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la COPA CATALANA de
MARXES rtcl¡Ieurs

REGULADES

- 2l de Marg

- 25 d'Abril

- 3 d'Octubre

- 14 de NovEmbre

p;t"rnrno or r*our, -f 999
41a Marxa d'Orientacié per Descripció
Agrupació Excta. Talaia. ( Regió III ).
Tel. 938 931257

51a Marxa de Regularitat
Club Excta. Ripoll ( Regió VI ).

'' tel. 972703231

43a Marxa d'Orientació
,Unió Excta. Sant Joan Abadesses ( Regió VI )
Tel. 972 720 167

35a Marxa de Regularitat
Grup Excta. Campdevinol .( Regió VI ).
Tel. 972 730 003

36a Marxeta Dufour
Centre Excta. Molins de Rei. ( Baix Llob. ).
Tel 936 687 901

22a Marxa Regularitat Terres de Lleida
Centre Excta. Lleida ( Regió VIil ).
Tel. 973 242 329

36a Marxa dlOrientació "EL CUC"
U.E.C. de Cornellá de'Llob. ( Báix Llob.).
Tel. 933 779 452

Comité Catali de Marxes (FEEC)

;,28 de Novembreá
,¿.\Ea.\/g
CoRNELLA

ORGANITZA :



FEEC

NORMATIVA

o Hi hauran 3 classificacions :

. INDIVIDUAL
- ENTITATS
. DIVISIONS TERRITORIALS

Podran participar tots els socis d'entitats excursionistes :

- Titulars de Ia LLICÉNCIA FEDERATIVA del I999
(la modalitat.A necessita ampliació temporal de I'asseguranga)..
- Amb LLICENCIA TEMPORAL per les 7 proves (2.800 pts.)
- Amb LLICÉNCIA TEMPORAL per cada prova .(850.pts )

'Els e(uips estaran formats per '2 persones, necessáriament de la
mateixa entitat per a poder puntuar a les categories Entitats! i
'Divi sions. Territorials'

L'ordre de pas dels controls i la velocitat de la prova seri regulada a
criteri de'tentitat organitzadora.

Totes i cadascung de les proves estará sotmesa a la reglarnentació
general del Comité Catalá de Manres.

L'entitat organitzadora hauri de remetre lei classificacions a la
FEEC en un máxim de 15 dies després de la realització de la prova.

Per a poder optar a la classifrcació general, individual final, caldrá
puntuar en 4 proves com a mínim.

Finalitzat el campionat, es fará el lliurament de premis de les tres
classifichcions (Festa de la FEEC). El Cpmité es reserva el dret
d'atorgar premis a diferents categories: infantil, juvenil, veterá, sénior
(femení i masculí).



PUNTUACIONS :

Entitats : Puntuaran els 3 millors equips classificats.
Per cada equip classificat I'entitat sumará 2 punts.

Les entitats amb menys de 3 equips classificats puntuaran

a continuació d'aquestes.

Divisions territorials :
Puntuaran els 5 millors equips classificats.
Per cada equip classificat cada vegueria sumará I punt.
Les vegueries amb menys de 5 equips classificats
puntuaran a continuació d'aquestes.

Classificació
equip

PUNTUACIO
INDIVIDUAL

Classilicació
entitat,

Divisié Terr.

PUNTUACIO
ENTITA'I

PUNTUACIÓ
DIVISIÓ

TERRITORIAL

I 33 punts I 25 punts 20 ounts
2 28 punts z 20 punts 16 ounts
., 24 ounts J 16 punts l3 nunts
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FEEC

Amb el suport de :

Federació d'Entitats :

Excursionistes de Catalunya
(Federació Catalana d'Alpinisme i Escalada)
Ramo-la, 41, ler. - 08002 Barcelona
Tel: 93 412 07 77 ;Fax'. 93 412'OZ Sl
Internet: http://www.feec.es

coMrrE carer-A DE MARxES
('dilluns de 19 a/l hores )..



A.E. TALAIA
ruI Mama Social d' Orientació i Regularitat pe Descripció

)O(VI Manra Intersocial 2l de Mars de 1999

COMAHCA /
HOHA ffiIIDA.- LLOC DE SOHTIDA.

PREU VIATGE, SOCIS. NO SOCNS.

FULL Dt
SOHTIDA

NO SOHITIDA

. ri !Fei,f o ¡--! .-'v*r. É .v \

&ür"*

DrA DE @L.LocAc6 oEt FULL A l¡ cAFrELLERA.

INSCRIPCIONS

Á/rl,l { i
avL

r F+-ry, L/C\



A.E. TALAIA
)(LI Mama Social d' Orientació i Regularitat pe Descripció

)O(VI Mar¡ra Intersocial 2l de Marg de 1999

¡tfrt.rtÉ fi¡§§¡lrv Euf rü{pee
8§9t Fl{§f¡ }r4 ¿iot A F Ar}( Er o



A.E. TALAIA
)(LI Manra Social d' Orientació i Regularitat pe Desuipció

)O(VI Manra Intersocial 2l de Marg de 1999

5 tD?¿ T>c
)o'-Y ElllsS



A.E. TALAIA
)(LI Mama Social d' Orientació i Regularitat pe Descripció

)O(VI Marxa Intersocial 2l de Marg de 1999

€Lr X B{§.Gt/Ñ{,



)(LI MARXA D'ORIENTACIÓ PER
I}ESCRIPCIÓ

A. E. TALAIA
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CONTROLS
Hi haurá uns controls per anotar l'hora de pas dels equips. A més de la sortida i de l'arribada,
n'hi haurá uns altres, anomenats de pas, dels quals no es donará cap referéncia, en aquest no
e§ marcará el full de ruta si ja hi consta l'anotació def control següent. Hom cons¡dera que
aquests controls de pas no representen cap pérdua de temps per als marxadors. Els controls
faran I'anotació a mig minut vengut segons consta a la taula de transformació horária. El control
no fará l'anotació mentre no hi sigu¡n presents els dos components que formen I'equip. Els
controls s'aniran tancant a mesura que l'equip escombra de l'organització comprovi que no
gued¡ cap.equ¡p per controlar.

PENAL¡ÍZACIONS
Cada m¡g minut d'avangament o de retard entre l'horar¡ efectuat per l'equip i I'oficial es
penalitzará amb un punt. L'omissió d'un control de pas será penalitzada amb deu punts.

DESQUALIFICACIONS
Será motiu suficient de desqualificació :

1. Efectuar anotacions o esmenes en el full de ruta.
2. Alterar la composició del equip durant la Maxa.
3. No passar els controls segons l'ordre establert.
4. Realitzar el recorregut de la Marxa, total o parcial, abans de la sortida

oficial de l'equíp.
5. Canviar de lloc o amagar les marques posades per l'otganítzació.
6. . Portar objectes sorollosos que puguin molestar els altres partic¡pants.
7. Desv¡rtuar l'esperit de l'excursionisme, de paraula o obra.
8. Demostrar conducta incívica i produir danys a terceres persories, objectes

o entom.
9. Endanerir-se més de trenta minuts en relació a I'horar¡ of¡c¡al en qualsevol

dels controls.

fiii:usr5t;*tÓ".rito"¡onr. Dues d'ettes serán per equips, obeint ar carácter socrAl o
INTERSOCIAL d'aquests. Una tercera classificació ho será per a ent¡tats foranes.
Tant la dassificació generál SOCIAL, com la INTERSOCIAL, s'establirá pet total de punts
comptabil¡Eats a cada equip, d€ menor a major. En cas d'empat técnic obtindrá una millor
classificació:

1. L'equip amb major nombre de controls realitzats amb el temps exacte.
2. L'equ¡p que.tingui més aproximacions de m¡g minuts.

En la.dassificació per Entitats foranes es totalitzará els punts aconseguits pels tres equ¡ps
millor classificats. E¡ criteri de classificació será el mateix que l'establert per a la classificació
general per equips.

JURAT DE SORTIDA I ARRIBADA
Aquest Jurat será convocat abans de sortir el primer equip part¡c¡pant ¡ en finalitzar la Marxa.
Estará compost per:
-Dos membres del Comité Catalá de Maxes.
-Dos membres de l'Entitat organiEadora.
-Un representant de l'Entitat fbrana amb més equips inscrits.
Aquest Jurat podrá decidir sobre qualsevol contratemps que pugui esdevenir a la sortida o bé a
l'anibada i, davant la possibilitat de suspendre la Marxa, @nvocará obl¡gatoriament una reunió
de delegats de les Ent¡tats pañicipants, ja sigui per decisió del propi Jurat o bé a petició de
I' Enütat organiEadora.



REGLAMENT

ORGANITZACÉ
L'AGRUPACIO EXCURSIONISTA TALAIA organiEa la XLI Maxa d'Orientació per
Descripció.Aquest any la MaD(a es puntuable per a la ¡ COPA CATALANA DE MARXES
TECNIQUES REGULADES.

INSCRIPCIONS
Podran part¡cipar a la Marxa els qui p€rtanyin a Ent¡tats federades o Grups Excursionistes a
partir dels 14 anys d'eda( si bé en companyia d'un adult hi podran part¡cipar amb una edat
rnferior. TamkÉ hi podran prendre part tots aquells socis de l'Enütat que no siguin de la
Comissió Organitzadora, Les inscripcions dels equips, formats per dues persones, podran fer-
se a I'A.E.TALAIA, caner Comerg, no 4, del I de Marg al 19 de Marg, cada dia de vu¡t á deu del
vespre. Aquells equips que vulguin participar sense haver-se inscrit prev¡ament hauran de
pagar un valor dupl¡cat per ¡nscr¡ure's. El sorteig per establir l'ordre de sort¡da dels equips tindrá
lloc a I'A.E.TALAIA el dia 20 de Mars de 1999, a les vuit del vespre, en preséncia d'aquells
delegats d'entitats excursion¡stes que vulgu¡n assisürái. Els drets d'inscripció seran de 15()O
pts per equip associá a l'Entitet organ¡Eadora i de 2000 pts per als no soc¡s. L'organihació
oferiÉ l'esmorgar a tots els marxadors.

SORNDA
Es donará al pati d'enfada de la Masia d'en Cabanyes, del terme municipal de Vilanova i la
Geltú. El primer equip sortirá a les I del matí. Si algun equ¡p es presenta amb retard a l'hora
que l¡ haüa assignat, se li donará l'ordre de sortida que determini l'org6nieació.

EQU¡PS
Tots els marxadors hauran de dur motxilla i el disüntiu d'idenüficació que els conespongui,
sempre en lloc visible. Un cop formalitzada la insuipció només podrá canviar-se el component
d'un equ¡p abans de la sort¡da pévia comunicació a l'orgenització i acceptació del canvi per
part d'aquesta.
Cada entitat participant podrá nomenar un delegat, el qual será l'única persona facultada per
comunicar-se amb l'organitzac¡ó.
Tots aquells equips que vulgu¡n optar a la COPA CAÍALANA hauran de regir-se també per el
Reglament daquesta COPA,

DOCUTTIENTACÉ
El dia 20 de Marg, després del sorteío es lliurará als delegats de cada entitat la documentac¡ó i

els dilintius d'idenüñcació conesponents als seus equips, Aquest material també es podrá
recollir abans de donar la sortida el dia de la Marxa.
La doqrmeniació llirrada consistirá en:

1. Tots els fulls descript¡us de l'itinertri.
2. El full de ruta on els confols pugu¡n anotar-hi el pas.
3. Un mapa inádit de la zona, imprés a quahe tintes.
4. El reglament de la Marxa i el Reglarnent de la COPA CATALANA
5. Dorsalsd'identificació.
6. Taula de transformació horaria.
7. Relat complementeri, histórico{eogrffc, de la zona i l'itinerari

seguit. (Es lliurará a l'arribacla).

PARADES
Les parades i el temps de descans vindran assenyalades en els mat€ixos fulls desoiptius. A
tots els conlrols s€nse parada de descans ss conced€ix un minut de neutralilzac¡ó per
compensar la perdua de temps 6n la marcÉda d'horeris. En cap cas es concediran
neutrel¡tzacions extraordin¿ries de carácter particular. Si cal, per el bon desenvolupament de la
Marxa, I'Entitat organiEadora es rEserva el dret d'alterar les ja previstes.



