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26 de Marg 42a Marxa d'Orientació per Descrpció
Agrupació Excta. Talaia. ( Regió UI )
Tel. 938 931 257

3a Marxa de Sants sistema Dufbur' U.E.C.de Sants- Barcelona ( Barcelonés)
Tel. 933 325 494

52a Marxa de Reeularitat

Club Excta. Ripoll ( Rgió VI )
Tel. 972 703 231

44a Marxa d' Orientació
Unió Excta. St.Joan Abadesses (Regió VD
Tel. 972 720 540

4la Marxa de Regularitat
Grup Excta. Campdevánol (Regió Vl )
Tel. 972 nA 003

37a foIarxeta Dufour
Centre Excta. Molfurs de Rei. (Baix Llobre)

Tel. 936 687 901

16 d'Abril

30 d'Abril

7 de Maig

28 de Maig

19 de Novembre 23a Marxa Rigularitat Terres de Lleida
Centre Excta. Lleida ( Regió VIII )
Tel. 973 242 329 \

26 de Novembre 37a Marxa d'orient4ció ''iel Cuc'o
U.E.C. {-e§o.r,$ellá de Llobr. (Baix Llobr)
Tel. 933 77Y 452
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XLII }TAluKA DE REGT,I,ARITAT PER DESCRIPCIO

CODIIARCA DEL GARRAF

ORGANITZADA PER L'AGRUPACTó EXCURSIONISTA EALAIA
DE VII,A}iIO\TA I I.A GELTRÚ

Puntuable per a la 2^ COPA CATAIAT{A DE !{ARJXES TÉCINIQI ES
regulades

SORTIDA: 26 de marq del 2000 a l-es th del mati en el-
CAMPING VILANOVA PARK (mas Roquer) _de Vilanova i 'la geltrú.

NOTES:

De I'estació de Vilanova hi haurá un autobus gratuit a 1es
7h 30' per dirigir-se a la sortida de la MARXA.

Per els que viguin de Ia part de Barcelona, hi ha un tren
que surt de Sants a les 6h 40'i arrj-ba a Vilanova a les 7h
22', .

En acabada Ia Marxa, hi ha un servei d'autobusos que cada
mitja hora porta a 1'estació de Vilanova; i a partir de 1es
16h és cada hora.

E1s participants poden quedar-se a dinar en eI restaurant
del cámping, amb un menú de Ia Talaia. Per reservar-lo,
fins eI dia 23 de marg, dL telef. 93/8931251.

PREU DEL DINAR 2000 ptes . '

,#rilffiiitiffii:** Generalitat de Catalunya
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A.E. TALATA
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AGRUPACIÓ
EXCURSIONISTA

TALAIA

Carrer Comerg 4
Tel. 93 893 12 57

08800 Vilanova i la geltrú

26 de MARQ del 20OO

XLII MARXA
D'ORIENTACIO

PER DESCRIPCIO
COMARCA: GARRAF

REGLAMENT



REGLAMENT

ORGANITZACIó
L'AGRUPACIÓ EXCUnSIONISTA TALAIA organitza la XLII Marxa d'Orientació per
Descripció. Aquest any la marxa és puntuable per a la II COPA CATALANA DE MARXES
TECNIQUES REGULADES. Els marxadors que s'inscriguin a la Copa Catalana de Mames
Técniques Regulades, es regiran també pel reglament de la mateixa.

INSCRIPCIONS
Podran participar a la Marxa els qui pertanyin a entitats federades o grups excursionistes a
partir dels 14 anys d'edat; si bé en companyia d'un adult hi podrá participar amb una edat
inferior. També hi podran prendre part tots aquells socis de I'entitat que no siguin de la comisió
organitzadora. Les inscripcions dels equips, formats per dues persones, podran fer-se a I'A E
TALAIA, carrer Comerg núm. 4 del 13 de marg al24 demarg, cada dia de vuit a deu del vespre.
El sorteig per establir I'ordre de sortida dels equips tindrá lloc a I'A E TALAIA el dia 25 de
marg del 2000, a les vuit del vespre, en preséncia d'aquells delegats d'entitats excursionistes
que vulguin assistir-hi. Els drets d'inscripció seran de 1.500 ptes. per equip associat a I'entitat
organitzadora i pels que s'inscriguin a la Copa Catalana, i de 2.000 ptes. per a la resta.
L'organització oferirá l'esmorzar a tots els marxadors.

