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B(»{ DIA CAffiilA¡RES

uS corrlt NlQUEtrl QUE EL PROPER DüA f5 DE mARe, 1.A NOSTRA

ENT]TAT, O SIGUI UAGRUPAGIO EXCURSIONISTA TAI-AIA
oreúNrTzAH{l ilAR)(A DE REGUI-AR¡TAT PER
DESCRIPCIÓ r euE AeuEsrA¡{y coilENqARA ¡ ncnsrurA EN LES

AFoRES DEL poBLE oe SANTA ilARGARIDA I ELS UONJOS.

AQUESTA MAru(A ES PER EQUIPS DE DUES PERSONES.

Sl VOLEU PASSAR UN mAil DEL DIUIIENGE GAUDINT DE l-A ¡lUt{TAttfYA
No S,}IO PENSEU UES I APUNTEI,.\rOSA PARTICIPAR EN AQUESTA
}IARXA
SEGUR QUE NO EN SORTIREU DEFRAUDATS.

PER Qt AI.SEVOLACIá,RilffiNT : DE DILLUilS A DNENDRES (AL LOGAL
sochL)
DE sAlODELVESPRE.
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INSCRIPGIONS

FULL DE
SORT¡DA

NO SOHTIDA

HORA SOHTIDA. OE SOHTIDA.

PHEU É, socts.
GRUP o seccró oRGANTTZADoRA

VOCAL DE Iá SOHTIDA.

MATERIAL NECESSAR¡ I EC¡UIP PERSONAL.
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REGI.A,MENT

ORGAilIIiZACIO
L'AGRUPACIO EXCURSIONISTA TAIáIA oqsnitsa la XL l¡larn dOriontactl pcr Dclcdpdó.

ll¡scRtPCtONs
Podran parüdpar a la l/tarla ob ql portanyin a Entitstl f6d€ra&s o Gn+! Exor!¡on¡ltor a
parlir deb f.t 8ny¡ d€dat d bó en conrpanyia d'un eddt hi podrsr peri¡ápar a¡rü uná edat
lrúsior..Taírb¿ h¡ podrsn pr€ndG part tots aguelb ¡oci¡ do fErüitat qio no .(¡l¡in do 18

Comis¡ió Organitradoa. Les lruoipcims dels. equips, 6rmaús per <t(los persdl€§, podran fer-
s€ I |'AE.TALiA!A caner CornerC, n 4, del 2 de Marg al '13 de l¡üarC, cad€ d¡a d€ w¡t a deu d6l
v€spr€. Aquolls oqdpr q^p u¡lguin parlidpar sense luver-so ¡nscnl prov¡€ñtont tuurqn de
pagar tn valor úrplbd per inscfiue'3. El sorteig § establír l'or<te <h sortida dels equips ündrü
lloc6I'AE.TAL¡A!{ el da 1¡l d€ Mars de 1998, a les wit d€l vespr€, en presáncia d'aquolts
dol€gstt d'ent¡trats exo¡¡¡lor¡l¡te¡ qr.re vulguin sssist¡r+i. Els dret¡ d'üEcripció seran de 15@
pts Pof €qu¡p assoc¡d.e l'Entitát cgenitzadora i de 2ú0 pts per als m socis. L'aganitzacir5
oferirá l'esnrcrgar e tot! ols maD€dor3.

,SORTIDA'€¡ 
clmará 8l pat¡ donfads do la Fábric€ ONDUNOVA del terme municipal de Sanüa

trlargad<ta I elE Moriirs. El primr equip gortirá a h! 8 d€l mati. Sl algr.rn equ¡p es prssenta amb
rotard a l'hora quo li havie edgnd. !o li donsrá rorüe dc ¡ctida quo doteÍn¡n¡ l'oQErütsác¡ó.

EQU¡PS
Totr ds mao€doo hauran d6 úf motxllla i el distinüu d'identificacjó qrr els conespongui,
sempre'en lloc ü!¡¡Uo. Un cop fqñl8l¡trada la inscripc¡ó nomás podrá canv¡ar-§6 el mrnponent
d'un equip abans de la sodkla právia comunicació a l'orgenitració i acceptació del canvi per
part d'aqu€3ta.
Cads €ntitiat:partidpent podrá non¡€nar un delagat, el qual s€rá l'única persma faq.¡ltada p€r
comun¡car-so ünb l'orgnn¡tradó.

DOCUIIEilTACIó
El d¡e 1¿l & Marg, desprás d€l sortoig es lliurará als delogats d6 cada enütat la doorm€nüBc¡ó i
sl! d¡3t¡rt¡u3 d'idenü6cacir5 conesponánts als seus €qu¡ps. Aqu€st material tiambá es @rá
recollir a§ans de donar h sort¡da 6l dia de.la Maaa.
La <loo¡menteció ll¡úada con3¡dit ql :

. 1. Tots els fulls desaiptius & l'iün6rari.
2. Elfull de ruta m €ls controls pugu¡n anotar{i €l pas.
3. Un mapa ined¡t de ls zona, ¡mprás s quafe t¡ntes.
4. El r.gltment d. la Marxa.
5. Dor¡alsd'identilicació.
6. Tda de kansformac,ió horaria.
7. Relat complemenüari, históricoaeográlic, de la zona i l'ilinerari

seguit. (Es lliurará a I'arr¡bada).

PARADES
Les parades I ol tompr ds descans vindran assonyalades ori ols mát€ixos fulls descriptius. A
tot! ols contro¡s ssnso parada de de¡cans es concodo¡x un minr¡t do neulral¡tzac¡ó por
comP€rr3ar l¡ pordua d€ tompt on la marcáda d'horaris. En cap cas es concodir8n
neutralitzacions extraordináries de carác'ter particular. Si csl, p€r el bon desenvolupament ds la
Marxa, l'Ent¡tat orgenitzedora es raserva ol dret d'alterar les ia previstos.



CONTROLS J

Hi harrA ur controls por anotar lhora de po! dols oCu¡p*+q rnó! da h rdt¡de ¡ & fáhbqde,
n'hi har¡rá rns slbo!, arpmonatr <!c pa¡, <tel¡ qrsls m e! donrü cap rcfeonda, on equest m
6s maroará ol full do rr¡a C ja lü qr.tá lard¡c¡ó d6l oórdrol log0et Horn con¡l<le¡a. q€
aquod! 6rü10l! de pe¡ rp r€pltrgrtañ cap pardt¡ & tchirs pcr C¡ ¡naflada¡. El¡ odrlrcls
faran l'a¡rc¡lació a m¡g min¡rt vons.rt rcgms oolida a l¡ t¡r.ú¡ <b lra¡r¡lonnadó hor¿ri¿ El @ntrol
no fará l'glotació motrtr€ m H rlguin preseñtr el¡ dor cgnponenb qlJo formcn l'€qu¡p. Elg
conüols s'an¡rantarE¡nt a rnesr¡ra qu6 l'eqrJp ercombra:de l'o€arütr¡dó cornprovl qw r|o
quod¡ cap oqu¡p per confolar. 

, .

3:I#m:tri'"r"***, o d6 retard entre rrprah.ae<ruat p€r leqrip ¡ r'ont¡ar es
p€na¡ilzará amb un punt, L'omissió d'un control de pas será penalitrada amb deu punts.

DESQUALIFICACIONS
Será motiu srrf¡c¡ent de desqualifcació:

1. Efecluar anotac¡ons o osmones en el full do ruta.. 2. Alterar ls compos¡c¡ó del equ¡p durant h Mar¡o.
3. No passar els controls s€gma I'ordr€ oitaH€rt.
4. Realitsar 6l recofEgtrt de la Marxa, tólal o parcial,, abans de la sortida

olicial de I'equipr
5. Canviar de lloc o amagar lás marqu€s polado3 p€r l'otganitzac¡ó.
6. Portsr obj6c{es aorollosos que puguin rnble¡tar els altrer part¡cipants.
7. Desvirtuar l'esperit d6 I'exc.rsionistri€, dc paraula o obra.' 8. Oernostrar conduda irrlvica i produ¡r denyr a ter€re! porsones, objecl€s

o sntom.
L Endan€r¡r-se més de trenta minuts en reladó a l'horari oficial on quslsevol

dels controls.

cr-ASstFlcActo
Hi haurá tr6s dsss¡f¡các¡ons. Dues d'ellos serán p€r equipr, oboinl al c8rácler SOCIAL o
INTERSOCIAL d'aquests. Una tercere dassific¿ció ho sor¿ per e ontitats forarios.
Tsnt le dsssil¡cació general SOCIAL, com la INTERSOG&AL¡ ¡'establir¿ p€l total de purits
comptabil¡lzats a csda equip, de menor I major. En cas.d'empat técn¡o obündrá uns millor
classificació:

1. L'equip amb major nombre de controls roalitzatsamb ol temps exado.
2. L'equip que tingui més aproximacions de mig mii¡uts:

En la dassificació per Entitats foranes €s totalitzará ols puntg aconsegu¡ts pels tres equ¡ps
m¡llor c¡ass¡f¡c€ts, El criteri de classificació serA el mateix que l'establ€rt per a la classificació
gsneral p€r oquips.

JURAT DE SORNDA IARRIBADA '1

Aquest Jurat será convocat abans de sort¡r €l primor €quip: paftic¡pant i en finalitzar la Maaa.
Estará compost p€r:
-Dos membres del Comité Catalá de Marxos.
-Dos membres do I'Entitat organ¡tzadora. :

-Un represenlant de l'Ent¡tat forana amb més oquips ¡nscrits.
Aquest Jurat podrá clecidir sobre qualsevol contratemps quq pugui esdov€nir a lB sortida o bé a
lanibada i, davant la possibilitat de susfisndre ls MaD<a, conv@srá obligstoriamont una reuñió
d€ d€l€gats d6 l€s Ent¡tats partic¡pants, ja sigui por decisió dol propi Jurat o bé a petlció de
l'Entitat organ¡tzádora.



JURATCIáS§IFIC'€OR
El conpondrtn ol prscden[ i dos rnombre¡ dol co.ñit¿ catal¡ d. lrür.6, bes rrmbrs¡ de
I'Ent!.at orgsútsdora i 6l dolegat do cadasa¡na d€ los mtit¡b partidpqnts qr.re H wluin
ess¡tür. Ar¡uoC Jrrd eq reLrút un cop haol enb.d el <rgrs eqrjp partApr¡t a U f¡¡ñoe i
e'hagh mcdlitr c¡ údlr rb.td¡ elcrontols. s'errcanográ do r€virr h d$rifrcació providonal
ll¡urede p9l silrd dsribsda l €qr¡p de da¡¡lncadó, iun op verilicada, fs¡t lo¡ máificado¡rs
quc calgúr, Í.r¡ púbrtce lE da$¡ficadó i en un periode no eJperior ¡ oo mirutl. L,onlitat
organltsclora bametrü a cads fit¡tat partic¡pant une cüpia de la classilfcació oficial i punüJeió
del¡.gaus oquip8. En cas d'ornpat en les possibles votac¡ons qtr puguin tenk [oc,'el not del
prasident d€l corn¡tó catal¿ d6 Marxes o el d6l repres€ntant p€r oü des¡gnat es ónsiderará
det€m¡nanL A l'anibada h¡ har¡á un llibrE d€ rec¡amscions a dispoici5 ch tots els equips.

HORARI OFICIAL
Es ferá ñHic m cop hag¡ anibat I'equip €scombra. Havent-se fet Blblic I'horari ofic¡al, no s€rá
admos€ cap reclamac¡ó sobe l'horari de pas anot8t peñs controls.

REPARNUENT DE PREUIS
S'ofeciuará el mateix dia de la Marxa i un cop 6l Jurat Classificador hagi fet pública la
classificacjó oficial, chsprós dol p€ríode de trenta minuts per atendro les redámacions. Totes
les quoixo§ qrr es presenün arnb posterioritat als períodes €stablorts i per part d'equips que
hagin rnarxat abans qu€ es fac¡ g.rblica la dass¡ñcáció no s€ran cont€mplades.

orsPostcK)Ns FINALS
El í€l tofiips r¡o s€r¿ obstado per a la colebració de la Mar¡<a; no obstant aixó, podrá ess€r
alterada por l'orgán¡tzació i suspesa s¡ aixi ho acorden els delegds de l€s entitats psrtic¡pants
oonvocats pel Jurat ch Sortida. Tots els participants a la Marxa haryen do s€r posse¡dors d€ la
llicenc¡a fod€rat¡va v¡g€nt, la qual comporta una assoguransa dels riscos d'eccident i de les
rospofls€b¡l¡tds oconoÍl¡qu€s p€ls danys caussts a terceros psr!¡on€s no esportiv€s. En cas de
no posso¡r equ€sta tarjeta, cos¡ que nomós ¡srá possiblo pels socis d6 l'6nütet grganitzadora,
part¡cipant3 de l¡ marxa ¡ocial, I'AE.TAI-AIA no as fa rosponsable de cap dels riscos indicats
snteriofingnt. Qualsevol cas no pevist en aquest reglament será resolt, segons pertoqui, pel
Jurat d€ §stich, al Jurat.Clsssif¡cador, el Comité Cetalá ds Marxes o la prop¡e Entitat
Organitzadora.
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A.E. TALAIA

XXV MARXA D'ORIENTACIó P
(xL MARXA

Comarca: Alt Penedés 15 de marg de 1998

Notes: 1) Els senyals de confirmació de l'itinerari de la Marxa són els
colors verd-vermell, en frania o bé amb rodona i punt al mig.

2) Es recomana als marxadors que vagin proveits d'aigua.

DE LA SORTIDA AL CONTROL B

Sortim del costat del cobert d'una indústria de fabricació de cartó ondulat i anem
en direcció a la via del ferrocarril, deixant una báscula a I'esquerra. Girem a la dreta i

continuem paral.lels a la via. Enllacem amb un final de carretera, deixant a l'esquerra
un pont que creua per damunt la via delferrocarril icontinuem de dret cap a uns edificis
industrials.

Passem pel dessota de dues cintes transportadores i d'un pont que uneix les dues
parts d'una indústria cimentera que tenim a prop. En un tram més espaiós deixem a
l'esquerra les oficines de recepció de la fábrica.

En finalitzar un tram de tanca vegetaltorcem a la dreta, tot deixant una renglera de
cases a l'esquerra, i de seguida travessem un riu per damunt d'un pont. La pista, pri-

mer planera i asfaltada, després fa una lleugera pujada i gira a l'esquerra per retombar
tot seguit cap a la dreta passant pel costat d'un casalot vell. Al costat d'aquest casalot
hi ha una antiga esglésía románica avui dia en estat ruinós. Ens arribem fins alfrontal
de dita església.

Reculem uns pocs metres pel mateix camí i de seguida tombem a la dreta passant
entremig d'unes cases velles. Anem resseguint el mur del cementiri, que ens queda a
la dreta. Acabada la tanca podem entreveure la part del fossar vell, que ens va quedant
enrere mentre continuem endavant per un camí ample i saldonós que va retombant i

passa per entremig de vinyes.

Després ens queda un talús a l'esquerra i a la dreta vínyes. Arribem en un entreforc
de camins. Girem completament a l'esquerra iés també a I'esquerra on ens queda una
vinya, a un nivell més baix, i més lluny tot el paisatge industrial que acabem de deixar.

Elcamí és ample iva davallant de mica en mica. A la dreta deixem una branca més
esborrada del camí. Continuem descendint i arribem davant un altre enforcall de ca-
mins;deixem una pista torrentera a la dreta itorcem per la que ve a continuació, paral.lela
a aquella i una mica pujadora, entre bosc de pins.

Deixem un trencall de camí primer a dreta i després a esquerra. Per uns moments
ens queda el bosc a I'esquerrai a la dreta una petita extensió de camps i vinya.

Poc més endavant deixem el camí que seguíem i continuem per una branca puja-
dora i ampla a l'esquerra, entre el bosc. Després d'una curta pujada se'ns uneix per
I'esquerra un camí al costat d'uns camps. Continuem ascendint per camí pedregós i



cobert de pinassa.

. Ens anem enlairant per damunt d'uns conreus que tenim a la dreta. A I'esquerra un

ma.rge amb argelagues, roman.í i al-tra vegetació de la zona. Deixem a la dreta un

trencall del camí baixador i un altre viarany també descendent a la dreta que passa a
ran d'un filat. Continuem ascendint en direcció a un agrupament de cases que veiem
molt a prop. Abans d'arribar-hi se'ns ajunta per l'esquerra un ample camí que hi condueix.

Seguint el camí principaltrenquem per l'escairat de l'edificació icontinuem per un
'carrer'de faganes amb boniques portalades de pedra. Girem a la dreta, a l'esquerra
ens ha quedat una casa amb el n.90. Un cop voltat I'edifici principal veiem al davant
una creu procedent d'una antiga capella desapareguda i continuem recta, seguint el
camí ample i planer. A la dreta rebutgem un trencall que s'encamina a unes vinyes.

Alcap d'una estona abandonem elcamí principal i girem a l'esquerra per un corriol
rocós i bastant pujador. Aquest corriol esdevé de seguida un senderó herbós i cobert
de pinassa;a l'esquerra veiem unes vinyes i més endavant en veiem també a la dreta.
Ens trobem enmig d'un bosc esclarissat

El senderó boscós ens porta al costat d'una vinya. La panorámica se'ns ha obert
molt. La vinya ens queda a la dreta. També a la dreta, més llunyá, hi veiem una gran
masia i al costat el campanar d'espadanya d'una ermita.

Deixem el camí vell i torcem a la dreta per una drecera ampla i baixadora que corre
paral.teta a la vinya. A l'esquerra tenim més bosc. Travessem un camí amptb i anem
baixant. Per l'esquerra se'ns ajunta el camí que havíem deixat. E! nostre continqa ara
per camí ample entremig de vinyes cap a !a masia fortificada que havíem albirat.