JURAT CLASSIFICADOR
El compondrán el president i dos membres del Com¡té Catalá de Maxes, tres membres de
I'Entitat organitzadora i el delegat de sadasc{na de les entitats participants que hi wlguin
assistir. Aquest Jurat es reunirá un mp hagi entrat el daner equip part¡cipant a la Marxa i

s'ha§in recollits els fulls de tots els controls. S'encanegará de revisar la class¡ficació provisional
ll¡urada pel control d'anibada ¡ equip de classif¡cació, i un cop verificada, fent les mod¡f¡cacions
que calguin, fará pública la classificació provisional. L'entitat organitzadora bamehá a cada
entitat paticipant una cóp¡a de la class¡ficació provisional ¡ puntuació dels seus equ¡ps.Durar¡t
un periode de 15 dies hi haurá temps de presentar reclamacions sobre aquesta classificació
provisional. En cas d'empat en les possibles votac¡ons que puguin tenir lloc, el vot del president
del Com¡té Catalá de Marxes o el del representant per ell des¡gnat es considerará determinant.
A l'anibada hi haurá un llibre de reclamacions a disposició de tots els equips.

HORAR¡OFIGIAL
Es faÉ públic un cop hagi arribat l'equ¡p esc¡mbra. Havent-sb fet públic I'horari oficial, no será
admesa cap reclamació sobre l'horari de pas anotat pels controls.

REPARTIMENT DE PREttIlS
S'efecttrara un dissabte amb un máxim de tres setmanes de finalitzada la Marxa.
Es comunicará a les Entitats partic¡pants el d¡a del repart¡ment.

DISPOS|CIONS FTNALS
El mal temps no será obstacle per a la celebració de la Maxa; no obstant aixó, podrá esser
alterada per l'organització i suspesa si aixi ho acorden els delegats de les entitats participants
@nvocats pel Jurat de Sortida. Tots els partic¡pants a la Marxa hauran de ser possddors de la
llicencia federativa vigent, la qual comporta una asseguranga dels riscos d'accident i de les
responsabilitats economiques pels danys causats a terceres persones no espoñives. En cas de
no posseir aquesta tarjeta, cosa que només será possible pels socis de l'entitat organ¡tzadora,
participants de la marxa soc¡al, I'A.E.TALAIA no es fa responsable de cap dels riscos ¡nd¡cats
anteriorment. Qualsevol cas no previst en aquest regláment será resolt, segons pertoqui, pel
Jurá de Sortida, el Jurat Classificador, el ComiG Catalá de Marxes o la propia Ent¡tat
Organitzadora.

,il1 ¡eae ryio. 
a'Entitatr

FEEf :::tr's*3i;"*:?LT#,

NTDE
Gnrrnú

En conveni amb:

COMITÉ.GATALA Pg U¡NXES
( dilluns dc 19 a 2l hores )

Generalitat de Catalunya

Direcció General de I'Esport

t¿:l'

o
A-lurm¡nr

Vua¡ovR r re



A.E. TALAIA

-ee
E -¡ga E:ÉE a3-do

Za ó5:í =;CLÓ C CL
_(\¡= "3=ñ-úa-riiE 3 E o o

.E EE ÉE-'83.á EÉ"§

ÉggeÉgiÉ
E =5; 

+ es s

EÉÉÉ *eÉiE
=ooe of ola,
a.A.J d :o.E r¡ c¡

L
Lc¡

GEEE--Ei

utzo
()
¡
Fzp
3.

,*lgÉg§EeEESÉÉi§

r*ÉiiáiáEitEE*E; EgeAA 

.ie 
t* E¡ iF 

§* 
=gÉÉ at:E== sÉ= I

É Éa*E 
g!*e 

Éír Ég ig 
gl ii gg

O..t, . . '-' -' ' o

)(LI Manra Social d' Orientació i Regularitat pe Descripció

)O(W Manra Intersocial 2l deMarg de 1999

Lr.

=il

-¡
uod
SEP
z=aíi¡

-I-
ElÉ3,a
C¡I O
ol.oNl-

-
É,f¡ o or ú F

I

-l ú rt

?f
>Z
=EL

-
Éao
n
d

-
Él

t¡
c

Éi,a
€

ñ ú g a d o

€d

E .'.t9lF
li=<
EÉ=te>oa

N (l E F ú ( o t\ íl rt
a-

E3<aD-
¡!E
AÉ

ú
c
c

q
E
=o

o0
N

n
Éa
f¡Ía{

o\ F \o \t Ilrl§ o (,i a r rO h t frl (\¡

!
,
I

!

.o
(,
al^
EE
-oa
u

ci F¡ ! s e r- ú c1 o a',1 m t rrl \o r É Oi

Éo5¡¡oa
o
c{

ed

E€
s'E
'3€
úor¡É



PLANOL DE LA XLI MARXA
DE REGULARITAT
PER DESCRIPCIO
Puntuable per a Ia 1a Copa Catalana

de Marxes Técniques Regulades

Comarca: Garrat 21 de melg !. 1999
Organitzada per l'AGRUPACIO EXCURSIONISTATALAIA - Vilanova i la Geltrú

En el plánol hi ha senyalitzada la Caminada Popular de 1998, per si es vol realitzar en una altra ocasió

BiBLIÜrE
/\tixtu

Masia d'en Cabanyes o d'en Parellada
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A.E. TALA¡A

XXVI MARXA D'ORIENTACIó PER DESCR¡PC¡ó
(xLr MARXA SOCTAL)

1a Prova puntuable per al 1r Campionat
de Marxes Técniques de Catalunya

Comarca: Garraf 21 de marg de 1999

DESCR¡PCIO DE L'¡TINERARI, DEL CONTROL DE SORTIDA A L'ARR¡BADA

Notes:

1) Els senyals de pintura (colors verd ivermell) de l'organització de Ia marxa d'enguany són en forma d'un g
i no la rodona o les franges habituats. És et nou que representa l'any que som. Aixó s'ha fet perqué ja es
troben altres marques d'anteriors activitats de l'entitat i podrien crear confusió als marxadors.

2) Cal tenir en compte les mitjanes horáries, diferents de control a control, indicades al final de la descripció.

Sortim d'un lateral de la masia, de la paft de llevant i pel costat d'una porta i escaletes que
condueixen a la fagana principal. Passem pel costat d'uns xiprers i un camp d'oliveres resseguint
el mur de la masia, que ens queda a l'esquerra. A la dreta tenim una altra masia. Desemboquem
de seguida en un camí encimentat i el seguim cap a l'esquerra.

Deixem a la dreta un altre tram de camí i a l'esquerra l'entrada de la masia. Passem entremig
de dos murs, el de la dreta s'acaba de seguida icomenqa una extensió de vinya.

Arribats en un angle del mur esquerre dels terrenys de la masia decantem cap a la dreta,
resseguint ara el conreu que havíem esmentat. Anem per sota una línia de mitja tensió. A l'esquerra
ens queden unes parcel.les itancats d'uralita. Som al final del conreu de la dreta ijust on la línia
eléctrica enllaga amb una altra de baixa tensió, fem un marcat revolt cap a ponent. A la dreta tenim
un petit mur i una vinya i a l'esquerra un llarg marge de formigó. Travessem el rec del pantá proper
a Vilanova i continuem endavant direcció a ponent i per sota la línia de baixa tensió.

Acabada la línia eléctrica enllacem amb el final d'un camí que a la dreta es perd en una
vinya i nosaltres continuem endavant en la mateixa direcció que portávem. A I'esquerra tenim la
vista de vinyes, un bosquet i una antena molt alta. Més endavant, al costat d'un mur de pedra,
deixem un corriolet a l'esquerra. El nostre camí esdevé més estret i emboscat i es fa una mica
pujador.

En elfondal de l'esquerra veiem una mulassa o cabana de pedra i unes casetes més enllá.
Quan el camíplaneja fem un revolt i baixem cap al fondo de l'esquerra, rebutjant així un senderó
que continuava tot recte.

Deixem el camí per travessar el fondo esmentat vora un vinya que ens queda a la dreta. A
l'esquerra tenim un marge d'esbarzers. Anem en direcció a un proper bosquet que tenim al davant
i una línia d'alta tensió passant per un lateral de Ia vinya, que ens queda a la dreta, tombem i

continuem resseguint-la, per un rasot.

A pocs metres d'haver creuat per sota la línia d'alta tensió, deixem el rasot i enfilem per un
rocallís, a l'esquerra, en direcció a un amuntegament de terres. Passem completament a ran de
les runes, que ens queden a la dreta, idesprés girem a l'esquerra perdamunt un marge, i retombem
tot seguit per dintre un bosquet. Deixem a I'esquerra una fogaina i remuntem un marge.



Gairebé immediatament arribem a un corriol planer i pedregós i el seguim cap a la dreta,
deixant darrere nostre els fils d'electricitat. Al cap de pocs metres deixem el corriol i darrere nostre
l'amuntegament de runes i tornem a girar a l'esquerra per uns rocallisos. També a l'esquerra
veiem un gran pi,

Fem cap a una pista on fa molts anys existia una coneguda masia dels voltants de Vilanova.
Avui dia no en queda res. En ser en aquesta pista girem a la dreta, de cara a unes muntanyes
properes. Molt més llunyana ens queda la carena d'un pic forga conegut pels vilanovins i veins de
la comarca.

Ens anem apropant a una autopista on no paren de circular cotxes dels quals ja sentim el
brogit. En un dels pilars que tenim a la dreta d'entrada a una finca veiem uns senyals dels colors
propis de I'organilzació peró dels que diem que avui no hem de fer cas.

La nostra pista, ara asfaltada, fa un revolt cap a l'esquerra. Creuem per sota l'autopista, a
l'esquerra veiem unes franges de pintura en blanc i vermell dels senders de Gran Recorregut,
concretament aquest el GR-92.

Havent creuat per sota l'autopista, continuem per camí asfaltat durant una poca estona.
L'asfalt s'acaba i continuem per camí pista entre el bosc, havent deixat a l'esquerra un gran
trencall que enllaga amb un altre ample camí paral.lel a l'autopista. A la dreta deixem un pas barrat
del GR. Anem durant una bona estona per la pista entre el bosc, deixant alguns trencalls que es
perden per la fondalada. S'inicia una suau pujada. A l'esquerra veiem una cabana de sostre
esfondrat i una porta metál.lica.

A la dreta, una mica enlairats, uns pals i fils de línia telefónica. Prop d'un revolt cap a
l'esquerra, deixem un sender a la dreta pujador. El nostre camí es fa més planer i davalla una
mica. Davant nostre veiem unes masies. En un altre revolt deixem a l'esquerra un tancat amb
cadena on s'inicia un camí encimentat. La nostra pista va planejant suaument entre vegetació
própia de la nostra comarca garrafenca: margalló, bruc, pins...

Ara veiem molt a prop, a l'altra banda del torrent i d'un filat, un maset -on acostuma a
onejar-hi la bandera catalana- i algunes dependéncies annexes, La nostra pista, ampla, creua un
camíque per l'esquerra se'n va a prop del maset. Passem pel costat d'una fita indicadora del km
4, d'un camí i de l'entrada al mas

Continuem endavant per la mateixa pista . A la dreta ens tornen a quedar ara ben a prop els
fils de la línia telefónica. El torrent el tenim a la dreta. La vegetació s'ha fet molt més ufanosa. A la
dreta deixem un sender. Una mica enlaitat, a l'esquerra, veiem una edificació pintada de blanc.
Després deixem a l'esquerra un camíencimentat i la cadena que fa de tanca. Continuem endavant
per la mateixa pista. A la dreta, en el fondo que s'ha eixamplat forga, veiem un mur de contenció.
Poc després, aquest fondal es conveflirá en un terreny conreat format per unes feixes que arriben
a les envistes d'un gran caseriu. Nosaltres continuem fent via per la nostra pista, que després
d'una ascensió suau, planeja.

En trobar-nos en un marcat revolt planer de la pista, que se'n va cap a la dreta i que ens
menaria al llogarret proper, la deixem per remuntar un corriol, per l'esquerra del camí (a la dreta
del fondet), que transcorre entre bosc de pins. A uns quants metres d'iniciat el corriol, deixem el
fondet a l'esquerra itombem a la dreta seguint un altre corJiol pujador. Travessem un marge de
pedra. Continuem amunt per corriol.

Deixem un par:ell de senderons a l'esquerra i travessem una zona planera, de terreny
saldonós i ple d'argelagues. Per l'esquerra se'ns uneix un corriol més ample. Seguim trobant
senyals de l'organ ilzació.