SORTIDA
Es donará a I'entrada del CAMPING VILANOVA PARK (Mas Roquer), del terme municipal
de Vilanova i la Geltrú. El primer equip sortirá a les 8 del matí. Si algun equip es presenta amb
retard a lhora que se li havia assignat se li donará I'ordre de sortida que determini l'organització.

EQUTPS
Tots els mamadon hauran de dur mobrilla i el distintiu d'identificació que els correspongui,
sempre en lloc visible. Un cop formalitzada la inscripció només podrá canviar-se el component
d'un equip abans de la sortida, si previament es comunica a I'organització i aquesta acepa el
canvi.
Cada entitat participant podrá nomenar un delegat, el qual será I'unica persona facultada per
comunicar-se.amb la organització.
Tots aquells equips que vulguin optar a la COPA CATALANA hauran d'estar en possessió de
la llicéncia anual de la Federació d'Entitats Excursionistes.

DOCUMENTACIÓ
El dia 25 de marg, després del sorteig es lliurará als delegats de cada entitat la documentació
i els distintius d'identiñcació corresponeots als seus equips. Aquest material també es podra
recollir abans de donar la sortida el dia de la Man«a.
La documentació lliurada consistirá en:

l. Tots els fulls descriptius de l'itinerari.
2. El full de ruta on els controls puguin anotar-hi el pas.

3. Un mapa inédit de lazoaa, impÉs a quatne tintes.

4. El reglament de la Mama i el reglament de la COPA CAIALANA.
5. Dorsal d'identifi cació.
6. Taula de transformació horária .

7. Relat complementari, hisoricgeográfic, de la zona i l'itinerari seguit.
(Es lliurari a I'arribada).



PARADES
Les parades i els temps.de descans vindran assenyalats en els mateixos fulls descriptius. A tots
els controls sense parada de descans es concedeix un minut de neutralització per compensar
la pérdua de temps en la márcada d'horaris, En cap cas es concediran neutralitzacions
extraordin¿ries de carácter particular. Si cal, per al bon desenvolupament de la Mama, I'entitat
organitzadora es reserva el dret d'alterar lesja previstes

CONTROLS
Hi haurá uns controls per anotar I'hora de pas dels equips. A més del de sortida i del d'arribada,
n'hi haurár uns altres, anomenats de pas, dels quals no es donardr cap referéncia, en aquest no
es marcará el full de ruta si ja hi consta I'anotació del control següent. Hom considera que
aquests controls de pas no representen cap pérdua de temps per als mamadors. Els controls
faran I'anotació a mig minut vengut segons consta a la taula de transformació horaria. El control
no fará l'anotació mentre no hi siguin presents els dos components que formen I'equip. Els
controls s'aniran tancant a mesura que l'equip escombra de I'organització comprovi. que no
quedi cap equip per controlar.

PENALITZACIONS
Cada mig minut d'avangament o de retard entre I'horari efectuat per I'equip i l'oficial es
penalitzará amb un punt. L'omisió d'un control de pas será penalilzada amb deu punts. En el
cas de que algun man<ador no porti mobrila, I'equip penalitzará amb l0 punts.