Enllacem amb un camí principal que mena al llogaret i que es transforma en pista
ampla i encimentada. Anem remuntant pel costat d'aquesta masia o casa forta que ens
queda a la dreta. En arribar al punt on la pista encimentada fa un marcat revolt a
l'esquerra, Ia deixem per encaminar-nos cap a! porxo de l'ermita que tenim davant
nostre. Aquí hi trobarem el Control B.

De la Sortida al Control A: 4,622 km/h ll 1,284 m/seg
Del Control A al Control B: 4,490 km/h ll 1,247 m/seg

Descans:20 minuts al Contro! B (esmorzar)

2



A.E. TALAIA

XXV MARXA D'ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ
(xL MARXA SOCTAL)

Comarca: Alt Penedés 15 de marg de 1998

DEL CONTROL B AL CONTROL C

Sortim del contro! i ens dirigim cap al darrere de !'ermita, tot passant pelcostat de
I'absis. Rebutjant uns camins de l'esquerra, anem a passar a ran d'un pou, que deixem
a I'esquerra, i poc més endavant d'una cisterneta i safareig. Per un corriol molt fressat
ens endinsem en un bosquet de Pins.

El corriol va planejant i després descendint entre el bosc fins a desembocar a un
camí més ample que agafarem en direcció a l'esquerra; aquest camí el seguim molt
pocs metres per girar ben aviat a la dreta passant entremig d'un mur d'esbarzers a la
dreta i un camp a I'esquerra. Deixem un viarany ample a la dreta que porta a uns
camps.

El camí és flanquejat de vegetació forga alta. Passem a ran d'un marge que queda
a la dreta. Aquest antic camí carreter que seguim -on encara es distingeixen les rode-
res marcades- es fa lleugerament pujador. Deixem un trencall a la dreta que mena a
uns camps. Poc després itambé a la dreta veiem un pou tapat itot seguit deixem a la
dreta un camí que travessa unes vinyes;continuem per camí ample i planer.

Podem entrellucar a la dreta una bonica panorámica de les vinyes i el bosquet per
on hem passat fa una estona. Més lluny, cap a Ia dreta, podem distingi¡ també, I'agru-
pament de cases que ja coneixem.

A l'esquerra deixem un trencall de camí planer. Continuem endavant per camí de
rocallís iample. Per !'esquerra se'ns uneix una branca de pista ampla, a I'inicide la qual
hi ha la indicació de pas barrat pintat de color groc.

Continuem endavant pel mig del bosquet durant una estona, pel camí ample i

principal, rebutjant alguns viaranys a dreta i esquerra alguns dels quals condueixen als
conreus propers.

Pel costat esquerre se'ns acaba el bosc i apareixen camps de conreu; poc abans
d'arribar-hi deixem un corriolet, a l'esquerra, ben fressat. Arribem a una crullla de camins;
desestimem la branca dreta, que passa pel costat d'uns camps, i continuem per camí
planer, entremig de camps de conreu, sense perdre la direcció que portávem.

A la dreta ara es veu molt més clar el primer agrupament de cases on hem trobat
un control. El camí esdevé un xic malmés, amb escorrancs. Deixem algun trencall
boscós a I'esquerra. També a l'esquerra s'inicia un cultiu de vinya i no massa llunyana
destaca una antiga masia formant tot el conjunt una estampa molt bonica.

llample camí fa cap a una clariana o placeta amb una extensió de vinya a la dreta.
A l'esquerra tenim un marge mig enrunat, el traspassem per tórcer a l'esquerra i ens
endinsem novament en el bosc.

. Elviarany boscá que seguim fa cap aviat a un ample i planer camí que agafem en
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direcció a l'esquerra; poc després tomba resseguint una vinya, que ens queda a l'es-
querra.

A un nivel! inferior al camí que seguim, tindrem una extensió de vinya a la dreta;
quan aquesta s'acaba, deixem el camí, que se'n va de dret a una feixa superior, per
trencar cap a la dreta entremig d'altes parets d'esbarzers i altra vegetació enfiladissa.

El camí es fa pujador i un xic pedregós; deixem una vinya enrere, a l'esquerra.
També a l'esquerra deixem un trencal! de pista i més endavant en deixem un altre,
també ample, a la dreta.

E! nostre camí fa una giragonsa a'esquerra i a dreta. A la banda dreta ens queda
una vinya. De sobte ens ve de cara la vella masia que havíem albirat i esmentat fa una
estona. Ens hi apropem sense abandonar el camí.

Davant de les derruTdes entrades d'un lateral de !a vella masia trobem e!
controlC.

Det Control B al Control C:

Temps de neutral ilzació:
4,421 km/h ll 1,228 m/seg
5 minuts al Control C

4



A.E. TALAIA

XXV MARXA D'ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ
(xL MARXA SOCIAL)

Comarca: Alt Penedés 15 de marg de 1998

DEL CONTROL C AL CONTROL F

Deixem enrere aquesta vella masia i tot seguit passem pel costat d'una superba

alzina-pensem més que centenária- que ens queda a l'esquerra. Continuem per camí
planer i ample, direcció SE. Alguns metres més endavant la pista de terra inicia una
pujada molt lleu.

llample camí fa cap a una placeta amb un camí a esquerra i dreta; entre l'un i I'altre

hi veiem dues fites plantades davant d'uns pins. Rebutgem el camí de I'esquerra i

continuem pel de la dreta. A l'esquerra tenim un marge de roca i terrós ple de vegetació
i a la dreta algun petit camp de conreu i un fondal.

Creuem per sota una línia de mitjana tensió. A la dreta deixem Ies curioses roma-
nalles d'un antic forn de calg. Continuem per I'ample camí. Passem per sota una línia
d'alta tensió i tot just passada aquesta podem observar una gran bauma a I'esquerra
del camí.

Desemboquem a una ampla carretera que seguim cap a la dreta. Procurarem
passar pel lateral esquerre, pel costat d'un rec, fins arribar a unes escales que pujarem
per travessar per damunt una cinta transportadora de la indústria propera.

Situats a I'altra banda de la cinta transportadora anem en direcció a l'esquerra,
passem per damunt d'un ampli rocallís;en acabar aquest, enfilem per un corriolet que
s'endinsa en el bosc, un corriolet pujador, farcit d'argelagues i romanins, que es va
allunyant de la cinta transportadora mentre ens anem acostant a una torre d'alta tensió.

Gairebé al capdamunt d'aquest corriol pujador que anem seguint, si girem la vista
enrere podrem observar l'ámplía panorámica amb els antics forns de calg semblants a
nínxols i més lluny la vella masia per on hem passat fa poc, a part d'alguna població
veina.

Passat un petit pujador ens trobem en una pista oberta bastant recentment i l'aga-
fem en direcció a l'esquerra; passem tot seguit per sota la línia d'alta tensió.

Anem remuntant una estona aquesta ampla pista carenera paral.lels a la cinta
transportadora que encara distingim a la esquerra. Arribem a un replá davant d'un rétol
que ens fa un toc d'atenció a les caigudes, Enfront nostre veiem un terreny extens de
pedrera i, més llunyans, distingim els cingles i les velles pedres romániques de Sant
Miquel d'Olérdola, que ja coneixem d'anteriors Maxes.

Durant una bona estona continuem remuntant l'ámplia carena, flanquejada de la
vegetació própia de la zona: mata, coscó, espígol, romaní, farigola, bruc, estepa i pins
petitons, i l'argelaga, florida durant l'estació en qué es prepara i es realitza la nostra
Maxa. Si ens fixem en el terra d'aquesta carena podem observar -i recollir si ens
convé- infinitat de fóssils marins.
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A I'algada d'un altre rétol d'alerta veiem un trencal! a l'esquerra que rebutgem.
Nosaltres continuem per l'ampla carena. En un marcat revolt deixem un altre trencall,
ara a Ia dreta. Continuem ascendint Ileugerament.

En un punt ja bastant elevat passem pel costat d'un vértex geodésic, que ens
queda a I'esquerra. Al davant mateix tenim les pedreres. Gairebé immediatament dis-
tingim ja davant nostre les velles parets enrunades d'un antic maset o corra! i molt més
lluny, peró ben visibles, Ies cingleres abans esmentades.

Passem a ran de les velles parets de l'antic corral, que tenim a la dreta icontinuem
endavant per la mateixa pista; mentrestant podem gaudir d'una extensa panorámica:
elgran esvoranc de la pedrera, les muntanyes properes i poblacions veines, els cingles
d'OIérdola encara més propers...

Davant mateix d'un trencall de pistes en el punt més alt de les quals hi ha un altre
vértex geodésic, nosaltres deixem els trencalls i torcem completament a la dreta en un
angle de 90e.

Fem cap a un camí transversal itombem cap a ta dreta. Ara podem distingir l'altre
vessant de muntanya, molt atapeit de pi, i I'antic corral per on acabem de passar, que
des d'aquesta banda no sembla tan ruinós. De cara a migdia, el camí torna a ascendir
suaument i després planeja. El camí és ample, carreter.

En trobar-nos bastant propers a una torre eléctrica que tenim al davant, deixem e!
camí, que ara es feia més ascendent, per agafar una branca més desdibuixada, peró
també prou ampla, ala dreta, en principi en direcció a la dita torre peró que després
decanta més a la dreta separant-se'n.

El camí es fa més pujador, és ample i pedregós i a banda i banda amb vegetació
espessa i herbes aromátiques.

Passem per sota la línia d'alta tensió. Continuem ascendint. Enllacem amb un
camí carener que segueix les línies d'alta tensió i I'agafem cap a la dreta, en direcció a
ponent, seguint-lo durant una bona estona. A I'esquerra, a l'altre vessant, veiem les
edificacions d'una urbanització propera.

Desestimant un corriol planer a l'esquerra i sense deixar I'ampla carena, que ara
planeja, ens anem aproximant a una altra torre d'alta tensió, encara llunyana. El nostre
entorn, mig estepari, és atapeit d'una bonica florida d'argelagues i romanins.

Quan som a prop de Ia torre la deixem a la dreta i continuem endavant, passant
per sota els fils de la línia eléctrica i sense abandonar el camí. Poc després arribem a
un petit turonet, cota de máxima algada del nostre itinerari d'avui, i on trobem situat el
controlF.

(En elturonet hi ha plantat un pal metál.lic is'hitroba un llibre registre col.locat pe!
G.E.R. (Grup Esplai Rapitenc) on és convidat tothom quivulguia escriure-hi i a signar).

Def Control G al Control D:4,171 km/h ll 1,159 m/seg
Del Control D al Control E:4,080 km/h ll 1,133 m/seg
Del Control E al Control F:4,690 km/h ll 1,303 m/seg

Temps de neutralització: 5 minuts al control F



A.E. TALAIA

XXV MARXA D'ORIENTACIó PER DESCRIPCIÓ
(xL MARXA SOCTAL)

Comarca: Alt Penedés 15 de marg de 1998

DEL CONTROL F AL CONTROL H

Sortim del punt més alt del turonet i continuem pel mateix camí carener, avall,
paral.lels a la línia d'alta tensió que tenim a I'esquerra. Poc més endavant hi creuem
per sota i deixem una altra torre a la dreta. Passada aquesta, el camí es desvia cap a
l'esquerra i esdevé, de sobte, fortament baixador tot fent cap a una fondalada.

Situats a I'altra banda delfondal, anem seguint elcamí, a banda i banda delqual hi
veiem argelagues i uns bonics exemplars d'arbog. El camí, ben tragat, va flanquejant a
mig vessant de muntanya. A la dreta tenim el fondal.

El caminet s'ha anat fent més ample i en algun tram és de rocallís. Si ens fixem en
l'altre vessant de la fondalada, mirant cap a un petit llogaret, veurem una cova molt
fonda entre la paret rocosa. (Segons expliquen aquí s'hi pot encabir ben bé una qua-
rantena de persones i s'hi va amagar molta gent durant la guerra civil).

Més endavant ens vénen uns trams de grans rocallisos amb marcats cocons o
cadolles on en épóques de pluja s'hi emmagatzema l'aigua i hi roman molts dies.

Passat el tram de rocallisos el camí torna a ser de terra. Ens apropem novament a
una torre d'alta tensió i quan hi som hi passem ben a frec per I'esquerra, rebutjant així
un viarany que surt per la dreta del costat mateix de la torre.

Continuem seguint el camí, planer, ample i amb forga vegetació. Després anem
paral.lels a un camp de conreu, gue ens queda a l'esquerra.

Més endavant deixem una altra torre d'alta tensió, a la dreta, i continuem per la
dreta del que resta del camp de conreu que havíem resseguit.

Finalitzat el camp i abans d'entrar en una zona de plantació de vinya que veiem a
l'esquerra, desviem completament de direcció, en un angle de menys de gOe, i passem
per damunt d'un rocallís lleugerament descendent. Gairebé immediatament passem
per sota la línia d'alta tensió.

Transcorregut un curt tram de camí de terra i davant d'un estret rocallís, girem
sobtadament a I'esquerra en un angle de 90q. El camí, carreter, continua essent de
rocallisos i rasclers; encara s'hi veuen els senyals de les roderes marcats a la pedra.

S'acaba la zona de rocallisos i el camí fa un viratge a I'esquerra per damunt de
terreny saldonós. Tornen a venir uns quants rocallisos més; després passem a frec
d'una timba terrosa que ens queda a la dreta, farcida de caus d'abellerols; a l'esquerra
tenim camps d'arbres fruiters.

Som a les envistes d'un altre mas, itambé com els anteriors, deshabitat i rulnós.
Ens hi acostem i hi passem a ran per l'esquerra, tot vorejant-lo.

Passem pel davant de la fagana principal del que s'endevina que havia estat aquesta
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una mas¡a esplénd¡da, tancada dins un baluard, i continuem per camí baixador i a
estones planer.

Passem a ran d'un conreu de vinya que ens queda a I'esquerra. El camí fa un
viratge cap a Ia dreta i deixa un bosquet a l'esquerra.

En un altre revolt de I'ample camí, el deixem per girar sobtadament a la dreta
resseguint un altre conreu de vinya. A la dreta tenim un ta!ús de terra. Després el
nostre camí passa a nivell d'una vinya que tenim a la dreta.

Deixem a la dreta una renglera d'arbres i a continuació tenim un camp a la dreta i

a l'esquerra, a un nivell inferior, encara vinya i després altres conreus.

Anem a fer cap de seguida al costat d'un altre conreu de vinya que resseguim per
la dreta i passem a frec d'un safareig que hi ha en un angle.

Davant nostre, bastant proper, podem veure un altre llogaret.Travessem un rasot i

anem de dret cap al caseriu passant entremig d'uns camps on s'hitreballa actualment
per fer-hi vinya, i sempre procurant de no sortir de la via tragada a fi de no malmetre el
terreny.

Travessem un camp superior i anem a passar pel costat d'una renglera d'artísti-
ques atzavares. Resseguim aquest camp per I'esquerra fins arribar alfinal i remuntem
un pujador de terra per girar a I'esquerra; passem pel costat d'un camió ple de xatarra
(si encara hi és!).

Ens anem acostant al grup de cases i la seva església románica. Abans
d'arribar-hi haurem deixat un camí a la dreta.

Fem cap a una placeta, davant la porta de l'església románica, on trobem el
control H.

Del Control F al Control G:4,758 km/h ll 1,322 m/seg
Def Control G al Control H:4,290 km/h ll 1,192 m/seg

Temps de neutralilzació:S minuts al control H
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A.E. TALAIA

XXV MARXA D'OR¡ENTACIÓ PER DESCRIPC¡ó
(xL MARXA SOCTAL)

Comarca: Alt Penedés 15 de marg de 1998

DEL CONTROL H AL CONTROL D'ARR¡BADA

Sortim d'aquesta placeta davant l'església i refem un curt tram de camí fins a
trobar eltrencall esmentat abans, que ara ens ve a l'esquerra;girem doncs en aquesta
direcció. Deixem un camí herbós i carreter a I'esquerra, que transcorre per sota d'unes
cases, i continuem per la dreta, quedant-nos unes vinyes a la nostra esquerra, a un
nivell més baix. A la dreta hi tenim un marge.

A l'esquerra ens queda un vell pou enrunat. Passat un petit tram de camí flanque-
jat d'arbres, desemboquem a una crullla de camins; agafem el trencall dret, planer,
ample i molt ombrívol.

El camí, enclotat i envoltat de vegetació molt frondosa, ens porta al cap d'una poca
estona a una petita placeta amb taules i bancs de fusta al costat d'una font ben arran-
jada (on no sempre hi raja aigua) també pel G.E.R. En una placa d'aluminisobre pedra
que li fa de marc, al costat de la font, hi ha gravades les estrofes d'un poema o goig.

(Davant aquesta font, a l'altra banda, s'hiveu un corriolet pujador que ens portaria
a una cova i a les enrunades parets d'una ermita románica, indret que recomanem per
a una altra ocasio als maxadors que no ho coneguin).

Després d'aquest recer agradós i ombrívol referem el camí fins arribar a la mateixa
cruTlla on havíem trencat per arribar-nos a la font. Ara continuarem cap a la dreta, per
un camí flanquejat d'alts esbarzers.

Tornem a trobar un tram de rocallis i algun senyal de I'organització. Aquí haurem
de parar esment en els senyals perqué aquest tram pot resultar una mica confús o
perdedor.

Poc després d'aquell primer rocallís, girem de sobte cap a l'esquerra, per un camí
pujador i passant entremig d'uns pins. Hi trobarem senyals de confirmació. Després
del sobtat pujador decantem de seguida cap a I'esquerra, trepitjant camí rocós i pinas-
sa. Anem enlairats per damunt d'una vinya que hi ha a l'esquerra.

Arribem a una vinya en un nivell superior i I'anirem resseguint per I'esquerra,
paral.lels a un rasot. Des d'aquí podem veure clarament el conjunt del caseriu i I'esglé-
sia que no fa gaire hem deixat.

Al final de la vinya deixem uns camps erms a l'esquerra i una torre d'electrícitat i

agafem un camí ample i pujador a la dreta, herbós i amb vegetació.

