡rt lássana

Sdudor &Í, il. Carrrc B, Anbni S., lfiüt C.. Jari F.
Jord ftarfí¡ r rüesdd G.REV.
Ramn L. tlsEtaG., PepT-, h¡A¡na#¡eqJaumiTetsa
GaÉonel. \rbns G., Roea nil¡s¡üq Joü §nil. Gcrrrmcapdst
llaÉE faass4Jo€? e RcüGIftlFE Frml* kFqEs

Sortida: a les I del maü, a la ptg de la Font de Vihddlo¡is
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Algn¡r¡es &ecercs en el des.
cens (cortol de pas 2) ñns a h
fqdal& «fe Cogunarte per eft.
prenúe h costeruda a*mó ñns a
Segarrrlb (corfiol C). A partir da-
qu( un entrdftgrl corrbl erls rnena-
ya fins a h For¡t de Fontardles

i Regularitat per Descripció
13 de Marg de 1994

36a MARXA
D'ORIENTACIO

PER DESCRIPCIO
CANYELLES.ST.MICIUEL D'OLERDOI-A

tarfa gPrú. ta represa fus 3ls plars
de Cogdada taípoc era gers ÉcA
Vora la r¡lasá de Cog¡e (corfrol
B), s'lü éshblí el servd desnpr¿ar"
Cal re¡¡ancar h rrrllora respecte a
far¡y passd cn¡e ha ck t a teÍne el
rdeix eqdp: Ghapeau!

E passd da f3 de rrrug se
celeb¡á r¡¡a nry:a edcii de h f/brÉ
dOderúació per Deoix*i- Fh
esld la36aedciia niuetr said ih
2la ir¡üersocial i, awi per at i, la
mrxa que recull b padicircií més
el€irada de Catalunya- Es ben cerr
qrepéra rmlfir 159 eS{§ parti:¡
panús h¡ i¡¡[ervene¡¡ dversoe fadors
i, pe&bment, h proxilrüa geo-
grdca en §gui el més irpotant
Peró si al danere m hi lagrÉs un
Yolunfiat odledirra de fur les rc
beo fetes ¡ dirtenüar orregfr eb
eíors qre també n'lú ha- de fe&
cii prec#, aqres{ aspecie no
serA suficien[.

L'ilir¡era¡i dar¡¡est ar¡y ha
estat d¡c en sorn mr¡g:¡¡nts, peO,
a vegafu, per lli¡ar dfuersc irr
drefis infieressants cal sahrar desni-
vells notabks- Sabem cpe ha agra-
dat pero lantÉ gue eb l$m
metr€s, S¡e horrr rBoorraná qtr es
fessin en 3 h 5l' 3()' i I h 7 de
teí?§ neutratitrat (3,rtsx¡ wtr de
prom¡g), serrúla\¡a una dilá¡rcia
rroü rps larga de h que en rea&at
Íor¡-

Arnb h irtencit de rcpa¡tleb
premb en f¡nalitrar h prwa, prwe-
iércm de dor¡ar b sodida al priner
eq$ a dos q¡aris de uñ en pr[
soaad pooodel Casd Mu*$d«ie
Cany'e¡es L,iúnerari §iniirya tra.
vessaril d nud¡ anlic de h vih"
sod¡rt del p*a de fesgÉ*r cap al
barri dé hs Aintanes, davart la
Font de Beilran <b Ganye[es; tra
vessavÍr el brdo de h Corrplh ¡,

per darrera h casa del Pir¡aE erfiÍá-
vern un corri, boscos paral.bl a la
caráera frs a la Rm Foradada,
on §havía eniaford el cortrol de
pas 1. @ reoonéixer$Een aquesl
corúrol, tol i ésser el pimer, no
s havia previst que s'hi concer¡trés

lúrl¡tbIudcd¿ 64¡3 tu F- 4.5
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(control D), on brolla una aigua ex-
cel.lent- Una nova ascensió fins a
ur¡a lorre datta tensió i seguíern
planeianf fins al bt¡cólic paratge de
la Font de fAba (control B; el con-
trol de pas 3 que s'hi haüa situat
ten¡a ganxo i mrás dels que el varen
obüar hi haurien ca(¡uü § elsequf:s
no s'hi haguessin presentat lan
agrupats. A I'entrada del recinte
mor¡umental d'Olérdola, s'hi havia
s¡luat el control F, obrint un parénte-
§ de 25' ar¡toneulralitzats per visitar
els vestigis de la potilacb ülérica ¡

tarrtÉ run¿rna. anü I'ob!(¡alorÉtat
de visitar I'església i marcar el con-
trol de pas 4-

El següent conlrol, rnolt pre,
per a lanterior. era al Ph dels Al-
bats, just af davant de I'enderrocada
capella románica de Santa Maria,
voreiada de tonÉes antroponnrfes
de dimensirr¡s ben variables. per bri
que la maixüa són d'infants.

