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REGLAMENT

ORGANITZACIO
L'AGRUPACIO EXCURSIONISTA TALAIA organ¡lza la XXXIX Marxa d'Orientació per Descripció .

INSGRIPC¡ONS
Podran part¡cipar a la Maxa els que pertanyin a Entilets federades o grups excurs¡on¡stes a part¡r dels 14
anys d'edai, si bé en companyia d'un adult hi podran part¡cipar amb una edat inferior. Tambá hi podran
prendre parl tots aquells socis de I'Entitat que no siguin de la Comissió Organilzadora. Les inscripcions
dels equips, formats per dues persones, podran fer-se € l'A.E.Talaia, carrer Comerg no 4, del 3 de Marg al
14 de Marg de 1997, cada dia de de vuil a deu del vespre. Aguells equips que vulguin participar sense
haver-se inscr¡t previament hauran de pagar un valor duplicat per inscriure's. El sorte¡g per establir I'ordre
de sortida dels equips tindra lloc a l'A.E.Talaia el dia 15 de Marg de 1997 a les set del vesprs, en presencia
d'aquells delegats d'entitats excursionistes que vulguin ass¡st¡r-hi. Els drete d'inscr¡pc¡ó seran de ,1500

Pts. per €qu¡p associat a l'Entitat organ¡tzadora i de 2000 pts pels no socis.

SORTIDA
Es donará a Olivella. El pr¡mer equ¡p sort¡rá a les vuit d6l matí. §i algun equ¡p es prosenla amb rotard a
I'hora que se li havia assignat, se li donará l'ordre de sortida que d€torm¡ni l'organitzeció.

EOUIPS
Tots els marxadors hauran de dur motxilla i el d¡stint¡u d'identificació que els conespongui, sempre en lloc
visible. Un cop formalitzáda la inscripció, només podrá canviar-se el component d'un equip abans de la
sortida prévia comunicació a l'Organització i accsptació dol canvi per part d'aquesta.
Cada Entitat parlic¡pant podrá nomenar un delegat, el qual será l'unica persona facultada por comunicar-ge
amb I'organ¡tzació.

DOCUMENTACIO
El dia 15 de Marg després del sorteig es lliurará als delogats de cada €nt¡tat la docr¡mentació ¡ 6ls d¡stint¡us
d'idenlificació corresponents als seus equips. Aquesi material també es poclrá recollir abans de la sortida el
d¡a de la Marxa. La documentació lliurada consistirá en:

1-Tots els fulls de la descripció ds l'itinerari
2-El full de tuts per que els controls puguin anotar+i el pas.
3-Un mapa ined¡t d€ la zona, imprés a quatre t¡ntes.
4-El reglament de la Marxa.
5-Dorsals d'ident¡ficació.
6-Taula de transformac¡ó horaria.
7-Relat complementar¡, historico-geografic, de la zone i ¡tinereri seguit

(Es lliurará a l'anibada).

PARAOES
Les parades i el temps de descans vindran assenyalados en els mateixos fulls descriptius. A tots els
controls sense parada de descans es oonoBdeix un mirir¡l d6 neulralització per compensar la perdua de
temps en la marcada d'horaris. Hom cons¡dera qu€ ols controls de pas no ocasionen cap psrdua de temps.
Si cal por el bon desenvolupamBnt de la Marxa, l'Eñtitat organitzadora ss reserva el dret d'alterar les ja
previstes.



COI{TROL§
Hi haurá uns controls pef enotar I'hora de pas dels equips. A mós de la sortida i do lAr¡bada, hi haurá uns
quants controls que figuraran esmentats als fulls descriptius. N'hi haurá uns altrgs, anomonats de pas, dols
quals no es donará cap referencia, en aque3t no es marcará el full de ruta s¡ ja hi consla l'anolació dol
control s€güent. Els controls faran l'anotació a mig minut vengut segons consta a la taula do transformació
horária. El control no fará I'anotació montro no h¡ siguin pres€nts els dos components que formen I'equip.
Els controls s'aniran tanc€nt a mesura que l'equip €scombra de l'organ¡tzació comprovi que no quedi cap
equip p€r controlar.

PENALIT:ZACIONS
Cada mig minut d'avan¡¿ment o d€ rotard entre l'horar¡ ereduat p€r I'equ¡p i l'oficial es penalitzará amb l¡n
punt. L'omiss¡ó d'un control de pas será p€nel¡tzacta amb d6u punts.

DESQUALIFICACIONS
Será motiu suficient de desqualificació

l-Efeduar enotacions o esmenes en el full de ruta.
2-Alterar la compos¡ció de l'equip durant la Marxa.
&No passar els controls segons l'ordre establort.
4-Real¡tzar ol reconegut d€ la Marxa, total o parcial abans de la sortida of¡cial de l'equ¡p.
S-Canviar de lloc o amagar les marques posadee per l'organització.
6-No portar ben visible el distintiu identif¡cador.
7-Portar objecies sorollosos que puguin molestar els allros participents.
8-Oesvirluar l'esperit do l'Excursionisme, de paraula o obra.
g-Dernostrar conduc{a incivica ¡ produir danys e tercérBs persones, objecr€s o entom.
1o-Enderorir-ge más de trenta m¡nuts €n relació a l'horari oficial, en qualsevol d€ls controls.

cLA§srF¡cActo
Hi haurá tres classificac¡ons. Dues d'ollss seran per equ¡ps, obeint al carácler SOCIAL o INTERSOCIAL
d'aquests. Una tercera classificació ho será per ent¡tats foranes.
Tant la classiftcació general SOCIAL com la INTERSOCIAL, s'establ¡rá pel total do punts caregats a cada
equip, de menor a major. En cas d'empat classificsrá millor

1-L'oquip smb mejor nombre de conlrols realiizats amb el temps exaclo.
2-L'equip que t¡ngui més aproximacions de m¡tjos mlnuts.

Per la classilicació per Entitats es totalitraran 6ls punts aconseguits p€ls seus tres millors classmcats. El
critor¡ do classificació será el mateix quo I'establert per a la classif¡cació general per equips.

JURAT DE SORNDA I ARRIBADA
Aquest Jurat será convocat abans de sortir ol primor equip part¡cipant ¡ en finalitzer la prova.
Estará compost d€:

Dos membres del Comit'Catalá de Marxes
Dos membros de l'Ent¡tat organitzadora
un representant de l'Entitat forana amb més equips inscrits

Aquest Jurat podrá dec¡dir sobro qual§€vol contratemps que pugui esdevenir a la sortida o bá a l'anibada i,

davant la poss¡bil¡tat de suspendre la Marxa, convocará obligator¡amont una reunió de delegats de l6s

entitats part¡c¡pants, ja sigui per decisió del propi Jurat o bé a petició de l'Entitat organitzadora.

JURAT CLASSIFICADOR
El compondran el pres¡dent ¡ dos membres del Comitá Catalá de Marxes, tres membres de l'Entitat
Organitzadora i al delegat de cada una de les ent¡iats part¡cipants que hi vulguin ass¡stir. Aquest jurat eg

reunirá un cop hagi entrat el daner equip part¡cipant a la Maxa i s'hagin rocollit els fulls de tots els conlrols.
S'encarregará de reviser la classificació provislonat ll¡urada pel control d'arribada i equip de classificació i

un cop verificada, fent les modmcacions quo calguin, lará pública la classificació oficial sobre la qual es

fará el lliurament de premis, Totes aquelles reclamacions p6r part dels delegats dels equips ssrán ateses al

moment de fer-se publica la classificació i en un periode no sup€rior a 30 minuts. L'ent¡lat organilzadora
trametrá a cada entitat participant una copia d6 le classificacio of¡c¡al ¡ puntuació d6ls seus equips. En cas

d'empat en les possibles votac¡ons que puguin tenir lloc, el vol del president del Comité Catalá de Manes o

6l del reprosentant per ell des¡gnat es considerará determinant. A l'arribada hi haurá un llibr€ d0

reclamacions a d¡spos¡c¡ó de tots els equips.



HORARIOFICIAL
Es fará public un cop hagi arribat l'equip escombra. Havent-se fet public l'horari oficial, no será admesa cap
reclamació sobre l'horari de pÉs anotat pels controls.

REPARTIMENT DE PREM]S
S'efeciuará el mateix dia de la Marxa i un cop el Jurat Classificador hagi fet publica la classificació
provisional, després d'un periode de temps per atendre les reclamacions. Totes les queixes que es
preseniin amb posterioritat als periodes establerts seran ateses i podran modificar la classificeció oficial,
per be que no donaran dret I cap canvi en el repartiment de premis.

DISPOS¡CIONS FINALS
El mal temps no será obstacle per a la celebració de la maaa; no obstant aixó, podrá esser allerada per
l'Organització i suspesa si així ho acorden els delegats de les entitats participants convocats pel Jurat de
Sortida. Tots el participants e la Marxa hauran de ser posseidors de la llicencia federaliva vigent, la qual
compoña una asseguranga dels riscos d'sccident i de les responsabilitats economiques pels danys causats
a tercsres persones no esportives. En el cas de no posseir aquesta targeta, lo qual només será possible
pels socis de l'Entitat organitzadora, partiopants de la marxa social, l'A.E.Talaia no es fa responsable de
cap dels riscos indicats antsr¡orment. Qualsevol ces no previst en aquest reglament será resolt, segons
pertoqu¡, pel Jurat de Sortida, el Jurat Classificador, el Comité Catalá de Maaes o la propia Entitat
Organitzadora.

En conveni amb:

mm Generalitat de Catalunya
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A.E. TALAIA

XXIV MARXA D'ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ
(xxxrx MARXA socrAL)

Comarques: Garraf-Alt Penedés 16 de marg de 1997

(Cal remarcar als marxadors que els senyals de confirmació de l'itinerari de Ia
Marxa són una rodona amb punt al mig, colors verd ivermell, i també que durant
el trajecte no trobaran cap font, excepte al nucli d'Olivella)

DEL CONTROL J (OLTVELLA) AL CONTHOL B

Situats al costat de la font davant de la Casa de la Vila, deixem aquesta darrere
nostre i anem resseguint la filera de cases que tenim a l'esquerra;la carretera se'n va
cap a la dreta. Davant nostre veiem l'església parroquial. Deixem a I'esquerra un carre-
ró amb graons que baixen. Continuem endavant. A la vista d'unes segones escales,
també a l'esquerra, girem i baixem els graons fins arribar al capdavall de tot, al davant
d'una gran esplanada. Travessem en diagonal cap a I'esquerra aquesta ámplia zona
d'aparcament municipal, de cara a un noguer amb el tronc atapeit d'heura.

Un cop al costat d'aquest noguer, torcem cap a la dreta per un camí carreter..
Deixarem a la dreta un camíque se'n va cap a unes vinyes;seguim pujant. Just a l'inici
d'una davallada deixem un trencall de pista a l'esquerra. El camí, ample i carener,
transcorre una estona entremig de bosc de pins.

Uns 25 metres abans d'arribar a una petita clariana deixem el nostre camí per
trencar a la dreta, pel costat d'un pi amb branques esqueixades, i seguir un viarany
herbós. Anem a fer cap a una carretera asfaltada que travessem en línia recta. De
seguida desemboquem en un ample camípista que agafem cap a la dreta. Ens queda
una riera a l'esquerra i una casa edificada enlairada també a I'esquerra.