Anem a sortir a un altre camí que voreja novament un conreu de vinya vella; aquesta
ens queda a la dreta. Ens anem acostant a una altra gran masia, damunt d'una penya,
masia abandonada com les anteriors que hem vist.

En ser-hi al costat, la resseguim per I'esquerra i seguint un camí descendent la
deixem enrere. Una mica elevada, a la dreta, hi tenim una vinya.
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Elcamí principalque seguim fa un retomb a Ia dreta ien aquest punt eldeixem per
seguir avall, per un camp ermotat.Travessem un ample conreu de vinya;finalitzat aquest,
enllacem amb un revolt del camí i continuem endavant tot davallant suaument. A la
dreta veurem una cadena que barra un camí que porta a una propera masia.

EI nostre camí, ample iflanquejat de marges terrosos, ens ofereix una bona pano-
rámica: extensions de vinya, masies i els pobles propers, a part de la zona industria!
que ja hem vist abans. Bastant a prop un gran conjunt conventual i a la seva esquerra
destaca una vella i alta torre cilíndrica, possiblement una torre de captació d'aigua.

Fem cap enfront d'un alt mur de pedra, ara el camí és encimentat i el seguim en
direcció a !a dreta. Probablement sentirem en aquest punt els lladrucs d'uns gossos
que ens saluden (o amenacen!) des de dalt la tanca de vegetació.

Arribem en una placeta, al davant del que són els murs d'un convent de domínics,
restaurat.

D'aquí continuem per una pista encimentada i baixadora; travessem un torrent i

girem a l'esquerra seguint la carretera asfaltada;anem baixant en direcció al riu proper,
que creuem per un pont. Davant ens queda una bonica masia restaurada

Creuat el riu el pis és de terra i a trams encimentat i es fa pujador. Darrere nostre
podem veure tot el conjunt de l'edifici conventual que acabem de deixar. Desestimen
un camíherbós que surt per I'esquerra, a prop d'unes torres eléctriques i paral.lel.a! riu,
i seguim amunt pel camí principal que envolta la gran masia i passa a ran del seu
tancat.

A I'esquerra una extensa plantació de vinya nova. Més alfons, a dreta i a esquerra,
ja es torna a veure !a zona industrial.

Arribem aviat vora la tanca de les naus industrials acostant-nos així novament al
nostre punt de sortida, a sota els poxos de la fábrica ONDUNOVA, on finalitza aquesta
40a Maxa.

Del Control H al Control l= 4,751 km/h ll 1,320 m/seg
Del Control lal Control J:4,835 km/h ll 1,343 m/seg
Del Control J a l'Arribada:5,145 km/h ll 1,429 m/seg

Temps de neutralització:5 minuts al control I
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229

230
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238
239

280
28L
282
283
284
285
286
287
288
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roh 22'30"
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Ithr l8'30'
1¡h 19'
1lh 19'30'



ilh 20'30"
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1lh 49'
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1lh 53'30'
1lh 5a'
tlh 5{'30.

llh 55',
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427
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It35
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437
438
439
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444
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464
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466
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¡f 80
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t2h 07'
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19(.)
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495
496
497
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¡t 99

500
501
s02
503
s04
50s
506
507
508
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510
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512
513
514
515
5r6
517
518
519

520
521
522
s23
524
525
526
527
528
529

530
531
532
s33
53{
535
536
537
538
s39

5¡t 0
54 1

542
543
544
545
5{6
547
548
549

550
55!
s52
553
55¡l
555
556
557
s58
559

560
s61
562
563
564
565
566
367
568
569
570
s71
572
s73
57{
575
576
5?7
578
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i2lt 5O'
12h 50'30"
12h 51',
12h 51'30.
L2h. 52'
l2h 52'30"
12h s3'
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l2h 54'
l2h s4'30.

12h 55'
l2h s5 -30"
I2h 56'
I2h 56'30"
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12h 57',30"
12h 58'
12h 58'30"
12h 59'
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13h 00'
13h O0'30"
L3h 0I'
I3n 0l'30'
13t., 02 '
l3h 02'30"
l3h 03'
l3h 03'30"
t3h 04'
l3h 04'30"

13h 0s'
r3h 05'30"
13h 06'
13h 06',30'
13h 07'
l3h 07'30.
13h 08'
l3h 08'30"
t3h 09'
.13h 

09'30"

13h 10'
13h t0.:30"
13h 1r',
13h 1r'30'
13h 12'
13h 12'30"
llh 13',

'13h r3'30"
t.3h 14'
13h r4'30"

t3h 15-
l3h 15'30"
13h 16'.
13h 16'30"
t3h l?'
13h 17-30"
13h 18-
13h 18'30"
13h t9'
13h 19',30"

13h 20'
l3h 20'30"
l3h 2I'
13h 2l'30.
l3h 22',
13h 22'30"
13h 23'
r3h 23'30'
13h 2¡l'
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a
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¡3h f,l'30.
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1du
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591
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600
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6t0
6ll
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6r6
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630
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r.3h 39'
13h 39'30'
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XL
Marxa Social

d'Orientació per Descripció

XXY Marxa Intersocial

15 de marg de 1998

Santa Margarida - Espitlles - Penafel
ca I'Albornar - Maset d'en Rossell

puig de la Senabrfl - Bellestar - la Senabra
font de Sant Lloreng de la Senabra - mas Pere Jmn

convent de Penyafort - ca I'Abadal
Santa Margarida

Comarca: Alt Penedés

Portada: església de Santa Margarida
Dibuix: Antoni Ordovás



Si bé és cert que habitualment se celebren e1s vint-i-
cinc i els cinquanta anys, del número quaranta no se'n
pot defugir fácilment. De fet és un aniversari ben repe-
titiu en el llenguatge popular: "De los cuarenta para

arriba no te mojes la barriga", que traduil al catalá ve a
ser més o menys: "Qui a quaranta no s'atura, a cinquanta
no endevina i a seixanta desatina". Bé, aquest no és el cas

de la marxa. Tampoc volem cantar les quaranta a ningú,
ni imposar la quarantena a cap col.lectiu, per més que

qualque vegada ens faci posar malalts a nosaltres.

Només volem celebrar amb cefia joia i animació
compafiida la 4Oa Marxa organitzada per la nostra
entitat, una fita en la vida de la Talaia, les bodes de

robins d'una activitat excursionista que ens ha donat
prestigi més enllá de la nostra demarcació geográfica,

dedicació que els socis talaiencs han esmerqat amb

orgull any rere any sense demanar res a canvi, pensant

sols en una bona participació de marxaires i que restes-

sin satisfets per tornar-hi la següent anyada. I cada

vegada, nosaltres feliqos barrinant ja en la próxima
convocatória tan prompte s'han donat els premis als
guanyadors de la cursa finalitzada.

En aquestes págines no pretenem fer I'historial de les

marxes precedents. Aquesta tasca ja la va rcalifzar
I'amic Toni Sagarra el setembre de 1995 en l'edició
monográfica que festejava el 40é Aniversari de I'Agru-
pació, butlletí que recollia els quaranta anys de camí de

la nostra col.lectivitat excursionista amb una bona série

d'articles que tocaven totes les activitats de la Talaia des

dels seus orígens.

En I'esmentada revista s'explicava que la primera
marxa se celebrá I'any 1959 i aixd vol dir que s'ha fet
cada any sense intemrpció, per la qual cosa, de moment,
ningú no ens pot prendre el mérit de la constáncia en una

manifestació que cada dia va més a la baixa en el món

excursionista. En aquests quaranta anys la Talaia ha

recorregut prácticament tot el
Penedés histdric i les seves roda-
lies, des de Gavá fins a Alcover i
des de vora Santa Coloma de

Queralt fins a la costa mediterrá-
nia. Per tal d'assegurar la partici-
pació, les darreres edicions s'han

organitzat prop de casa. Ribes,
Canyelles, Castellet, altre cop Ri-
bes i Olivella foren escollides
per allargar I'existéncia de la nos-
trada i cobejada marxa. La pro-
posta ens ha donat bons resultats
i s'ha pogut arribar al meravellós
i commemoratiu número quaran-

ta. I que sigui per molts anys que

puguem fer la viu-viu com ara.

Avui no hem anat massalluny
de Vilanova i la Geltrú, peró tam-
poc massa prop. És una nova
experiéncia que posem a prova.

Runes de l'esglésin de Santa Margarida. Foto: Vicenq Carbonell

Els voltants de Santa Margarida i els Monjos mereixien
una incursió descriptiva per tractar-se d'un espai que es

degrada progressivament. S'hi havia d'anar per dues

finalitats básiques i evidents: és un teritori poc conegut
dels excursionistes vilanovins i era necessari anar-hi
abans que no sigui massa tard, com está passant en la
majoria de racons penedesencs que es perden a causa

del progrés i altres circumstáncies que no cal enumerar.
Tothom sap la quantitat de fonts que han desaparegut en

un lapse d'uns trenta anys, mentre sorgien trbanifza-

La masia restaurctda de Penr$bl. Foto: VicenS Carbonell



cions arreu de les contrades. Bé, no ens

posem melangiosos i anem per feina.

Santa Margarida

Aquest lloc és una petita barriada del
municipi, situada a I'esquerra del riu de
Foix, mirant els estreps de les serralades
ponentines del massís del Garraf, al NW
del castell d'Olérdola, del qual era de-
pendéncia en els seus orígens. EI poble
de Santa Margarida es formá a I'entorn
de l'antiga església parroquial que doná
nom al nucli de cases edificadesjunt al
camí que unia la citada Olérdola amb
I'antic traqat de la Via Augusta -que
passava per I'actual Monjos-, camí que

creuava el riu de Foix per mitj á d'un gual
que ja es documenta I'any 978: "ipsum
guadum de s.Margarita", indret on el
1 883 foren localitzades restes d'una cal-

Eada romana feta amb formigó i carreus
de pedra. Des de fa unes décades, en el
costat de ponent de santa Margarida, a

banda i banda del riu, hi ha grandiosa
fábrica de ciment del barri de I'Estació,
instal.lació de I'any 1926, continuació
de la indústria establerta per a I'obtenció
de calE hidráulica i ciment natural de
finals del segle XIX. La cimentera s'es-

tablí al costat de la línia del ferrocaril.
que permeté el transport arreu de I'Estat.

El cap del municipi és els Monjos, a

la riba dreta del riu de Foix, població que

va néixer en el camí Ral de Barcelona a

Tarragona, perd els seus orígens prove-
nien d'un molí fariner situat ran de riu,
molí que el monestir de Santes Creus
obtingué l'any 1322 per una permuta
amb Ia Pia Almoina de la seu barceloni-
na, i que aviat prengué el nom de molí
dels Monjos, posteriorment conegut per
molí d'en Coll o Maciá. De I'any 1511 es

té notícia del "lloc vulgarment dit Mon-
jos", nucli format prop de I'esmentat
molí, perd el poble ja existia de molt
abans.

En el terme municipal, a més dels
Monjos i de SantaMargarida, existeixen
les unitats de població de cal Claramunt,
cal Rubió, cal Salines, Cerdanyola (ofi-
cialment Sardinyola), la Costa,. Mos-
queroles, el Pla de l'Estació, el Polígon
Industrial Casanova, Puigdessé, la
Rápita, la Riba, la Rovira i Trespins.
Peró, a més d'aquests disgregats pobles,
el terme és curull de masies, la majoria
molt antigues, algunes de les quals són
dintre de I'itinerari d'enguany, que

Esglésict de Penufel. Foto: Viceng Carbonell

Porta romiuticu de l'esglésict de Penafel. Foto: Viceng Carbonell
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Ca l'Albornar. Foto: Vicenq Carbonell



transcorre de Santa Margarida fins a les

niuntanyes de la part de llevant, a les
envistes d'Olérdola, per anar després a
tocar la ratlla del límit amb Castellet i
tornar per la banda de ponent, havent
descrit un ample cercle que passa per la
vella església románica, el castell d'Es-
pitlles,la fortalesa i ermita de Penafel,
ca I'Albornarr les pedreres, maset d'en
Rossell, el puig de la Senabra, mas
Bellestar, la Senabra, la font de Sant
Llorenq, Penyafort i I'Abadal, en una
ruta diversa i variada en vegetació i sól
calcari, sdl característic d'aquestes mun-
tanyes garrafenques que s'acaben a

Calafell. És així mateix un circuit amb
llarg contingut histdric poques vegades

tan atapeil en les marxes precedents.

Hem sortit de I'aparcament de la fá-
brica de cartó ondulat Ondunova, una de
les tantes instal.lades en el municipi més
industrialitzat del Penedés, que gaudeix de bones comu-
nicacions i aigua, aquest darrer element básic per a la
producció de certes matéries, com són, en aquest cas, el
cartó i el ciment. S'ha circulat paral.lelament a la via del
ferrocarril, en direcció a llevant, per dirigir-nos a la
fábrica Uniland mitjangant la seva car:retera d'accés, ran
del riu de Foix, passant per sota les cintes transportades
que uneixen dues parts de la indústria, els forns de

ciment a la dreta i els molins a l'esquerra, on també hi
tenen les oficines de recepció. Girant a la dreta s'ha

creuat el riu per mitjá d'un pont que porta a Santa

Margarida, indret que antigament s'havia de traspassar a
gual --el famós gual de I'any 91 8- i acítalment és un camí
asfaltat que puja fins a la barriada.

Església de Santa Margarida

Aquesta antiga església parroquial és avui un edifici
en ruina. indigne de la seva categoria arquitectónica.
Hem dit abans que I'any 978 es feia esment del gual de

Santa Margarida, topdnim que pressuposa I'existéncia
de la capella al segle X. Un any després es té notícia d'un
molí que confrontava a cerE damunt el citat gual. 81996
es feia donació a Sant Cugat del Vallés de terres, vinyes,
corrals, una torre, cases, horts i molins al 1loc anomenat
Santa Margarida, església que estava en obres el reculat
any 1024. Prop d'un segle després, quan la crida a la
repoblació d'Olérdola devastada per una invasió árab el
1107, Santa Margarida es beneficiá de privilegis i
concessions especials per a qui hi anés a viure, per
pertányer al terme olerdolá. Tot i haver-hi I'església des .

del segle X, no és fins I'any 1126 elprimer esment de la
parrbquia i a partir d'aleshores Santa Margarida és

ámpliament documentada en qüestions relacionades
amb I'aigua del riu, com eren rescloses, recs, molins

Puig de Senabra, el punt més dlt de la Marxa. Foto: Blanca Forgas

fariners i séquies per regar. El temple exercí de parrd-
quia fins al primer terg del segle XX i fou abandonat en

traslladar-se el culte a la nova església aixecada al peu
de Ia caretera.

En temps alt-medieval, Santa Margarida havia estat

totalment reformada en estil gdtic avanEat, i després fou
decorada de neoclássic, conservant només de I'antigor
la faEana románica coronada per un gran campanar
d'espadanya, de quatre ulls, centrada per la porta d'accés

a I'església, d'arc de mig punt, que és una arquivolta
suportada per dues columnes i capitells. Més tard, a la
fagana s'afegí un porxo de dues grans arcades, que,

deformades pel temps, semblaven de ferradura arab per
desplaEament de les seves dovelles. La part del conjunt
més antiga pot ésser del segle XII o potser del XIII, perb
no se sap si la resta del temple era anterior. L'actual
edifici gótic fins fa poc s'utilitzava parcialment de

cementiri, amb nínxols fins i tot dins la nau. L'aspecte
general del temple és deplorable, essent una llástima
que a f indret s'escolin més de mil anys sense que ningú
no hi posi remei. Segons la tradició, en aquesta església
fou batejat, l'any 1185, sant Ramon de Penyafort.

Del frontal de I'església hem tomat en-rere fins al
camí d'arribada, continuant després a llevant i donant la
volta al cementiri, entrellucant el fossar vell. Passades

les primeres vinyes, en una cruilla s'ha girat a I'esquerra
i hem vist una bona panorámica del poble dels Monjos
i de la cimentera. Més a llevant, en una clariana, s'ha
escollit un camí boscá i pujador, esdevenint un joliu
indret pedregós i erosionat, vell itinerari que també
passa pels primers sembrats, fins a un camí carreter que

s'adrega a migdia, vers el lloc d'Espitlles, franquejant
pel darere la casa, per un "cafl:er" de faganes amb
portalades de pedra.



Castell d'Espitlles

Aquest agrupament de quatre cases no fa molt temps

encara era un agregat del municipi. La més moderna -de
I'any 1859- en deien "el castell",ja que -segons diuen-
substituí una antiga fortalesa amb capella que s'ensorrá a
mitjan segle passat, juntament amb una torre rodona que

posseia. L'església, d'estil románic, era dedicada a Santa
Maria i Sant Jaume, de la qual es tenen notícies des de
l'any I42l i ja era enrunada el 11 11 . Espitlles és un dels
llocs més antics del terme. Fa més d'un mil.leni -l'any
993- es féu donació a Sant Cugat del Vallés de propietats
lliures situades a "ipsas Espilias", nom que vol dir'espina
dorsal', aplicat sens dubte a la carena del serrat on és

instal.lat el caseriu. A1 segle XII apareixen personatges

procedents de la fortificació, entre els quals destacá
Eimeric d"'Spillis", noble cavaller relacionat amb el
castell de I'Albá (1165-1198). També cal remarcar
Berenguer d"'Spinles", documentat entre 1183 i 1187.

Un segon Eimeric -patronímic reiteraten lafamília- surt
l'any 1223 i un tercer fou tonsurat pel bisbe en I'església

de Santa Margarida, I'any 1303. Els nobles d'Espitlles
foren senyors de la quadra de Vilanova d'Espoia (vora

Capellades), a la darreria del segle XIV, i també castlars
d'Olérdola, a més de govemar el castell reial de la Bleda,
situat en el municipi de Santa Margarida (1425). Un
Eimeric d"'Espiles" tingué vinculacions amb Vilanova
en casar-se amb Constáncia d'Aguiló, filla de Violant de

Castellbisbal, senyora d'Enveja i castlana de Cubelles,
que testá l'arry 1435.