DESQUALIFICACIONS
Será motiu suficient de desqualificació:

l. Efectuar anotacions o esmenes en el full de ruta,
2. Alterar la composició de l'equip durant la Manre.
3, No passar els conüols segons l'ordre establert.
4. Efectuar el recorregut de la Mama, total o parcial, abans de la sortida oficial de l'equip.
5. Canviar de lloc o amagar les rnarques posades p€r I'organització.
6. Desvirtuar I'esperit de I'excursionisme, de paraula o d'obra.
7. Portar objectes sorollosos que puguin molestar els altres participants.
8. Demostrar conducta inclüca i produir danys a terceres persones, objectes o entom.
9. Endanerir-se mes de nenta minuts en relació amb I'horari oficial en qualsevol dels controls.

CLASSIFICACIÓ
Hi haurá tres classificacions. Dues d'elles obeiran al carácter SOCIAL o INTERSOCIAL, i
una tercera classificació ho será pels equips d'entitats foranes.
La classificació s'establirá pel total de punts comptabilitzats a cada equip, de menor a major.
En cas d'empat técnic obtiridrá una millor classificació:

l. L'equip amb major nombre de controls fets amb el temps exacte.
2. L'equip que tingui més aproximacions de mig minut.

JURAT DE SORTIDA I ARRIBADA
Aquest jurat será convocat abans de sortir el primer equip participant i en finalitzar la Mama.
Estará compost per:

- Dos membrés del Comité Catalá de Mames.
- Dos membres de I'entitat organitzadora.
- Un representant de I'entitat forana amb més equips inscrits.

Aquestjurat podrá decidir sobre qualsevol contatemps que pugui esdevenir a la sortida o bé
a I'arribada i, davant la possibilitat de suspendre la Marxa, convocará obligatóriament una
reunió de delegats de les entitats participants, ja sigui per decisió del propi jurat o bé a petició
de l'entitat organiEadora.



JURAT CLASSIFICADOR
El compondran dos membres del Comité Catal¿ de Mao<es, tres membres de I'entitat organiuadora
i el delegat de cadascuna de les entitats participants que hi vulguin assistir. Aquestjurat es
reunirá un cop hagi entrat el darrer equip participant a la Marxa i s'hagin recollit els fulls de
tots els controls. S'encarregará de revisar la classificació provisional lliurada pel control
d'arribada i I'equip de classificació, i un cop verificada, fent les modificacions que calguin, far¿
pública la classificació provisional. L'entitat organitzadora trametr¿ a cada entitat participant
una cópia de la classificació provisional i la puntuació dels seus equips. Durant un període de
l5 dies hi hauri temps de presentar reclamacions sobre aquesta classificació provisional. En
cas d'empat en les possibles votacions que puguin tenir lloc, el vot del president del Comité
Catalá de Man<es o el del representant per ell designat es considerará determinant. A I'arribada
hi haurá un llibre de reclamacions a disposició de tots els equips.

HORARI OFICIAL
Es fará públic un cop hagi arribat I'equip escombra. Després d'haver-se fet públic I'horari oficial,
no será admesa cap reclamació sobre I'horari de pas anotat pels controls,

REPARTIMENT DE PREMIS
S'efectuará un dissabte amb un máxim de tres setmanes un cop finalitzada la Marxa.
Es comunicará a les entitats participants el dia del repartiment.

DISPOSICIONS F'INALS
El mal temps no será obstacle per a la celebració de la Marxa; no obstant aixó, podrá ésser
alterada per I'organització i suspesa si així ho acorden els delegats de les entitats participants
convocats pel jurat de sortida. Tots els participants a la Marxa hauran de tenir la llicéncia
federativa vigent la qual comporta una dsseguranga dels riscos d'accident i de les responsabilitats
económiques i civils pels danys causats a terceres persones no esportives. En cas de no tenir
aquesta tarjeta, I'A E TALAIA no es fa responsable de cap dels riscos indicats anteriorment.