Flanquegem una paret terrosa i amb més argelagues i iniciem un altre sender pujador,

aquest s'eixampla i girem a l'esquerra. Continuem pujant. A la dreta tenim un bosc de pins i a
l'esquerra altes argeiagues i brucs, Alguns metres més endavant anem a fer cap al revolt d'una



pista molt ámplia, agafem aquest revolt deixant, a l'esquerra, un conreu de vinya i també un altre
canní-pista molt ample, i ens internarem en el bosc per un terreny més de pinassa. Continuem
pujant. El terreny que trepitgem és a estones de pedra llisa o rocallís. El camí de rocallís desvia
cap a l'esquerra i en deixem a la dreta una altra derivació. A la nostra esquerra, de cara a migdia,
tenim uns turons propers i més lluny veiem el mar i la gran xemeneia d'una térmica.

Mentre anem pujant deixem a l'esquerra corriols que baixen cap alfondal. El nostre itinerari
passa més endavant per una zona de pins petits i esclarissats. Deixem alguns brancs de camí
confusos a dreta i esquerra i anem seguint el camí-pista mig carener i forga ample, entre pins.

El camí ens porta a una zona més ampla -una clariana entre el bosc- davant mateix d'un
camí que creua. Agafem doncs aquest camí cap a l'esquerra i tot seguit enllacem amb un altre
camí, lleugerament baixador i després planeja. El terreny és de pinassa; anem flanquejats de
vegetació, sobretot de grans margallons.

En una petita clariana deixarem el camí i girarem sobtadament a l'esquerra, sempre per
entre el bosc; el camí continua essent de pinassa i un xic baixador. A la dreta veiem restes d'un
marge que fa angle, Passem per un petit tram rocallós i desemboquem en una ámplia pista que
seguim cap a la dreta, amunt. Veiem a la banda esquerra una barraca que els participants a les
nostres Caminades Populars haurien de reconéixer.

Deixant la barraca a l'esquerra continuem pel mateix camí que portávem. Als pocs metres
rebutgem un corriol boscós a la dreta i deixem també la pista, que s'enlaira, i agafem un ampli
camí que forma una placeta; la travessem, i deixant un antic camí carreter a l'esquerra, davallem
tot seguit per un ample camí-reguerot. Més endavant derivem una mica cap a l'esquerra. Continuem
endavant una estona pel rasot embrossat, ple d'esbarzers, molt ombrívol i humit.

En un tram que és molt més baixador i estropellat, deixem el rasot i girem a l'esquerra.
Desemboquem immediatament en un ample camí; el seguim a la dreta. Continuem pelfondal on
encara veiem senyals de GR-92. A l'esquerra deixem un pou-mina i un rec. En el transcurs d'aquest
fondo podem trobar alguns trams de camíentollat, depén de l'época de pluges.

En arribar just en un senyal indicador de perill d'incendi, deixem el camí-pista i travessem
el fondo deixant un antic camí carreter a l'esquerra, pujador, i a la dreta tenim una vinya nova.
Mentre travessem el fondal deixem un altre corriol més pedregós i pujador també a l'esquerra.

Travessat el fondal coniinuem per un antic camí carreter, a l'inici pedregós i planer per
tornar-se després una mica més pujador i malmés. A l'esquerra veurem més endavant I'entrada
d'un antic forn de calg (i restes d'una moto si no les han tretes). Hi ha un tram en qué el llit d'aquest
fondo que seguim és molt descarnat, hem d'anar en compte.

Arribem a una mena de placeta, que ens queda a l'esquerra, perÓ nosaltres continuem
endavant, pujant i derivant una mica cap a la dreta, iniciant-se així una costa que es fa notar
sensiblement. A la dreta deixem algun corriolet i nosaltres continuem pel més fressat.

Fem cap a un corriol transversal. Davant hi tenim un corriol pedregós i pujador. Girem pel

camí transversal, doncs, cap a l'esquerra, per fer una giragonsa i desembocar de seguida en un
final de pista.

Continuem per la pista; ens queda una casa enclotada a l'esquerra que porta el n. 51. Més

endavant es veuen cases, a dreta i a esquerra, d'una urbanització que pertany ja a un altre terme
municipal.

Passem cloncs per aquest carrer de la urbanització, amb cases a banda i banda, arribant

així a l'inici del c. Teroii tombem a l'esquerra, per una avinguda ampla i encimentada. Tornem a

girar de seguida, ara amunt i a l'esquerla, enfilant el c. de Moncayo, fins al final, on esdevé ample.

ípedregósl o"¡*", una pista planára a ia dreta i nosaltres iniciem una pujada, deixant un camí

pedregós a l'esquerra.



Anem ascendint una estona. Vista panorámica, a l'esquerra, de la fondalada i al fons el
mar. La pista fa un marcat revolt a la dreta, en sentit totalment invers al que poftávem. Pocs
metres després deixem un amplitrencall a l'esquerra, que fineix. A l'esquerra veiem blocs de roca
i pins al damunt, i a la dreta, a través d'altres pins, podem veure I'extensió de les urbanitzacions
properes a aquesta zona.

Just en passar pel dessota d'una línia d'alta tensió, deixem la direcció que portávem i un
camí planer, i iniciem una pujada per un sender rocós é de rocallís a I'esquerra. La pujada és forta
i sense treva fins arribar a un coll, amb una fita al mig i un pal amb alguns rétols indica-dors d'altres
senders.

Un cop en el coll, enfilem pel camí més ample i pujador en direcció a un turó proper on es
veu una antena i una edificació.

Arribem al costat d'aquesta edificació i antena i els voregem. Continuem carenejant per
una pista de grava en direcció a un altre pic més enlairat i proper. Mentre ens hi apropem podem
albirar a la dreta les grans urbanitzacions i poblacions properes i cap a migdia la costa i el poñ de
Vilanova. A I'esquerra veiem unes serres i unes torres d'electricitat que van seruir de marc a
l'anterior marxa. Extenses panorámiques de la serra de Montserrat ifins i tot del Pirineu (si el dia
no és calitjós o ennuvolat).

. Arribats a un collet, deixem la pista de grava, que descendeix cap a la dreta, i continuem
per un camí ample i carreter en direcció al cim. A l'esquerra una altra gran urbanització i el táll
d'una pedrera.

Deixem l'últim tram pujador que mena al cim i continuem per un senderó lateral i pedregós
a l'esquerra. Passem pelcostat d'una capelleta, a la dreta delsender, dedicada a la Mare de Déu
de les Neus, ijust després virem pel corriol de pedra fins arribar alcim del pic, on assolim la cota
de máxima algada d'aquesta cursa.

Passem a ran d'una creu i una barraqueta amb un filat, a esquerra i dreta, respectivament.
També deixem a la dreta unes antenes dins un tancat i un pal amb una senyera. Passem a frec
d'un vértex geodésic i continuem per terreny de rascler i vegetació baixa típicament garrafenca,
fins arribar al revolt d'una pista de grava, continuació de la que havíem deixat, que ara baixa; la
seguim. A la dreta veiem tota la fondalada amb les grans urbanitzacions i més llunyá el mar i el
poft de Vilanova. Davant nostre podem veure també un puig atapeil d'antenes que tots elvilanovins
coneixem sobradament.

Al cap d'uns metres de recórrer aquesta pista, i poc abans d'iniciar-se'n un marcat revolt
cap a l'esquerra, la deixem per emprendre un corriol pedregós, a la dreta, que baixa bastant
fortament idecidit.

Més endavant passarem pel costat d'un tancat (per al bestiar?) i d'una barraca itela metál.lica
que li fa de porta. Anem baixant per l'estret corriol flanquejat d'espessa vegetació. A la nostra
esquerra tenim un fondo i unes masies, a pafi de les urbanitzacions ja esmentades, i també hi
podem veure alguna població veina.

' Ens anem apropant a una línia d'alta tensió. Hi passem per sota. Prop d'un mur de pedra i

quatre pins a la dreta, hi ha un corriol a l'esquerra que rebutgem. Continuem baixant per corriolet
estret i envoltat de plantació de pins joves. Més endavant deixem un altre senderó, a la dreta, no
tan fressat com el nostre. Passem a frec del sostre d'una cisterna de tres voltes de captació
d'aigua, que ens queda a la dreta. Més alfons, també a la dreta, veiem unes vinyes i una edificació.

Travessem un petit ,rrg", que ara ens quedará a la dreta, i també ens hi queda una
bonica masia amb uns xiprers.

Deixem enrere aquesta masia i continuem endavant per entremig d'una renglera d'arbres;
el camí és ample i baixador. Enrere i enlairat podem veure el pic d'on acabem de baixar i al

dessota, més a la dreta del cim i per darrere d'un mas, unes penyes on l'A.E.Talaia hi té la seva
"Facu" d'escalada.



- Arribem a I'angle que forma el terreny conreat de la dreta i girem en direcció a migjorn tot
encetant una pista encimentada. A prop d'una altra gran masia'amb dos espléndids pins pinyoners
a la dreta, deixem aquesta pista encimentada i agafem un corriol que passa per entre les
dependéncies de la masia. Fem unes quantes passes pel damunt del sostre d'una cisterna i ens
apropem a I'entrada de la casa.

Deixem la masia enrere i continuem baixant ara pel costat d'un grup de figueres de moro i

de margallons cremats. Travessem uns conreus de vinya i desemboquem en un amplicamí pista
i l'agafem en direcció sud. A l'esquerra tenim uns pals de línia telefónica. Si ens girem enrere, des
d'aquest punt gaudirem d'una pintoresca panorámica de la masia itot el conjunt, el rellotge de sol
i el grup de pins, figueres de moro i atzavares.

Travessem per sota els fils de la línia telefónica i aquesta ens queda ara a la dreta. Més
endavant tornem a trobar els carrers pavimentats d'una urbanització. Passem entremig de les
seves cases pel c. d'Avila. Poc abans que aquest carrer fineixi, el deixem uns instants pór acos-
tar-nos, per l'esquerra del camí, a una font propera.

(En aquest punt els marxadors disposen de 5 minuts de neutralització).

De nou al c. Avila i al final d'aquest, girem a la dreta i agafem l'avinguda de Canyelles,
amunt. Sense deixar aquesta avinguda pujadora passem pel costat d'una gran barraca enrunada
que ens queda a l'esquerra.

Al cap d'una estona arribem doncs al final de I'avinguda, on veiem una rotonda. A la dreta
ens queda una antiga masia recentment reformada com a restaurant. Girem a l'esquerra per
l'avinguda d'Asturias, deixant a la dreta una pista de botxes o petanca; anem en direcció a llevant.
Tot ascendint anem deixant a dreta iesquerra altres carrers de la urbanització.

Ja som al final de l'avinguda d'Asturias. A l'esquerra podem veure una fita de terme.

Per la dreta d'on veníem iniciem ara un altre carrer de la urbanització, no pavimentat.
Aquest carrer fa de partió entre els termes de Vilanova i de Canyelles.

Més endavant el carrer retomba i s'apafta de la urbanització. Ens apropem a una zona de
bosc mentre correm paral.lels a una línia eléctrica de mitja tensió que tenim a la dreta.

Pocs moments després, i abans que el cami inicil una pujada, l'abandonem, itravessant
per sota la línia esmentada, girem a la dreta, també per camí de bosc i ample. Després el camí es
transforma en corriol envait per la vegetació. A la dreta podem veure en algun moment el gran
caseriu que hem deixat no massa lluny en els primers trams de la marxa.

A prop d'unes torres i pals de línies eléctriques, girem a la dreta, travessem un franja de
terreny que fa de tallafocs i anem per un corriolet baixador entre el bosc, paral.lels en principi a
una línia eléctrica que ens queda a Ia dreta. Deixem un senderó boscós a l'esquerra. Continuem
descendint lleugerament, després planeja.

Arribats a una petita clariana girem a l'esquerra, totalment de cara a la costa, i per corriol
esborradís, baixador i forga pedregós anem descendint cap a una fondalada.

Elviarany, fent més d'una ziga-zaga, transcorre forga estona pel llit delfondal, sense altres
elements per descriure que no sigui la própia vegetació, que en aquest indret hi creix salvatge i

espléndida. Més endavant el senderó deriva una mica cap a l'esquerra, sense moure's delfondal
peró passant per la part més ampla. Trobarem alguns corriolets secundaris dins el mateix fondo
que c'at rebutjar i procurar estar atent als senyals propis de I'organilzació,ja que pot resultar un pél

confús.