Enllacem amb la recolzada d'un camí part del qual és encimentat i per on hi pas-
sem nosaltres per travessar una riera a gual. Deixem la caseta d'un pou a la dreta, al
costat de la riera. Gairebé immediatament, abans dlacabar-se el camí encimentat, el
deixem per vorejar una vinya que ens queda a l'esquerra, sense camí definit, entre els
ceps i el marge. Passem per sota d'una línia eléctrica que porta a la casa abans es-
mentada. A l'esquerra, enlairats, uns penyots coronats per una colla de pins.

Arribem al final de la vinya i trobem una vella sínia que deixem a l'esquerra. Bai-
xem per creuar altre cop la riera. Un cop creuada i situats a l'altre vessant, anem
seguint un ampli camí al costat d'uns plans erms i alguna vinya a la dreta. El sól que
trepitgem és cobert de pinassa i estem rodejats de pins molt alts, pinyoners.

Sortim per un moment del bosc i fem un lleuger revolt cap a la dreta. Enllacem tot
seguit amb un camí molt pedregós i als pocs metres el deixem per pujar per un corriol
costerut a l'esquerra.

De seguida desemboquem en un camípista, on veiem una olivera mil'lenária, i el
seguim en direcció a un cobert o pallera propera, deixant el camí, que planeja, a la
dreta. A ran d'un dels seus murs i d'esquena a aquesta, enfilem un corriol herbós i

embrossat tot pujant. Cal estar atent a les nostres marques de pintura perqué resulta



una m¡ca enredat.

El nostre camí transcorre per damunt de rasclers sense entrar al bosquet, que
tenim a I'esquerra. A la dreta hi tenim la plana. També a la dreta veiem uns petits pins
pinyoners. Anem a desembocar en un ampli revolt de pista que seguirem per I'esquer-
ra, una mica pedregosa i descendent en el seu inici. Prescindirem d'alguns trencalls
que trobem a l'esquerra. A la dreta veurem un rétol que indica el Parc Natura! del
Garraf.

A !'esquerra, al costat de la fondalada, podem veure una important cova d'aquests
rodals; després deixem un corriol a I'esquerra que hi portaria. A davant nostre, dalt
d'un turó proper, veiem un molinot i un pal de bandera.

Deixem I'ample camí i enllacem amb un corriol lateral i planer a la dreta, seguint la
mateixa direcció. A la poca estona tornem a fer cap al camí que havíem deixat. El camí
retomba cap enrere i nosaltres el deixem per seguir endavant sense perdre la direcció
que portávem. Ens queda un marge molt alt a I'esquerra.

Arribem en un punt de la pista on hi ha un trencall molt ample a l'esquerra, entre-
mig de dos pals pintats de verd; I'agafem tot pujant. Al cap de pocs metres arribem
davant d'unes curioses pedres.

Continuem remuntant aquest fondet una estona. Més endavant veurem davant
nostre, enlairades a mig vessant d'un pujol, les restes d'una antiga masia, i quan som
més amunt veiem unes altres edificacions, més a I'esquerra i més enlairades, entre
elles una antiga església románica també en rulnes.

Ja bastant amunt del fondet deixem a la dreta uns petits camps. A I'altra banda
dels camps, a prop d'un marge, trobaríem una font, peró nosaltres continuem enda-
vant. Poc més enllá deixarem el camíque seguíem, que se'n va cap a la dreta continu-
ant pel fondo, i girem a I'esquerra, passant molt a ran d'un marge que ens queda a la
dreta. Ara ens quedaran més a prop i a la dreta les parets del casalot en ruines que
havíem vist abans; hi passem prácticament pel dessota. Arribem en un collet on troba-
rem el Control B.

(coMpTE! EN AQUEST COLLET ELS MARXADORS TENEN 10 M¡NUTS
D'AUTONEUTRALITZAC!Ó DURANT ELS QUALS CAL ASCENDIR FINS A LAVE.
LLA ESGLÉSIA ROMANICA, DALT DELTURÓ PROPER)

Del Control J al Control A: 3,818 km/h ll 1,06 m/seg
Del Control A al Control B: 2,803 km/h ll 0,78 m/seg

Temps autoneutralització:5 minuts al Control A
Temps autoneutralització: 10 minuts al Control B

2



A.E. TALAIA

XXIV MARXA D'ORTENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ
(xxx¡x MARXA socrAL)

Comarques: Garaf-Alt Penedés 16 de marg de 1997

DEL CONTROL B AL CONTROL C

Situats de nou en el collet continuem per camí descendent entre el bosc, després
aquest camí es fa més planer i flanquejat de gatoses, retomba una mica cap a I'es-
querra seguint la fondalada. Passem pel costat d'una vella cisterna i seguidament deí-
xem a la dreta un antic mas deshabitat.

Passat el mas el camí retomba i va descendint. A la nostra dreta, al pta, conreu
d'arbres fruiters. Esquivem una cadena que barra el pas. De seguida desemboquem
en una pista que fa un revolt i la seguim paral'lels al fondo que ens queda a I'esquerra.

En un punt del camí podem admirar una bona panorámica del fondal i el meandre
que forma la riera. El camí descriu un marcat revolt i de sobte ens apareix la visió d'un
pintoresc caseriu dalt d'uns penyots al mig del pla. A uns quants metres passat el
revolt, deixarem el camí i trencarem a I'esquerra per un corriolet bastant pedregós i

flanquejat de cargos.

Anem a fer cap al revolt d'un camí més ample, que seguirem en la mateixa direcció
que portávem. Per I'esquerra se'ns ajunta un camí. Al cap d'un moment travessem la
riera amb grossos códols i tirem amunt per camí forga ample. Deixem enrere un camí
que va a uns camps.

Més endavant el camí fa un revolt i surt del bosc. Torna a aparéixer molt més a
prop davant nostre el gran caseriu que hem albirat abans. Passem pel costat d'una
vinya i camp de fruiters que ens queden a la dreta. Enllacem amb un camí pista i

continuem vorejant la vinya. A má dreta ens queda un pou. Ens anem acostant al nucli
de cases. A I'esquerra veiem un pal indicant el GR 92-3. Creuem un altre camí i enfi-
lem un senderó que s'apropa al caseriu i arribem finalment a dalt al pla enmig d'alguns
edificis deshabitats. Hem arribat al control C.

Del control B al Control C:3,986 km/h ll 1,11 m/seg

Equips senars: descans 25 minuts al Control C (esmorzar)
Equips parells: temps autoneutralització 5 minuts al Control C



A.E. TALAIA

XXIV MARXA D'ORIENTACIÓ PER DESCR¡PCIÓ
(xxxrx MARXA socrAL)

Comarques: Garraf-Alt Penedés 16 de marg de 1997

DEL CONTROL C AL CONTROL G

Continuem pel camí principal, un camí empedrat. Davant nostre una extensió de
camps de conreu i muntanyes no massa elevades. Més endavant el camí passa per
entremig de vinyes ifruiters. Al final de la vinya deixem el camí més marcat que se'n va
cap a I'esquerra i nosaltres girem a la dreta, seguint un camíde carro pujador i herbós
en el seu inici, després es fa pedregós i forga costerut.

Arribats al capdamunt, desemboquem en el revolt d'una pista ampla, que segui-
rem en sentit ascendent. Trobem un enforcall de camins; deixem la pista que se'n va
cap a la dreta i també un trencall de l'esquerra i continuem pel mig. Passem pel costat
d'un pal de senyalització del GR 92-3i gairebé immediatament deixem un altre trencall
a la dreta.

Més endavant deixarem un corriol davant nostre i el camí gira sobtadament cap a
la dreta, tot flanquejant el fondal que ara tenim a I'esquerra. El sender és a trams estret
i vorejat de gatoses.

Fem cap en una ampla pista i girem a I'esquerra. A la dreta deixem un trencall que
va a uns conreus. Estem a les envistes d'un cobert.

Passem a ran d'aquest cobert que ens queda a I'esquerra. Continuem per ample
camí. A la dreta podem veure, una mica enlairats, dos masos o corrals. A I'esquerra
tenim conreus de vinya i deixem alguns camins que s'hi endinsen. Més endavant, el
nostre camí, planer, travessa unes vinyes i més enllá passem pel costat d'un altre
cobert que ens queda a l'esquerra. Fem un revolt i travessem una riera. En un parell
d'arbres hi veiem senyals de GR.

Creuada la riera la pista bifurca i agafem el trencall esquerre, un pél baixador.
Tornem a creuar la mateixa riera, per segona vegada, per un tram encimentat i el camí
es fa pujador. Ens queda la riera a la dreta i una vinya allargassada a l'esquerra. El

camí és ara molt recte, ample i planer.

Tornem a creuar la riera (3a vegada) i el camís'eleva molt suaument. Deixem un
trencall de pista pujadora a la dreta. Tornem a deixar una altra pista a la dreta, aq.uesta
planera. Descendim una mica per creuar un altre cop la riera (4a) per un tram encimentat
i malmés. La pista retomba i puja cap a I'esquerra deixant un trencall al davant. Tornem
a baixar itravessar la riera (5a), que ara ens queda a l'esquerra.

Nou creuament de riera (per 6a vegada), ara ens queda a la dreta. La tornem a
travessar (7a). Passem per una zona de bonics arbogars entre altra vegetació abundo-
sa. Tornem a creuar la riera (8a) per un tram encimentat. El camí és una mica pujador.

Una poca estona després d'haver creuat la riera i en arribar al costat d'un grupet
de pins, deixem la pista, ampla i planera, per girar a la dreta per un corriol mig embos-
cat i baixador i de sól herbós;després passa per damunt d'uns rocallisos i baixa menys



sobtadament cap al fondal. De seguida anem a fer cap altra vegada a la pista que
enganxem cap a la dreta en sentit descendent. El fondet ens queda a la dreta.

Tornem a travessar la riera per 9a, 10a i 11a vegades. El camí continua planer.
Més endavant albirem a mig vessant de muntanya un mas. Creuem per 12a vegada la
riera, que ens queda ata a la dreta. A la vista dels darreres d'un mas en rulnes deixem
la pista i agafem un corriol a I'esquerra, herbós i pujador, que ens mena a l'antiga era
del mas i al davant de la seva fagana principal, al costat d'un bon exemplar de figuera.

Deixem aquest mas darrere nostre i continuem endavant pel camí principal. En
creuar un fondet ens queda un pou a I'esquerra. Passat aquest, el nostre camí, ample
i herbós, fa una giragonsa cap a la dreta. A I'esquerra, una mica elevat, veiem un altre
mas no tan antic com l'anterior. Deixem, també a l'esquerra, un trencall de pista que
se'n va amunt.

El nostre camíens va apropant a unes penyes que tenim al davant, molt boniques.
Després d'haver deixat un parell de trencalls a I'esquerra i bastant abans d'arribar a les
penyes esmentades, deixem I'ample camí per trencar a l'esquerra i seguir un corriol
flanquejat de cargos i una mica confús. De seguida tornem a sortir a la pista que
havíem deixat i creuem un altre cop la riera, per 13a vegada. A la dreta deixem un camí
que se'n va enrere. Tornem a travessar la riera (14a vegada), i bastant després la
travessem de nou (15a).

Passem per un sector on el camí s'ha eixamplat formant una petita placeta i de
seguida travessem altra vegada la riera (16a). Passem a prop d'una vinya que ens
queda a I'esquerra, de la qual ens separen uns esbarzers.

Desemboquem en una carretera asfaltada i la seguim en direcció a un gran case-
riu proper. Al cap d'uns metres deixem la carretera per pujar per camí mig encimentat
que porta a prop de la masia pairal. Hem arribat al control G.