Com a castell, Espitlles no es documenta fins el 1488
i d'aquesta fortalesa se'n tenen dades fins I'any 1860.
L'any següent encara era mencionat el "fondo del castell
de Espilles". A partir d'aleshores només formápart de la
memória del poble.

D'Espitlles hem continuat
caminant fondalada amunt fins a

un rocallís que a I'esquerra puja-
va a una carena boscosa, peñne-
tent j a veure molt bé Penafel, men-
tre a la llunyania s'observava el
poble de Moja i més enllá la ciutat
de Vilafranca. Després, es dava-
llava fins a I'accés de Penafel, cir-
culant pel bell mig de les extenses

vinyes de I'heretat amb sól enci-
mentat fins a dalt el castell, al qual
donávem la volta per encaminar-
nos a I'església del llogaret.

Fortalesa i ermita de
Penafel

A llevant d'Espitlles, separa-

da pel torrent de Mata-rectors, és

situada aquesta altra fortificació, en aquest cas -i a

diferéncia de I'anterior- encara ben visible, fent-li com-
panyia I'ermita de la Mare de Déu de Penafel, oferint el
conjunt monumental una magnífica panorámica digna
de ser fotografiada. El santuari, d'origen románic, fou
reformat al segle XVIII i posteriorment també. És d'una
nau, amb absis sobrealgat en época barroca. De la
primitiva fábrica románica només en resten fragments
de murs i la portalada lateral de mig punt. El campanar
d'espadanya és de dos arcs. Aquesta església no es

document fins I'any 1300, perd no hi ha dubte que era
anterior. No fa molts anys el seu estat era deplorable,
peró a partir de I'any 1982 es va agenqar I'edifici i
actualment és visitable. En el seu interior es venera la
imatge gótica de la Verge, feta de tera cuita. La gent del
Penedés diu que la Mare de Déu bruna de Penafel és

germana de la de Foix, a la vegada germanes de la Verge
de Montserrat, les tres de pell moreneta.

La masia fortificada de Penafel és un gran edifici
situat dintre d'un baluard, casa bastida en época medie-
val i reformada I'any 1696.Té portal rodó, cantoneres i
finestres de pedra treballada i damunt les golfes sobre-
surten unes magnífiques gárgoles. La primera notícia
del lloc és de I'any 1097: "fortitudine Penna fedel", que

vol dir'fortalesa del castell roquerfidel', topdnim que ha
conservat la seva forma dialectal Penafel fins avui dia,
no pas la grafia "Penyafel" que algú pretén imposar
sense cap criteri seriós.

El castell apareix documentat I'any 1551, perd per-
sonatges que portaven el lloc de procedéncia sovintegen
ameu del país a partir de I'any 1152. Els més coneguts
foren Bernat i Guillem de Penafel, fills d'altre Guillem
i d'Alamanda, aquesta geñnana de Vidal de Canyelles,
bisbe d'Osca, que cita els seus nebots en el testament
datat e1 1252. Aquest bisbe canyellenc era molt amic de
Ramon de Penyafort, del qual parlarem després.

Masia de Bellestar. Foto: Vicenc Carbonell



De Penafel en tenim una referéncia curiosa per a
nósaltres, vilanovins i geltrunencs. L'any 18221'here¡at
de Penafel era de Josep Calva, fill d'una família burgesa
originária de Puigcerdá, que fou alcalde de Vilanova
I'any 1808. El tram nord del carrer de les Sogues porta
el seu nom des de 1857.

A Penafel s'hi troben dues fonts: la de la Mare de Déu
i la de bassa del lloc. En la primera diu la tradició que s'hi
trobá la imatge románica de la Verge, que fou substi-
tuida per la gótica actual. La font és a uns 400 metres de

1'església.

Donant el tomb a I'església pel darrer de I'absis, ens

hem dirigit als pous de la hisenda, per entrar en bosc de
pins que hi ha a migdia de Penafel, del qual sortíem per
agafar el vell camí que porta a la font, situada en e1

fondal de Mata-rectors, camí que hem deixat per conti-
nuar a ponent, resseguint altres fondalades del migdia
d'Espitlles per agradables boscúries, passejada que ens

ha tornat a ponent, havent efectuat una ámplia marrada
per la muntanya d'Espitlles fins vora Santa Margarida,
per vell camí carener que hi ha darrer de ca l'Albornar,
casa que hem aconseguit cercant un senderó i un altre
camí que anava a petar per la seva esquena.

Ca l'Albornar de la Costa

Casa situada dalt d'un turó proper al camí que de

Santa Margarida es dirigeix a la Vall d'Olérdola, és una
construcció bigarrada del segle XVIII protegida d'un
baluard de I'any 1769. La masia deu ésser algada da-

munt d'una anterior, ja que si bé de la família Albornar
es tenen notícies des de I'any 1553, gairebé és segur que

agafaren el cognom d'un antic topónim queja es docu-
menta el 1127. En el testament del pare dels primers
senyors de Vilafranca, es llegeix la deixa de les posses-

sions de "ipso Albornar" al seu fill Oller de Rafegera.
Aquesta dada demostra que el lloc ja existia fa més de

vuit-cents setanta anys, gens estrany en una contrada on
hem vist la vellura d'Espitlles (993) i Penafel (1097).
Per postres, tocant a I'Albornar hi ha una alzina mil.-
lenáLria de grans proporcions, que si pogués parlar ens

explicaria la histdria de I'indret.

Qué vol dir Albornar? Senzillament, un lloc d'al-
bors, planta també coneguda per'espiga de la porrassa',

liliácia de flors blanques. En el Penedés hi ha o hi havia
altres paratges amb aquesta denominació. A La Geltrú
entre els anys 1408 i 1591, a Santa Oliva (des del 101 1),

a Santa Fe (1945), a les Cabanyes (antropónim del
1672), i també fora de comarca, a Constantí l'any 1173.

Actualment la masia está abandonada i en procés'
d'enrunament. En una finestra encara es pot llegir: "obra
de Francisco Alborná 1770" i en una altra s'hi veu la data

de 1746. Un rellotge de sol només recorda el pas del
temps, tot i que sols deuria marcar de migdia a la

vesprada, perqué la faEana mira a ponent. Una pedra de
premsa ens indica una época d'esplendor vinatera i una
espitllera damunt la porta ens diu que de tant en tant
tenien visites desagradables.

Hem marxat de ca I'Albornar pel costat de la vella
alzina, vers migdia, encarant un bosquet que hi ha, fins
als forns de calE del Miret. D'aquests es veu una pano-
rámica de la masia i de la fábrica de ciment. Seguíem
més enllá passant a frec d'unes coves i baumes encingle-
rades sobre el torrent de Santa Margarida o de Roca
d'Estaca, per accedir a la carretera de la Pedrera, calEada
que hem fet servir en sentit descendent per tal d'aconse-
guir una escala muntada damunt de la cinta transporta-
dora de pedra matxucada. A I'altre costat, un corriol
pujador ens portava fins a una pista de muntanya,
paral.lela a la cinta, des d'on es veia una bonica perspec-
tiva dels forns de calg i de ca I'Albornar. La pista terrosa
anava ascendint poc a poc per la part de ponent de les
pedreres i més amunt ja es divisava Sant Miquel
d'Olérdola, mentre els nostres peus trepitjaven una
munió de fóssils marins, enmig d'un paisatge estepari a
causa dels incendis d'anys enrere. El llarg camí pujava
més fortament en passar per un punt geodésic, i unes
camallades més ens poÍaven al corral o maset d'en
Rossell, edifici emunat situat dalt d'una carena enlairada
a 344 m, lloc d'on es podia contemplar la immensitat
cárstica garrafenca, de vegetació baixa i espontánia,

típica d'aquestes muntanyes, feréstegues i poc poblades.

Maset d'en Rossell

També conegut per corral Gran, está situtat prop del
turó de Sant Andreu, de 3'10 m, un altre dels punts
geodésics delazona. La casa pertanyia a I'heretat de cal
Rossell de la Costa, masia que fou engolida per les
pedreres, peró deshabitada ja als anys vuitanta, vella
edificació contrafortada que tenia una llarga história.
Els Rossell apareixen en documents de I'any 1303 i en

els cens del segle XIV, on "Jacme i Jacmet RoEell"
constaven com homes aloers i franquers de Santa Mar-
garida. En el segle XVIII el mas d'en Rossell era un
puntal de I'agricultura penedesenca, activitat producti-
va que encara ostentava la família en el primer quart del
segle actual, fins que la indústria cimentera adquirí les

seves terres.

Del corral d'en Rossell ens allunyávem descendint
per la part de ponent del turó de Sant Andreu i donant la
volta al fondo Gran que procedeix de Sant LlorenE, per
sota el turó dels Alabems, lloc d'una antiga explotació
de pedra on hi arriba un camí exprés. Nosaltres hem anat
a la dreta per camí menys ttilitzat, que transcorre pel
costat de tramuntana de la Plana Morta, pujant de mica
en mica dessota una línia d'alta tensió fins planejar per
damunt d'una llarga carena, des d'on es podia observar



Mas Bellestar

Seguim passant per masies mil'lenáries. Existeixen
més Bellestars -a Sant Sadurní n'hi ha un altre- de
claríssim significat: "estanga bella". El Bellestar que

ens ocupa -no pas 'Ballestar'relacionat amb ballesta- és

un antiquíssim assentament de població. Tancat dintre
d'un baluard de I'any 1856, Bellestar és un edifici gótic
fortificat que pertanyia a un senyoriu que en el segle
XIV obtingué permís per bastir una capella dedicada a
Sant Pere, actualment enrunada, la creu de la qual resta
damunt la portalada del baluard. El casal és lamentable-
ment oblidat pel patrimoni arquitectdnic comarcal, mal-
grat disposar de finestrals de pedra i un escut majestuós.

Que el lloc fou habitat fa milers d'anys ho demostren les
troballes arqueoldgiques d'un poblat iberoromá, on s'ex-
cavaren sitges donant tota classe de materials lítics.

Pel que fa a la casa de Bellestar, una possible
vinculació la tenim l'any 1 164 en la signatura del monjo
"Guillelmi de Belestar" junt amb fra Arnau de Canye-
lles. Després, el 1187, el prevere "Petri de Belestar"
redactá el testament de Berenguer de Guárdia, i el 1 194,
"B. de Bellostare" fou un dels signants del testament del
rei Alfons. Que la família Belestar era acomodada ens

hojustifica la compra que féu Pere en adquirira Guillem
de Santa Oliva, l'any 1212, totes les propietats que
aquest tenia a Eramprunyá i Santa Oliva. Aquest noble
va fer testament el 7226 manant pagar als fills de Pere
de Bellestar tot e1 que els devia. Més enEá, el cavaller
Romeu de Bellestar obtingué un benefici de la capella
de la Senabra, propera al seu domicili.

El patronímic Pere es repeteix al llarg de les genera-

cions i per aquest fet feren consagrar la seva capella a

Sant Pere. A partir del segle XIV els Bellestar residiren
habitualment a I'Arbog i des de 1497 es comencen a

obtenir dades dels masovers Morató, família que encara hi
vivia la décadade l9'l},gent que van veure com Bellestar
passava a mans d'una immobiliária. Avui, Bellestar resta
oblidada de tothom, incloent-hi historiadors.

S'ha deixat la masiaper anar a cercarun camíque ens
portés a la Senabra, vers llevant, tram fangós que

travessa el torrent de les Borrelleres i s'encara a les
atzavares arrenglerades sota el veihat, al qual hem
arribat camejant per la vora dels sembrats i pujant per un
corriol que espetegava en unes deixalles de cerámica.

La Senabra

D'entrada hem de dir que la forma correcta del mot
és aquesta, la més antiga (any 993). La senabra és una
planta també coneguda per 'mostassa borda' (Sinapis
alba). Ho tenien ben clar els escrivans del segle X que

Fagana de l'església rctmdnica de la Senabra.
Foto: VicenE Carbonell

la serra de I'Aliga mirant a I'esquerra i la plana penede-

senca dels Monjos a la dreta, tot descrivint un ample
cercle enfront del corral d'en Rossell, per tornar altra
vegada sota la línia eléctrica i anar a raure en el vértex
de la Senabra, de 3J6 m, situat en un punt estratégic, al
mig de profundes fondalades i amb suficient alEada per
admirar altres muntanyes més enlairades, com la Pópia,
situada més a1 sud.

Del vértex de la Senabra se seguia cap a ponent i es

baixava després a migdia per un pedruscall que anava
a petar en el fondal de la Pallissota, afluent del torrent
de les Borrelleres, aquest darrer replé de balmes que li
donaven notorietat ja fa més de mil anys. Seguint per la
part esqueffa del fondo de la Pallissota, en terreny
curull d'arboE i a les envistes del caseriu de la Senabra,
es passava per damunt d'un extens rocallís atapeit de
cocons o cadolles plenes d'aigua de pluja, fenomen
d'erosió habitual en una geografia cárstica, cocons que

eren ben coneguts per pastors i caEadors pel seu contin-
gut hídric, en indrets gairebé eixuts per raó del seu

origen geológic. Després, ja en sdl terrós, s'entrava una
altra vegada en bosc, passant préviament per la base
d'una torre d'alta tensió. Més enllá, els boscos i sem-
brats dels camps de Bellestar es feien prou evidents.
Deixávem e1 camí principal per una drecera baixadora
de rocallís erosionat, per atényer finalment l'accés de
pis saldonós de Bellestar, entrant en el caseriu per la
part del darrere, casa tancada que disposava de dos
rellotges de sol, un que senyalava durant la resplendor
naixent del matí i I'altre tota la resta del dia.
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fins i tot van traduir "ipsa Sina-
pi" en fer esment del lloc en el
document de la restauració
d'Olérdola de I'any 992 (Diplo-
matari de la Catedral, n.222).
Amb aquestes antigues dades
no cal dir que es té I'aprovació
del professor Coromines
(DECat,VII,774;
ONOMASTICON,VII, 1 O 1 ).
Així és que no s'escau escriure
'Sanabra', grafia comengada en
el segle XV i que encara avui hi
ha qui s'entes ta a ttilitzar -la sen-
se cap criteri científic.

La situació del caseriu de la
Senabra és una meravella de pai-
satge, peró el que dóna nom a la
Senabra és la seva església ro-
mánica de Santa Maria. Del con-
junt arquitectdnic antic només
en resta aquesta capella, un vell mas i alguns edificis
rdnecs. El gran casal reconstruit l'any 1674 té portal
d'entrada de mig punt, finestres motllurades i altres
peces, totes de pedra treballada. Fa uns anys la casa fou
una altra vegada restaurada.

Hem dit abans que el lloc apareix documentat I'any
992, jtntament amb Espitlles, com afrontació de I'es-
glésia de Sant Miquel d'Olérdola i l'any següent "ipsa
Senabre" formava part del terme del castell olerdolá.
Amb aquesta mateixa lletra apareix la Senabra els anys
1032,1044 i 1060. No és fins el 1 131 quan és motiu de
procedéncia: "Alberti Bemardi de Senabre" signava
aixíels documents. Més tard, entre 1228 i 1230 existíel
clergue i prevere de La Geltrú que ho feia en llatí:
"Bertrandi de Sinapi", recordant l'expressió del segle X,
estil que no emprava "Geraldus de Senabre", monjo de
Sant Cugat del Vallés l'any 1251, signant al costat del
seu veí Ramon de Penyafort.

La Senabra es consolida en el cens de 1365-70 amb
un foc franc de Ramon Bertran de la "Cenabra", ratificat
en el capbreu reial de Vilafranca de I'any 1425. Apartir
de 167l es tenen referéncies dels masovers Raventós,
família que esdevingué propietária i encara la posseia
l'any 1948.

Pel que fa a I'església, no s'esmenta fins el 1 306, peró
sens dubte és molt anterior, ja que els seus elements
arquitectónics indiquen una construcció de principis del
segle XIIL La planta, l'absis i la porta adovellada li
configuren un magnífic exemplar de románic penede-
senc. En el seu interior hi figura la data de la restauració
de 1630.

Resta per dir que a més de la cova neolítica de Sant'
Lloreng de la Senabra, s'han fet troballes ibériques i
romanes vora la masia, restes que es conserven en el
Museu de Vilafranca i ens confirmen una població
estable des de temps immemorials.

El conjunt del caseriu de la Senabra i I'etmita romdnica de Santa Maria. Foto: VicenE Carbonell

De la Senabra s'ha tornat enrere pel davant de la
bassa i del pou, en camí fressat que baixa al torrent de
Sant LlorenE o de Sal i Pebre, nom popular que donen
els comarcans al torrent de la Senabra, fondalada que

hem seguit amunt en un bonic passeig frondós que valia
la pena de fer i desfer per poder beure aigua de la font,
situada en un indret ananjat pel GER de la Rápita I'abril
de 1993.

Font de Sant Lloreng de la Senabra

Bell indret el de la font de SantLlorenE. Aquesta deu
fou restaurada l'any 1930 i en un goig escrit damunt un
marbre gris es llegeix:

Lloc d'esplai del qui matiwt
font humil de Sant LlorenE,
dolg repós del qui camina,
aigua fresca i cristalina
que bebent-te el cor em prens.
Tens per marc un bell paisatge.
tens petfums, tens cants d'aucell
tens els besos de l'oratge,
per que't dóna el seu mantell.

Situada en el fondo de Sal i Pebre -que sota la
Senabra pren el nom de Sant LlorenE-, la fontanella fou
I'origen d'un racó poblat que deixá útils lítics en la cova que
hi ha davant. Ganivets, lasques, pissares, cerhmica llisa,
del peíode eneolític, són les troballes aconseguides.

L'ermita románica de Sant Lloreng dóna nom al
paratge, peró actualment només en queden quatre parets

enrunades i plenes de malesa. És sobre la font, en un
penyal de difícil accés. Era de planta rectangular i
posseia un absis d'estil llombard. Sabem que existia



I'any 1305, perd desconeixem altres
dades histbriques. Entre les runes s'han
trobat tégules romanes.