Qualsevol cas no previst en aquest reglament será resolt, segons pertoqui, peljurat de sortida,
el jurat classificador, el Comité Catalá de Marxes o la mateixa entitat organitzadora.
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F€dsració Catalana d'Alpinisme i Escalada

Comité Catalá de Mames
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PLANOL DE LA XLII MARXA
D'ORIENTACIO
PER DESCRIPCI
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de Marxes Técniques Regulades

Comarca: Garrat 26 de marg del 2000
Organitzada per l'AGRUPACIO EXCURSIONISTATALAIA - Vilanova i la Geltrú
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A.E. TALAIA

XXVII MARXA D'ORTENTACIO PER DESCRIPCIO
(xL[ MARXA SOCTAL)

Prova Puntuable per a la II Copa Catalana
de Marxes Técniques Regulades

Comarca: Garraf 26 de mars del 2000

DESCRIPCIO DE L'ITINERARI, DEL CONTROL
DE SORTIDAAL'ARRIBADA

Notes:

1) Els senyals de pintura (colors verd i vermell) de la marxa d'enguany són en forma
de 0 o rodona amb punt al mig. Es troben altres marques d'anteriors activitats de
l'entitat que poden crear confusió als marxadors.

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

La Marxa s'inicia davant la recepció del Cámping Vilanova Park. Donant I'esquena a la
recepció, girem cap a la dreta; davant veiem un rétol que indica Camp de Golf i seguim en
aquesta direcció. A la dreta tenim un tancat i unes pistes de tennis. A l'esquerra deixem un
carrer; més endavant en deixem un altre, també a l'esquerra, peró que mor a l'entrada d'unes
ñnques. Tot revoltant deixem un cami a l'esquerra i un tancat amb uns camps eñns; poc
després en deixem un a la dreta, entre tancats. Uns metres més endavant deixem una pista
asfaltada, que retomba cap a la dreta, i nosaltres seguim rectes en direcció encara al camp
de golf.

Davant nostre se'ns obre la panorámica de les muntanyes més properes del nostre entorn
vilanoví. A l'esquerra tenim uns ernots i uns pals de conducció de línia eléctrica. A la dreta
unes altres de línia telefónica. Més endavant aquestes línies s'entrecreuen mentre passem
pel costat d'unes granges que deixen sentir la seva agradable flaire...! A l'esquerra ens queda

un pou i unes boniques atzavares al costat d'una masia ben coneguda pels vilanovins.

La direcció del camp de golf se'n va cap a l'esquerra, nosaltres la deixem i continuem tot
vorejant per la dreta la masia esmentada; entre aquesta i els terrenys de la granja. A1 final
d'una suau davallada, entrem en un caffer enmig d'unes edificacions. A prop veiem una torre
d'alta tensió. Hi passem aran, deixant-la atadreta, i retombem. Deixem ul caffer a l'esquerra
i continuem en direcció nord-est tenint al costat dret unes vinyes; el camí és encimentat.



Aribem a un encreuament de camins i pistes i continuem en la mateixa direcció que portávem,
cap a un pont proper. Podem veure alguns petits pins i un munt de deixalles. Mitjangant el
pont creuem per sobre una autopista. A l'altra banda del pont continuem endavant. La pista
enquitranada s'acaba i seguim per damunt de camí pedregós i ample. Una mica lluny del
camí, a l'esquerra, veiem el fa poc inaugurat camp de golf. A[ costat d'una porta metál.lica
deixem un camí a l'esquerra i continuem entremig d'unes tanques. A la dreta tenim l'entrada
a una masia.

Acabats els tancats de les finques i també el camí pista que fins ata era ample, entrem per
un instant en un camí entre bosc i de seguida girem cap a la dreta. Ara tenim bosc baixet
de pins a l'esquerra i ala dreta encara la continuació del tancat d'una finca. El nostre itinerari
transcorre completament paral.lel i a ran d'un antic camí carreter, totalment en desús i atapeit
de vegetació.

Trobem una bifurcació de camins. Deixem la branca esquelra, més estreta, i continuem en
direcció est per damunt d'uns rocallisos seguint una antiga carrerada. Hem d'anar en compte
de no anambar-nos massa als pins ja que estan plens de bosses de l'eruga processionária,
que juga males passades.