Del control C al control D: 3,376 km/h ll 0,94 m/seg
Del control D al control E: 5,008 km/h ll 1,39 m/seg
Del control E al control F:4,623 km/h ll 1,28 m/seg
Del contro! F al control G:4,484 km/h ll 1,25 m/seg
Temps autoneutralització:5 minuts al control F

Equips senars: temps autoneutralització 5 minuts al control G
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A.E. TALAIA

XXIV MARXA D'ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ
(xxxrx MARXA soc¡AL)

Comarques: Garraf-Alt Penedés 16 de marg de 1997

(Cal remarcar als marxadors que els senyals de confirmació de l'itinerari de la
Marxa són una rodona amb un punt al mig, colors verd i vermell, i també que
durant el trajecte no trobaran cap font, excepte al nucli d'Olivella)

DEL CONTROL G (CAN SURTOL) AL CONTROL J

Sortim del Control per un camí baixador separant-nos així de la bonica fagana
lateral de la masia, amb arcades, i agafem la carretera, només alguns metres, per
tombar i resseguir la finca pel costat d'un magnífic marge de pedra festonejat de figue-
res de moro, atzavares i xiprers.

A la dreta veiem un bonic exemplar de pou i un abeurador per a animals. Ens
allunyem del caseriu i passem durant alguns metres per l'ampli llit d'una riera, plena de
códols. Deixem la riera i continuem per la dreta per camí pujador i pedregós, fins
arribar a una carretera asfaltada que creuem i passem així a l'altra banda entrant en un
bosquet de pins i alzines.

Deixem alguns trencalls i anem seguint el camí principal, ample i ascendent, paral.-
lels a la carretera que tenim a l'esquerra. El camí a trams planeja i és també a trams
encimentat. A la dreta, elevades, unes vinyes. Més amunt deixem un altre parell de
trencalls a la dreta.

Quan la nostra pista inicia un revolt molt marcat a la dreta, la deixem i seguim un
baixador ramader, a I'esquerra, entre pins, que va flanquejant pel fondo. Després d'una
sobtada baixada el sender es fa més ample i puja tot marcant alguna giragonsa. Pas-
sem paral'lels a una línia d'alta tensió, després ens n'apartem. El camí es fa una mica
costerut.

Al final de la pujada deixem un trencall a la dreta que se'n va cap a unes naus.
Nosaltres seguirem en la mateixa direcció que portávem tot carenejant. A la nostra
esquerra veiem un poblet i més separat el recinte del cementiri.

Si el dia és prou clar podem contemplar mentre carenegem una magnífica pano-
rámica. A I'esquerra sobresurt la retallada silueta de la serralada de Montserrat, a la
dreta i mirant enrere podem veure el Puig Montgrós, carregat d'antenes, Olérdola i

més llunyá el Montmell. Davant nostre, al darrere del cementiri, el Puig de la Mola.
Seguint per la carena deixem un camí herbós carreter a l'esquerra i més endavant un
trencall més marcat a la dreta, al costat d'una torre metál'lica.

Poc abans d'arribar a I'entrada del cementiri, agafem un camí paral'lel inferior
que remunta fins a una petita plaga tr¡angular, amb un pi al mig, i seguim la branca
de l'esquerra, que davalla, retombant el fondal, que ens queda a la nostra banda es-
querra.

El camí ha esdevingut herbós i malmés i comenga a baixar; més endavant trobem

6



algunes cases. Al final d'un curt tram encimentat i a la vista d'unes escaletes, a I'es-
querra, anem baixant els graons fins a sortir als darreres de la Casa de laVila i després
davant la seva fagana principal. Hem arribat al control J.

Del control G al control H:3,349 km/h llO,93 m/seg
Del control H al control l:4,157 km/h ll 1,15 m/seg
Del control I al control J: 4,330 km/h ll 1,20 m/seg
Temps autoneutralització: descans 5 minuts al Control H

Equips parells: descans 25 minuts al control J (esmorzar)
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lnsistim en fer.la.Maxa de la Talaia prop de
casa. La participació üilanovina de les darreres edi-
cions recomana no fugir de la rodalia i continuar fent
innovacions en l'organització i execució de la cursa.
Peró, ja ho vam comentar l'any passat: la proximitat
limita un $_elgp.bjectius básics de la maxa, que és el
de contemplar llocs de veritable atractiu paisatgístic.
No volem dir que els llocs que escollim no siguin
interessants -Santa Susagna n'és un exemple-,
peró tenien millor aspecte abans dels incendis. I avui,
endinsar-se en el massís del Garraf és veure munta-
nyes i més muntanyes amb poca vegetació -i de
poca algada- a causa de les cremades de fa uns
anys. Per altra banda, els paratges de les curses
celebrades a Ribes iels indretsd'enguanytenen molta
similitud, és a dir, que no se'ls pot titllar d'originalitat.

Tot preparant l'itinerari, les lleres de les rieres
aportaven una raresa que donava molta vida al
recorregut: totes canalitzaven un bon cabal d'aigua
que emplenava guals i pélags, tot fent el seu carac-
terístic mormoleig, brogit que potser no s'escoltará el
dia de realilzar la marxa, ja que les rieres garrafen-
ques poques vegades porten aigua i l'excepcional
temporada de pluges de qué hem gaudit, talvegada
ja s'haurá acabat. Tant de bo sigui possible encara
travessar els guals amb aigua!

Per cert, hem de recordar que la Marxa de la
Talaia no és inédita a Olivella. L'any 1966 s'hi va
celebrar la vuitena, que, sortint del poble i passant
precisament per Santa Susagna, va fer un recorre-
gut de gairebé 17 quilómetres per finalilzar a can
Suriol. Aleshores la participació fou de 24 parelles
de socis, que van emprar-hi 4 hores. Hi hagué pocs
equips, peró eren les beceroles de les marxes i

encara no hi venia gaire gent de fora. De mica en
mica es van anar gunyant adeptes, circumstáncia
que concedí viure els temps del "boom" d'aquesta
especialitat excursionista. Actualment aquesta acti-
vitat está en crisi i la nostra marxa va fent la viu-viu
mentre altres societats la van suprimint. És de desit-

jar que duri tot el que puguem, encara que ens
quedem sols.

Bé, aquesta segona edició a Olivella haurá evo-
cat a algú 

-només 
fa trenta-un anys!- qualque racó

per on havia passat. El Barret del Rector o l'encas-
tellada fortificació de Santa Susagna són inconfusi-
bles i no s'obliden fácilment. Felicitats als que tenen
la sort de fer la cursa d'enguany i ja la van fer
aleshores. Aquestfet demostra que encara estan en
forma, tot i el "si no fos».

Passem a donar unes pinzellades d'Olivella i dels
indrets escollits en aquesta singladura garrafenca. El
terme municipal d'Olivella és situat en el bell mig del
muntanyam cárstic del massís, estenent-se des de
vora Vallgrassa, a llevant, fins a tocar Viladellops i

Olérdola per la part de ponent; a migdia arriba a les
envistes de la Mediterránia i a tramuntana veu les
planes penedesenques d'Avinyonet i Olérdola. La meitat
oriental del municipi forma part del Parc Natural del
Garraf, espai protegit, original, diferent i únic a tot el
Principat, tenitori de relleus baixos i cims suaus que
contrasten amb barrancs profunds 

-els fondos-, de
vessants escarpats de pedra calcária, afavorits per a la
formació de coves, avencs, dolines i rasclers. Amb la
incorporació de I'antiga baronia de Jafra -que inclou
la Plana Novellr Olivella té una longitud mitjana de
1 0 km i una amplada de 3'6, amb una extensió de 38'76
km2, limitant amb Begues, Sitges, Ribes, Canyelles,
Olérdola, Avinyonet i Olesa de Bonesvalls. En elcens
de 1995, el municipi lenia767 habitants iactualment
está creixent molt de pressa. El poble és situat dalt d'un
turonet, alvoltant de l'església parroquial de Sant Pere
i Sant Feliu, que com veurem és successora d'un
primitiu temple románic proper a les restes del castell
Vell. El terme está format per un conjunt de masies, la
majoria deshabitades, i per sis urtanitzacions, a més
del poble de Jafra, fa temps abandonat. Des de fa unes
décades, Olivella acull un important nombre de perso-
nes que hi cerquen la segona residéncia, atreles pel
seu paratge recollidor i equilibrat, que a la vegada

permet disposar de molt a prop de
tots els beneficis turístics dels po-
bles del litoral.

La cursa d'aquest any trans-
corre a cavallde dues comarques
en un indret de característiques
similars a la resta del massís del
Garnaf, amb rieres seques de ti-
pus torrencial. La riera de Begues
--{ue neix en la dolina on és
situat aquest darrer poble- i la
riera dels Pelagons -que ho fa
a les muntanyes de l'Ordal-són
els eixos de la maxa, ja que es
camina riera amunt de la primera
ies torna riera avallde la segona.
Aquests cursos hidrológics s'unei-
xen a can Suriol per seguir en
direcció al litoral de Sitges pas-
sant tortuosament per terme deSant Pere i Sant Feliu del Castell Nou (1968). Foto: V. Carbonell.



Ribes. Tot i els incendis, resta forga
vegetació, peró básicament barga-
lló 

-margalló 
en altres contrades-,

coscó o garric, mata o llentiscle i

carg o cárritx, que són omnipre-
sents. Hem esmentat els noms
populars comarcals, poc divulgats
a la resta de l'ámbit catalá, peró
que a Olivella mateix existeixen
com a noms de lloc: mas Bargalló,
la serra dels Coscons, el puig de
Mata-rodona i la Cargosa. No ca-
len més comentaris.

La marxa descriu un cercle
que puja fins vora Oleseta i baixa
un xic més avalldel poble d'Olive-
lla. Aquest municipi és mil.lenari.
Un document de l'any 992 que fa
referéncia a Viladellops i a Ia seva
església, els situa a la Marca, junt
al Penedés, en terres d'Olérdola, d'Olivella i de la
Marítima 

-actual comarca del Garraf-, afrontant
amb els "termes de l'anomenat castrum Olivella".
El que queda d'aquest castell -i del primitiu nucli
habitat- és al capdamunt del puig Molí, ja que
sobre les runes de la fortificació el rector hi volgué
construir un molí de vent que mai no va funcionar. Ja
en parlarem. Del Castellot o CastellVell encara en
queden unes parets. En van dir "Vell" per haver-ne
algat un de "Nou" -documentat 

així I'any 1264-
al redós delqualva créixer l'actual poblat d'Olivella.
Tot i així, l'antiga església románica de Sant Pere ---ci-
tada per primera vegada l'any 1271-, propera al
vell castell, continuá essent la parróquia fins ben
entrat el segle XVll, mentre l'actual de Sant Pere i

Sant Feliu ja existia e|1429. La carta de població de
la nova Olivella és del reculat any 1 164, obligant els
beneficiaris del puig de Cabot a construir cases i

fortificar-lo en un termini de sis anys. Aquest és
l'origen del que després en van dir Castell Nou, ara
desaparegut. En el segle Xlll, el castell i el terme
d'Olivella van passar a ser propietat del priorat de la
Capella de les Onze Mil Verges de la Seu de
Barcelona (actual santa Llúcia) i el 1271 el bisbe
instituí un preverat a la "capella de castrum nos-
trum de Olivella", mencionant-se el degá Pere
d'Olivella, ascendenl de la nissaga de can Pau
Olivella i parent de Bernat d'OIivella, que fou
arquebisbe de Tarragon a (1271-1287) . La unió per-
pétua de l'església de Santa Maria de Jafra a la de
Sant Pere del castelldata de l'any 1432. La baronia
jafrenca encara tenia terme propi el 1790, peró el
1819 ja era annexionada a Olivella.