En retomar de la fbnt. hem girat a

llevant per camí ascendent on hi havia
un altre rocallís amb cocons. D'ací es

pujava al bosc i es resseguia una vinya
per recalar a cal Pere Joan, masia aban-

donada situada damunt d'una penya, a

semblanEa de les que fins ara hem vist.
La casa té elements gótics i estava pro-
tegida per un baluard. Sabem que I'any
1860 ja era coneguda per "Can Pere

Joan", perd per ara desconeixem dades

anteriors.

Deixant el mas per camí descendent,

s'ha agafat una drecera esquerrana que

baixava directament a les vinyes i a la
tanca de Penyafort, per anar a petar a la
plaEa del darere del castell.

Penyafort

De tot l'itinerari que s'ha fet avui,
aquest és el lloc més emblemátic del
municipi. Gairebé tothom sap que en

aquesta casa -peró abans d'haver-hi el
convent-hi va néixer Sant Ramon l'any
I 185.

Penyafort era ldgicament una penya
fortificada, de l'antiga forEa de la qual
només en queda una torre rodona i uns

llenEos de mur. Posteriorment, a la pri-
mitiva casa se li annexaren una capella
en honor del sant (1602) i després s'hi
bastí el convent (1603), restant tot tan-
cat dintre d'un baluard que porta la data

de 1619. Capella i convent existiren
com a tals fins el I 835, essent abandonat
per I'exclaustració, perd 1'església con-
tinuá oberta al culte fins a la primera
meitat del segle XX.

Sant Ramon ( 1 I 85- 1275) era fill del
cavaller Pere Ramon, senyor de
Penyafort. Savi canonista de l'orde dels
pares predicadors de Sant Doménec, li
calgué viure temps difícils, com 1'heret-
gia albigesa i els primers anys del regnat
de f infant Jaume L Conseller en l'ac-
tuació reial i també en el papat, intervin-
gué així mateix en diversos plets i con-
flictes que afectaren les terres
penedesenques. L'any I 235 obtingué la

Cal Pere Jout- Fott¡: Blmtca Forgas

Entratkt printipul ul con¡'ent tle Pertyafort. Foto: Vicen4'Curbonell

Potrt sobre el Riu Foir tlayont de ca l'Abadal. Foto: Blanca Forgas



concessió de la regla agustiniana que normalitzava
l'orde de la Mercé per a la redempció dels captius fora
de les terres catalanes. Fou amic de Vidal de Canyelles,
que esdevingué bisbe d'Osca grácies a la seva contribu-
ció personal. Entre altres afers, estigué present en la
fundació de l'Hospital d'Olesa de Bonesvalls (1262).

L'any següent de la carta de població de Vilanova
(1274), morí Ramon de Penyafort i pel seu testament
sabem que era oncle de Bernat d'Adanó, canonge de

Tortosa i conseller del rei. A hores d'ara desconeixem
el grau d'influéncia exercit per sant Ramon i Bernat en

el reconeixement reial de Vilanova. Sant Ramon fou
canonitzat l'any 1601, quan Penyafort era del senyor
Joan d'Espuny, que cedí la casa per construir-hi el
convent.

El conjunt de Penyafort ha estat restaurat moder-
nament.

Ens allunyem del lloc per la pista encimentada que

travessa el torrent de Sant Doménec, fins aconseguir el
gual del riu de Foix enfront del molí de I'Abadal o
simplement ca l'Abadal, antic molí també conegut per
de Malamort, actualment una masia restaurada on s'hi
observen detalls arquitectdnics interessants, com són

els contraforts de pedra picada, una finestra gótica i la
sortida d'aigua del molí. Es desconeix la denominació
més antiga, peró l'any 1350 ja portava el nom actual,
relacionat amb I'abat o I'abadia de Santes Creus, que hi
tenien un moliner -l'any 1553 ho era Marc Giró-,
propietat que acabá essent un cens emfitéutic o rabassa

morta del patrimoni de can Guineu de Sant Sadurní
d'Anoia, aixó després de l'exclaustració de 1835.

Passant pel davant del molí, ens hem encaminat vers
l'arribada, tot observant la gran fábrica de ciment que

ens quedava a la dreta.

Acabada la marxa, esperem que l'itinierari d'en-
guany us hagi estat agradós, per tornar-hi l'any que ve
en un altre lloc. Aquest relat complementa la informació
que el marxador necessita -havent llegit sols una des-

cripció de la cursa- quan ha passat per certs llocs que li
han merescut la seva atenció i interés. Com sempre,

esperem la vostra preséncia en la próxima edició. Mol-
tes grácies per la vostra participació.

Vic e ng C arb o n ell Vir e lln
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Carrer Comerg. ¿f i Íel. E93 t257
Vilanova i la Geltru (Barcelona)

talaia

NICFI,IES GENERALS DE BON PROCEDII"IENT PER AI.S CChITROIADORS DE IA MARXA

Ti¡xls de controls: de sortida
de regularitat
de neutral-ització
de pas

R¡ncions própies de cada tipus de control:

a) de SORITDA: - Ultin¡a Ia docu¡rentació per qlé cada equip glgui i¡iciar
Iliurenrent la nar:<a. Sobre Ia taula hi haurá, ben visi-
ble, el relJtge que narcará I'horari oficial- <le la prova.

E1s congnnents d'aquest contro1 faran les següents tasques:

1 Fbrnalitzar 1es darreres i¡rscri¡rcions.
2 Cobrar les quotes d'inscri¡:ció i ttiurar les bosses amb

Ia corresponent docr.unentació.

3. Ltiurar eL. ful-I de rrta a cada eer:ip, prévia presentació

- nut en o-ué ha d-enprendre Ia sorticia després de consultar

::"f:i:.3: ::H':#::u"§'#I;ffi"3H":'j':;ffi #.
qué iaicii ta nnrxa.

4. Anotar en e] fuIl de registre eI núnero horari que corres-
pon aI na de dor:sal de cada un dels equips.

5. Tenir un coneixernent di-recte de 1es ful-les vigents d'ins-: !ITX;#T"ffi:J:1Ti 33§l:n"i,::.:;::'ñ:'":;:f"
teixj¡ dos equips jr-rrts o seErits C-una nnte-ixa entitat.

b) de REGJIARITAT:

- Aquest tipus de control- no s'jldica en els fulls clescrip-
tius que ¡rcsseeix el ran:xador i, per tant. Ii és desconegut.

- E1 c-ontrol s'establj-rá quan hi trxssi J-'equip que obre mar:<a
i. Ii e-ntregrui eI naterjal necessari. Es .tancaiá quen aixi tro
indiqui l'equip esconü¡ra. El rmterial L¡aurá d'ésser retor-
nat a la persona encarregada d-aquesta qüestió (pitar- eer-
tran); si bé el full de registre s'haurá d-entregar rápi-
darent a la taula d-ordi¡adors-

- la lletra jldicativa del- ocntrol. tm:rá d'eÉser e>posada
en ltoc ben visible per als nnrxadors.

- Si l-'accés al seu enpJ-aganent s-ha fet amb cotxe, horn pro-
cur:ará gue aquest no signri rnai visi.bLe pels rnarxadors,-dóncs,
a1 nerge de donar una orientació de Ia seva situacjó totat-
nent i¡necessária, tanbé distorsiona 1-arbient nágic que ha
de nranterri-r una pro\¡a excursionista d-aquestes caracterís-
tiques.

a)
b)
c)
d)



- Cal recordar, j- fer-ho saber si aixr ho pregunten, que eJ-s equips'
disposen d'r:n rninut de neutralització per a curplir anb les tas-
ques própies de J.a fiscalització.

- Ia conposició d'un cont:rol el formaran, ccm a mínim, tres perso-
nes. Gda r¡na d-el-les vetllará únicarent 1a missió qr-re e1 cap de
control li atribueixi segons e1 següent escandall:

1.- Dirá arnb veu alta i cl-ara eI núnero horari que segons la tau-
}a de transfornació horária correspon a I'horari oficial del
rellotge que se l-i haurá lliurat. I{o té cap altra funció, si
bé és nolt ing:ortant no distreure's.

2.- Regrulará eI tránsit de nnrxadors, recordant el- núnero horari
que ha cantat el seu conpany per Er¿ aixi es reflecteixi en
el fuI1 de ruta i en el- de registre. Tanbá vetlfará q:e 1-e-
quip sigui conplert, doncs, si no és aixi no ¡rct registrar-se
l'arribada de l'equip.

3.- Anotará el núnero horari qle ha dictat el- seu conpany en el-
fuIL de ruta deJ-s narxadors i en eJ- full propi de registre.

c ) de NETIIRALITZACIO:

- Aquest tipus de control ve ressenyat eI els ful-ls descriptius i,
per tant, es conegut peJ-s ntar:<adors. trl aquets flocs hi ha un
tenps d-aturada autoneutralitzat i que h<xn recordará mitjangant
un rétol ben visible per aIs narxadors.

- Trotes les consideraclons e>pressades anteriornrent són vál-ides
tanbé per a aquest tipus de control.

d) de PAS: Aquest tipus de control es totalrent desconegiur! pefs narxaoors.
La seva quantitat és variable en cada edició, ádhuc poden ser
inprovitzats per 1a organització fi¡rs a darrera ho¡a.

- Pot ser integrat per una sol-a persona ja que nones té enconanada
una única funció: segelJ-ar eI fuIL de ruta anrb el na de controJ-
de pa.s que 1i correspon.

- El controlador s 
-ha de nnntenir en eJ- seu l1oc nolt quiet i

guardant un silenc1- absolut, doncs, J.a seva preséncia ha de ser
una sorpresa per a1s narxadors.

- Col.locará el- na áel control de pas en l-loc ben visible i aturará
el-s narxadors .qn-re, despistadanent, -passin de 11arg just per davant
seu. {hi ha qui passa de l1arg nornés donant el. bon <iia...I ).

- Iso segeilará el,full- c1e n-rta si aqr:est reflexa I'anotació de1 con-
trol segnrent; sr que ¡rct fer-ho, en canvi, encara qr-re hi acudei-
xi¡r en una direcci-o incorrecta.

Antoni Sagarra -.

Grup de Marxes. It'larg 1991
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tr§!:ütE rr€s:Ard arrü*+' a{ CO*-

lftrl E. *lrmrr! ifl ear€r-.a. ¡.¡§! *'
,S*tranl d* : §nru$al rnacet d'*::
Hüa§*lt

t¡rdr¡r§dérr¡ É $"W d§rda
€l ruru de §arrt *-r¡ürm¡ er¡rÉrg
el prcp*r trye *k th&ens ifle
fni. cc r.n paraiüB rofl§gr¿l f{:üÍ!
ie pler'Ig ñrsrtá^ Tcreer* a ¡r:-
*eñI. §e*x¡rir i'espr* té¡rrlrtá rkr.
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minada per una vegetació d'ar-
bustoe que permeten una vas-
ta visió d'ámbit comarcal: la

Casa Alta, el pic de I'Aliga,
Olérdola.". Una bona estona i

abastem el vértex geodésic de
la Senabra (371 m), on hom
ha situat el control F. El sender
de baixada, potser massa pro-
nunciat, representa alguna difi-
cultat a alguns marxadors fins
a travessar el fondal de la Pa-
llisseta. fet que ocasiona endar-
rerimenls a alguns equips. Una
es{ona nÉs tard. enfilem el camí
de les Masuques, que ens du-
ria al mas Pigot, peró en un
punt deierminat el deixem per
davallar fins al Bellestar {con-
trol G). Passarem entre ünyes
fins a fer cap a un marge que
hem de superar per travessar
el lonent de les Bonelleres i

un camp de tenossos sola ma-
teix de la Senabra. Davant
d'aquesta austera construcció
románica trobem el control H.

El prcper registre está situat a
la font Sant Llorenq, bonica fo-
rada envoltada d'una vegetació
esponerosa. El migrat cabal de
la funt impossibilita la captacó,
pero suggereix una propera ü-
sita a I'amatent marxador. Liti-
nerari remunta per unes feixes
fins a cal Pere Joan i el con-
vent de Sant Dloménec (control
J). En pocs minuts anibem al
punt de partida on es dóna per
acabada la marxa.

El recrnegut ha estat me-
surat en 17,lW km, peró el tra-

fecte no s'ha fet gens pesat, ja
gue no hi ha hagut cap desni-
vdl accer¡tuat. Enter¡em ryre I'ili-
nerari ha complagut els marxa-
dors, i amb aixó l'organització
ja se sent satisfeta. S'havia
anunciat que el ritme seria un
xic rnés viu que en passades
edicions, i així ho han entés els
participants, donat que s'han
affitatnplt més als lmrarispre
üstos, a un compás de 4,560

til

faMt la E¡nta Eap§*wfadffi de la fáüfla de ci@Dl a@ @^57¡!u¡á N ps insúlrl a Ies rostGs
ñáqes For@: F §as

Páw&tlim de b iilytlansa $ñ*a&da al paisarye- qw ¡epr5eotz la Nrea" trop de; e.d@l D.

&fa.{ &e7ás

Damrñ,€ w. &4etdes ffide ú# F6er. rr,iaej&ffi¡*E Ác*ú:€Cffi
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.,i.t.r'.!.-aJ*d- * r.'.,!rt --.t. i.,"i? '-*'.r,.r#1r.i''?!' 
i

xrnrhora r en u!'! temp* de Sr
45' rsals i trrs quaris rnÉ§
il'ñlura*o§

Gaitebe ts[s ia *.arxa s'ha
*e$errl¡o¡upát secse ¡n*id*n-
f,i6 , Él bCñ drá ÉfLs h¡ áGflf"
parrfs. Tct semblcv¡ eslar trrl'
trslat: bona corr?,rj*i(ÉE!c amb
el servei de traegr*ss¡orls- cEÉ

i:r§U¡erna a I'ltgr¡ §"ri§t?lü{?A!,
tms I tsl lá r#|'dá i !§ rrtlr(b
dt¡ccró de da6e§ a l'srúnador
es fa al ,rrornerlt: lgn crer¡ R¡e
*a rnarxa pot corE+srrre's ¡e-
lort€ {e prurrirsm áEls- s A'§ ft
rlues- pero rrel aer:i q{re a p8¡-
t¡r d'equ€*a hara s-rnterromp
le tsrÍurilcáGi3 *rr& l"equir es.
c*rn§r,a. ¡ Bl§ lfeg § q$átfa
Éqm§s qlr* f¡)añg&¡§n §Éf ¿fft'
§üf táfi*ü+ nú,§pereiren. §'in-
lenta ter mÉs agr*dat*E l'e§-
pera <stern parlani de 300
per§cnes- se¡É:ni ;p relr¡g¡en
de rnansm escalanaúa a mF.
§üf¿¡ qu& u¿n arriban: e;s
ecuiFs, despres íeme?*e les

rlas$ificacbñs pnx*irnals Éer
atüldre ,: §üLmr§nar ál rssmsr*
l€§ qffi he o errrc red*m*fiEng:
halBrÉ l+córrégul ta*§ $rarts
úttrd sErEE ryalgw caun¡as
eqrp a h rneta, tprct {Ecde*r
de cornú aconl proc=rlr d se-

paft¡nl€rt de prx*rs. F qija cor-
fern §l p*'ill ryre g? poc§ Ex¡-
fn*ñl§ flililfx¡ñ nrÉs partir"penrs
* r'*CtÉ (f¡éd to{g¡af?E § de§üuit-
Fer sorl- a¡rü nt # A¡rf. i la
eerr¡onta EE{rBr€ rno{! ¡Belr!-
da. l-eqt*p esccsñlbrñ trribá
quan ¡¿ stta camenqat s rec$
tl¡r El mate$d: gueda p¿üesa

la corn*enid¡ncia qrc fia üm-
sñ¡mr, b lt nc*> de dxquat¡*+
car ds erF¡rp,c q^r*- per *rer-
§+$ raon§, §cbr€ptss¡fi ámb
Éscrerr ets fsñrs Frer¡stoE, iB
que És kr.*se*yml $r* l?nd*r-
rerrrnent yolunl*fi fJ'ál*i*ns
€qurps pu$ri entárg*¡ el 0e§-
ent¡etupgmeni hürF!ñn¡f, r fes-
lR¡ drr la rntrx¿l f¡ktgrd t¿t born
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LA LLARGA ETAPA
DE LA MARXA SOCIAL

D'ORIENTACIO PER DESCRIPCIO
EIs primers temps...

lliurat un als marxadors per tal de poder arribar fins
al próxim) el quals van descrivint l'itinerari a seguir.
La lletra és impresa amb multicopista i com a refe-
réncia per ajustar-se a un horari 'oficiós' duen la
mitjana en quilómetres per adaptar-se al pas. Ha
esta la Marxa més llarga que hágim fet, amb 25.900
metres, i també que hagi sortit -i arribés- des de
Vilanova. Hi participen 27 equips i tots ells han
trobat el camí. Aixó vol dir que la 'descripció' ha
funcionat i, a més, la despesa de tot plegat conti-
nua essent mínima. Els premis són molt poquets:
uns trofeus per als tres o quatre primers classifi-
cats i uns obsequis de donatius per a uns altres
tants excursionistes.

I de la mencionada Marxa, en ser la primera
que es fa per aquest sistema d'orientació, se'n po-
dria fer un comentari més dptallat.