Fem cap en un camí més ample i continuem en la mateixa direcció que portávem. A la nostra
esqueffa tenim un marge baix de pedra. Arribem al costat del filat d'una tanca de I'autopista
i girant a l'esquerra hi passem a frec. Pocs moments després deixem un corriolet que s'endinsa
en el bosc per l'esquerra. El nostre viarany, encara aÍan de la tanca, inicia un descens, creua
pel final d'uns c¿rrlps que tenim a 1'esquerra i els passos d'aigua de sota l'autopista que
tenim a la dreta, i immediatament desemboquem en un camí ample, girem a la dreta, i
travessem per sota l'autopista per un tunel. A la sortida del tunel seguim en direcció a migdia
per un ample camí ala dreta del qual hi ha uns terrenys conreats, fins que girem pel primer
camí que trobem, a l'esquerra, en un angle de 90o, lleugerament pujador. A l'esquerra veiem
uns effnots i l'autopista, elevada, i ala dreta les primeres cases d'una urbanització. Passem

a ran del tancat de la finca El Chaparral mentre que a la nostra esquelra, completament
arrambat, hi transcoffe un altre camí.

El nostre camí,pujador i pedregós, va en direcció araauna derivació de torres d'alta tensió.
Prop de les torres, que tenim a la dreta, trobem una cruilla de camins; en deixem un a
l'esquerra, ample i una mica pujador, i passant per sota d'una de les línies girem de seguida
a l'esquerra i a tocar d'un marge de pedra i bardissa; continuem per camí ample i planer.
Davant deln. 4 del carrer Pérgola, girem a la dreta en lleuger ascens. Deixem el carrer Gaudí
a l'esquerra i enfilem de dret cap auna antiga masia restaurada de planta i dos pisos. Magnífica
masia encarada a migdia i amb rellotge de sol a la fagana. Des d'aquí veiem el mar.

Sortim del mas desfent el mateix camí per on hem arribat. Tornem a deixar el carrer Gaudí,
ara a la dreta, i continuem en davallada i girant de seguida cap a l'esquerra. Resseguim un
marge, continuem girant i passem pel carrer Constitució, creuant per sota una línia d'alta
tensió. Al costat del camí veiem unes figueres de moro. Per sobre del nostre camí s'entrecreuen
diverses línies. Deixem el camí, que davalla fent una giragonsa cap a la dreta, i nosaltres
enfilem un camí per l'esquerra, que puja, sempre entremig de finques. Enlairada, a l'esquerra,
podem veure la masia on hem esffurZÍIt.



Arribem al costat d'una altra torre d'alta tensió que tenim a l'esquerra. També a l'esquerra
deixem un camí pujador pel costat d'unes finques, i continuem ara pel costat d'una tanca a
la dreta, per camí baixador, paral.lels a la línia eléctrica. S'acaba la baixada i anem a sortir
en un ample camí que seguim cap a la dreta, en direcció a migdia. Continuem passant entre
marges de finques, peró de seguida deixarem aquest camí ample per girar pel costat d'una
finca amb el n. 1 acco que ens queda a l'esquerra. Anem per camí molt embrossat. Continuem
baixant per un rasot completament arrambats a uns pals d'electricitat i d'un tancat metál.lic.

Acabada latanca fem cap a un camí carreter més ample, pedregós i pujador, que agafem cap
a l'esquerra. Continuem paral.lels a una línia eléctrica. Passem pel costat d?un camp d'oliveres
que ens queda a l'esquerra. Deixem un marge elevat ala dreta. El nostre camí és planer. A
l'esquerra deixem una desviació del camí que travessa uns camps de garrofers i continuem
seguint la mateixa direcció. Ens apropem novament a l'autopista, que tornem a creuar per
sota mitjangant un tunel.