Ja molt més endavant passem per entremig d'unes atzavares a prop d'un marge de pedra.

Arribem finalment a un espai obert; una esplanació de terres.



Continuem endavant tot vorejant l'altra part de terra esplanada a un nivell inferior, per la l
dreta: En,arribar aiuna vinya; que voregem per la dreta, veiem el talús de terra també a lá:dreta
amb una plantació de joves pins pinyoners. A l'altra banda de la vinya hi'tenim els límits d'una
pedrera. Estem arribant a prop d'una autopista.

En acabar de vorejar la vinya, torcem en una nova direcció per anar a travessar per sota
l'autopista, i ho fem per un túnel molt baixet (compte amb els caps, eJs més alts!) i quan som a la
pista enquitranada, a llaltra banda del túnel, la seguim en direcció a la dreta, cap a unes naus de
la masia propera.

Deixem un tram enquitranat que se'n va cap a la dreta i continuem en direcció.a la masia.
Passem per sota una línia d'alta tensió. Anem deixant les dependéncies de la masia i també
passem pel costat d'una depuradora, que tenim a l'esquerra. Passem pel davant d'una portalada
de les muralles noves que encerclen el conjunt de la masia. A l'esquerra ens queda una zona
d'aparcament de cotxes. Anem deixant la masia darrere nostre.

Anem fins al final de l'avinguda d'entrada a la masia i salvem la pofta, si és tancada, pel
costat esquerre. Continuem per camÍ enquitranat, avall. A dreta i esquerra tením extensions de
vinya.

Tornem a creuar el rec del pantá mentre anem davallant pel camí enquitranat tot acostant-
nos a Ia gran masia de parets rosades on hem iniciat la marxa. Abans d'arribar-hi, peró, deixarem
a l'esquerra i enrere l'entrada a una altra finca. Alfinal delcamí arribem ja als darreres de la masia
i finalment al punt on hem iniciat la cursa, que donem així doncs per acabada.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mitjana horária:

De la Sofiida al ControlA: 4,361 kmlh ll 1,21 m/seg
Del ControlA al Control B: 3,722kmlh ll 1,03 m/seg
Del Control B al Control C: 3,396 kmlh 110,94 m/seg
Del Control C al Control D: 3,316 km/h ll 0,92 m/seg
Del Control D al Control E: 3,028 kmlh 110,84 m/seg
Del Control E al Control F: 3,342kmlh 110,93 m/seg
Del Control F al Control G: 4,472kmlh ll 1,24 mlseg
Del Control G al Control H: 3,296 kmlh 110,9'1 m/seg
Del Control H a I'Arribada : 4,636 kmlh ll 1,29 m/seg

AI Control B : 25 minuts de descans per esmorzar
Al Control E: 5 minuts de descans
Entre els Controls F i G: 5 minuts de neutralilzació

Altres dades a tenir en compte:

El marxador trobará aigua per beure al Control F i al punt neutralitzat entre els Controls F i G
Hi ha servei de begudes tant a la Sortida com a l'Arribada, a més de disposar d'una
área de pic-nic al bosc de la Masia
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Hem passat de la quarantena de
marxes organitzades per la Talaia. La
qüestionada XL marxa s'assolí I'any
passat amb gran éxit de participació i
molta animació. Tot i que Santa Mar-
garida i els Monjos no eren prop de
casa, l'experiéncia resultá positiva.
La resposta la van donar 146 equips
participants, 75 d'ells d'ámbit social,
essent la segona edició amb més con-
currbncia, deu equips més que l'any
anterior. I és que el marc geográfic
s'ho mereixia. També hi deuria in-
fluir molt el bon temps que feia. Sigui
per una cosa o altra, gairebé tots ens

vam sentir orgullosos de la nostra
marxa.

Els resultats de la prova de l'any
passat ens van esperonar a continuar
treballant en la competició. I com que
d'il.lusió no en manca, un bon i actiu
grupet va posar-se rápidament en mo-
viment per cercar un nou itinerari, el
darrer dels anys mil nou-cents. i pen-
sant ja en el primer recorregut dels
anys 2000, marxa que podria entrar
en les celebracions oficials vilanovi-
nes de l'any dos mil. N'hem de parlar
entre nosaltres i amb la comissió de
treball de la ciutat. Ja en farem saber
"cinc céntims" (d'euro?) quan sigui
I'ocasió.

Pel que fa a lamarxa d'enguany, la
de transició, I'hemprogramada a casa
nostra, que no vol dir que no ho tor-
nem a provar I'any que ve, i més
essent el 2000! Fa molts anys que no
s'organitzava la cursa per descripció a Vilanova i la
Geltrú. El 1960, la segona edició, va softir de la nostra
seu vilanovina en direcció a Cubelles, es dirigí després
vers el pantá del Foix, pujá a la muntanya de la Talaia
i va tornar al local social fent gairebé26 quilómetres, el
recorregut més llarg de la seva história. D'aixb, si feu
números, fa trenta-nou anys. Així que ja tocava altra
vegada. Peró des d'aleshores engá tot ha canviat, i molt,
a l'entorn de la ciutat. No és fácil preparar traEats

excursionistes en una periféria tan degradada com la
nostra, on han sorgit urbanitzacions de tota mena,
carreteres noves i enllaEos, lamaléfica autopista, aboca-
dors controlats -i sense controlar- i camins perduts per
abandó, que no deixen opció quan surts a caminar fora
de la vila. Aquest és el repte en qué s'han organitzat les
caminades populars, evitant tots els citats impediments,
barreres que cada any són més complicades d'esquivar
i faran que ho tinguem cada vegada més pelut. Sap greu
el que está passant, que no s'hi pugui fer res, i més a

nosaltres que ho hem de patir periódicament. Per des-
grácia no tothom pensa com els excursionistes i, pel que

sembla, som minoria sense veu.

Masict d'en Cabanyes o d'en Prtrellada, l'any 1965. Foto: Viceng CarbonelL

El desaparegut mas d'en Pers, el 1976. Foto: Vicenq CarboneLl

Aquest seriós problema d'espai apte per confec-
cionar una cursa, I'hem solucionat momentániament
fent sortir la marxa de la masia d'en Cabanyes,
situada a les afores de la ciutat, defugint com s'ha
pogut el trángol que ens ha portat 7a civllització
disbauxada en qud vivim. Comenqant la marxa a
pagés, s'han evitat les urbanitzacions vilanovines,
restant un recorregut prácticament tot integrat en la
muntanya local, passant per llocs encara inédits per a
alguns reiterats excursionistes famolencs de camí
setmanal, fet que dóna més mérit a 1' equip de recerca.
A més a més, sense voler ser reivindicatius en aquest
aspecte, es passa pel damunt mateix d'on havien
existit un parell de masies que foren enderrocades: el
mas d'en Pers i cal Ramonet de Costes. A fi de tenir-
ne un record i donar coneixement visual a qui no les
havia vistes, les hem incloses dintre les fotografies
d'aquest relat.

Per altra part, tot i que la marxa no és llarga, té
l'al.licient de pujar a la muntanya més alta de la contra-
da, el pic de l'Aliga, de 465 metres d' altitud. Per ara ens

n'hem softit, ja veurem 1'any vinent.



Masia d'en Cabanyes

Aquesta gran mansió senyorial, que avui acull de-

pendéncies oficials, ja té més de dos-cents anys. Aquí,
abans, hi havia l'antigamasia d'en Parellada, adquirida
pels Cabanyes 1'any 1790. De la masia, ja n'havíem
parlat en altres ocasions, peró avui, davant I'oportunitat
d'ésser el lloc de sortida i arribada, en farem una

exposició més acurada.

El mas de Joan Parellada ja existia l'any 1574.
Desconeixem si era anterior i en conseqüéncia la seva

primitiva denominació. A partir de 1588, a la casa hi
vivia el geltrunenc Felip Parellada, que tres anys més

tard confessava disposar de vintjornals de terra i una

pegapróxima al Padruell.
L'heretat limitava a lle-
vant amb Miquel Miró
dels Masos (actual mas

Sardet) i a ponent arriba-
va al torrent de la Paste-

ra. Una vegada mort Fe-

lip, l'any 1606 la
propietat era portada per
la vídua Angela i els seus

fills. Vers el 1608, a la
casa hi aná a viure el
masover Joan Puig de

Xoriguera de Ribes, els

descendents del qual hi
van romandre fins el pri-
mer terE del segle XVIII.

Segons I'Estadística
Rústica, datada de 1725,

la "masia den Parellada"
era de Joan Parellada.
casa que aleshores afron-
tava per llevant amb "lo
torrent den Torras" (de

les Oliveres) i la casa de

Francesc Safons (després

Sardet). En el cadastre

de 1739. l'amo era di-
funt i la finca la senyore-
java la seva víduaTeresa,
que tenia la masia lloga-
da a Antoni Arrulat,
m=entre ella vivia en el
carrer Maiql-

No sabem el perqué,
Lloreng de Cabanyes va
comprar la propiéiat-áls
testamentaris del Mar-
quésdeT lupiá,comhem
dit més amunt, l'any
1790. D'aquell temps és

el trull d'oli i el comal
que encara es poden veu-
re a la part de llevant del

casal. L'hisendat Cabanyes i Fuster -que vivia en el
"Catfó" de la plaEa de les Cols, veí de la nostra seu,

coneguda per can Coloma- l'any 1798 féu construir
aquest edifici d'estil neoclássic, admiració de coneguts
i estranys, lloc on hi morí el seu fill, el poeta Manuel de
Cabanyes, l'any 1833. Durant els anys 1836-1840, la
casa va ser abandonada amb motiu de la primera gueffa
carlina. El citat any 1836, els carlins van segrestar el
masover SebastiáPuig i Catasús i el seu fill, de 14 anys,
que més tard foren trobats abandonats. Passada 7'afza-
gaiada, tot torná a la normalitat. Aleshores, tant els
Cabanyes com els masovers continuaven designant la
nova residdncia per "masia d'en Parellada", peró a

partir de 1'any 1859 es comenga la denominació dupli-
cada, fins a persistir 1'actual nom de masia d'en Caba-

L'eqttip de recerca a la barraca del BrLmo. 1998. Foto: Heribert Sagarra

La barraca del Bruno. 1999. Foto: Vicenq Carbonell



nyes. Tot i així, lapartida
de la masia d'en Parella-
da encara es documenta
l'any 1924 i molts dels
nostres avis, la casa l'ha-
vien coneguda amb
aquest nom.

Podríem parlar molt
més d'aquesta masia i de

la nissaga dels Cabanyes,
perd ens faríem pesats.

Només explicarem que

fou residéncia periódica
del pintor Alexandre de

Cabanyes i que el seu fill
Joaquim, en representa-
ció de lafamília, traspas-

sá la masia a l'Ajunta-
ment l'any 1975, amb el
compromís que es con-
servés la casa i s'adeqüés
com a centre cultural. ks
obres de consolidació s'iniciaren el 1982 i fou inaugu-
rada I'any 1984. Les instal.lacions acullen tota classe de

manifestacions culturals i lúdiques, a part d'ésser un
centre tuústic natural del Turisme Verd. Rodejat d'un
bonic parc, un espaiós bosc i terres de conreu, l'edifici
ha estat cedit darrerament per un període de vint-i-cinc
anys al Consell Comarcal del Garaf per ubicar-hi el
Centre d'Interpretació,Informació i Acollida de l'Esce-
nari Romántic del Garraf, aplegant un centre d'acollida,
restaurant i exposicions en cinc sales, a més de serveis
complementaris. A l'exterior, unes instal.lacions de

pícnic donen gaudiment a gran nombre de famílies que

hi van a passar els caps de setmana. En aquest bell marc,
la Talaia hi ha celebrat els darrers aplecs de tardor.