La Sortida va tenir lloc al local social de I'Agru-
pació d'aleshores, al carrer de Sant Pau n. 27 bai-
xos, i als pocs metres es girava a la dreta pel c.
Sant Gervasi tirant fins al final, a sortir al c. de
l'Església, el qual s'agafava per l'esquerra. Llavors
calia seguir recte tot passant per la plaga de Sant
Antoni, carrers de Fossar Vell, Estudis, plaga de
Cap de Creu i Tarragona, que ja enllagava amb la
carretera de l'Arboq. Al moment de caminar escas-

Aquest any la Marxa de l'A.E. Talaia ha assolit
Ia seva 40 edició. Quan clou una década sembla
que hi hagi un quelcom d'instintiu de voler fer un
escandall del que ha estat la prova excursionista
organitzada per l'Agrupació. La distáncia del temps
dóna una perspectiva de misteriós atractiu (potser
perqué érem tots plegats més joves) i les activi-
tats de muntanya ens sadollaven. Si hom, peró,
se sent atret per aquesta mena de vagarejar pel
país fent excursionisme, tot i el transcurs dels anys,
continuará delerós dels espais tan volguts que
sempre són allí...

La história de la Marxa comenga no en Sumer,
com diuen els doctes, sinó a darrers del 1958, quan
l'Agrupació excursionista i els seus associats s'ini-
ciaven de feia poc, tant participant en actes inter-
socials com preparant-ne de propis. I l'esdeveni-
ment va bé per fer-ne un esbós des dels seus
inicis, citats en bona mesura en el butlletí del pri-
mer trimestre del 88, i als quals ara s'hi pot afegir
alguna cosa més.

El novembre del 58, la idea d'organitzar una
prova 'competitiva' de caire social es posa en prác-
tica. No hi ha pressupost ni mitjans de transport a
part del tren o els cotxes regulars i la novella expe-
riéncia está per demostrar, i s'haurá de fer camí
donant la primera passa. En uns
folis es fa un calc d'un mapa ru-
dimentari, es confeccionen unes
butlletes, uns dorsals. L'ami-
dament del recorregut s'ha fet
amb una cinta métrica de 25 me-
tres tot creuant un dels punts
més alterosos del massís del
Garraf. El 15 de febrer del 59
surt la I Marxa amb una inscrip-
ció de 17 equips, tots ells arri-
ben a la meta menys un que no
ha encertat el sender correcte.
Les despeses pugen a 788'95
pessetes.

Tornem-hi l'any següent pel
marg de 1960. Aquesta vegada,
peró, no hi ha cap mena de mapa
per orientar-se i, de bon principi,
el substituiran -i faran de guia-
uns fulls (en cada control en será I Marxa Social (15:2.59). Al control D, a can Traval, prop de Begues. Arxiu: Joan Torelló.



sos metres per l'asfalt es tocava la
creu de terme de Sant Joan i ací
s'havia de tórcer a l'esquerra per
un camí de carro que passava a
ran de l'ermita de Sant Joan i la
torre d'Enveja. Alpoc desemboca-
va en un altre de més ample que
se seguia a l'esquerra. Creuat el
proper torrent de Sant Joan el
camí ascendia suaument vers la
Collada, des d'on ja s'entrava en
l'anomenat Camí Vell de Cubelles
i conduia rectament a aquesta po-
blació veina. AIIí, en una placeta
amb una creu, era situat el con-
trolde neutralització A (15 minuts).
Sortint de Cubelles s'anava cap a
una pista de terra (a la dreta que-
dava Gallifa i l'ermita de Sant Pau)
i creuant més endavant el riu Foix
per senderons s'atenyia el puig de
Tiula (control B amb 10 minuts de
descans). Des d'aquell indret es
continuava ascendint, poc a poc,
per guanyar una carena en la qual
transcorria el rocallós camí-sender
de Trenca-roques (paratge ben
canviat per les urbanitzacions), al
capdamunt del qual hi havia el
control C (10 minuts). La Marxa
prosseguia en direcció a la masia
de la Creu i d'allí estant (un paller
descrit en la 'descripció' l'havien
tret uns dies abans i creá certa
confusió als equips) es davallava
a la font d'Horta (control D i 10
minuts de parada). Fent servir
tresqueres s'arribava al pantá de
Foix i a can Bladet, lloc on era
estableft el control E (dinar 120 mi-
nuts). Deixant aquest mas l'itine-
rari anava vorejant la riba de l'em-
bassament i després es creuava
el dic de contenció (5 minuts d'au-
toneutralització) tot sortint a la
carretera de l'Arbog, la qual, se-
guint-la a la dreta (més de dos
quilómetres) es feia cap a davant
l'ermita de Lurdes (control F i 10
minuts de treva). I aquí n'hi va
haver una de forta! Tenint com a
referéncia la creu al cim de la Ta-
laia s'havia d'ascendir dreturera-
ment per un tragat imaginari, sen-
se sender, amb brolla i rocam amb
bon pendent per assolir la creu i

el vorá cim de la coneguda mun-
tanya on era emplaqat el control
G. Els 25 minuts de neutralització
no privaren que se sentís alguna
invectiva adduida a l'últim tram
pujador. Des del cim de la Talaia,
el corriol -i més tard camí carre-
ter- davallava ben resolt vers el

ll Marxa (6.3.60). Control E a can Bladet, pantá de Foix. Foto: Arxiu Talaia

Vl Marxa (8.3.64) Control A. dalt del puig Boronet totalment nevat. Foto: Arxiu Talaia

Vlll Marxa (13.3.66). Control d'arribada a can Suriol (Olivella). Foto: Manel Prats



pas del Bou, la bassa de Creixell, camí dels Esca-
lons, la Pallissa, creu de Sant Joan i, pas a pas, fent
a l'inversa el recorregut dels carrers al matí es feia
l'Arribada al c. de Sant Pau n. 27. Total 25.916
metres fets en 6'12 hores efectives, les quals, afe-
gint-hi les 3'20 d'aturades, sumaven 9'32 hores. El
primer equip havia softit a les 8 del matí i acabava
la marxa a dos quarts de 6 de la tarda.

Alguns equips barcelonins, els bons amics del
Club Dinámic que tantes vegades ens feren costat
amb la seva preséncia, bé participant en Ia Marxa
o fent de control eren ací, asseguts a la vorera del
carrer Sant Pau, recolzats a la paret del local de
l'Agrupació, amb flegma de veterans excursionis-
tes tot fent el recompte i sumant els punts per a la
classificació (que trigaria ben bé una setmana a
fer-se oficiall!!). En aquella ll Marxa, I per Descrip-
ció, els segons classificats foren el Josep Ubach i

l'Enric Aguado (anys a venir l'Enric seria el Direc-
tor dels "Cantaires de la UEC, Coral fundada pel
mestre Elisard Sala). En la lV Marxa,l'any 62,
aquest equip de marxadors en seria el guanyador.

En aquella ll Marxa els millors classificats foren
el J. Tuset, de Tarragona, que feia equip amb el
Jordi Garcia de la UEC de Collblanc. El seu germá
bessó, el Francesc, va fer de control a can Bladet.
Tots dos vingueren des de Barcelona amb una
moto proveida de sidecar i que serví de manera
escaient per anar al control del pantá de Foix.

Així mateix, membres de la Secció Fotográfica
del Museu Balaguer també van ésser-ne constants
durant una colla d'anys, tenint cura dels primers
controls, al temps que feien servir la cámera foto-
gráfica. Les fotos de les primeres marxes són tira-
des per la mencionada Secció. I en Ramon Falcó
hi va tenir molt a veure en aquella contribució ex-
cursionista.

lfent un punt iseguit l'any'1961 també es tre-
pitjá el Garraf i la participació puja a 52 equips. El
62 la Marxa surt des de la rambla de Gavá i la
proximitat de Barcelona fa que
augmenti encara més: 59 equips,
15 dels quals pertanyen a enti-
tats excursionistes de la capital.
La distáncia que s'ha hagut de
recórrer sobrepassa els 24 km.

La V Marxa va resseguint els
termes veins mentre un plugim
persistent es fa present en bona
part del dia. La humitat fa es-
tralls en la deleble impressió dels
fulls descriptius, i al cim del puig
de l'Aliga el gráfic d'una volt d'ho-
ritzó resolt per a tal efecte no
serveix per a res per culpa de la
boira i és en va identificar cap
llunyania. Amb tot, els 32 equips
sortits han superat els 18 km i

escaig que té la prova en un dia
ambientalment advers.

Preparant la 5a Maaa (3.2.63). A Castellet amb restes de
neu als carrers. Foto: J. Blanes.

En la Vl Marxa, en el 64, els fulls són impresos
per primer cop per un procediment més técnic,
que vol dir fet per la impremta. I sort en tinguérem:
neu caiguda del dia abans presagiava humitat, peró
el sol guanyá i deixá un cel ben aclarit. La neu féu
baixar la concurréncia, només 28 equips, traves-
sant una distáncia de 22 km i cap al final hi hagué
alguna esgarriada.

9a Marxa (5.3.67). Control B a Santa Perpétua de Gaiá. foto: Arxiu Manel Prats
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10a Maxa (24.3.68). Control de sortida a La Llacuna. foto: Arxiu Talaia

La Vll Marxa busca indrets més llunyans: ves-
sants del Montmell, Santes Creus, a l'Alt Camp. Pre-
nen part 45 equips i el tragat s'apropa als 18 km.

Al 1966 es retorna al Garraf: Olivella, Santa
Susagna i la reiterativa riera de Begues. Hi ha una
forta davallada en la participació (24 equips) que
fan un recorregut de 16.579 metres i un estol de
marxadors fan una marrada. S'incorporen nous so-
cis en l'organització.

La lX Marxa fa un esforg per tocar llocs poc
coneguts: Querol, Santa Perpétua, Sant Magí de
Brufaganya. Surten 35 parelles abastant més de
21 km de recorregut. Es la primera vegada que els
fulls amb la'descripció'duen un resum amb noms
propis identificant per on s'ha passat i és escrit en
catalá. A l'arribada es lliura un elemental gráfic de
l'itinerari seguit.

La X Marxa transcorre per l'Anoia: La Llacuna-
Sant Martíde Tous i fan cap 39 equips. No es fa el
resum anomenant els llocs per on
s'ha passat.

En la Xl Marxa es tornaven a
imprimir en el marge dels fulls els
noms propis (en catalá) informant
dels fets geográfico-histórics de la
caminada, i a l'arribada es lliura
un croquis molt esquemátic deltra-
gat. La participació assoleix els 60
equips.

La Xll fins a la XV Marxes
transcorren per l'Alt Penedés i la
'descripció' encara és feta en cas-
tellá; al marge, peró, el resum és
detallat en catalá.

La XVI Marxa Social i I lnterso-
cial (1974) ronda també l'Alt
Penedés i per primer cop la 'des-
cripció'és redactada en catalá, així
com el resum, que ja s'anava fent
en aquesta llengua. Hi ha també

un mapa d'una sola tinta forEa de-
tallista. En la XXI Marxa (1979)
apareix el primer 'relat comple-
mentari' independent dels fulls
descriptius i en la XXll edició
(1980) el mapa ja ve imprés a tres
tintes i continuará amb aquest cai-
re de més acurada perfecció. En
Ia XXlll Marxa inscrita per l'Anoia
(Miralles), la participació assoleix
els 112 equips (1981) i no es tor-
nará a recuperar el centenar d'as-
sistents fins arribat el 1993. Aques-
ta prova i les que s'han succeit
han tingut per escenari el paisat-
ge dels municipis veins.

Joan Virella contribuí decisiva-
ment amb els seus coneixements
de geografia i d'história comarcal
a donar un toc de personal criteri
a l'entorn de la Marxa.

Tot ha evolucionat de forma
sorprenent; des de les primeres proves amb aquells
impresos de passa com puguis a servir-se ara del
gran prodigi que representa'l'ordinador'. Els mag-
nífics mapes de revisat contingut que fa de tot ple-
gat una important font d'informació i de consulta.

En aquestes 40 marxes, cadascuna ha estat un
repte, pel considerable treball laboriós dut a terme
per una quantitat d'innombrables persones. La seva
dedicació per esbrinar nous itineraris, per estar fent
de control, per participar en Ia caminada... En defi-
nitiva són els marxadors els que rebran la resulta
d'una feinada, i la seva aprovació -tant millor si és
favorable- será la merescuda compensació per al
grup de marxes, tant val dir l'Agrupació. Mérit a tota
la gent que podria paréixer ignorada peró que ha
quedat enumerada mercés a les publicacions de
l'Agrupació, on queden ressenyades, any rere any,
la seva identificació en l'exercicide l'excursionisme.

AntoniOrdovás

1 1a Marxa (23.3.69). Control de regularitat al caseriu d'Ardenyá. Foto: Ramon Falcó



40 ANYS DE MARXA:

la continuació d'un treball col.lectiu

Queda molt llunyana aquella data del 15 de
febrer del 1959. El record d'aquella jornada i de
les persones que la visqueren i la feren possible
s'ha anant esvaint amb els anys; és per aixó que,
de tant en tant, cal mirar enrere per constatar d'on
venim per entendre millor allá on som i per fixar
amb nitidesa els objectius que voldríem assolir.

Per donar un xic més de relleu a la nostra
marxa i aprofitant l'avinentesa que enguany
s'acompleix el quaranté aniversari de la primera
edició, volem retre homenatge als socis d'aquella
época que varen obrir camí, mal-
grat que alguns ja ens hagin dei-
xat. I hem pensat de fer-ho amb
aquest recull documental historiat
de la prova i amb una mostra grá-
fica que amb aportacions diverses
hem pogut aglutinar; material que,
d'altra banda, servirá per engrui-
xir elfons arxivistic de l'Entitat.

Ja hi ha hagut ocasions en qué
s'ha descrit I'evolució cronológica
de totes les edicions (Joan Virella
-1980-, Antoni Ordovás -gener
1988- i Antoni Sagarra -setem-
bre 1995-); amb aquesta publica-
ció recuperem una visió íntegra
que incorpora les dades més re-
presentatives de cada edició in-
cloent el balanq d'aquests darrers
anys. Un estudi compartit amb el
bon amic Antoni Ordovás donat
que va ser ell, precisament, qui
va sentir el primer neguit de llan-
gar la prova i la voluntat intrínseca
de perpetuar-la, comptant amb la
bona predisposició i col.laboració
dels aleshores molt joves Josep
Blanes iAntoni Penna. Així, doncs,
havent-li cedit l'honor d'encapga-
lar la primera part d'aquet treball
en qué ens relata les vivéncies
més rellevants de l'evolució histó-
rica de la Marxa en la primera épo-
ca, seguidament reprenem el fil a
partir del 1969.

2a época: Joan Virella
(1 969-1 eeo)

És precisament quan l'Antoni
Ordovás va cedint algunes tasques
de responsabilitat que en Joan Vi-
rella pren el relleu i es converteix

en l'ánima de la prova. Aquest canvi progressiu
comporta també un relleu paulatí d'alguns mem-
bres que desenvolupaven, des de feia anys, algu-
nes feines organitzatives. D'aquesta manera s'in-
corporen alguns altres socis: Pere Camarós, Vicenq
Carbonell, Josep Juliá, Manuel Pámies, Tófol Fa-
bré, Jani Ferrer, Lluís Daviu, Josep Alegret, Jaume
Carbonell i, més endavant, Xavier Virella, Blanca
Forgas, Josep Candela i Manel Dalmau.

En Joan Virella dedica grans esforgos en la recer-
ca de raconades inédites o poc conegudes. Frueix

l4a Marxa Social (12.3.72). Control de sortida a l'Avellá. Foto: Arxiu Manel Prats
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15a Marxa (1 4.73). Control A a la font Bertrana. Foto: Arxiu Talaia



15a Marxa (1 .4.73). Control de sortida a Carme. Foto: Mike

de Gaiá, el caseriu d'Ardenya i Salomó. Cal es-
mentar que per raó del sobtat creixement del riu
Gaiá, al gual situat prop del Molí del Pansit hagué
d'improvitzar-se un pont rústec fet amb branques
de plátan; d'altra banda, alguns equips es veieren
en una difícil situació en el laberint que els engor-
jats meandres del riu Gaiá descriuen en aquells
contorns. Aquesta cursa és irrepetible ja que part
de l'itinerari va quedar negat en construir-se la pre-
sa del riu Gaiá.

L'any següent (1970) es fa més a prop: la Plana
Rodona, l'Arbogar de les Roques, Olérdola. Hi par-
ticipen 63 equips, registrant-se una bona inscripció
social-41 equips-. Hom esmenta la proliferació de
senyals, que rebaixá la dificultat de la prova. No es
fa cap esquema de l'itinerari.

La 13a edició (1971) transcorre entre Castellví
de la Marca i Aiguaviva. Una zona un xic allunyada
que motiva un descens en la participació global (39
equips); participació que es recupera l'any següent
(56 equips) amb sortida a Avellá i arribada a Pon-
tons. Aquesta edició és la darrera en qué I'Ordovás
prepara la descripció. A partir d'ara en Joan redacta
i recopila les dades históriques que acompanyen els
fulls de la descripció. Es un complement meritori
que es millora en edicions posteriors i assoleix un
carácter de fons documental importantíssim. El 1973
se celebra la 15a edició; la sortida se situa a la vila
de Carme seguint per Feixes, Orpí, la font Pregona,
can Pau de Rofes, Puigfred i Mediona. La participa-
ció torna a davallar fins a 37 equips. En Jani Ferrer
ha preparat la descripció.

A partir de 1974Ia Marxa enceta una numera-
ció d'ordre intersocial que encara avui perdura. Es
perd momentániament el número d'ordre social
(hauria estat la 16a edició) i comenga una nova
numeració: la Marxa lntersocial d'Orientació i Re-
gularitat per Descripció. Durant quatre anys no hi
participa cap equip de la Talaia, que -teóricament-
haurien de fer pinya en I'organització de la prova.

Hi prenen part 46 equips; la pri-
mera entitat classificada és la Unió
Excursionista de Catalunya. Es
desenvolupa des de Sant Sadurní
fins a Gelida. El cronista no es-
menta fets remarcables; tan sols
la dificultat d'algun equip per a in-
terpretar alguna paraula d'arrel co-
marcal com «cocó>, o «mulassa».
Remarquem que la descripció
s'escriu en catalá i que es repar-
teix un mapa imprés sense cor-
bes de nivell que ha dibuixat en
X. Virella. L'Hel.leni Marqués fa
les diligéncies perqué la prova si-
gui inclosa en el calendari oficial
de competicions de la Delegació
Catalana de Muntanyisme.