No pretenem fer més história del lloc, peró cal dir
que en el primer cens conegut de 1358 hi havia 21
focs o llars i que a la darreria del segle XV la
despoblació fou gairebé absoluta a causa de la forta
crisi económica, política i social que sofrí el Principat,
en part provocada per l'epidémia de la Pesta Negra.
Poca poc, després detempsdifícils, Olivella ressorgí
mentre les masies es tornaven a obrir. A partir
d'aleshores 

-segle 
XVI-, el municipi va viure épo-

Pou amb sínia de can Duran (1997). Foto: V. Carbonell.

ques de més o menys prosperitat, assolint un mínim
poblacional el 1975 amb 75 persones. Ja hem dit
que l'any 1995 es van censar 767 habitants, amb
un creixement dels més elevats de Catalunya. El
poble s'ha modernitzat i les urbanitzacions s'han
legalitzat. El reviscolament d'un lloc que fa unes
décades era prácticament solitari ha estat un fet.
Que aquest nou despertar d'Olivella sigui per molts
anys!

La marxa ha comengat a la plaga Major, en
direcció a l'església, que s'ha deixat a la dreta en
baixar per les escales que porten a la ronda Sud.
S'ha creuat l'aparcament i s'ha seguit pel camí que
passa per damunt del pou de I'Alzina. L'antic camí
s'adrega a la plana. Nosaltres n'hem agafat un de
pujador a l'esquerre que es trobava amb un de
carener herbós, atapeit de carg, descendent per
bosc fins a la carretera. Allí, un corriol ens ha portat
a l'antic camí de Ribes a Olivella per can Suriol,
viarany que hem deixat per traspassar la riera de
Begues a les envistes de can Duran, vorejant la
caseta d'un pou.

Can Duran, antiga propietat dels Pau Olivella,
era coneguda per mas Guinart (1681-1711), peró
des del segle passat es coneix pel cognom del
masover. Els Duran eren un llinatge olivellenc del
segle XIV que en elXVlllvan anara viure en aquesta
masia. Ja l'any 1830 la casa es documenta per casa
Duran, família que hi restá fins els anys quaranta del
segle present. El cognom també doná nom a la
«peña de cal Duran" (1 848) i ¿l «pou de cal Duran"
(1847), centenária deu d'aigua viva a la qual els
amos de can Pau Olivella hi van instal.lar una sínia
després de la guerra, encara avuivisible. La penya
de can Duran 

-veina de les penyes del Navá- en
el segle XV era anomenada «penla d'en Cabot". En
el centre de la paret es veu la cova d'en Duran,
penjada a uns 50 m del llit de la riera, amb una
entrada que té 3,75 m d'algada, 3 m d'amplada i

6'75 m de galeria inclinada. Es tracta d'una sorgéncia



Can Muntaner, faqana principal ( 1977). Foto: V. Carbonell.

morta ¡fossilitzada. En les penyes del Navá també hi
ha unes coves, la del Navá i la de la Figuera, situades
al peu de la paret, cap d'elles amb troballes arqueo-
lógiques.

Val a dir que a can Duran hi viu l'actual alcalde
d'Olivella. Els amos continuen essent els de can Pau
Olivella.

Hem deixat la masia a la nostra esquerra per
caminar entre la vinya i la riera, fins aconseguir les
ruines del pou de can Duran. Enfront de la sínia hem
baixat a la riera per entrar en els Pivens, bosc que va
plantar la senyora Marcel.la, ávia del propietari de
can Suriol. Travessada aquesta bonica bosquina,
s'haseguit un tros de camídel Navá a can Muntaner,
des d'on es podia observar la cova d'en Duran en la
penya del mateix nom.

Can Muntaner antigament era conegut per mas

i arriben dalt la carena
de sobre el Navá, a les
envistes dels Pelagons.
La casa ha donat nom a
la cova de can Munta-
ner, situada riera amunt
de la masia.

S'ha escollit fer dre-
cera pel darlere la pa-
llissa i de la gasa, es-
curgament que no ens
ha deixat veure la faqa-
na del mas i fer-li una
fotograf ia. L'atall rascler
ens ha condult al ca-
mí d'Olivella a Santa
Susagna, prop d'on co-
menga el Parc Natural
del Garraf . Des d'aquest
vell camí romá -quede Cubelles anava a Olesa de Bonesvalls- es pot

contemplar l'esmentada cova de can Muntaner, tam-
bé coneguda per l'Espluga, grandiosa cavitat natural
dintre de la qual s'hi encabien més d'un ramat de
bestiar, ja que la seva entrada té una altura de 8,75 m,
una amplada de 19 i un recorregut de 21. Segons els
entesos, la cova deu el seu origen a l'erosió i corrosió
de les aigües de la mateixa riera, quan el seu nivell
passava per l'entrada, desgastant i soscavant les
parets de la roca pels seus punts més tous. L'Espluga
surt documentada l'any 1 429 i donava nom a les terres
del seu entorn.

Passat l'indret s'ha deixat el camí d'Olesa pel
que entra en el fondal de la Servera, que baixa dels
contraforts de la Mola i que agafa el nom d'una gran
servera que hi havia vora la barraca del Borregaire,
arbre que s'esmenta en un inventari de terres de can
Martí, I'any 1889. Ascendint pel llit del torrent s'ate-
nyia el Barret del Rector.

Doménech (1 681 -1 822). Derruit
i rehabilitat pels Puig de l'actual
can Camps, el van vendre als
Muntaner l'any 1686, que a la
vegada elvan vendre als Falg de
Sitges el 1733, quedant per uns
anys els Muntaner de masovers,
f ins que foren substituits pels Pas-
qual, que hi visqueren fins ben
entrat el segle XX. De l'any 1820
es troba un document que diu

"Manso Doménech, hoy Monta-
¡s¡", p€rÓ un parell d'anys des-
prés es discutia la divisió entre el
«manso llamado Doménech i la
Masia del Curato" (per masia del
Rector). Des d'aleshores ja s'ha
perdut elprimitiu nom. Can Mun-
taner va passar a la fam ília Camps
de can Suriol a la darreria del
segle passat. Les seves propie-
tats depassen la riera de Begues El Barret del Rector (1978). Foto: V. Carbonell.



El Barret del Rector són
quatre grans pedres agrupa-
des col.locades sobre d'un
rocallís, d'on s'exclou la pos-
sibilitat de formació natural.
Els investigadors han exposat
les seves opinions, peró la
majoria creu que el Barret tant
pot representar un monument
megalític com una fita de pro-
pietat o jurisdicció. Sigui el que
sigui, és un dels monuments
més enigmátics de la comar-
ca. La primera notícia docu-
mentada d'aquesta antigalla
és de l'any 1820: "lo barret del
Rectó". Des d'aleshores, to-
tes les referéncies elvinculen
a un límit de propietat. Hi ha
qui diu que la pedra que falta
al damunt és la que resta un
xic apartada, a la banda de
migdia.

Hem deixat aquesta "in-
certesa megalítica" pujant pel
camí de la masia del Rector,
primitiu recorregut missader
mentre fou parroquial l'esglé-
sia de Sant Pere, caminal ac-
tualment mig perdut per la
vegetació de carceres, que va
pujant per la fondalada del
Rector fins retombar dalt de
tot ran d'una marjada de Ia
masia, a les envistes del
Castellvell, aconseguint el
collet per permet accedir a l'es-
glésia Vella de Sant Pere i a
les runes de la fortificació. Des
del cim es podia admirar tota
la rodalia fins a les Gunyoles i

les muntanyes del massís. I

en dies clars es contempla
Montserrat ifins itot la nevada
serra del Cadí.

La masia del Rector o
simplement la Masia són les
rulnes d'una casa contraforta-
da abandonada els anys qua-
ranta, seu de la rectoria d'Oli-
vella fins que fou traslladada
(vers 1815) al costat de I'es-
glésia del poble. Primitivament
denominada "palacium epis-
copale" (1 302) i també u l'Aba-
dia", ? partir del segle XVlll
passá a tenir masoveria fins la
seva extinció. En elfondo del
Rector existeix la font del ma-
teix nom, en la qual hi havia
una pica cilíndrica que proba-
blement era la pica baptismal

Masía del Rector (1966). Foto: V. Carbonell.

Sant Pere del Castell (1997). Foto: B. Forgas.

Molí del Castell Vell (1966). Foto: V. Carbonell.



de I'església románica de Sant Pere del castell,
distant solament uns 300 m en línia recta del seu
emplagament actual.

Aquesta font és situada a la dreta del camí de
pujada a la masia, prop d'un llorer que hi ha tocant un
marge, lloc al qual es pot arribar per mitjá d'un corriol
esborradís. No havent-hi la pica, l'aigua queda ento-
llada per la feixa erma, essent inútil abeurar sense
recipient.

L'església Vella de Sant Pere va ser donomi-
nada així en el moment que s'algá la nova del poble
actual, vers el segle XV. Sant Pere és un edifici
románic d'una sola nau amb absis semicircular llis i

porta a la fagana de migdia. La volta de canó de la
coberta fa més d'un segle que es va ensorrar. L'es-
glésia existia l'any 1271 en instituir-se el preverat i

fou parroquial fins l'any 1625, tot i que com a «vella»
ja s'esmenta el '1429. Es té constáncia que era
derruida l'any 1889. En el seu interior encara hi vam
veure un altar de pedra (anys 1960), avui aixecat per
algun buscador de tresors. En altre temps també hi
hagué sepultures, entre les quals calcitar la que elegí
Guillem Messeguer l'any 1358.

El Castellvell d'Olivella, després denominat
Castellot i més recentment "Molinsf», v? s€r «Véll»

en construir-se el castell Nou en el puig Cabot, a
partirde l'any 1 164. Aquest "¡su" j¿surtdocumentat
e|1264. Com hem dit al principi, elcastelltermenat
d'Olivella existia l'any 992. En el segle Xll era una
possessió dels Oluja, emparentats amb els Cervelló,
senyors d'Olesa de Bonesvalls, i el 1216 fou cedit
pels Ferran del terme d'Olérdola al fill Berenguer
d'Olivella. Després, el 1236, Olivella era de Galceran
de Timor, de la família dels Queralt i dels Oluja.
Posteriorment, descobrim els lligams amb el priorat
de la Seu barcelonina i fins i tot la seva jurisdicció es
veu discutida en un plet entre el bisbe i el prior (1294).
Des d'aleshores, el terme d'Olivella va pertányer al
Cabilde de la catedralfins al segle XVlll.

En el cim delturó on hi havia elcastells'hitroba,
d'una banda, un molí de vent inacabat que impossi-
bilita saber si en el mateix lloc hi hagué una torre
circular. D'altra banda, en canvi, és molt més antic un
recinte ampli que té forma trapezoidal i ocupa bona
part del planell cimal. Els murs tenen entre els 16 cm
de la part de migdia fins els 26 cm del murde ponent.
Les restes de llevant i ponent són les més conserva-
des i assoleixen els 2 m d'algada. Aquestes parets de
pedra poc treballada -tal vegada amb algun tros
d'"opus spicatum"- poden ser del segle Xl.

El molí és relativament recent. El rector Pla
(1815-1842) va demanar "edificar un molí de vent"
I'any 1833. Una vegada concedit el permís, el devia
tenir tal com el veiem quan es va morir. Els traginers
que portaven les moles pels camins de les Gunyoles,
en assabentar-se de la defunció van abandonar-les
vora Santa Susagna. El 1966 encara hi eren, peró
actualment han desaparegut. Será que fan servei en
un lloc més adequat que el puig Molí?