Mas d'en Pers, maset d'en Safons
i la barraca del Bruno

D' aquest romántic indret de la masia d' en Cabanyes
ens encaminem vers el CamíRal o Molinant, que passa

pel darrere de la casa. Aquest camí, actualment asfaltat,
també era conegut per camí Moliner i unia Ribes amb
Cubelles sense passar per la nostra vila. Els ribetans el
feien servir per anar a moldre el gra en els molins del riu
Foix, com consta en un document de l'any 1591, on es

llegeix "el camí Moliner qui va de Ribes al Molí", o un
altre del 1726 qte diu, "Camí Moliner qui van los de

Ribas". Peró també figura com "cami vell de Barcelona
a Tarragona", ja que era un antiquíssim itinerari que

procedia de la ciutat comtal passant per Begues, Olese-
ta, Ribes i Cubelles, defugint les costes de Garraf. Poca

estona després de deixar la masia d'en Cabanyes, hem
girat a la dreta vers la muntanya per seguir el camí
perdut del mas d'en Pers, cafferany que fa un quatre i
més amuntes veuprotegitperun llarg marge de formigó
que delimitauna gran fincai una magnífica casa de nova
construcció, a la qual s'accedeix per una gran por-talada

ltt desapareguda masia de cal RamoneÍ de Costes, I'any 1968. Foto: Vicenq Carbonell

que dóna entrada a enormes quantitats de fems i altres
excrements d'animals, en un indret que antigament era
conegut per la Sorna i el corral de la Sípia, ambdós
llindant amb el torrent de la Pastera. Sobrepassat el rec

del Pantá, el marge que resta és l'original de pedra seca

i d'un gruix de més d'un metre i mig. Acabat aquest

marge, el camí comenga a esdevenir mig perdut, mentre
a la dreta veiem el Padruell i a l'esquerra hi tenim el
fondo del Noguer o del Carbó, en altre temps anomenat
coma d'en Ardit. Ací comenQa a destacar-se la nostra
vegetació garrafenca i que anirem trobant al llarg de la

Fita de terme del coll de cal Deus. 1999. Fr¡to: Vicenc Carbonell



tiga masoveria era suc-
cessora del geltrunenc
mas d'en Juny, propietat
de Pere Soler de la Parra.
que es documenta els
anys 1591 i 1612. Déca-
des després, la finca va
passar a mans de Manuel
Pers i en digué mas d'en
Pers, peró el poble ben
aviat usá l'hipocorístic
"Perris", mot que no és

exclusiu de la nostra con-
trada, ja que també es

troba a Ribes. Posterior-
ment. els Pers van adqui-
rir el coral del Miró,
aquest en la parrdquia de

Sant Antoni, que bateja-
ren "corral d'en Pers" o
"masia de Dalt", diferen-
ciant-la de la seva, que

anomenaven "masiaBai-
xa" (1837). També foren
amos de 1'actual mas Sar-
det, casa que denomina-
ven "Mas den Perris an-
tes den Safons" (1819) i
més tard "Masia Pers o
Sardet" (1895). No fa
molts anys, la propietat
fou adquirida pels Rato
del Padruell, que deter-
minaren eliminar les ca-

ses sense contemplacions
i des d'aleshores en el
seu lloc no s'hi ha fet res.

L'espai o plaEa on hi

havia la masia és creuada
pel seu camí d'accés, que

també porta al mas de

1'Artís, reemplaEant l' an-

tic traqat que passa ran
del torrent de la Pastera.

Es passa per sota la nova autopista per mitjá d'un túnel
de secció quadrada que permet el pas de tota classe de

vehicles i més amunt es deixa una barraca de pedra seca

mig enrunada, dar:rere de la qual es veu el punt del
Mitjotes. A lapoca estona, per l'esquerre ens ve el camí
vell que puja del torrent i després, una vegada s'ha
franquejat la Pastera per seguir la seva riba dreta,
s'aconsegueix l'entrada de la coldnia del maset d'en
Safons, lloc on una fita indica "camí del mas de l'Artís,
km 4". Vers e1 segle XVII, Safons era el propietari de
I'avui mas Sardet i el maset era una dependéncia de
l'heretat. Aquesta caseta es documenta a partir de l' any
1725. Quan el 1865 era subhastada una terra de la
partida del "Maset del Safons", encara es feia esment
dels hereus de Miquel Safons i Soler. Totes les dades
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Membres de I'organitlació a la creu del pic de l'Aliga. 1999. Foto: Heribert Sagarra

marxa, go és, la mata o llentiscle, el coscó o garric i el
bargalló o margalló, perd també bosc de pi jove. Més
amunt, el só1 és pedregós i fressat per les rodes dels
caffos que hi transitaven, ben lluny de la realitat actual.
El que queda de camí davalla cap a la fondalada i la
travessa entremig de brolla d'esbarzers, per enfilar-nos
vers l'esquerra i aconseguir la plana on s'assentava el
mas d'en Pers o Perris, lloc on només resten unes
afzavares i una figuera de moro,junt on hi havia el pou,
avui cegat.

La masia fou aterrada l'any 1987 i ningú no sap el
perqué. La casa tenia una llarga história, peró cap
persona va protestar per la seva desaparició. Foren
enderrocats dos edificis, la casa vella dels masovers i la
de I'amo, aquesta de la darreria del segle passat. L'an-

La pl.ana del. Penedés i Montseruat des del pic de l'Aliga. I999. Foto: Blanca Forgas



en un camp d'argelagues que viuen en terreny saldoner,
és a dir, soffenc, per ascendir una mica i aconseguir el
camí que puja de les Mesquites, on hi ha una cruilla o
enforcadura de camins. Aquí s'escull el més deixat i
pedregós, inédit per a certs caminaires periódics, vell
itinerari de carros traginers que fressaren amb contun-
déncia el pis rocallós i trencadís en anar i venir de
Torrelletes, mentre albiraven 7'horitzó marítim i la vall
del torrent de cal Baró. Aquest tram és un bell passeig

boscós que retomba per carena, a tramuntana i a ponent,
fins a una clariana, on arranca un coriol farcit de
carEoses, coscó i mata, que ens porta a 1a barraca de
pedra seca del Bruno.

La barraca del Bruno ha esdevingut gairebé llegen-
dária. Pastors i caEadors explicaven histdries sobre
l'escopeta que tenia el pagés dintre la mulassa, arma
que segons sembla feia servir un cagador -algú diu que

més d'un- oportunista que la tornava al seu lloc sense

dir-ho a 1'amo. Fins i tot s'explica que la mencionada
escopeta fou emprada per matar una persona, fet de1

qual no es té constáncia documental. El cas és que
ningú no sap qui era el Bruno, peró la barraca i
I'escopeta anaven de boca en boca. Pel que fa al nom,
potser ens trobem amb un altre morfema hipocorístic
derivat de Brunet, cognom d'un propietari de terres
properes a les Mesquites.

Fondo de! Ramonet, coll de cal Deus
iel Pic de l'Aliga

Sortint de la barraca del Bruno, es puja un tros de
camí fins a un planell, on, a la dreta s'agafa un corriol
baixador que no és més que un rasot mig amagat per la
verdissa, indret abundosament poblat d'arboq i de
carE, plantes que viuen grácies a 1'ombril de I'obaga de
la dreta del torrent de 1es Oliveres, lloc on anem a
desembocar. Aquest vell camí de Torrelletes el fem en

Creu del pic de l'Áliga. 1999. Foto: Blanca Forgas

que tenim sempre empren la grafia Safons, no pas

Safont com ara es veu en mapes i en la mateixa fita de
la propietat, possessió avui en mans d'un conegut lam-
pista vilanoví, que hi té tota classe d'instal.lacions
annexes.

Seguintel curs del torrent, alabanda esquerraes deixa
un camí asfaltat que puja a la casa del Tros, mentre a la
dretaes veu unapresade contenció d'aigües en lallera del
fondal. Aquest llarg tor-
rent de la Pastera trans-
coffe entre la serra que
pefiany a la parrdquia de

La Geltrú, a llevant, i 1a

muntanya del Giralt, se-

guramenl la mil.lenária i

cubellenca sera Llobate-
ra, a ponent -on hi ha el
punt del Mitjotes-, ja que

la Pastera era la frontera
dels anlics caslells de Ri-
bes i Cubelles.

Quan s'arriba a les
envistes del mas de l'Ar-
tís, el camí fa cap a la
plaqa del retomb de la
Figuera i allá s'agafa un
coriol esquená que puja
al bosc i passa per una
porquerissa de senglars,
entaforant-se de seguida Control de cal Montaner. 1999. Fr¡r¡: Blanca Forgas



Cal Simó de CanyelLes. 1998. Foto: Heribert Sagarra

sentit descendent, transitant per un vast i preciós
paisatge verdós i ombrívol, que passa ran d'un pou. És

una tirada que presenta tota classe de vegetació, amb

omnipres¿ncia de carEoses i enfiladissos aritjols. La
frondositat ve acompanyada de bassals d'aigua difí-
cils d'evaporar per la poca exposició solar. En arribar
a la primera vinya, en un revolt s'agafa un corriol a

I'esquerra que entra en el fondo del Ramonet, viarany
de pedruscall que s'enfila poc a poc pel llit del torrent
replé de verdesca punxenca, amb profusió de coscó,

arítjol i del temut esbarzer, peró sense mancar-hi el
romaní, la mata i alguna argelaga. El sender passa pel
costat d'un antic forn de calE, segueix un rasot que

baixa per terreny pedrós i, fent ziga-zagtes, arriba a

una pista de la urbanització canyellenca de Les Palme-

res, damunt de la qual hi ha el vértex Romagosa de 391

metres, lloc on s'origina la serra dels pujols de 1'Aliga,
en altre temps coneguda per serra de Barrals (1622).

En el carrer de Terol hi ha una tanca de pedra arlificial,
on fins fapocs dies -encarahi eren durantlapreparació de

la marxa- hi figurava amb lletres molt grans i entenedo-

res: "Juan Antonio y Clara, abril de 1982". No és de les

primeres cases de I'entitat urbana, ja que aquesta es va

comenqar a parcel.lar els anys seixanta, i encara els falten

les més elementals servituds, com són l'aigua i el clave-
gueram.

No cal dir que hem entrat en un municipi forá. E1

car:rer d'entrada ens porta a I'avinguda de Catalunya,
que seguim una mica vers I'esquerra fins a la cruilla del

carrer de Moncayo, enfront mateix d'on hi havia la
masia de cal Ramonet de Costes, atenada fa uns vint
anys, lloc on només hi resten dues figueres i el pou

obstruil. La casa estava al peu de l'antic camí de

Vilanova a Vilafranca per les Costes de Bar:rals, masia

queja existia 1'ary 179I. La febre de les urbanitzacions
féu que els Deus venguessin totes les seves propietats,

inclosa la masia- que tan-
cada fa més de trenta
anys, oferia molt mal
aspecte. fins que no hi

hagué alternativa i la r-an

eliminar.

El carter de Monca)¡o
iineix dalt de la pujada i

es toma camí de pedrus-
call. Abans anava fins al

coll de cal Ramonet. En
unaplaceta el deixemper
una pista que hi ha a la
dreta i que dóna la volta
al turó. Des d'aquesta
pista s'albira la térmica
de Cubelles i el port de

Vilanova. Aixó vol dir
que anem ascendint per

sobre Les Palmeres,
mentre al nostre costat

cada vegada es veuen
més carceres. Quan el carrerany es deteriora, el deixem
per un cor:riol enfiladís que puja per 1'esquerra. És el
vell camí que hem citat abans, el que feien els nostres

avantpassats entre Vilanova i Vilafranca pel "coll de

Bamals" (1528-1591-1622), que avui en diem coll de

cal Deus i que també servia per anar de Canyelles a
Castellet per les "costes de Barrals" (1834-1905).

Font de Llacunalba. 1999. Foto: Vicenq Ccu'bonell



El Corral NoLt de Catlyelles. 1999. Foto: VicenE Carbonell

Naturalment, era un camí de bast, rocallós i estret com
aia, només apte per a transport amb animals carregats de

sárries, camí que feien perqué era el més curt entre la
nostra costa i la capital del Penedés.

El coll és a362 metres i fa de límit dels municipis de
Canyelles amb Castellet, indicat per una fita de terme.
També és una vella crur'lla de camins, ja que tota la
carena -que procedeix de la Talaia- és 1'antiga Carrera-
da Real de la Cerdanya, vella ruta que conduia els
ramats a les pastures estiuenques del Pirineu passant pel
pic de l'Aüga, Cogullada, el Papiol i les Gunyoles, ruta
pecuária que era una veritable vdrtebra d'una munió de
carrerades subsidiáries que procedien d'arreu del
Penedés marítim, des de Segur fins a Sitges.