La 2a Marxa lntersocial trepit-
ja una zona entre Capellades i la
Pobla de Claramunt. Després d'un

de fer conéixer als marxadors uns paratges insÓlits
o poc divulgats. Hi excel.leix i la seva tasca és ben
reconeguda. També dóna rendiment al seu treball
de recerca toponímica que queda reflectida en els
mapes que s'elaboren expressament per a cada
marxa: forga el contacte humá amb la gent de camp
i n'extreu, amb discreció, la máxima informació, que
transcriu en un petit bloc de notes que cada cop es
treu del sarró.

Seixanta equips prenen la softida en l'onzena
edició, que per primer cop registra una inscripció
forana superior: 36 a 24. Transcorre entre la Riera

16a Marxa (10.3.74). Control d'arribada a la font de Cantillepa a Gelida. Foto: Arxiu Talaia



Preparant la Marxa del 84. Pont natural entre can Soteres ican Guixá (Casteiloli)
Foto: Toni Sagarra

33a Marxa (3.3.91). Fent la barbacoa per a esmorzar al Castell de Queralt.
Foto: Arxiu Toni Sagarra

Un ben proveit control d'esmorzar a la 35a Marxa Social (14.3.93).
Sant Pere de Ribes. Foto: Vicenq Carbonell

fort ruixat a la nit, l'endemá es
desferma una gran ventada que
fa voleiar tots els papers. Hi ha
una gran participació (91 equips);
la UEC torna a guanyar per enti-
tats. La nostra Marxa assoleix de
mica en mica un cert prestig¡ que
esperona encara més els orga-
nitzadors. En Jani Ferrer i en
Xavier Virella repeteixen llurs col.-
laboracions.

La 3a edició (1976) retorna al
Garraf, entre Vallcarca ica l'Amell
de la Muntanya, passant pel fon-
do de les Llenties, el fondo del
Tro i Campdásens. La participa-
ció davalla fins a 56 equips. En
Pitu Blanes prepara la descripció
i consten com a autors del mapa:
Joan Virella iAntoni Llurba. L'any
següent (1977) s'inicia a Torre-
lles del Foix, passa pel santuari
de Foix i remunta el curs ascen-
dent del riu Foix pel molíde l'Hor-
ta i les gorges del Foix fins a re-
tornar a can Coral. La participació
es manté en 57 equips, peró res-
ta lluny de la de fa dos anys. Ens
trobem en una gran crisi de par-
ticipació social. La provisional
desaparició del butlletí n'és un fi-
del testimoni. No se'n redacta Ia
crónica i, de fet, l'historial de la
Marxa pateix una llacuna irrepa-
rable. La junta actual no sap ver-
tebrar una adequada activitat i les
seccions se'n ressenten. Hom
s'adona del greu error d'impedir
la participació dels socis a la pro-
va i dóna peu a pensar que con-
vindria recuperar el número d'or-
dre de la Marxa.

El 1978 es reprén el carácter
social de la prova: 20a Marxa So-
cial i5a Marxa lntersocial. Hi par-
ticipen 12 i 46 equips respectiva-
ment. Es tria un itinerari a prop
de casa: de Rocacrespa se se-
gueix cap a Lurdes, el fondal de
la Cargosa, pantá de Foix, can
Cassanyes i el cim de la Talaia.
La Blanca Forgas i en Lluís Daviu
preparen la descripció; el mapa
és a dues tintes. El 1979 es re-
dacta la crónica en el butlletí: Vl
Marxa lntersocial-XXl Social. Se
surt de Canaletes cap al maset
de la Bleda, riera del Mal Pas, el
Bedorc, Salt del Cargol i fineix a
la font dels Capellans. Hi prenen
part 13 equips locals i 69 foranis.
La descripció és obra de Lluís
Daviu, Blanca Forgas i Joan Vi-

I
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Ramonet (Miralles). A partir d'aquesta data, i fins
l'actualitat, la Blanca assumeix fer la descripció de
l'itinerari, i el qui signa aquest article la confecció
del mapa a quatre tintes.

La24a edició (1982)té la sortida al pla de Man-
lleu i passa pel poble abandonat de Celma i per la
Vall de l'lnfern. L'any següent es torna a fer a la
Llacuna, pel puig Castellar, el fondo de l'Apotecari
i la font Cuitora; hi ha la novetat de donar la classi-
ficació general en acabar-se la cursa i es proce-
deix seguidament al repartiment de premis. Es lliu-
ra, per primera i única vegada, el trofeu Juliá-
Castañer a l'entitat excursionista que registra la
millor actuació per equips. La portada de l'opuscle
és obra d'en Josep M. Also.

El 1984 la Marxa parteix de ca n'Aguilera (Piera),
per can Muset, Castellolí, la font de Ferro, coves
de can Lluciá i la Fembra Morta. Tota la nit ha
plogut i el temps está per ploure tot el dia. A parer
meu es comet l'equivocació de no suspendre la
prova. Molts equips renuncien a prendre la sortida
i molts dels 28 equips que estoicament decideixen
fer-la ben aviat se'n penedeixen. Tota la cursa trans-
corre sota la pluja; hi ha algun baixador enfangat
que presenta serioses dificultats. L'arribada dels
equips és caótica... tantes il.lusions i tants esfor-
gos que no obtenen cap profit!

Enla2Ta edició (1985) es torna a la serra del
Montmell: des de la Joncosa es remunta fins a
Torrossolla, Sant Marc, coll de l'Arca i el mas Cam-
panera. L'itinerari és llarg i la monotonia del darrer
tram deixa un mal regust a tots els marxadors.
L'any següent (1986) es fa pels contorns de Pon-
tons, passant per les capelles romániques de Sant
Salvador i Sant Joan de la Muntanya. El 1987 ens
acostem a Pierola passant per l'ermita de Sant
Cristófol i can Térmens. Aquestes tres edicions so-
brepassen la seixantena d'equips.

El 1988 se celebra la 30a Marxa Social i 15a
lntersocial: 83 equips prenen la sortida a Santa
Margarida de Montbuí; l'itinerari el prepara en
Viceng Carbonell; bona part transcorre per carenes
i els marxadors han de suportar l'accentuada calor,
la xafogor provoca malestar a algun participant,
que ha de ser traslladat corre-cuita a lgualada. L'ar-
ribada a Tossa de Montbuí dista un bon tros del
punt de partida i aixó causa algun contratemps als
qui han estat poc previsors. Cal esmentar la dispo-
nibilitat d'en Tomás Muela que excel.leix en la la-
bor de taxista. L'ápat de germanor al restaurant de
la Tossa aplega més de 80 persones.

L'edició següent (1989) remunta el curs del riu
Glorieta: des del santuari del Remei (Alcover) fins
a l'Aixáviga; després segueix per la serra del Pou,
la vall de Micanyo, la font de l'lrla i el molí de
Montravá fins a retornar al punt de partida. L'itine-
rari, preparat per un col.lectiu, és compensat i molt
atractiu, allunyant-se del tradicional escenari pene-
desenc. Com a anécdotes cal esmentar les irregu-
laritats cronométriques d'un control que mena a

35a Marxa (14.3.93). Pedriscall després del puig dels
Jugadors. Foto: F. Casas

rella. El relat complementari és lliurat en finalitzar
la cursa. El 1980 Sant Quintí de Mediona acull la
mateixa participació de l'any anterior: 82 equips
(1a + 68). Els marxadors s'entretenen amb la sin-
gularitat de l'Agulla de Valldellós i el pas de la
Guineu. S'introdueix la novetat dels Controls de
Pas, disposats estratégicament per fer la guitza a
aquells equips que no són gaire amatents a seguir
la descripció. S'obsequia els marxadors amb un
relat complementari redactat per en Joan Virella i

un mapa a quatre tintes que jo mateix dibuixo per
a aquesta ocasió; de fet, és la primera edició en
qué m'afegeixo a les labors organitzatives. D'altra
banda els elements del GREV, col.laboradors ha-
bituals en algun control de la prova editen un full
amb una breu descripció de les coves del Bolet.
S'escau el 25é Aniversari de l'Entitat i es publica
un opuscle amb diferents articles de fons en el
qual té cabuda una ressenya histórica de la Marxa
que ha redactat el mateix Joan Virella. S'incorpo-
ren a la comissió organitzadora: Salvador Butí, M.
Carme Barceló, Virtut Castro, Josep M. Also, Do-
lors Lacasa i Lluís Forgas.

El 1981 la participació es desborda: 112 equips.
El divendres a la nit elteléfon no para... L'acte del
sorteig dels equips és tota una manifestació i la
sala d'actes esdevé petita. S'inscriuen diversos
equips de l'Acord, que no tenen cabuda dins la
classificació general. L'itinerari trepitja la serra de
Miralles per assolir el cim del Grony i baixar per la
riera de Carme fins al bucólic gorg del Diable. Es
fa un dinar de germanor molt concorregut a cal



ho accepta, encara que es repen-
sa la seva continuitat en moltes al-
tres facetes organitzatives.

El dia s'ha aixecat excepcional-
ment immillorable. La inscripció ha
assolit els 96 equips i en Joan va
amb l'equip que obre maxa, amb
en Joan Gómez, en Salvador Pa-
lau "el Galo", en Viceng Carbonell
i els companys que constitueixen
els dos primers controls; s'acomia-
da somrient amb un senzill «a re-
veure». És abans d'enfilar l'ascen-
sió al Montclar que es produeix el
percang; l'esforg del Galo, bon com-
pany i gran coneixedor d'aquests
contorns, no serveix per a res. A
Pontils només poden prendre la
sortida 35 equips, ja que quan ens

arriba la trista notícia pel sistema de transmissions
que acabem d'estrenar, informo el President abans
de submergir-me en l'abatiment. Poc després el
silenci a la plaga és absolut. En Salvador confirma
per l'altaveu Ia trista notícia i la consegüent sus-
pensió de la prova. En Ramon Llenas i l'Antoni
Campillo ajuden amb els seus vehicles tot ter-
reny en les tasques d'evacuació; per pocs me-
tres ens trobem en una altra província i el trasllat
sembla complicar-se per moments. Tots els en-
trebancs -que n'hi ha- acaben resolent-se, peró
la qüestió de fons perdura i el buit que deixa és
latent. Ens ha quedat per sempre el record del seu
estil depurat per donar un contingut históric, docu-
mental i ádhuc llegendari a la Marxa i la sensibilitat
que posseia per elegir el marc físic de la prova; ell
donava la confianga absoluta d'una nova edició.
Tots ells factors importants on els seus deixebles
sempre hem d'emmirallar-nos.

S'havia anunciat que de tota manera la Maxa se
celebraria. Alcap de tres mesos s'organitza una sor-
tida per fer l'itinerari de forma col.lectiva i retre ho-
menatge al Joan. A Pontils s'obre una llibreta on
tothom s'hi inscriu per deixar testimoni de la seva
adhesió; hi participa molta gent (122 persones) i hom
hi destaca una nombrosa preséncia d'excursionistes
forans. En el punt de la defunció es produeix l'agru-
pament a l'entorn del monólit que s'havia erigit el dia
anterior; en Salvador Butí com a President i la M.
Assumpta Baig en representació de l'alcaldia de
Vilanova dirigeixen la paraula als presents i desta-
pen la pedra cobefia amb la bandera de la Talaia.
Algunes entitats i particulars hi dipositen flors. La
majoria dels congregats continuen la ruta marcada
que ens portaria fins al cim del Montclar i posterior-
ment a Vallespinosa, Santa Perpétua de Gaiá ifinal-
ment una altra vegada a Pontils.

3a época: la transició, un equ¡p que es
consol¡da

En la 33a edició I'equip organitzador fa un gran
esforg perqué no sigui perceptible la dissortada ab-

36a Marxa (13.3.94). Marxadors passant per les tombes antropomortes del Pla dels
Albats (Olérdola). Foto: F. Casas

deixar sense efecte la lectura horária del control E;
per altra banda agafa ressó la nova denominació
toponímica del "Turó del Tossut", a causa d'una
estrident disputa entre en Joan i en Viceng i de la
punyent tossuderia d'aquest darrer. Cal esmentar
també el fet fortuit de la destrucció de la roda de
bicicleta per a mesurar la distáncia: després d'una
sortida preparatória, l'únic dia en qué l'estri no dorm
a casa del Joan i ho fa dins el cotxe que en Manel
Vidal guarda a l'aparcament subterrani, va i es cala
foc en el cotxe del costat, amb tanta dissort que el
cotxe del Manel també es crema i per afegitó tam-
bé la veterana roda. La cara d'en Joan en veure la
ferramenta recremada és una d'aquelles visions que
no oblidaré mai més. En Toni Castelló es compro-
met, a corre-cuita, a preparar-ne una altra.

La 32a Marxa (1990) passa a la primera plana
de la história d'ámbit social per la trágica connotació
que l'embolcalla amb la pérdua irreparable del seu
gran propulsor. La mort d'en Joan Virella després
d'haver-se iniciat la cursa motiva la suspensió im-
mediata. De fet és una edició de transició a causa
de la pressió que alguns membres de l'organització
hem fet per a introduir algunes novetats i millores:
s'ha aprovat la fiscalització del mig minut -és el
primer cop que es fa a Catalunya- i hi ha curiositat
per saber quin será el resultat; s'ha comprat un lot
de cronómetres; la instal.lació d'un ordinador que
havia de donar la classificació provisional immedia-
ta ja que les dades serien trameses per l'equip "ss-
combra" mitjangant un walky-talky. Els fulls de des-
cripció serien repartits íntegrament en el sobre
d'inscripció. S'ha convocat tots els controladors i en
equips de tres se'ls ha instruit específicament de la
tasca que cada un d'ells té encomanada.

Ben cert que moltes d'aquestes millores no són
plaents al Joan. En desconfia. Ell, que sempre ha
anat al davant en l'organització i que tenia tots els
caps ben lligats, és escéptic en l'aspecte que pu-
guin delegar-se totes aquestes funcions que se li

escapen de les mans; no es creu que tots els re-
llotges puguin marcar el mateix segon, ell que no
ho havia aconseguit en el mateix minut! Malgrat tot



séncia. Es reponsabilitza tothom que la seva labor,
per petita que sigui, és molt important. Es consoli-
den les novetats técniques que s'havien d'experi-
mentar l'any anterior; l'ordinador instal.lat a casa
de l'Ordovás dóna el resultat d'una primera classi-
ficació provisional. La zona escollida ja s'havia va-
lorat feia un parell d'anys, peró ha calgut un grapat
de sortides per a lligar bé l'itinerari: Bellprat, castell
de Queralt, ermita de la Roqueta, serra de l'Erota,
Fiol i retorn fins al punt de partida. L'esmorzar ca-
lent a base de botifarres, que s'ofereix a tots els
marxadors en l'esplanada vora el castell de Que-
ralt té una gran acceptació; i en aquest capítol cal
esmentar la labor d'en Salvador Artigas que ha
preparat unes barbacoes a base de bé i que servi-
ran per altres esdeveniments. Dins el capítol d'anéc-
dotes cal mencionar l'espessa boira que hi domina
a primera hora; la dificultat que representa a al-
guns marxadors el pas de la Roqueta, tot i l'ajuda
d'alguns membres del GEAM; i la pérdua d'algun
equip que es localitza passades les quatre de la
tarda, quan ja comencem a preocupar-nos de va-
lent. El relat complementar¡ és ara redactat per en
Viceng Carbonell i jo mateix agafo el relleu per a
redactar la crónica en el butlletí. També s'incorpo-
ra més gent: en Ramon Casas té cura de la infor-
mática, en Manel Massana de l'equip de megafo-
nia i altres labors, en Joan Mañé i la Pilar Bertran
vetllen amb zel el material perqué tot estigui a punt.
També cal esmentar el suport d'en Manel Vidal i

en Ramon López.

El 1992 (3a edició) hem pensat repetir la zona
de la 26a Marxa. En aquella ocasió la persistent
pluja rebaixá en gran mesura la participació. La
sortida, peró, es prepara a Castellolí per anar al
castell d'Olí, cal Muset, font de Ferro, puig de la
Fembra Morta, cal Guixá, el pont natural, coves de
can Lluciá, can Soteres i retorn al punt de partida.
Millora la participació -82 equips- observant-se que
es manté una inscripció superior d'equips de la
Talaia. lntencionadament s'escurga l'itinerari fins a
poc més de 14 km, la qual cosa es valora favora-
blement.

4a época: l'actualitat, amb
itineraris propers a
Vilanova

El 1993 es produeix la reincor-
poració d'en Lluís Daviu, que pro-
porciona un itinerari lligat i proper
a la nostra vila. De seguida es
dóna conformitat a la proposta:
Sant Pere de Ribes, ermita de
Sant Pau, puig dels Jugadors, els
Sumidors, font d'en Pixabrosses,
mas d'en Giralt, coll de la Glaieta
i, seguint el curs de la riera, es fa
cap al punt de sortida. Grácies a
la proximitat es registra una gran
participació que arriba a sorpren-
dre: 145 equips, essent 103 els
locals i no adscrits. L'itinerari s'es-

curga encara un xic més, peró té l'atractiu de dava-
llar per un pedriscall que meravella els més joves i

espanta alguns adults. El repartiment de premis,
que ha millorat de manera ostensible, es fa al cap
d'una bona estona d'haver arribat el darrer equip,
sense massa temps d'atendre les reclamacions que
sempre solen haver-hi. La preséncia de la Creu
Roja en els llocs més estratégics és un apartat que
també cal reconéixer. Amb aquesta marxa es con-
solida la capacitat organitzativa; any rere any es
milloren diversos aspectes grácies, en gran part, a
l'experiéncia, peró també a l'esforg de superació
de tot un conjunt de persones. També millora la
qualilat del material que es reparteix. Malgrat aixó,
amb l'aglomeració s'ha acabat de perdre l'objectiu
de la Marxa: hom ja no s'orienta per la descripció
sinó per l'avistament de la serpent d'equips prece-
dents; així i tot, tot un paquet d'equips obvia algun
control de pas.