Una vegada hem vist I'església i el que queda
del castell, s'ha retornat al collet que fa de divisória
d'aigües entre la masia del Rector i les terres del mas
Vendrell, casa que deixem a la dreta tot caminant pel
costat d'una cisterna.

El mas Vendrell és del terme municipal
d'Avinyonet, en el sector de I'antiga quadra de Santa
Susagna, peró encara avui parróquia d'Olivella. Do-
cumentat des de 1618, el mas Vendrell en tot temps
fou masoveria de can Pau Olivella, fins que quedá
deshabitada fa uns anys. La seva cabalosa font ha
representat el seu millor mitjá de vida, ja que ha
permés tenir-hi horts i extenses plantacions de frui-
ters. La dou del mas Vendrell i la de la masia del
Rector foren sens dubte les que subministraven la
major pañ de l'aigua necessária als habitants del
primitiu nuclidel castelld'Olivella, tot ique disposa-
ven d'una altra en elfondal de les Vinyes, a ponent
del Castellot.

Passat el mas Vendrell es pot veu-
re el canyissar que hi ha a l'entorn de la
font i de la bassa, enguany plena a
vessar. Circulant pel costat d'una repo-
blació de fruiters, es tornava al camí de
Santa Susagna, camí ral a partir
d'aquest tram abandonat per falta d'ús,
després d'haver estat fressat durant
centúries, com ho indiquen les roderes
dels carros que hi passaven. Des d'un
revolt d'aquest antic camí es veu el
meandre de Trenca Portells rodejant
el Bosc Rodó, al qual només s'hi pot
accedir per un estret que no passa dels
50 m d'amplada.

El camí carreter baixa a la riera
retombant pel bosc. Hem fet drecera
grácies a un corriol baixador ple de
cargos que ens ha portat fins a un
cotxe esgavellat, tal vegada el darrerMas Vendrell (1966). Foto: V. Carbonell.



veh¡cle motor¡tzat de quatre rodes que hi va passar.
Arribats al gual, el camí seguia vers Santa Susagna
aconseguint abans la cruilla del que ve de les Gunyo-
les i Olesa, tot passant després a frec d'un profund
pou i d'una pica de pedra picada. S'ha pujat al poblet
per un sender serpentejador que va a parar a la
placeta de l'entrada.

Qui no ha vist mai Santa Susagna queda merave-
llat d'aquest penyal roquer de 338 m que acollí un casal
fortificat que domina la plaha situada al bell mig del
massís garrafenc. Actualment abandonat, del caseriu
destaca la preséncia de l'obligada torre de la quadra, el
«castell" en el parlar dels seus fins fa poc habitants i en
alguns documents tardans. Santa Susagna, oblidada
per la GEC i per gairebé tothom, és el centre d'una
demarcació triangular, en forma de falca, que quan
Avinyonet era terme d'Olérdola pertanyia alterme del
castell d'Olivella (1056). Santa Susagna, enclau entre
Olivella i Olesa, sigui pel que sigui, va obtenir jurisdicció
própia dintre delterme delcastellolivellenc. En elsegle
Xll la quadra era del senyor Ramon de Ribes, el quai,
l'any 1158 ijuntamentamb laseva mullerSibil.la, vafer
donació a Berenguerd'Avinyó flsl «pedium de Sancta
Susanna", en el terme del castell d'Olérdola i parróquia
de Sant Pere d'Avinyó, amb l'obligació de fer-hi una
fortalesa icases. Ací es constata elcanvi de vinculació
castellera i aixó explica perqué el castell d'Olivella restá
a la mateixa ratlladelnou límit, situacióanómalaentota
fortificació, normalment centrada en un territori més o
menys proporcionat. La dependéncia dels Avinyó vers
els Ribes fou contínua al llarg dels segles i el 1332
Guillem d'Avinyó prestava homenatge alcavaller Ber-
nat G uillem de Ribes. Més tard, Constanga d'Avinyó es
casá amb Bernat d'Olivella, i el 1371 Berenguer de
Ribes no volia investir-lo perqué no era cavaller, arri-
bant a un acord que transformá la infeudació en un
establiment de pagesia. Un dels darrers Ribes l'any
1389 va vendre Santa Susagna al bisbat, peró els
Avinyó seguiren de castlans. Així, el 1484 els vila-
franquins obteniren el privilegi de llenyar en la
quadra, aleshores senyoriu de
Pere Ramon d'Avinyó, habi-
tant en les Gunyoles. Ultra aixó,
de principis delsegle XV exis-
teixen relacions entre el bisbe
iGuillem d'Olivella, tutorde les
filles d'Asbert d'Olivella i nétes
de Bernat d'Olivella.

Ja en el segle XVll, Fran-
cesc Perpinyá, pagés habitant
en «lo castellde Santa Susag-
na», comprá el dit castell i Ia
quadra -en terme del castell
d'Avinyó- a mossén Mas pre-
vere rectorde les Gunyoles, que
ho tenia del seu oncle Benet
Mas, també rector, que ho havia
adquirit per donació de Cons-
tanga, filla iherevadeJoan Gila-
bert i d'Avinyó. En la compra
(1618), es donen les afronta-

cions de la quadra 
-que incloien el mas Vendrell-

lim itant amb " les terres de l'església de ]a Mh dOlive-
ll¿», és a dir, els límits actuals.

En un acte de fundació d'un aniversari per
l'ánima de Francesc Perpinyá (1719), pagés oseñor
del castell de santa susanna", a favor de .la
Rectoria de la lglésia parroquialde Olivella", consta
la signatura de Josep Marcé «pagés de dit castell".

En una visita efectuada els anys seixanta vam
examinar una biga de l'edifici-no sabem si era la

"presó"- en la qual es llegia: "El año 1897 queido
un rayo en este castillo".

Santa Susagna, avui solitária i abandonada, fou
poblat des d'época ibero-romana, com ho demostren
restes de teules i d'ámfores. Tres pous d'aiguaviva
donaven seguretat als veins i un trull d'olievidencia-
va un cultiu intensiu d'oliveres.

I per qué el nom de Santa Susagna? Doncs
perqué s'anava a missa en una capella dedicada a
aquesta santa, avui ruines de murs románics, situa-
des ran delcamí de can Mitjans. En el lloc s'han trobat
teules romanes i una pedra amb una inscripció.

Potser hem parlat massa d'aquest indret tan
pintoresc, peró creiem que s'ho mereixia. Aquestes
línies han estat un record delseu passat.

En deixar el lloc de Santa Susagna hem continu-
at vers el nord per camí fressat que passa per vinyes
i fruiters, itinerari que es deixava per cercar un
caminoi a la dreta que no és més que una rasa
pujadora farcida de carceres, drecera que ens estal-
viava un bon tros de camí, que es recuperava dalt la
serra per seguir-lo fins vora la carena, d'on s'albiren
perfectament els camps de conreu de la plana de
Santa Susagna. Al capdamunt, s'ha deixat la pista
per agafar un corriol frontal marcat de Gran Recorre-

Santa Susagna (1997). Foto: B. Forgas.



molt antic del paratge. Uns 500
metres més avall hi trobem les
masies dels Pelagons.

Els Pelagons de Baix i els
de Daltvénen denominades per la
riera que passa pelseu costat, que
a la vegada agafa el nom dels
petits pélags que es formen en el
seu llit, també coneguda per riera
d'Ordal des de fa molts anys
(1549), peró també per riera dels
Abeuradors (1672) i encara més
recentment per riera dels Gódols
per la gent que viu en la part alta
del seu curs. A més, existeix el
fondo dels Pelagons, fondalada
que desguassa a la mateixa riera i

que fa de partió de les propietats de les dues masies
i de límit de terme municipal. El nom de Pelagons es
troba en un document de l'any 1429 en una afrontació
de terres. La masia més antiga és la de Baix, actual-
ment en ruines. La de Dalt és del segle XlX. La primera
disposava de forn de pa i delvell pou situat al peu del
camí. Ambdues cases sempre foren masoveries, la
primeravinculada a les Gunyoles ilasegona propietat
de can Suriol d'Olivella.

S'han deixat les masies dels Pelagons passant
pel costat del pou comunal situat en el centre del
fondo dels Pelagons, també conegut per de la font
de Simó. Més avall s'ha fet drecera enfront de la
Roca o Penya Lledó, roquisser encinglerat situat en
el costat dret de la riera, abundosament citat des del

Roca Lledó (1973). Foto: V. Carbonell.

Els Pelagons de Baix (1997). Foto: A. Sagana.

gut, que planejaobrintcamíentre punxoses i empipa-
dores gatoses (argelagues), baixant després a mig-
dia de can Nicolau, desembocant en el camíde les
Gunyoles.

Seguint l'esmentat camí en sentit descendent es
passava pel costat d'un cobeñ i per sota el Corra!
Nou i el Maset d'en Ferret, aquest darrer d'aspecte
més antic, del qual es tenen dades de quan era
habitat per Pau Ferret, l'any 161 1 . La fondalada que
seguíem era plantada de vinya per collir a máquina,
passava per un segon cobert i acabava a la riera dels
Pelagons. En aquest indret, elgualque hem utilitzat,
denominat la Passada, dóna nom a la zona des de fa
molts anys. És així que per la gent de les Gunyoles

-lloc relativament proper passant per l'ermita de
Santa Magdalena- aquesta part de la riera era
coneguda per riera de !a Passada, documentada
l'any 1 537. En el paratge, normalment torna a ressor-
gir l'aigua de la llera de la riera, amagada pels códols
del seu llit.

Creuada aquesta riera, a l'altra banda hi ha una
cruilla de camins. El GR segueix cap a les Gunyoles i

l'altre continua riera amunt vers can Ráfols dels Caus.
Nosaltres hem escollit el que davalla, cam í carreter que
permet camadejar fácilment, peró llarg de recorregut,
traspassant rnantes vegades el llit de la riera, a la
vegada que podem observar una populosa població de
roures, ullastres, veritables boscos d'arbog i algunes
penyes ro@ses, que fan més delectable la monotonia
de la pista. Aquesta variada vegetació, alguna drecera
i el paisatge, són els al.licients d'aquesta tornada, ben
diferent de quan hi ha o no hi ha aigua a la riera.

En un lloc determinat, a la dreta hi ha un sender
que porta al pélag ia les coves de !'Artiga. El primer
és una bassa de notables proporcions en el llit de la
riera, en forma de S. Les coves són erosions que han
estat excavades i han donat materials eneolítics. No
són les úniques troballes arqueológiques de l'indret.
Més avall, damunt un meandre de la riera, a uns vint
metres del llit, es va descobrir la cova-avenc dels
Pelagons, de 9 m de fondária i uns 23 de recorregut,
la qual va donar materials d'ossos, fusaioles, cerámi-
ca ibérica ienterraments, evidenciant un poblament



segle XVll en documents de pro-
pietat, comengant amb el tracta-
ment de «roca» i acabant en el
segle passat anomenant-la « penya»
per la seva configuració espadada.
El camí fitat continua riera avall tra-
vessant altres guals, algun d'ells dig-
ne de menció, sobretot quan el rierol
porta aigua. Una vegada esquivada
l'entrada del camí, s'arriba a la
carretera i uns metres més enllá
s'entra a can Suriol, passant pel
davant d'un vell pou i de centená-
ries oliveres. En el centre del ca-
seriu també tenen un altre pou, en
elqualconserven una pica. Tros-
sos de mola icorrons de batre són
presents recordant les feixugues
feines de la pagesia propassada.