Seguim per la Carrerada en direcció NE que puja al
puig de Romagosa, on s'assenta una caseta blanca que

serveix d'emissor de senyals de comunicació.És a44O
metres d'altura, Eo que permet observarlaplana del Baix

Penedés i les muntanyes del prelitoral, des del Montmell
fins a Font-rubí, passant pel Montagut, el Formigosa i el
Castellar, mentre a la dreta es veuen tots els cim del
Garraf llevantí, o sigui, el Montgrós, la Mola, la Morella
i el puig Boronet, aquest darrer sobre Sitges.

En el puig de Romagosa s'origina una pista engra-
vada que passa pel turó de les Tres Partions, de 432
metres,lloc d'unió dels municipis deCanyelles, Olérdola
i Castellet. Una mica més enllá, la pista segueix pel coll
de l'Aliga, a426metresd'altitud, d'on anenca el camí
caffeter de Torrelletes. antigament anomenat de la
Feixa Llarga o del Marge Gran, lloc de seguiment de
Vilanova a Vilafranca pel Pouet de la Vall i Moja,
trajecte documentat l'any 1528, perd a l'inrevés: "qui
va de Vilafranca al mas Granell y Vilanova, anant per
coll de Barrals".

En el coll de l'Atiga, setanta-quatre metres més alt
que el coll de cal Deus, els de Canyelles hi pujaven pel

camí del fondo de les Alzines, antiga-
ment conegut per "lo comallar de las
Alzinas" (1622), camí que trobarem
en baixar de 1'Aliga.

El pis de grava continua ca.rene-
jant fins al pic de 1'Aliga, on comenga
a baixar per la dreta. Nosaltres ens

desviem una mica vers l'esquerre,
per la part de ponent del puig, per
encaminar-nos a una capelleta dedi-
cada a la Verge de les Neus, aportació
dels veins de la propera urbanització
olerdolana-canyellenca de Daltmar,
que queda enfonsada sota I'A[ga.
Pel darrere de l'oratori ens adrecem a

la creu, plantada en un cim bessó del
que hi ha el vértex geodésic, a 465
metres d'altura, el més alt de la con-
trada i fita emblemática dels comar-
cans. La creu de 1'A[gafou col.locada
per una colla de socis talaiencs el 3 de
maig de 1964, substituint una de l'any
1936 també posada per excursionistes
vilanovins i geltrunencs, creu que va
desaparéixer en un determinat mo-
ment. De la creu ens dirigim al vértex
i es retoma a la pista engravada.

Cal Montaner, cal Simó,
font de Llacunalba
iel Corral Nou

En baixar de I'Aüga fem un bon
recorregut pel municipi de Canye-
lles. De Ia pista de la gairebé mítica
"muntanya del Coll de Barrals"
(1622), alrenca un caminoi dreturer
que baixa pel migdia del pic, de pis
pedregós i molt inclinat, viarany ca-
rener d'un contrafort de I'Aliga, queVilanova i la Geltrú des de l'autopista. 1999. Foto: Viceng Carbonell



passa per un bosquet i pel
davant d'una barraca de
pastor. Després, fent al-
guna ziga-zaea i traspas-
sant un fondet tributari del
de les Alzines, el sender

descendeix per la "serra

del C arceret" (l 622), llar g
i bonic tram que més avall
entra en un bosc de pins
joves, des d'on es pot ob-
servar la Facu, és a dir, les
moltíssimes escalades pe-

nyes de l'Escofet, que des

de finals dels anys setanta

serveixen d'escola als
nostres consocis. El cor-
riol s'aplana i en una en-
forcadura segueix al dret,
cap a llevant, pel costat
del fondal de les Alzines.
fins aconseguir la masia
de cal Montaner. fa uns

anys propietat del cons-

tructorribetáTrenzano, el qual té un celleraVilanova que

porla el nom de "mas de les Perdius". Cal Montaner és

una bonica i restaurada masia encarada a migdia i situada

dalt d'un turonet. En la seva faqana s'hi veu un gran

rellotgede sol. Dels Montaneres tenendades des del'any
1633, peró de la casa no en sabem gaire cosa.

De cal Montaner ens hem traslladat a cal Simó,
també encarada a migdia, construcció de tipus basilical
situada dintre d'un baluard. A la faqana també es veu un
rellotge de sol. En aquesta casa hi van viure els Deus fins
l'any 1968. L'avi dels amos actuals, els Calai fa més de

vuitanta anys que va néixer a la masia i en fa més de

cinquanta que es va casar amb una filla de cal Mingo de

Viladellops, que també hi viu. Ho expliquem perqué
d'aquestes ocurréncies no en tenim massa constáncia,
més aviat tot el contrari, com son els casos del mas d'en
Pers i cal Ramonet. Acabem dient que cal Simó pot
ésser l'antic mas d'en Alegre documentat l'any 1622,

fet que demostraria l'antigor de la casa.

Un senderó que passa pel costat d'uns grans barga-
llons cremats ens porta al camí d'accés a la masia, camí
carreter que es dirigeix a la urbanització de Les Palme-
res, en el sector de cal Ferrer de Llacunalba. Entrem en

el carrer d'Avila, on hi ha la font del lloc, en paraules
d'un bon amic: "vestigi d'un remot estany",llacuna que
ja existia l'any 1002, aviat fará mil anys, i la font -que
ja deu ésser d'aleshores- es documenta el1622. Quan va
sorgir la urbanització, fa més de trenta anys, la font
subministrava aigua a Canyelles, a una bassa i una horla
si tuada dintre del tancat. També s' explica que l' aigua de

la font servia per a les necessitats de la Fassina de cal
Ferrer, lloc on s'hi fabricaven licors destil.lats.

Latrbanització de Les Palmeres -nom que va agafar
per haver-n'hi a la font i en la masia de cal Ferrer, centre

El Padruell. 1999. Foto: Vicenq Cnrbonell

de la coldnia-, 1a travessem de nord a sud, per vials poc
poblats. L'avinguda de Catalunya la toquem ben poc,
fins a la cruilla amb 1'avinguda de Canyelles -lloc on es

veu una banaca de pedra seca mig enrunada-, carrer de
sól encimentat que puja poc a poc deixant a banda i
banda el carrer de Pontevedra, el de Solsona, el d'Ou-
rense, el de Gavá i el de la Ciutat Comtal, per arribar al
Corral Nou, actualment "Bar Masia Corral Nou".

Situat en el vell camí de Vilanova a Canyelles per
Llacunalba, l'antic conal d'en Ferrer ha sofert un seguit
de reconstruccions, la primera I' any 1 95 8 en ésser adqui-
rit pels Deus -juntament amb cal Ferrer- i quan va passar

a ser propietat de Les Palmeres, el1967 , data en qué fou
aterrat en part per fer-ne les noves dependéncies.

Per les terres del Padruell

Deixant el Corral Nou, l'avinguda d'Astúries ens

porta en direcció a llevant, deixant de banda eI carrer de
Pamplona -que porta a cal Rigol-, el de Lleida i el de
Girona, retombant després a migdia deixant el carrer
d'Almeria i arribant al de Granada, enforcadura on hi ha
la fita -de fet és un molló d'argamassa- del terme de
Vilanova i la Geltrú.

Abandonant definitivament el nomenclátor geográ-
fic de tot 1'estat espanyol, es circula pel darrer carrer
-meitat de Canyelles, meitat de Vilanova- vers ponent,
passantpel davant de l'entrada de l'única casa nostra, la
villa Matilde. El camí es deixa per girar a 1'esquerra cap
a la muntanya de la Vila, perd a la poca estona es torna
a virar, ara ala dreta, per cafferany planer i obac que

entra en el bosc, camí que es torna corriol i retomba vers
migdia a les envistes del mas de l'Artís. S'arriba a una
altitud de 267 metres, prop de la plaga on féu parada la
Caminada Popular de l' any 1995, i es gira a ponent per



|

un sender que enfila 1'esmentat mas de l'Artís, caminoi
boscós i baixador fins que s'aconsegueix el fondo del
Padruell en el seu inici. en una cota de236 metres sobre
el nivell del mar, lloc on comencen les terres del
Padruell.

L'inédit corriol del fondal s'endinsa en un bosc replé
de vegetació on predomina 1'arboE, sempre baixant per
pedruscall i fent ziga-zagues per la llera, seguint les
marques de l'organifzació. Ja forqa més avall, després
d'unes atzavares, s'arriba al final del fondo, penetrant
en una gran esplanada de terra sobreposada apta per
conrear-hi i fer-la servir de tallafocs entre les seres que

tenim a cada costat, una de les quals, la de llevant, és

propietat de les pedreres del Griffi, que en fa ciment
blanc. Abans d'arribar a l'autopista, una part de l'espla-
nadaja és plantada de vinya, conreu que resseguim pel
costat per anar a trobar el túnel metál.lic de desguás del
fondal, forat que ens serveix per creuar l'autopista i
poder arribar a la masia del Padruell, finca on radiquen
les caves "Jaume Serra".

El Padruell és un dels més antics del terme i perta-
nyia a La Geltrú, ja que es troba situat a llevant del
torrent de la Pastera. Consta de tres faganes adossades
una a 1'altra, essent la central l'entrada de la casa, la de
l'esquera el celler i la de la dreta unes dependéncies
annexes. A l'alEada del balcó central hi ha un escut i el
monograma CREIXELL- 1 647 , que és la data més recu-
lada de totes les gravades. Dalt la torre central hi ha un
rellotge de sol. A part de les muralles noves, ja n'hi
havia d'antigues amb tores de defensa merletades i
espitllerades. La primera referéncia que tenim és de
I'any 1348, quan hi vivia Jaume Riba de "Padrosel1o",
forner de La Geltrú, perd també habitat per la família
Goler "de Padrosello". A1 segle XV era possessió de
Gaspar Busquets del "mas del Padrosell" o "mas den

Riba". En el fogatge de
1553 hi consta Jaume
Martí de "Pedrosell" i a
partir de 1567 la grafia
de la masia canvia a "Pa-

droell" i "Pedruell".
casaquel'any 1591 era

deBartomeuMercer. El
1619 el mas fou venut a

Galceran Urgellés, peró
jahem vist que més tard
era del comte de
Creixell, que en el ca-
dastre de lJ39 eraPere
de Fluviá. L'any 1876

el comte de Creixell
vengué el mas a Pau Coll
Puig. Lafamília Collho
va deixar fa anys i ara
pertany a la família
Rato, que han venut les
caves "Jaume Serra" a

una coneguda firma de
vins de la Rioja.

El nom de Padruell o Pedruell no ve de "Pedró Vell",
sinó que procedeix de "pedregós" o "pedrós", ple de
pedres o rocs, com ho indiquen les primeres dades
escrites, on mai es llegeix la "y" de vell. Un altre
exemple el tenim a Cervelló, on l'actual Montpedrós,
l'any 1344 era "Mont Pedrosell".

Sortim de la propietat per una portalada guarnida de
fanals. Després depassarpel damuntel rec del Pantá, les
vinyes ens porten fins a la finca "Les Arrels", pertinenEa
d'un descendent dels Cabanyes, i finalment desembo-
quem en el Camí Ral, darera mateix de l'arribada.

Confiem que la marxa hagi satisfet els assistents.

Hem intentat escollir els llocs més adients de I'entolx per
aquesta manifestació excursionista-competitiva. S'hatre-
pitjat un bocí d'asfalt d'una urbanització qlue era difícil
d'evitar -ha estat el mínim de temps en un indret poc
poblat-, per tal de tornar per un inédit i feréstec fondo del
Padruell, peró creiem que aquest s'ho mereixia.

El relat complementari és un afegit a la descripció
que s'ha donat al marxador en comengar la cursa, escrit
mancat de tota classe de noms dels accidents geográfics
que s'han assolit i que calia detallar en acabar la marxa.
Grácies per la vostra participació i com sempre, espe-
rem la vostra preséncia en l'edició de 1'any 2000.