La 36a Marxa Social també es fa a la vora:
Canyelles-Sant Miquel d'Olérdola. S'assoleix la
máxima participació: 159 equips fa creure que en
l'actualitat és la que acull més excursionistes de
Catalunya. L'itinerari és entretingut: el pas per la
Roca Foradada provoca un embús que condiciona
molts equips; les fonts de Fontanilles i de l'Alba
són uns paratges inédits per a molts vilanovins; el
pla dels Albats sorprén per la proliferació de tom-
bes antropomorfes; el dificultós pas per una fora-
dada molt baixa de sostre (70 cm) és una sorpresa
inesperada i I'ascensió a la Facu, quan la marxa
es troba ja a les acaballes, esgota a més de qua-
tre. No s'aconsegueix el propósit d'orientar-se per
la descripció i un altre cop es cau en el parany de
la massificació; d'altra banda, en retardar-se l'arri-
bada dels darrers equips, el repartiment de premis,
més generosos encara, s'allarga en extrem i perju-
dica la notorietat de l'acte.

La 37a edició suft de Torrelletes cap a la timba
de Santa Bárbara, la font d'Horta, el pantá de Foix,
Sant Samison, Castellet i retorn al punt de partida

37a Marxa (26.3.95). Els marxadors fent equilibris per creuar el riu Foix per unes
passeres. Foto: F. Casas



per la serra Mala. Es manté una bona participació
'-146 equips- i el nivell reeixit en les darreres
edicions. Observem com s'incrementa la inscripció
social (115) i davalla la preséncia d'entitats fora-
nes. La Nati Salvadó s'afegeix a les labors infor-
mátiques contribuint a l'oferiment d'unes classifica-
cions immediates. El mateix Antoni Ordovás, que
amb una lloable dedicació es proposa ordenar tot
l'arxiu de la Marxa, també s'incorpora paulatina-
ment dins l'entramat organitzatiu en diverses la-
bors on hi aporta, amb un renovat esperit empre-
nedor, el seu grau d'experiéncia.

El 1996 celebrem la 38a edició a Sant Pere de
Ribes. L'organització ha decidit introduir una nova
formulació per distanciar els equips I'un de l'altre:
amb l'itinerari en forma de vuit donem la sortida en
una direcció als números parells i en una altra els
senars sense canviar el sentit de marxa de tots els
participants. Els avantatges són evidents per bé
que hom reconeix els inconvenients: duplicació en
el servei d'esmorzar, taules de resultats diferents
amb la consegüent correcció en el programa de
l'ordinador, més equips que obren i tanquen mar-
xa, etc.; inconvenients que se superen fácilment
amb la disponibilitat dels recursos humans, en canvi,
convé ressaltar-ne un de ben evident: l'acordona-
ment d'un itinerari en forma de vuit limita l'espai
geográfic i obstaculitza la selecció més acurada
dels paratges; tot i aixó se'n fa un balang molt
positiu restant en predisposició de repetir l'expe-
riéncia. L'itinerari remunta les timbes de Ralet, la
Coma, font d'en Sidro, els Vinyals, puig Montgrós,
can Ramon, castell de Bell-lloc i can Puig; I'altre
cercle, més petit que el primer, trepitja can Jove,
Puigmoltó i la Serra. Prenen la sortida 142 equips;
amb 82 equips de la Talaia s'aconsegueix la máxi-
ma participació local.

La 39a edició (1997) visita el terme d'Olivella.
Donada la dificultat orográfica es renuncia repetir
l'experiéncia del vuit peró es prova una altra tácti-
ca nova: sortir alhora de dos llocs diferents, per bé
que bastant propers: Olivella i can Suriol. Es cons-
tata una davallada en la participació social (64
equips) per bé que la total (136 equips) s'apropa
molt a I'anterior tot i que resta un xic lluny dels 159
equips sortits a Canyelles. L'itinerari passa pel Bar-
ret del Rector, església de Sant Pere, Santa Susag-
na, riera dels Pelagons, can Suriol, serra de les
Basses i Olivella; un trajecte ben valorat pels parti-
cipants, interessant pels valors histórics i paisat-
gístics que s'han vist, compensat en els desnivells
i relativament cur1. En el capítol d'anécdotes cal
esmentar el dubte generalitzat que es produeix da-
vant la porta del cementiri, en part a causa d'una
imprecisa descripció en aquest punt. En un altre
indret, una marxadora es troba la targeta de mar-
car d'un equip precedent que l'ha perduda, peró en
notificar-ho al controlsegüent s'adona astorada que
ella també l'acaba de perdre pel camí... L'erior

d'un cronómetre detectat a temps es resol sense
dificultat. Observem un cop estudiades les butlle-
tes que l'horari previst exigia un ritme massa lent
als marxadors i es fa el propósit de retocar aquest
concepte lleugerament perqué en properes edi-
cions s'ajusti millor a la realitat que corroboren
els mateixos participants. Les deficiéncies acústi-
ques de l'equip de megafonia, la previsió massa
ajustada en el servi d'esmorzars -dos indrets dife-
rents- o bé la lenta recepció de dades per ésser
entrades a l'ordinador són altres detalls circums-
tancials que no poden tapar l'enorme solidesa que
atresora la nostra Marxa, que segueix cremant eta-
pes dins la millor época de la seva história.

Era altre temps que el món excursionista es
manifestava massimavent per tot Catalunya parti-
cipant en un mosaic diferenciat de marxes excur-
sionistes. Actualment reconeixem la crisi que pa-
teix aquest apartat per bé que sembla que no sigui
el nostre cas. Altres facetes col.lectives guanyen
adeptes, peró l'aspecte competitiu de les marxes
está en franca regressió i gairebé totes han deixat
de celebrar-se. Ho estem superant amb entusias-
me mercés al bon treball d'equip -un dens agregat
de persones que cada any aporta la seva llarga
experiéncia- i a la confianga de la massa social
que ens fa costat. No seria just obviar la labor de
tot un equip de controladors que any rere any i de
forma desinteressada renoven la seva puntual col.-
laboració constituint una pega més en tot I'engra-
natge que representa la complexa organització de
la Marxa. Tot aquest balang exposat ens fa sentir,
ara per ara, optimistes. Ens sentim satisfets d'ha-
ver aplicat els conceptes básics que hem heretat
dels nostres precursors i del ressó popular que
cada any possibilita la renovació d'una diada ex-
cursionista emmarcada en la humilitat dels recur-
sos humans que, sumats, excel.leixen en un gran
esdeveniment social.

Aquest any assolim la 40a edició. Trepitjarem
uns indrets que per a molts seran desconeguts,
dins el terme municipal de Santa Margarida i els
Monjos: Penafel, la Senabra, el convent de Sant
Doménec on va néixer Sant Ramon de Penyafort...
Ajuntem el valor del bagatge históric que atresora
el Penedés, els valors arquitectónics, que van des
de l'época románica fins a la senzillesa de l'arqui-
tectura popular d'unes masies que s'ensorren da-
vant els nostres ulls, i també els valors paisatgís-
tics que fiten des d'una óptica diferent aquells punts
coneguts i que ens omplen de records la memória.
En la crónica de la darrera marxa ens proposávem
fer un gran esforg de cara a aquest 1998 perqué
esdevingués excepcional; l'organització hi ha po-
sat els mitjans, ara cal només que assaboriu aque-
lles plaents sensacions que només vosaltres sou
capagos de percebre, en el marc convivencial d'una
jornada amarada de la més fina puresa excursio-
nista. Que així sigui!

AntoniSagarra i Mas
Grup de Marxes
marg del 1998



MARXA D'ORIENTACIO PER DESCRIPCIO

Balang participatiu, horaris i quilometratge

Edició Any ltinerari Participació
S I socl ledl alt T
1 - 1959 Castelldefels-massís Garraf-Begues 16 16

2 - 1960 Vilanova-Cubelles-Pantá Foix-Talaia 20 7 27

3 - 1961 Ribes-Arbogar-Viladellops-Canyelles 52 52

4 - 1962 Gavá-massís Garraf-Castelldefels 44 15 59

5 - 1963 Castellet-Torrelletes-Canyelles 32 32

6 - 1964 Sitges-Jafra-Sant Pere de Ribes 25 3 28

7 - 1965 La Joncosa de Montmell-Santes Creus 29 16 45

8 - 1966 Olivella-Santa Susagna-Can Suriol 24 24

9 - 1967 Querol-Santa Perpétua de Gaiá-Esblada 26 9 35

10 - 1968 La Llacuna-Les Vilates-Sant Martí de Tous 25 14 39
'11 - 1969 La Riera de Gaiá-L'Arderiu-Salomó 24 36 60

12 - 1970 La Plana Rodona-L'Arbogar-Olérdola 41 22 63

13 - 1971 Castellví Marca-Marmellar-Aiguaviva 18 21 39

14 - 1972 L'Avellá-Font-rubí-Secabecs-Pontons 35 21 56
'15 - 1973 Carme-Orpí-Rofes-Puigfred-Mediona 28 I 37
16 1 1974 Sant Sadurní-Subirats-Montcau-Gelida 46 46

17 2 1975 Capellades-La Pobla de Claramunt 91 91

18 3 1976 Vallcarca-Ca l'Amellde la Muntanya 56 56

19 4 1977 Torrelles de Foix-C. Coral-Santuari 57 57

20 5 1978 Rocacrespa-Can Cassanyes-Talaia 12 46 58

21 6 1979 Canaletes-El Bedorc-Font Capellans 13 69 82

22 7 1980 Sant Quintí Mediona-Valldellós-M.Bolet 14 68 82

23 B 1981 Miralles-ElGrony-Gorg del Diable 26 76 10 112
24 I 1982 Pla de Manlleu-Vall d'lnfern-Celma 29 49 11 89

25 10 1983 La Llacuna-P. Castellar-Font Cuitora 58 6 64
26 '11 1984 Ca n'Aguilera (Piera) - Castellolí 22 6 28

27 12 1985 La Joncosa Montmell-Torrossolla-Sant Marc 33 30 63

28 13 1986 Pontons-Sant Salvador-Sant Joan Muntanya 36 32 68

29 14 1987 Pierola-Sant Cristófol-Can Térmens 38 26 64

30 15 1988 Santa Margarida Montbui-Collbás-Tossa 43 40 83

31 16 1989 El Remei (Alcover)- Aixábiga-Glorieta 45 16 I 70

32 17 1990 Pontils-massís de Montclar-Vallespinosa 50 30 16 96
(suspesa a causa de la mort de Joan Virella)

33 1B 1991 Bellprat-castell Queralt-La Roqueta 38 24 11 73

34 19 1992 Castellolí-Fembra Morta-Can Guixá 37 33 12 82

35 20 1993 Ribes-ElsSumidors-LaTorreta 73 42 30 145

36 21 1994 Canyelles-Olérdola-La Facu 84 47 28 159

37 22 1995 Torrelletes-Fontd'Horta-Pantá-Castellet 78 31 37 146

38 23 1996 SantPeredeRibes-Montgrós-Puigmoltó-Ribes 82 15 45 142
39 24 1997 Olivella-Santa Susagna-can Suriol-Olivella 64 13 59 136

DisUm Temps

14.858 4h 06'

25.916 6h 42',

21.771 5h 24',

24.138 5h 55',

18.215 4h 53'

22.831 5h 25'

17.978 4h 07',

16.579 4h 00'

21.415 5h 33'

18.894 4h 49',

16.784 4h 00'

16.545 3h 56'

16.440 4h 20',

15.028. 3h 47',

15.794 3h 41'

14.353 3h 40'.

15.445 3h 57'

15.522 4h O2',

16.332 4h 17',

13.697 3h 36'

14.650 3h 46'

16.707 3h 55',

18.454 4h 27',

17.620 4h 06',

18.707 4h 27',

22.618 5h 12'

15.106 3h 37'
12.011 2h 53',

16.366 4h 02'

18.243 4h 23',

17.290 4h 11',

19.470 4h 50',

14.189 3h 39'
12.066 3h 05'
13.503 3h 51'

14.489 3h 33',

17.040 4h 30'

16.100 3h 55'



MARXA D'ORIENTACIO PER DESCRIPCIO TAULA DE GUANYADORS

Edició Any PRIMER SOCIAL SEGON SOCIAL PRIMER EQUIP FORANI
1 1959 Anton Penna- Joan Rius-

Carles Artigas Joan Anton Rius
2 1960 Josep Juliá- Xavier Mestres- Josep Tuset- (Ginestar Tarr)

Enriqueta Castanyer Lluís Daviu Jordi Garcia (UEC Collblanc)
3 1961 Josep Juliá Montserrat Sivill-

M. Dolors Sanmiguel Maria Alvarez -4 1962 Pere Camarós- Aurélia Rión- Josep Ubach- (Dinámic)
Josep Anton Rión Josep Antoni Rión Enric Aguado

5 1963 Joan Osuna- F. Ruiz-
Josep Cánovas J. Subirats

6 1964 Ramon Lozada- Gabriel Pons- Alfons Udina- (Vilafranca)
Lolita Espí M. Angels Sanmiguel Francesc Benages

7 1965 Argimir Granell- David Vidal- Sebastiá Rius- (Dinámic)
lsidre Marin M. Angels Albet Andreu Romá

8 1966 Manel Prats- Antoni Llurba-
Josep M. Plana Fina Sánchez -9 1967 Alvar Archilla- Xavier Salleras- Cinto Taulats- (Vilafranca)
M. Angels Albet Núria Vila Francesc Lluna

10 1968 lsidre Poch- Aurélia Rion- Andreu Romá- (Dinámic)
Josep Bruna Carme Guindal Francesc Farré

11 1969 Pitu Blanes- Manel Prats- Andreu Romá- (Dinámic)
Pili Meléndez Josep M. Plana Manuel Marlí

12 1970 David Vidal- Mingo Vedo- Josep M.Esteban- (lgualada)
M. Rosa Simón Montse Rimbau Pere Cabré

13 1971 Francesc Montaner- Ramon Martí- Montserrat Ribas- (lgualada)
lsabel Romeu Maria Planas Miquel Cuatrecases

14 1972 Pitu Blanes- Antoni Llurba- AntoniGómez- (CE Molins)
Pili Meléndez Fina Sánchez Teresa Montfort

15 1973 Lluís Daviu- Josep M. Plana- Montserrat Ribas- (lgualada)
Carme Borrego lsabel Mier MiquelCuatrecases

16 1 1974 J. Lenin- (Tarragona)

Viceng Tomás- (UEC)

M. Fruitós
20 5 1978 Josep Planas- Jordi Pujol- Amador Fontanals- (St. Viceng)

Josep M. Planas Teresa Pujol Alícia Fontanals
21 6 1979 Manel Prats- Manel Dalmau- Joan Doménech- (C.E.Pirenaic)

Josep M. Plana Anna M. Avilés Josep Massó
22 7 1980 Marcel.lí Ferrer G.- Jaume Guimerá- Xavier Pérez- (Sant Martí)

Marcel.lí Ferrer P. Fina Roig Antoni Díaz
23 8 1981 Josep M. Planas- Lluís Daviu- Jaume Urpi (CE Penedés)

Roser Muela Félix Sans Elisabet Badell
24 I 1982 Josep Planas- Joan Sivill- Enric Gib- (CE Aiga)

Eva Planas Gemma Capdet Enric Batet
25 10 1983 Jaume Guimerá- Miquel Bernadó- Josep M. Cuscó- (CE Penedés)

Fina Roig Carolina Roig M. de la Peña
26 11 1984 Lluís Daviu- Josep M. Barot- J. Mioche- (CE Penedés) i

Josep M. Planas Susanna Guimerá J. Salleras
27 12 1985 Xavier López- F. Sancho- Santi Lleonard-

Josep Planas Xavier Planas Jordi Caralt
(uEC)



28 13 1986 Jordi Pujol- Josep M. Planas- Amadeu lnglés- (UEC)
Laura Canet Roser Muela Santi Lleonard

29 14 1987 Josep M. Planas- Marcel.lí Ferrer- J. Catasús- (CE Penedés)
Roser Muela Margarida Paterna Josep M. Casas

30 15 1988 Teresa Pujol- Marcel.lí Ferrer- Montserrat Ribas- (lgualada)
Salvador Baig Margarida Paterna Miquel Cuatrecases

3'1 16 1989 MarlíArtús- M.Assumpta Baig- Lluisa Blanch- (Els Blaus)
Marcel.lí Ferrer Pere Corominas Francesc Blanch

32 17 1990 -suspesa-
33 18 1991 Manel Montoliu- Agustí Poch- Jaume Llenas- (La Unió Vilanovina)

Josep Serranos Pere Fernández Xavier Carbonell
34 19 1992 Josep Planas- Oriol Ventosa- Ramon Casas- (Foment Exc. Barna)

Roser Muela Roger Ventosa Roger Domingo
35 20 1993 Miquel Bernadó- Josep Planas- Ramon Casas- (Foment Exc. Barna)

Carolina Roig Roser Muela Roger Domingo
36 21 1994 Rafael Burcet- Josep M. Casas- M. Lluisa Domingo- (CE Molins)

Jaume Miravent Conxita Soler Magdalena Escala
37 22 1995 Antoni Penna- Heiko Unrath- Santi Lleonard- (UEC)

Joan Sivill Eva Planas Montse Lleonard
38 23 1996 Pere Artigas- Jordi Montoliu- Jaume Montoliu- Els Blaus

Concepció Reixach Mónica Rovira Anna Montoliu
39 24 1997 Lloreng Fuster- Jordi Montoliu- Albert Arbós- Els Blaus

Maica Lladó Mónica Rovira Lluís Mayoral

39a Marxa (16.3.97). Control d'arribada a Ia Plaqa d'Olivella. La regidora de Cultura d'Olivella lliurant uns premis de Ia marxa
Foto: Rosa Farriol
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