Can Suriol és un dels case-
rius més grans del terme d'Olivella, tot un símbol de
la prosperitat pagesa de décades passades. El lloc
consta de set cases centrades en la masia pairal,
conjunt posat damunt d'una monolítica roca erosio-
nada per la riera de Begues i que doná nom a la
primitiva masia: mas de !a Roca. Can Suriol, situat al
peu de l'antiQ camí d'Olivella a Vilafranca, junt a
l'aiguabarreig de l'esmentada riera de Begues amb
la dels Pelagons, fa uns 150 anys encara era conegut
pel seu primitiu nom i quan ja comengava a ser
denominat per «casa Suriol" s'havia de matisar:

"Rosa Raventós de la Roca, dit Suriol" (1823), ja
que dels Suriolfeia molts anys que no se'n parlava,
concretament des que van vendre les seves propie-
tats als Raventós de Liona, el 1678. De la masia es
tenen dades des de l'any 1334, quan era un honor de
Pere Urgell de !a Rocha, fill d'un Jaume Urgell
documentat el 1283. El 1369, la filla de Pere era
casada amb Bartomeu Mas de ga Roca i després hi
van viure els Mas (segle XV), tal com es llegeix a
l'establiment d'Antoni Seriol l'any 1549: "in loco
vocato la roqua", antiga propietat de Pere Urgell i

després Francesc Mas, tot i que d'en Seriol se'n
tenen referéncies en el fogatge de 1497, amb la
grafia uFeriol". El 1659, Ramon Soriolvavendre una
terra del "Manso Soriol, abans dit Io Mas de la
Roca, i vint anys després vengué tota la propietat.
Els Raventós van unir el mas de la Roca amb el mas
d'Aliona o Liona, essent una de les famílies més
riques d'Olivella, nissaga que doná personatges de
relleu des de regidors fins a batlles. Eldarrer Raven-
tós morí l'any 1914, succeint-lo els Albareda i aquests
els Camps de l'actualitat. L'edifici principal de can
Suriol és del segle XVlll i consta de planta baixa, pis
i golfes. Cal remarcar la galeria que té adossada a la
fagana lateral, formada perdues galeries superposa-
des de deu arcs de mig punt cadascuna.

De can Suriol hem sortit pelcamívelld'Olivella,
marxant per sota unes enormes figueres de moro i

d'atzavares, seguint ran d'altres seculars olíveres i

dtun antiquíssim pou, on s'hi veu un abeurador de

Can Suriol (1970). Foto: V. Carbonell.

pedra pel servei del bestiar. El camí raltravessa la
riera, peró nosaltres el deixávem percreuar la carre-
tera i enfilar el camí del Pou de la Vinya, trajecte que
passa per un bonic bosquet i que s'adrega a llevant
tot pujant suaument amb sól de graveta, mentre
s'entrellucava el conegut puig Molí i la muntanya de
la Mola. En un revolt s'ha deixat la pista per baixar a
un fondet on un corriol s'enfilava per una carena,
restes d'una antiga carrerada que hi havia entre les
terres del citat Pou de la Vinya i el fondo de les
Basses, espai encara avui conreat que recorda
l'existéncia d'una masia desapareguda, la qual se
servia de l'aigua de les Fontetes. Situats dalt la
serra, s'albirava una formosa visió d'Olivella i la seva
rodalia, des d'Olérdola a les muntanyes de l'Ordal.
Tot carenejant, a la part dreta podíem observar la
masia del Raurell de més de set-cents anys d'anti-
guitat, ja que surt documentada el 1283. És llastimós
l'aspecte que ofereix aquesta part del municipi olive-
llenc a causa dels incendis forestals. La banda
esquerra del camí fou cremada l'any 1982 i la part
dreta va ésser recremada el 1994. Abans, el bosc no
deixava veure els encontorns, avui no existeix res
que impedeixi guaitar el panorama. Passada la crui-
lla del Raurell, ens situávem davant el cementiri,
fossar nou que fou construit poc després de la
Guerra del Francés, a principis del segle passat.
seguíem més a llevant per un carrerany que travessa
la fondalada que baixa fins al poble, retombant-lo
després pel camí de Palt amb una magnífica pers-
pectiva del nucli d'Olivella. Pocs metres enllá es
descendia pel camí del Freginal, ja en zona pobla-
da, per finalilzar la marxa davant de l'Ajuntament, en
una raconada ocupada per una munió de magnífics
bargallons. La Casa de la Vila fou construida I'any
1991 . L'edifici i el seu entorn van millorar molt aques-
ta part del comú, a la vegada que resolgué una
mancanga que feia temps requeria el municipi.

Hem conclós la maxa d'enguany en aquest bell
racó del Garraf. Esperem que I'itinerari hagi estat
amé i plaent als participants i que aquest relat



complementi la informació que desitjava el maxador
én llegir la descripció de la cursa. Mercés a tots,
organitzadors i concorrents. Com sempre, esperem
la vostra preséncia en l'edició de l'any vinent.

Viceng Carbonell i Virella
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Controls Sortida: Olivella

Control D Poxo I
Control E Riera
Control F Els Pelagons de Baix
Control G Can Suriol
Control H carena del Pou de la Vinya
Control I Cementiri Olivella
Control J Olivella (esmorzar)

Control Arribada a Olivella
Control Arribada a Can Suriol
Controlde Pas I corrio! drecera a la carretera Tina Moya
Control de Pas 2 església St.Pere
Control de Pas 3 Trenca Portells

Control de Pas 6 dipósit aigua Olivella
Equips que obriren marxa:

Equip escombra:
Equip informátic:
Sistema de megafonia:
Itinerari:
Descripció itinerari:
Relat complementari:
Mapa:
Repartlment controls:
Horaris:
Trofeus:
Material divers:

les següents firmes comercials
que donaren suport a la nostra ac-
tivitat:

INTERSPORT OLARIA
KODAK EXPRESS (Fotos Pujadas)
VIDRES VILANOVA.ROURE
C]CLES ITURAT
CELESTINO PRIETO
XARCUTEBIA HOSICH
AKO ELECTBÓNICA
VIELCO
SUMCO
coPrsTERh'nnuoru FALco
RELLOTGERIA ORTIZ
HERBOI-ARI IESPIGOE'N.'

QUADRE ORGANITZATIU

S. Butí, M.C. Barceló, N. Salvadó
A. Sagarra, V. Castro
M. Massó, J. Elias, R. Grifoll, J. Soler
J.M. Sánchez, P. Pérez, M. Montoliu, P. Albet
Ll. Daviu, C. Borrego, J. Santacana, H. Segarra, A. Usieto,
M. Aragonés, F. Ferrer, J. Mestres
J. Guinovart, A. Callejón
A. Castelló, M.T. Sabriá, M. Pámies
J. Toledano, M. Vidal, M.J. Escuer
X. Capdet, Ll. Fargas, D. Lacasa, R. Farriol, O. ¡ M. Forgas, F. Guindal
R. Falcó, R. Gómez ifilla
A. Ordovás, M. Miquel, T. Fuster
R. López, D. Garcia, J. Torras, P. Sánchez, V. Carbonell, R. Raventós,
G. Capdet.
S. Butí, M.C. Barceló, A. Sagarra, V. Castro
El mateix equip delcontrol G

Control A
Control B
Control C

Can Suriol
Barret Rector
Collet St. Pere
Santa Susagna (smozar)

Control de Pas 4 drecera revolt pista riera Damiá Pérez iSusagna Guimerá
Control de Pas 5 drecera Pelagons de Baix Xavier Galisteo

Jordi Forgas iSónia Dallá
Cristófol Soler i Pilar Porras

Salvador Artigas i Pilar Elias
Josep Blanes, Blanca Forgas, Neus Solé, Josep Carbonell, Vi§
Florenciano
Jani Ferrer, Pilar Bertran, Joan Mañé, Montse Porcar
NatiSalvadó, Ramon Casas, Salvador Butí
Josep Blanes
Lluís Daviu, Toni Sagarra, Jani Ferrer
Blanca Forgas
Vicenq Carbonell
AntoniSagarra
Jani Ferrer
AntoniSagarra
ManelVidal
Pilar Bertran

amb el suport de:

'laCaixd
CAIXA TY§XALVE I PEt.¡s¡Oh§

r. r ,i, ' :* :,.r '. _

:,' : ::.i., t dg4&.¡',1feil:,i
i, com sempre, la col.lalúracié
especial cle "tA 6¡¡¡ffi&tú
i l'Aiuntament d'Olivella
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A.E. TALAIA
)OOO( Mama Social d' Orientació i Regularitat pe Descripció

)OilV Mama Intersocial 16 de Marg de 1997

RESULTATS DE LA 39A MARXA D'ORIENTACÉ PEN OESCRIPC¡Ó
16 DE itARg DE 1e97

S(rcNLTALA¡A

EOUIP Entitat Punts

Lbreng Fuster
Jodi Mor¡ioliu
Manel Montoliu
Josep Carubla
Noemí Prat
Joan Martí
Franc Alcaraz
Ellseu Olha
lsftlrc Llobet
Xavier l,loés

Jcep M. Casas
Ar4e¡s Par¿s
Art¡r Mor¡taner
Josep Planas
Sebasüá Jodar
AssumpE Baig
Marcd{íFener
Rlurd Saba¡é
J@n Ha\rentós
Marcelina Sinpn
Joan Siui[
CalesGonález
BogerVbntca
Oriol Ventosa
GarmeGonález
AgN¡stí Pocf¡
F¡na Fusbr
Anna M- Lbsa

Mai:a Lladó

hreArii(¡Bs
Magda\faq¡er
Jord¡ Mmcño
FrancescMontaner ilontseratFenet

1

2
3
4
5

florsal

103

97
13Íl

6
105

Móni:a Roüra Talaia 11

Olga Sans Tálaia 14
Soledat Pasqr¡al Talaia 19
Fer¡an Salbras Talaia l9
EncamacióTones Talaia 19
Mi$relAharaz Tah¡a n
M. Carrre OlUa Tahi¿r ZJ
Aleiardro Caocin Talah 26
LoudesSahr«hr Tahh 27
CarbcoÍEz Tahia N
AlfrBd Cortreras Talaia N
MorüsenatSendla Tah¡a n
Roser Muela lialaia 29
Gemma Garcia Talaia 30
Pere Cororninas Talaia 30
Uargadda Patema Tah¡a Q.
Miq¡e{ Sánctrez Talarkr e
Monüse Florencieup Tahi,a &t
ilontse Catüone[ Tahia St
Antoni Penr¡a Tah¡a g
Ton¡ Senso Tala¡a 35
C¡islina F¡eire Tahh 36
Mireia Ventosa Tahh 38
Joan Rodrlguez Talah 38
Pere Fernández Tala¡a 38
Arrrel-l¡ Camioer Talah 38
JaumeVilamalor Tahh il)

Conce Re¡xrc
CamE tlemárxhz

Tahia 10

Tabh 41

Talah 41

Tahia
Tahh
Tah¡a
Tah¡El

N -,. ,- 112 PauCorella Jrrcep¡Cse[a rahia" 39

6 135
741
I 113
9&t

10 ,lO

11 52
12 124
13 10

14m
15 14
16 122.