Seguidament plareiávem per
bon camí vers h sena de fAliga,
arrü bones vistes de I'església i
parnrarna obert a llevant i a migdia.
Més endavant I'organitzacó tingué
Iacudit de fer-r¡os pass¿¡r per dins
d'una foradada que traspassa d'un
vess¿rnt a I'altre de la muntarrya, per
davallarsobre h mateixa conduccó
daigua fins al llit del fondal on shi
havia situat el control H. Un cop
assoüe r¡o\ramenl b serra de Co-
gulhda, ens acos*ávem fins a Cal
Domingo. amb un control ben pre.
disposat a oonplir anü la ser¡a
missiri..-

FaH{ávem les Gos(es de
Canyelles fins a emprendre h deci-
dida ascensií cap a les Penyes de
fEscofei, que els amics del GEAM,
després de tantes vies obertes i
cursets organiEats, han acaht per
ar¡ofirenar 'La Facu' (de facuttat,
llicenciatura. edc-). Déu n'hi do
aquesta puiada quan la marxa es
trobava a les acaballes.-.! Un degil
fet entrar per forqa" peró tin&et
mereix ésser visital per h bona
visfia que proporciona i per l'hidorial
daquestes roques tan lligades a la
rp§ra Entitat-

La Font del Bosc és una ahra
vorada interessant, per tÉ que tam-
poc proporciona aigua a I'assedegat
patticipant. Abans del darrer mntrol

L6gzrra-ú ñutl cgíb eotftpÉ aB frúú§ alúttml B- Fota F. CM
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de neutralilzac¡ó (J), hi havia el seté
de pas, A partir d'aquí. només una
llarga ¡ di§rela passeiada fins al
mat€ix punt de paltila.

Si hem de fer una valoració
críti:a de h prona. no podem obviar
h congregacii de b Roca Foradada
i h duresa gbbal de l'trinerari mal-
grat la redurda llargiada (gairebé 14
quilimetres]. Tanrnateix I'er¡darreri-
rnent d'a§uns equip cuers rnená a
un re{ard en el tenps previ§ per a
h presentaci<i de lescbssificacbns
provisionals; rnalgral aixó es van
aler¡dre toles les reclan¡aciom.
D'altra banda, cal feure inporláncia
a les reclarnacbns dun veterá
eguip iguahdí pel fet de ser túnb
cas i curiosament reírrcident en la
singularilat. Sense llevar h possible
raó de la queixa que poguessin
tenir, hauria calgut esÍar dins el
@ntext de la prova i m haver ex-
pressat proves manifestes de
menyspreu, pen¡ré de ben segur no
ens ho rnereixem.

En el vessant positiu cal es-
menlar el rnateix itinerari, ia que a
pesar deb sobtats desnivells, hem
de creure -per les manifestacbns
reb¡rdes- que va agriadar nplt i va
ser nptiu per mootrar rmnades
desconegudes a la rnajoia de padi-
cirants. Dins I'odre técnic, reafir-
rnar h sdídesa en totes les facetes
que acaben per donar a h r¡oeilra
nnrxa una categoñ ¡rldisqnibb,
producte dels múltiples i variats
esforgos de molts voluntaris que
extremen la diligérria en la seva
+odacir- Cal esrnentar tartÉ les
ol-labor*i¡rs puntuab d'aftres
seccior¡s de fEilitat ¡del GREV, les
facilitats que donaren eb reporsa-
Hes del Casal de Canyelles, h Creu
Roh, els voluntaris fore§ab ¡ h
rnateixa presericia de fahaHe de
Canyelles-

EI rcpartimenl de pernb fou
el ¡nes espléndd que s havia fet nai
iva en consmánciaanü fafra part¡-
cpació, gt e super¡ er¡cara la de
farry passat:

153 ec¡rips dassiñcats
5 equps desqualili:ats
1 equp de premsa

TOTAL 159 equips partbipants

csútol E a b ,odaa Édrda ü la Fat ó¿ fM Folo: F. Ca
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La lt¡larxa §ha guanyat a pols
un pre§igi dins les aclivitats del
concel socbl, avalat per la norrúrro-
síssirna participació que la rmolza.
Ara ve el repte per als organitza-
dors de saber trobar b formula de
descongresfió en la sodila perqtÉ la
Marxa obeeixi al seu esperit, és a
dir, que els participa.nts s'orientin
per la descripció de I'itinerari que
se'ls facilita i no pas per I'actuacó
dels equip que el precedeixen- Cal
trobar aques{ sistema inrpr¡ador i
saber mantenir b Marxa en el nivell
assolit-

Antoni Sagarra i ilas
Grup de Harxqs

La I. Ca@ i d Lt É út uvtzliD,a, as.Ut6 da ¡¡ 6,§rtlc..5 Falq B- FqgÉ
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UTILITZEU ELS SERVEIS I PRODUCTES QUE
US OFEREIXEN ELS NOSTRES ANUNCIANTS
ELLS COL.LABOREN A LA NOSTHA REVISTA
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