Olivera del segle XVIII, situada dayant de la masia d'en Carbonell. I 995. Foto: Vicenq Carbonell

Viceng Carbonell i Virella



PLANOL DE LA XLI MARXA
DE REGULARITAT
PER DESCRIPCIO
Puntuable per ala 1a Copa Catalana

de Marxes Técniques Regulades
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21 de marg de 1999
Organitzada per I'AGRUPACIO EXCURSIONISTATALAIA - Vilanova i la Geltrú

En el plánol hi ha senyalitzada la Caminada Popular de 1998, per si es vol realitzar en una altra ocasió

Masia d'en Cabanyes o d'en Parellada
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nl#r:t$Sftr§ {+ú¡*.Sr¡ef, eqlslli} et¿a*A
|9"{ierM} g*r"qmr*l ¿ r¡ *#¡$ü$Hfti&É{l siw
al üemt ffri e, Mcám#r4. tfrrftb§ sü-

f ,:i:\"f-r.:r;:§r s-JIfnI¡j . ,1,!r{'rrF:§:;ir.! .! ti;¿.iü: r:,tflr}'t*!i: .ñ.1{* É il.¡r"il;

q-¿-rriri st-.N: n+Li*y¡itlrr'!r:f -r:c¡rrisrrd, rit;k}-'6tB-la¡Jt; t{}id.r'ri/*.hirl!rL¡\. É-trit, I l,-*-glt,r,
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$*Sr$ §}€r't&mi r§{l # B+rcelcqa a
Tgrt6g¡3+19'. Á l* p**e E€&rr& i *s de
*fir§ !t püngn{" €É lrsvEsff¡t{& el rH{
d*l Far*a se Fqix i ps nms**Sum
I'anxí* rs*m* d*t rn&§ d'gfi Fürs tftt"
tfsflElgnt #,1 rne§ d'efi F*rui*l t¡n* a
f€*f *eS c tñ p,afie erm fx u*r xnyr
b flEs#r.l*la aqueit i¡onc m¡s, auur
¡jl* tc*aknenl ds§"Épár*.*u{ hlÉs en-
d*vsnt g* §:rc[Átrif, L& n*u& fi#t*Fl*t$
Il*r *n t{¡fi&Éi ** kgnquglárffi el {$f'
rs,ff{ & tr& tr&*tere } &fts áprBÉ&rr§rn
at nrsset d"en S¡kns, a i"entrs&
del ry"ra} hi han¡ie el priar*en n*nfr*¡l
ds Flaq***rxet Á k ssgt¡l§ sl ecJrs

dcl §ürr§$, s{er ls s*rs* *s*¡ sr§t* i iü

ft** mrcl:ts¡tp el rrnepntt rrws d* l'Ar-
fin emetie{s*dela F§rmm. shneu
d"*bsrd*:nar lg pi*tg i +* **nl*nu*r¡*
6pry{ ir,? cr-}rrrfil Fer endin*ar-§* sfl §l
hss*" p{*ü} üet"fetsg§r üÍr sk *r&ril§.
crfrr* ft*uwn de pas+ar pl ñanlrrl
de Far ! {Ei linñ} de. ls rn*r*m *e
sabne ry** il*st€r?t§ *q{llt}s *e }'h*-
¡tlrct sfiF{s§;}" Mr*r d"if4} **r1* t}ui.
r¡*s&. {3* lr}isBry{ §Bl&*ffi*§ I }*i$t d'§r"
g§¡**ilj#e. ÉÉ E§üNrry¡fir¿ atq,*Éa p*r
ur: ¡¿el{ c*m¡ *e frñÍrdm t¡a$i¡'qfr* ¡ e*
f#i* rih,;rnr *m $ mtgdts s" msr r

ifi Í}ffrf,r xtrfiIen{B$ df ,ñ tB{fnr]* o<¡l

!#r'm& tffi¡ d* {iu*ell&;c. §epa*rml u*
EÍ*fi€ Éü?*i s¡trgfier r b*9s,5§, §'erri-
&á§& hÉil ¡vrat d É*r¡tr§l Se R*gU-
ia¡itxt E, a ffisS de, la hasrm;a del
En;ww, degps*t d}ra\¡srdrixni # §flat¡
{sfBn€r 8n {¡F.§ 8lüft&tl& de h*er: r

ftárffi{ pá§§&t psr ¡in *¡tr* tü{}trü**§
F*s" st munEr* É qque t*rnh* rn*s
d'un es'msr$$'ñ Fa§$fir, a¡r.* ia *c*r-
r*g*;6n? p***l*!e**ulnl, Ar *#*1&i,
fuffi, d'aq*egta B+&rr§*I* $E #á?Sme

**fe $tr!.*r*a#s er$* 'lt batrme #l

Sfurffio. r*#rÉt ffi tréptürl p*te s*qur-
derc dg !*s nostree §nminade* F**
pukr1 ds mrrxad¡¡rs p#dien {rFñ.-

{&rlf6r É5 rmr¡¡r** Fe.r ffiffi*rr*f" t¡q,rsri

re p§fl#{fiffil rr** fll&§ d'r¡srs ttsa d*
ü*tytrstür Un g.g*mrx*r \¡*ls dir qu*
tsr,+a generús i rnrergiwrl qu* amb
mstt ds f;urg I Fñ$r",§úE*§?a hñvu*ft
peparal aqueü &ldffi Sri¡F tte *qm-
pffle{lt§ de* cCIn+ml É. un coctr*t, ;r
r*&s. tfgl qr"§e? ile) tsniftl §Éffi§t&frtiá
qu* ningú É"h*gs¡áe saltal".,

Fe*§en**ts t &mh i'e+t*ma*
$n& rnw #fiÉs fr l$. ül§ ruarxsd*{*
rsFr&lÉn ls e*fiir¡ádá ssf EntÉ*Ü-

r?¡r-§é b*¡ aviat efl ün ráffi{ irt¡mlt i
cmbn-mli enpg"if p*r ta uerdi*§fi, &r-
MSss é Esf§#sds. §* #*e¿ñMa$ñ
el lerfiBr*{ *g lU* fl¡r¡¡freg, &*tre C&f,.'¡r

Se tünsfl*!e{}" SerÉ!§* k*rdüÉ i rnslt
bnnir qu* *e squia ur¡E astrEña smrr

ttE §'afir$rEn [ñ]b§fit uerT]al$ det üñ-
*3. l p*c &aprés E'afitrara Fr iJr!

tr¡rri#t en a.} *t¡adn d*t RFrrr{}rxef,

aEu*át múo pa*ar*ega* I matrñ** Fsá"
Éür'rt s#1 e{xfiptÉ f}er áf$u$ trüf$1 r}}di
&scarna{. EhesprÉx d'un co*i*l de
p,*r3r&ises# { hssfsnt Fuird*r €§ fuffi
cilff al finst d'r¡na F§ts de fñ urhfi"
r¡+t3.*rli* e*ay*llen*§ de l-§§ pe*r&e"

rÉs, feJsl al linál &l E¿rmr ds Ter*t.
Bfi eslárjs situet fi{ sagü*r* f,8n;tr#
rie Regr*tnritst, *l t

ü*srrn ds rnsarra h#rünÁ* r ffbrrrr
ds terme nu.lncryal. Els marxa&rg
pcsky*r d'sr.tr*r Fs §*sm* *áqfle.
llenq ArA !§rrr# t¡na§ *srf,jnñ #F €er'

tt¡l&r pe.r l&ff€ft,, {3'q,$fBsn¡t¿d1cffi. ¡¿t

i¡rJáF §rss g&fr!$rÉ' s'*!féf'rtit rlefupr
p*& r¡s .§emse §'acr:rr*sgr.¡pix ¡a m.le
e{* n*6fres §}lteF,ts n'Éstán s$fulsts,
d'urf!§fiiqx&*írstg &* ts{e.* É1EHnñ{.*s

§& §us*fle,fs FfüiJ ss I f"r* a* l*rñ
rfr&§Éá ¡x$rü &B¡ **rr&r .J* Tef# e
g;r€süra pxr l'*r'rnqurúá ds Ggtsltstya
r psnfileva f,.arrer dr Mtrnreg* arsxmt
fe** at fin*i. E¿g mex qr*ng r *fisrfi.
nflfs & r'*ffirrsr §Ís d1ü*#§* s$irsrtü*
se&Er! * Ss*eft rc*Gsd*r {¡r.¡* de-
\6r1t §É {A er*luA rsá{¡cr$et É&ff§f Sf!r&

i'a*rnguda # tataru*y* haui* *x,*-
tif ls rnasip de aal Flamc¡r¡et de ñ*s-
les. §nd*ff§§ada {a u$.* ?rnt eny* i
{B M qilñ* $sm** $}sd§fi *n #&fs,{
du tigu*ras i*l p**,fu ahsfruát.

,§á hnér¡r rjÉfltrs els sna¡'§*dürx

frl lifla* &f s, ** &t+mg¡s r srÉ ilt*-
teis tsfrtps t*ra de l* L¡tkflnriryffe*
Arx wr¡i* r¡rr prak*& *e le"pt*¡üde'
ryre ela m*s munie defa marxedms

"!.-¿61¡,11 '*i¡{:u-.íti ti* :.dh:;qeti-¡*i *rtÁl?r {pqi}r át}r¡&$¡il"r, } f#i}rÉ.ll e!. ¡ñ9{x*r*,§s f{:4tri { {.-:qsil$

ñt'r?;&* l: ti.l,Áil* 1É ¿dtt1{,{{:tdr-ric ¡*{r ftni?l r.dq [:.drr fl¡+.rsq§ §*¡r.u f {"*¡c,r



p ses$lfllürt {Ert * ,an*n fus ta
dfrsffiú qus prsrHa le rnilrx& do&tfr-
tra Éuna ñlirngrtr esÉ*ndálü$§ eguell
ph, a l'nler llunyü per& ara saúa vs-
g#rü rn€# pr§Fer. {fi!8 §lur qÉ§ +¡t
#!#q/* ffr8,8r*' Ef ffi É l'Áhfif,.
s'*t*ci&r¡ uñ¿ fiÉl*É$k PuFdá dñ pe-

dri ,all per eebra LÉ$ FslffierÉs"
nrerÉre er dommr¡ ta vutte ¿l tuaú,

fi&tr uf,u¡ tr$eá s¿¡¡tñtrada Fr la
c={qr'ufca pasroem*a Eue afi*l&
*fá{"se r l*§ lEr.{€ ü§ l'arsrrñli*§
Itngul* üü{rikll¿e I Sttrs§ fietBe*
ühr-EÉeÉ" Es dema lr prcta §rtlsá
I prlafu r s'erffira r¡n mnd nm&

4hF r rriaFnG§, un srtie eami de b*cf.
ffi nom** FÉÉ B *a{rsporl ar¡b aru-
fr#, SJt ftlÉft&tB d Ad fi§§rE e*
regrd ÉÉr tÉ*l # EárrS§ r fltrm &&
sjffi*E$¡! nÉr per # ds É*l *§us,
wr*i que eh rpslres arlart$GñaG
h*n srrrr Ffr ilrar úe Vúlanmra ¡
v?*#ffr!c§ o dÉ Carryú{es á Üs§lB
§el : qr.s ára út cgñrr ffi$ gu4 6fi1t8
la co'ñ*a ¡ k EaFltE* pstÉdÉsÉrÉá.

Élq lam grsxn+ r*rg erh¡fu-
g¡Ert r'Éril}e¡s fl* #{ de cat hts.
sicuat a 362 m r qur fa úá hlfiit d§E

munc*F{e Ée
Carry**te* amh
Ccste¡let. rndt.
cet &f r.*tá lrl*
de tcrrng, rdh
cruil,lr de ca-
fntri§, 6ñ?i$a
Gsrrsffi ff6a*
cta H fe{{l*nya
i ruta qls 6ún-
dul¡ *IE ramsts
ñ t€* ps$eJre$

€s[r"rE{@^ffi dÉl
Prxtm¡. fryñs
üf;p*r€¡r .üfrlr€
áltfiBEffiE#" En
llimng SE¡bt¡-
nefien* Epu rF
lÉres§f,nl r§lat
§onrp¡rl*Éfll¡rfl
ds la r"rarxa,
fliurat ek fertÍ-
cw*rots al final
d aqumts En
l'§§tr&for
d'ry.ffico[. el
eostat¡F ta tta"
h lcgt¡ia e$p*,
fflftf 6{s m8ñrfr'
dÓrsdÉüeüÉxF
náñlÉ &{ ssfi-
tre* E), que amh

{Fff áhqña i Seacarnst* +l* rai-
sfrG*{BtrF!ñEn c{e garw-rmrffi ñ, lf,
pqúñlr EtÉ sl§ espedüvs- un* ú§lolc
a& coct¡¡t de le til¿ *ndicar¡efi una
rnur¡k É recefiegNJts SJs s Fdert
hr Ues dGi ad¡. pe#ü *ts r}ffitreg GF
fwflarrf§ hat tso de §ogiff ¡a @§-
crpc&(§ l'rtr§Éflei i§f n§uoffir per.
üe g to*fiim¡er d*a del auÉ§ pl carrii
rnaÉ arrda i pptor- Éi¡effsi $üE ¡

segu¿int H erner*da. e@ a irn furó
pfosef on H {ffitmgrs" ¡e rlcs de
fera 88ts1§. uRA üIfitgrle $ cDÉtet

duriá eü*lá bl*rEi¡; El.B rÉ Era al-
trir G,ffia qr* el pr-¡s dÉ nsrñEgmf,,
ÉB dl,*S rrl alt r geñlrs*ot de senyoqf
dF eryrx.ilt*ñti$.