17 125

18 95
19 96
2012
21 56
2. 79
Tt 11

24 18
§91
xi 121
27 9¡l
2a90
g) 106
31 115
p, 89

u 107

35 12

362
g7 47
38 71

39 51

& 111

41 I
42 "Ut43 '-88
4S

Magda Noés
lsabel Orúz
Ank Jodar
lsabel Henercs
lsilre Pocf¡

Jordi \rEal
EfsabetMLñoz
Gasimir l¡lassana
AbidaGuineá
clf$ha Perera
&üft¡aForgas
Ramon iláff '
Rar¡onAho
Jaufr¡e Bafr¡s
Sahradorttó#"
nngdArqo

Tahh ¡18

Talaia I
-Tahh ¡[9

" Talah 50
Tah¡¡¡ ' 5()

MónieMilá Talah 42

ttlontse Pascual
Rcal¡a Fer¡ández
GuilbmCastanyer
AnSelsV¡ñals
Anna Pocft
Nq¡s i,larií
tr¡rdesL@z
l{er¡sQ¡a&as
F¡mBdg Tah¡¿r 5l
U.Teresa Durari Talah g
FereFerrer Tahh SI
ilarb Plarms Tahia 5¡t
¡grrasiAbo Tahh 54
iland Ballús Tahh 5¡t
Ahuosa Talah :r::: i55-

God Ganocfio Tahh 56

,[t
4
M
¿16

¿t5

31

102
86

1f8

45
46
17
I
¿09



A.E. TALAIA

Ramon Camacho
M. Uuisa Coloma
Bh¡ Pocür

Datid Foqas
Juli Curiá
Carme Mesües
Montserrd Sagarra
Joan Rovira
Anloni Mateos
lvan Pérez
D¡ego Lr5pcz

Josep Llosa
Bafel Burcet
JodiRius
Jr¡sti Zamora

56

58
58
58
59
62
e0
65
73
75
76
78
85
93

t57

50

51

52
§t
*
55
56
5t
58
59
60
61

d2

63
il

1

2
3
1
5
6
7
8
9

10
1l
12
l3

Núia Santacana
Paco Moya
Jordi Mirpfla
Dan*d Foryas
Barrlon Mit¡ar§
lsidre Rigual
An&n¡ Baraf¡ma
Jorü llatum[
Mónkla Marse
Quim Am¡ftat
Francisco Pasqnl
Eva Llosa
Jaume M¡ra\rent
Ruth Pérez
Evilia Casado

Talaia

Talaia
Tahkr
]?ala¡¿r

Talaia
Talaia
Talaia
Talaia
Talaia
Talaia
Tala¡a

Tah¡a
Talaia
Tahia
Talaia

Enütat

Eb Eaus

EbBhus
EbBhr¡s
EhBlaus
EhBht¡s
Eb Eaus
UEC
FEEC
CEP
UEC
EbBhrs
UEC

Uuls Mayoral
Marc BerarnendEb Bhus lg
lgnasi Fsquerra

Ran¡on Sdana
MarhAlcalá
Cades }lonb$u
GidAhalá
Jorü Basompte
Franoesc Leixa
¡¡gelina Busqrlets
ManelAparido
)AvirSohno
EIisaTffiÉs

Punts

11

t9
19
21

a
3r
38
,l,lt

50
t[
§l
73

)oo(D( Mama Social d' orientació i Regularitat pe Descripció
)O([V Mama Intersocial 16 de Marg de 1997

75
129

110

1n
100

I
5¡l

138

3
35
9.
a
65
I

u

Dorsal

13

18
50
32
73

101

131

55
st

116

19

53
s

AberlArbós
.hepnínengol
Jan Esquena
tlani Pier¿

Anna ltlontofu
Jaurne llmtoliu
CadesAbalá
JmnBmrpe
Amader¡ lrrylés
itarta de h Peña

Enric\fiver
Eü¡arrl Garda
GenerAyrnarní

INTERSOCUIL

EOUIP

CLTSS¡HCAG|ó PER ENTTTATT¡

(mD I¡or¡d

ELS BLATJS

uEc
52 punts

165 punts

ALTRES

EqJP Pltr|ls

t1
.21

a
Z
a
%
n
3X)

1 .-, 114
221
337
/t 81
569
639
759
8Tt

)Grtier Massar¡a
BarpnGó¡rpz
EvaAlmm
ileNIs Fare§,
L@*mont
Jarmel¡er¡as
ffitl.esafu ,-'t
lJorengTornó

NúriaM¡B
Josepil. Grarte[
LJbeñVrl!É
SaraArasam
AnüoniAfrnüt
lrene Uenas
Liüa Ba¡cefó
BoserVhhterüi

\fÍamr¡a
Gne¡es
\rlauta
VIamva
\rlanoua
Un¡at

Vfamta
A{frpa
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I
10
1t
12
t3
14

15

16
17
18

19

N
21

2.
Z3
24
1¿5

%
27
a
29
3[)
31

32
3g
3¡t
35
36
c7
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68
te
24
17

1

74
58
«t
76
7

15
5T

llontsena¡Marbrell JoanaLópez
Fol Maslip Joan ltlash
M. Josep Carbonell Jordi Massana

Júlia Massip
iiontse Massana
ÓscarUarun
Jep Bamlil
Jordi Medina
JaumeAisa
Carles Massana

Ramon Uaó
Anna Marsé
Lurdes Esoigues
Belén Sánchez
Anna L@z
Antoni Ruiz

M. Dolors Sáncirez
MiquelA.lMñez
Laura Vllal
NúdrrMature[
Ilontse Huguet
Anna M. Escrigrcs
Ariadna llemández
Jord¡ Gófriez
Carmina Malldré
i,lonlse Marcer
Mard Ribes
Teo Sadaba
ToniMllar
Mónft:a Dalrnau
Eloi Garcia

AntdnhNamro
irÜnila Ga[ege
Neus Ortiz
Ramon B¡gol

Unkt 3l
Boñlegnssos 31

Vihnoa ?.
V¡hnova *l
Mlamva ÍXl
V¡hno\ra 34
V¡hnora 36
\lilanota gl
Unió Cr
Agrupa 37
Vilanoa 37
V¡hno,a 37
V¡lanor/a 38
Aordegassos 38
Mhnotra 39
Mlanova 39
Vilanoa 39
Unitl 4
V¡hnot/a 42
\f¡lano¡a ,A
Aodegasc ¿A

Vilanova 50
Vilanoa 53
Rib6 trl
Mhnora 55
G.ER. 59
V¡hnora 60
Mlanora frt
Agnpa G!
Vilanclt,a 6,1

Vilanova 70
V¡larpt,a 71

\fúarnra 72
\rilar¡oya 76
Roqudes TI
sr. sadumí 79

A.E. TALAIA

38
39
,lO

41

42
¡lÍl
4

¡16

47
¿18

¿tg

136

130
18
87
82
49
99

1/CI

72
126

1n
1U

5
141

119

4
2,
62
4

139
¡03

1zJ
I
60
34

109
61

N
¡16

66
38
78
il
27

117

104

Maite Grifell
F. Jasanada
XaviqCasas
RooerMercadé
Cisoo Medina
MireiaSiüll
Francesc ileüna

Joan lsaac Llaó
Maribrel! Bou
Teresa Ron¡ero
Pere Guinovart
Máxim Serra
Pere lvem
Josep Valldose¡a

Odollháñez
Sandra Batet
Marta Catalán
JoeopJasanatla
JosepBanera
ilarc Massana
JaumeJurpsa
Frarrcesc Bru[
Ramma Mla
Arqe¡aAngueh
i¡iarga Cañonefi
JoanTonenE
M. Mar §iivil
Óscar Sár¡cf¡ez

lfanudGam
i,¡oétaFerÉn@
Leo Solfs
Sergi Urpf

Gafts Gariapors Jud[t CataÉ

50
51
52
53
3f
55
56
ít

Jatrne Ga¡aklár
Agustín Rivem
Gerard P*a
Robert Guirpvart
Angebvázquez
MhudAnar€z
SahndorBemadó
Merta Etbs
Anabd Fuenües

J.D.ü¡rado
CarlesFando§
Jaune Esileve

ifercetlee llarrasé
franceec Cms

RcerBa[
kv¡d Hit€ro
Tornás Salazar
J. Gulnova¡t
türdes Rtus
David Ah¡arcz
Rosa CataE
Anna &rguet
AnSebR.ürn
T.B4
CñslinaManínez
SursannaApafub

ilonbdes gárrsro

Joüdi Gasas

Agn4a
GER
Mlanot/a
Agrupa
Mlanora
Un¡.t

Roüary CNub

V¡lanotla
Vilanova
Vilarpva
\rtama
Vilanoa
V¡lanoya

-------&I-
84

103
106
109
117
119

132
1«,
747
r65
172
lSt

rt

NO CI.ASS|FTCAIIS

36
108

Mlar¡oa
P¡errca'



Cada any l'A.E. Talaia manté el
repte d'acomplir la seva Marxa amb
un desplegament de mitjans que la
converteix en una prova única. No
solament perqué és, dissortada-
ment, gaírebé l'única que es manté
en el calendari sinó perqué si ha
subsistit és grácies a I'aportació de
recursos que sobrepassen els límits
d'alló que hom podria considerar

¡r raonable.

f Apreciem des de fa uns anys un
f augment d'equips locals en detri-

- ment de la participacíó d'altres enti-

* 
tats excursionistes. Aixó és del tot

b
re

,

39a MARXA
D'ORIENTACIO

PER DESCRIFCIO
previsible donades les circumstán-
cies que han propiciat la desapari-
ció de les marxes com una práctica
excursionista. Ja no cal trobar-hi
culpables ival més acceptar les co-
ses tal com són. Peró, com és que
la nostra marxa es manté? Hom as-
segura que, malgrat la facilitat i la
rapidesa de desplagar-se avui dia,
hi ha una tendéncia a participar ex-
clusivament en esdeveniments de
carácter estrictament local o comar-
cal; ho corrobora I'alta participació
en altres actes de marcat aspecte
popular com la Séquia de Manresa,

l'Embardissada d'Olot, la Matagalls-
Montserrat, etc.

Sigui com sigui, és veritat que
en aquesta 39a edició celebrada a
Olivella (16.3.97) hem tornat a as-
solir una molt bona partícipació lo-
cal per bé que constatem un descens
en l'ámbit social (64 equips en lloc
dels 82 de I'any passat). Eltotalde
136 equips que prengueren la sorti-
da s'acosta molt als '142 de l'any
passat a Sant Pere de Ribes, tot i

que restem encara lluny dels 159
equips sortits a Canyelles el 1994.
Donat que la nostra ciutat no queda

(OMla).Apuntde lasrfuddWontamd t@neguldela Matxa. Fob: Rosa Fanitil
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Equ¡ps creuant h rieñ per ürigir-se cap a Santa Susagna. Foto: E Casas

exempta de la restricció que pateix
avui dia la práctica excursionista i

que per a participar-hical una petita
dosi de dinamisme per afrontar les
característiques táctiques d'una pro-
va com la nostra, considerem que la
participació és molt bona i per aixó
n'estem plenament satisfets. Es evi-
dent, peró, que ens hem esforgat
darrerement en escollir itineraris díns
l'ámbit comarcal, temorencs que si
ens n'allunyem massa la inscripció
es podria veure perjudicada.

Sabíem que la rodalia d'Olivella
podia oferir un marc apropiat, amb
un llegat históric interessant i uns in-
drets d'una atractiva válua paisatgís-
tica. La qüestió de lligar aquest iti-
nerarid'una manera que minimitzés
els efectes dels gravíssims incendis
que assolaren elGarraf (1982 i 1994)
era un desafiament un xic més que
complicat; en Lluís Daviu ens torná
a oferir un recorregut ben embastat
que acabárem de retocar un cop ens
adonárem que els horaris í les dis-
táncies eren excessius.

Vam esgotar totes les possibili-
tats per mantenir la solució del cir-
cuit en forma de vuit, perqué I'ha-
víem experimentat de forma molt
positiva, peró a vegades el territori
no s'ajusta prou a les conveniéncies
i a la fi vam optar de forma assenya-
da configurant un itinerari encerclat.
Ens havia satisfet aixó de fer sortir
per separat els equips parells i se-
nars i,nalgrat agqsst inconveníery!,_
várem decídir donar la sortida alho-
ra des de dos punts distanciats -se-nars des d'Olivella i parells des de
Can Suriol- després d'haver valo-
rat favorablement els avantatges da-
vant els inconvenients que en resul-
tarien. Técnicament la solució resul-
tá mott bona, ja que s'executá se-
gons les previsions; en canvi, tot i
que la comunicació amb el centre
d'operacions d'Olivella es mant¡ngué
sempre, no aconseguírem que les
butlletes arribessin a temps a latau-
la d'ordinadors i aixó influí en el re-
tard a l'hora de notificar les classifi-
cacions provisionals i conseqüent-
ment en el repartiment de premis.
També cal esmentar que alguns
equips un cop varen acabar la mar-
xa a Can Suriol no s'interessafen per

reagrupar-se amb tothom a Olivella
tal com s'havia anunciat.

Una v¡sta geneal d'Ol¡veila. La sortida deltram principal de la Marxa. Foto: F. Casas

EI control d'esmorzat dOlivella. Foto: E Casas

18



La curiosa brmació pétia del Baret del Rector (Control). Foto: E Casas Una vista de la part oriental de Santa Susagna. Foto: F. Casas

En el capítolde les anécdotes, anar a trobar les escales que dava-
cal esmentar el dubte generalitzat llen a la zona d'aparcament. Un camí
que es produí davant la porta del emboscat ens permetia fer un bonic
cementiri, en part a causa potser volt abans de creuar la carretera, a
d'una descripció poc precisa en les envistes de Can Duran. Resse-

eg!g§!!g!_! tl_le.|ég que propiciá guíem una vinya i en arribar a una
una pérduá Oá-temps vá?-¡atjié- á - si-ñláCiéu?vemlá ñé-ra cté-Fe§[é§
molts equips, sobretot a alguns que cap al Bosc de la Marcel.la i l'olivera
sempre solen classificar-se molt bé centenária que hi ha vora Can Mun-
i que en aquesta ocasió els llevá tota taner. Per una senda imprecisa da-
possibilitat de guanyar la prova. En munt el roquissar, féiem cap al
unaltreindret, unamarxadoraestro- camí de Santa Susagna, que se-
bá una targeta de marcar l'horari guíem una estona fins arribar a
d'un altre equip precedent que unes enigmátiques roques -al-
I'havia perduda, peró en notificar-ho guns creuen que podria tractar-se
al control següent s'adoná amb sor- d'un dolmen- anomenades per la
presa que mentrestant ells també seva forma el Barret del Rector
havien perdut la seva pelcamí... (control A). El corriol esdevenia

Uitinerari d,aquest any transco- costerut i asolellat fins al collet que

rria a cavall de dos muÁic¡p¡s: el hi havía prop del ruinós Mas del

d'Olivella(Garraf)íeld'Avinyonetdel Rector (control B); deu mínuts

Penedés (nt eenedés¡, en un sec- d'autoneutralització permetien

tor de característiques sim¡lars a la acostar-nos a I'església románica

resta delmassís delGarraf, amb rie- de Sant Pere on, malintencionada-

res seques durant la major part de ment, s'hi amagava un control de

l'any. S'iniciava davant la font pas. Donat que el dia era molt clar,

d'Olivella, travessant el poble per des d'aquí dalt hom va poder cop-

sar una bella panorámica del mas-
sís i dels relleus orográfics més
importants de les dues comarques.

La descripció ens feia baixar cap
al Mas Vendrell per anar a reempren-

-dre poc_ després i altre_ese el-
camí planer de Santa Susagna, el
qual permetia observa¡ en el revolt
de la Mola de Molí, I'estret delTren-
ca Portells i I'espectacular meandre
que provoca la riera. A partir d'aquí
davallávem cap a la riera aprofitant
una drecera on hi havia situat un al-
tre control de pas. Per la riba dreta
de la riera aviat arribávem al pla i

véiem davant nostre, enlairat, la sin-
gúlar imatge del petit nucli deshabi-
tat de Santa Susagna. Per un curt
corriol ascendent aviat hi férem cap;
representava un dels punts més in-
teressants de la maxa i hom havia
previst d'esm ozar -hi 4otse r al cap
de massa estona d'haver pres la
sortidp (controlC). Un corriol as-
cendent ens menava després fins a
un collet de la Sena dels Garlins, una
cruilla estratégica que permetia di-
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verses opcions; ia bona davallava a
tramuntana fins a trobar el camí de
Can Mitjans, peró nosaltres I'havíem
de seguir a ponent vers un porxo no
gaire llunyá on era emplagat elcon-
trol D. Un camí bo i lleugerament
descendent ens feia accelerar el pas
fins a la Passada de la Riera dels
Pelagons (control E). Ara calia en-
calgar elcamí que ressegueix la Rie-
ra dels Pelagons creuant-la tantes
vegades fins que hom arribava a
perdre'n el compte; ensems, la des-
cripció era amanida amb alguna dre-
cera on encara s'hi amagava algun
control de pas. Un trajecte, aguest,
decrépit per la baixa vegetació do-
minant i calorós per la forta insola-
ció d'aquelldia, peró també atractiu
per les seqüéncies orográfiques de
penyes i penyots que se succe'Íen a
cada revolt. A la fi arribávem al rui-
nós Mas dels Pelagons de Baix (con-
trol F). Una altra tramada de suau
descens, poc més ombrívola que
l'anterior, ens menava fíns a la car-
retera, ja a la vora de Can Suriol, on
hi havia emplagat el control G.Ilam-
bé des d'aquest punt els equips pa-
rells tenien fixat el punt de pañida i

d'arribada.

Els contorns de Can Surioltam-
bé oferien el seu atractiu. Havent
creuat novament la riera de Begués
i la carretera el camí del Pou de la
Vinya, en un pronunciat revolt el
deixávem per un corriol descendent,
poc abans d'iniciar l'última sorpresa
de la manra: un costerut corriol que
-ensffids--
la Serra de les Basses (control H).
La resseguíem a llevant fins al ce-
mentiri; poc abans hi havia instal.lat
elcontrol l. Es traspassava I'esplana-
da asfaltada sortint-ne per un coniol
oposat que ens dugué fins a una crui-
lla o plaga triangulai per seguir a tra-
muntiana, agafant el camí de Dalt que
ens mená novament fins al punt de
partida. Un itínerari no excessivament
llarg ni pesat donat que els trams as-
cendents eren més aviat curts i per-
met¡en regenerar energies; mesurat
en 16.100 metres ique hom havia de!--a
rccóner en ún temps ideal de 3h 55'
30' i 58 minuts neutra¡iuatsÍ

Dins elcontext organitzatiu cal
esmentar la bona coordinació de to-
tes les persones gue real¡Earen la
tasca de controladors i altresserveis
per facilitar el tránsit de maxadors. D,rrañ Lú?E t,tB €§áona d annÍ va atw detE,7, b ¡i¡xa &b ftragw,§ ñrlo.. E Casag

El Múrol (C) desmorzar de l'altre tram era situat a Santa Susagna. Foto: F. Casas

Els mailafuÉ deken enrere Santa Susagna- Foto: F. Casas
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També cai agrair l'esforg d'en Ramon
Cases, que, tot i la seva convales-
céncia, no volgué defugir la propos-
ta que se liféu perqué ens pogués
donar un cop de má amb els ordina-
dors. Molts altres aspectes funcio-
naren prou bé com perqué ara no
calguifer-ne esment peró que sen-
se la voluntária aportació humana no
haurien aconseguit l'éxit desitjat. Cal,
doncs, anar a trobar aquells aspec-
tes on no s'aconseguí plenament alló
que ens proposávem: I'error del
cronÓmetre corresponent al control
I propiciá un desajustament d'un mi-
nut i cinquanta-set segons; per sort
aquest lapsus va ésser detectat a
temps, sortosament quantificat i rá-
pidament solventat corregint totes
les dades horáries que s'havien in-
troduil a I'ordinador. Estudiades amb
deteniment les butlletes, cal arribar
a la conclusió que l'horari previst
exigia un ritme massa lent als mar-
xadors; cal, doncs, retocar lleugera-
ment aquest concepte perqué
s'ajusti millor a la realitat que corro-
boren els mateixos participants. Un
altre fet circumstancial fa referéncia
a la previsió massa ajustada de
l'equip que preparava els esmorzars
a Olivella i que provocá que preci-
sament alguns membres de l'orga-
nització es quedessin sense esmor-
zar.lJequip de megafonia oferí mas-
sa deficiéncies acústiques, potser a
causa de la improvització i I'abséncia
de la persona que més domina
aquest material. També fem esment
de l'insuficient pica-pica que s'oferí
Cfi@Ié§TilA§.
sificacions, en poca consonáncia
amb la gentada que hi havia reunida
en aquell moment a la plaga.

El repartiment de premís fou a
l'algada de les circumstáncies per bé
que ens agradaria poder-lo millorar
encara. Cal agrair la preséncia de
I'alcalde d'Olivella acompanyat per
la regidora de Cultura, que accepta-
ren presidir aquest emotiu acte en-
tre marxadors; peró, sobretot,
I'esforg del municipi per oferir un
entorn. apropiat a l'esdeveniment:
unes tanques impédien l'accés de
vehicles alnucli antic iconvidaven a
aparcar en I'esplanade inferior del
poble. La guárdia municipalens oferí
tota classe de serveis i de suport
material; ens várem senür recolzats
en tot moment iés peraixÓ gue des
d'aquí en donem les grácies. Tam-

poc no sena just oblidar el servei que
oferí la Creu Roja i totes aquelles
persones desinteressades que des
de l'anonimat vísqueren i s'esforga-
ren per la Maxa.

Per a I'any vinent s'escau la 40a
edició i voldríem arrodonir l'avinen-
tesa donant un caire més festiu a la
diada, trencant algun esquema es-
tablert i multiplicant els esforgos per-
qué sigui un esdeveniment inoblida-
ble. Fa molts anys que hem aconse-
guit la mojoria d'edat, peró si hi ha
voluntat compartida d'ajuntar totes
les idees i repartir els esforgos po-
dríem pensar en una 40a Marxa
d'Orientació per Descripció realment
excepcional. Un repte és assolir

d'una vegada la máxrma participa-
ció i I'altre és aconseguir que, mal-
grat aquest augment previsible, les
tasques organitzatives siguin el més
fluides possibles i s'adiguin amb la
diada. És massa d'hora per anunciar
el sector on es desenvolupará, tot i

que ja s'ha apuntat la possibilitat
d'inspeccionar el terme de Santa
Margarida iels Monjos (La Senabra-
La Pópia-Penafel).

Esperem que la 39a Maxa hagi
satisfet les vostres expectatives i,
sobretot, que poguem tornar-nos a
veure amb motiu de la 4Oa edició.

Antoni Sagarra iMas
Grup de Marxes

Prop del fou de laVinya, el @ntrol H. futo: E Casas

El gtu pr quip §tr,cial &§M rM d ffi, cb ttfl,§ & f&lcb dOW- fuo: F- @
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