Anffi$slryÉerfiÉ@.d*f p.q
dÉ Ho{fisgffie, L{fie pistt Eirr,trrgrEr i
de qnu*a sk sflmril.s, searge p¡r,,."

[ant, a un dta pc me er*aral i ia
rrrdtpwe¿ d Ps dB fÁ&gñ. #r §'.s-
rüflrl$ par dcsgss pár ls part, dS
ptrl8fll rr*alrÉ # pórliá ffilrÉmFlai
-&slltnidee pqr h ta&s de caliqa,
aixá sr- l* plena d EEir *nw!áE ¡

55 ¡¡a¡n(fir$s dd gfe*fiercl. &s del
tlwtmÑ {sE a Fofit-tu§e : e#;crrn§
# ts Filrt {!c lblr.f,m ol ñlhfiqnes.la

tIo{4. ta Mo*ella ¡ * Fülg Eoronel" r

-nO eül úr*hq- *{ §úG r¿rlanorrÍ ¡ la
cú§t8-

ft ana d'aBtar' detinrt'*rymnt
el *m, ta desaqciti ind¡q¡r¡a ak
sñrmnÉir#§ q¡e hgnr€fi d* pa*gar pd
dar¡ant d una capelts*a d*qüs*d* e
l¡ llll*rq da §Éu tk lts Hftrs, F,lüñ"
tada pak wins úÉ h urbrt:ut€§¿
de üaltmar, entra ffiÉrdsla r Carq¡e-
lle*. Át trastat de la eopd*€tf,. r!És-

fl*nq h penitñ lmatgE. tr! *lm Fffi
erx€{át, des§B §r¡É B{¡tEdBfl tánt
cls #5Éfiá{¡sfs, Gfe *l cúnlrsl ds Pá*
n*.¡rnÉrÉ 4. I ü.rá lá Éi #¡É sÉ pút dir
que s"?ra arrihrt el Frc de lAtign. a
sSS rn dlnqadn, rnaxin§ opla Ésse
ftda w W"r§lü rn¡lrra, w pE n*ei
ffittÉfi|át* pd§ vflÍtffFrtñs, rfltt¡lü-
yirsr ¡ ailree srl,rasresúeÉ dB h
En*rarfiB. El contral de negkdánisl
ñ estavn ¡itu*t al csst§! dura hoer¡-
tA C,fGu tlt, ternO. ,,fl CfeU 66 lAhge.
rú'Lküírd¿ Éff uña ÉrÚ18 ds §úe
tdmrsd3ds n@ft fffi4. c[ÉÉ-
trtu*ñt-ne uns dÉ l'aay t03& tsr?lG
crll"tsGfid* per excutsrwuoree trilar¡s-
r'ro* I gmlilrun8r¡És ü dÉ§*s§fGftJde
Émr ñuirut* per rn&rffi r dÉücgñsgr
una sxsa mÉdffi es wntarryle a
cer qe v0ls tote h canlrada Ee
smo{B fr FE f"[á¡t*rn* {R¡e e* Ú§
nÉ Yá &ctrüqfrn$ir ÚÉl t§{ lñ guü eñ
Ééls {sffrÉ,. §.árr§É É*litiá. {*le mqn"
nrtzada* ho tfan FfflEr aErgclaf en
iec dtuer$s regads rye hd htrEn
6ÉtÉ? ÉtrÉ0sf8nf *l rEeÉfrü$u$ Óe*
#'*¡n tu hü t¡rt§ panor&rn*o e*'
Flendida gue Eb¿sl* lirtr al Pre.pm.
reu r Pirir¡eu. qre strauia pE{Is veuse
kn enÉlanryrinfit rrq ga*re* &*
*hsrr*de Ia ff*Gbrad üe h ltana

DÉ6 dÉ ha creu §'enrg E¡rs

a{ c*ry* &essem hi ha al uárter grc-
cBFrc r B* rH{}rn$úil ñ la p{Fl¡ $e
grfiE qúe g'ha'¡rá d6¡at I qrre ñra
s6 e€{ru* cafa aY&§ F*r If,Rrs **-
§áñt d*¡ §ffi l.t SS& G dsÉr6 üÉ
tÉgrfdá s sdi¡#srgnü pÉr FfitMEr*-
& un ben ma*est i pEdrBH[iE csrrl
d fer la bsnüÉ dÉ ríftS*& H cim
qrre bsixsrra. an* hfi i Uotifi FÉrt-
&-r!. ¡ psssáill F€s tie¡ sÉffc (l# frrt"
#¡Bt I pel coslát dE{ frxñdáf ds ¡ss

**¿mes, s"acori*guñE ¡l csp d ¡.ma

**{Enr¡ la m*ris # cñJ MoffiErter.
n§ bBn arrmg&, df,fi difi tu{§.
n€{- ám d'on ss F€{*fl $üssrrÉer ffi-
tstFsptÉüs &ffidcrs "ls F.§{¿r'

fá¡+ i¡,B.F¡r ¡ú{firÉrE- rry ¿1fi4f t 'Wt|*;E§{r }o§ r' LltJits



Profira !É d* df6t. táfá á r&tqdia, el
bfi(*l dei Psdruetl €n,s* §su misi.
€n úqr crlta ds E3t rnetreE s,shre al
nrvefl del már; un ts*del replé dre

|ñBgÉtflc¡e, sefn0fe F&tlador I knt
*S6.¿sgrlss p6r la ¿sÉ*a lláre . Af
f¡n¿,| doÉ lÉ*dü. 6ri Lená ÉtplilnÉ{iá
dele d'sn s'¿É¡qrava p el preper mes
del Padrueil i les c¡r¡e+ "Jaume $es-
rs' !, uor* I'au8tryrists. h¡ tfqüát €fn, el
*ss{ot d'rffis y¡fryB§¡ §} dflff&f ffin'
trút e§{ns de l'ffrrabáS§. sra Él es$"
lrril dÉ Hagulanlat H. Des d'aqui ie
s'anlu¡'s eJ pruper t¡nal de la rnarx¡
Es creuma Er sst* l'*uto$*la Fer
¡,rñ !i,,ñsl ffisl&llh!. qrrr' lá de &*.
fl¡á§ {lsl lsndal a s"arriuihiá s l'ts§"
¡rtg¡ttada miu¡r¡r dei fudruell. Pas-
sáuern pel ccelat de lffi dependéÉ-
s*ñ de H e8ráag ^JñiJme Serra" r

\&rEjsnt i§s murñll€s rltr¡§s ds l§
nrc§l,e *Érlicr}r de la popiet¿rt. E*
iorñere *erÉuár el rea *l kntidr

FOrx. r rOdSlSt§ de te"renys c*nr*
flts dÉ vF!Íss .lürrÉrÉon1 a Gü*srnb{-
§ar sn sl tami Ra4,- dg.Érurg m*tslx
rúa la fr*asra d'en Cs§snyes cn finia
la surB*

El ssu recÜrrÉgut srÉ s$
.16.S46 km, amb unas rnrl¡arnaa hc-
raries gue angseñ dcls 3,CI?* km,'h

H m,É* $anfn [aor*xrmaoc" fl, Fi* de
fAtugff st* ¿t,6t6 km;F ta ñ!*§, rtpr-
d*. Éil üt tr&fn ftrl*l" háv§f¡t"*rp c¿¡[
cutat e{ temps oficial en +h15'30",
q¡Je sufrla? sl femSrs n.'eutralÍl-üt r§o-

n&r& ,¡,¡t¡ tCI.tsl ús 4h56'fft" Fr|sar
un p6[ fprlota? & fir*s d un 69¡r¡¡
a¡xü Éis va s.€nrErlar r nÜ EB pol flÉ-
gar qu€ h¡ hayia un ñsrt desnirrell.
pero crñiem ryre la n'ra¡ona ls l'a
tro*flr dt*tr*tn r #n ?fi ,^Xuedar É*r$fi

oont6nl* Hl haguer*rr a§gr.¡ncB incr,
dÉrw*¡m h rfw¡ Érlup qr¡É s'hár'rii
perdu: r El rran haver de local*l¿ar" il;"*2,¡¡t ¿ *. 34 lcsrir",i áí t¡rÉr¿ Fi¡{e. r É*r*É

{peryiss de t'Exrofst}, qre sen/ilsi-
xen g'excd§ a§§ B§celadüfc de la
TüBte LlÍtá' itürfic8 xiprgúg r e{§ cürn-
p#gr{c dd resrüü F ss¡aean l¡
bonyrnguda *la marxadu¡E" El trmpa
¡u§l per lr]art&r i es tsntinua enqh-
$#1, per Fista encrmsntatla aap a
tfla F{a0ofa ¡ tsrnb* gfr¡ boft$a
&&sae. prffidittá ds doB rütgnili66.

F6rs psrylnsrs. Es fficta dÉ,Eal Sirrn"
T¡ryEüá, csn l'sfilenor, 1É * l* frga-
Ea ufi bofir* r*ai*§e & sd r tln pÍn-

t*dS§C *r1|fffi rreflg{&tiu" k¡r r.¡ü fáffi1
t&fr&lsr d'agt.*c * lir m*§ia I'itirrsra-
r gg di¡rgeir alka vegadg *ap a Lee
F*knems, en ei sastqr de es$ Fener
de Llacuaafra En el csfiGr d'Avrlf,,
É|rc ffimüt§ da poradc F&r flriírr fl
ffiuráf eñ h ,úfll de Ll#ur?§fm,
r.rs lsrü ¡a dxumer*ada ef fÉ29.
Es tratnsss ls urbanat?acm al álarg

69 lÁvxr$Ufia d# Cñfi1,'6{1ffi fint arrt'
bef fl I efit* ÚffrálNou, aetuslffieftl
€*r iilet** tÉ.rd Füou", ¡ d"se$i per
fÁvinguda d'Asl¿¡nes finx an*üar a
fenln'r,cadura an hi ha il¡ lila del ler'
nt* de VihcwCI:E i lA fi+Bn¡ A prqQ

d'ffis§*le s'te t¡*aua sl [*trtrul G,
er¡ st c&rrfr qu* la ds F*rlvo thlt
i&fñ1É* Érd teryltr§ rvila¡roldá.

Es si{Eulsira pel aqugst aEr-
rer *¡ri* rni&** i e* den¡glm *J nt&-

l€fr tcmps q$e §o §oftt6 {ldiilt'ttvá'
rrent d§ {á rrr*8.ñitJie§íS, i ¿t§sÉré*
Ú r*ernar-ge En En bo'5ryJÉt i efllfe-
rst¡le aftra regada el ma* de l"Ar-
tiE. ara ger lF b*n& qfrr¡s¡da, s'em-

ü;r fi,xtra gFfl*Ítr rffi.5 árI dts e r.rBt} $r d FiI6r rl¡ ,,.lryH ¡ Ér§ lt Ll**¡s

Ilrrs¡e5 .lF{ ;rr+!r 'F , ,(t¡§ ! íE !;{E* tr;Frt¡-?a tktg.gtra ;r,}' asn 5rE: .} ¡}*,§ { ;-'nrir!
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h de*p¡st¡da delcanrral dÉl FiE dE
f#qs, *.e lrtffiÉ eep.irttr* €ry¡p
rsla fgra effEffi f'frs q¡É *8 rt'sdo'
rüefÉfi i en Mifíeeq" fÉ&ffi{lt dl{¡sda{
sofi.gtrat fsn¡ur hr btrr p*rr* É6 r*-áÉ.

*aüerca fffirry *{ c*ronfid d'Arriha-
d*; * h dee sff& de b Greu Raqq
(nls tH#rÉf€fi & conef nrnuru r augli
gÉr trr{ HÉiüfiet psiÉ qrrc ül ttña¡ r§
rE§,*$á rs d"erryaÉn**",, Se*ipw*
f* hg un Errra&arc e efu- ¡a &
mrn*qr¡*¡e arnb terttr maB*da,
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