Acabat el tunel continuem endavant per camí forga ample. Aquest camí revolta amunt i el
deixem per seguir recte per un camí que es fa més estret i herbós seguint sempre la mateixa
direcció i deixant el fondo a l'esquerra; de primer planer, el camí va pujant després suaument
fins ajuntar-se per la dreta amb un camí-pista amb senyals própies de sender de GR. A
l'esquerra tenim el fondo i la vista d'unes edificacions. Uns metres després d'una cabana o
mulassa amb sostre ensorrat que veiem a l'esquerra i d'un cadenat, girem sobtadament a la
dreta per damunt d'un pedram. Anem seguint un viarany visiblement pujador i pedregós.
Tot pujant podem anar gaudint d'una ámplia panorámica fins a la costa.

Ja bastant amunt, trobem un corriol transversal i el seguim cap a l'esquerra. Passem pel costat
d'una fita, que ens queda a la dreta, i continuem pocs metres endavant per girar de seguida
a l'esquerra i passar pel costat d'una barraca, que ens queda a la dreta.

Continuem per corriol carener i pedregós on veurem més d'una fita, amb inicial d'un nom
i cognom. A banda i banda de la carena tenim un fondal i espessa vegetació de coscó i mata
típica del Garraf. Després d'una estoneta de planejar, la carena es fa una mica més pujadora
entre petits pins també carregats de bosses de processionária que cal tenir en compte, al
mateix temps que caldrá fixar-nos amb els senyals de pintura de l'organització per no
despistar-se del camí, en aquest tram una mica conf,rs.

Passat un tram de pujada, el camí carener torna a fer-se planer, sempre entremig de pins ara
més espessos. Es van alternant les zones de pedra i pinassa i algun rascler i salvant uns
marges. Passat un d'aquests marges, travessem un ampli collet ple de pinassa, de bosc ja
més esclarissat. Remuntem per un altre marge entre pins més gruixuts. El bosc s'ha fet més
clar i amb pins més robustos. Continuem ascendint i parant esment en els senyals. Entre els
pins s'hi veu també més d'un exemplar d'arbog.

Després d'una bona estona, ja bastant elevats, el camí, entre bosc i pinassa, deriva una mica
cap a l'esquerra. Passem a ran d'un pi amb un notable parásit. Sortim per uns moments del
bosc i podem veure la panorámica de muntanyes ja conegudes de la marxa anterior i una
wbanització propera. Eludint algun senderó poc fressat a l'esquerra, anem seguint el camí
carener i pedregós, ara ja per un tri rr més desbrossat. Podem veure una altra ftta amagada
entre uns matolls, a l'esquerra.



Arribem en un collet amb la ttrbanització i les muntanyes més altes a l'esquerra i la costa a
la dreta. En aquest coll girem bruscament a l'esquerra, de cara a la urbanització i muntanyes
esmentades, que podeu recordar de la marxa de l'any passat. Ara el camí va de baixada per
corriol més desbrossat i més clar que l'anterior de carena. Creuem un corriolet transversal
al mateix temps que passem per sota una línia eléctrica. Continuem baixant. Lluny, a l'esquerra,
veiem un gran mas.

Pocs metres abans d'arribar en un fondet, veiem la desviació del camí que se'n ya cap a

l'esquerra i nosaltres seguim ala dreta. Enllacem de seguida amb el fondo pedregós, gu€

seguim cap a la dreta remuntant la seva llera, enclotada i estreta. A1 bell mig hi trobem un
pi. Poc més endavant observarem un gorg sec que en époques de pluja suposem que s'omple
d'aigua. El camí es va elevant i per la dreta se'ns ajunta un camí.

Sortim del fondo i arribem a una clariana del bosc. Agafem un camí cap a l'esquerra, ja fora
del fondo, camí que és forga ample i que inicia una pujada pedregosa. Retombacap aladreta
mentre a l'esquerra anem veient les enrunades parets d'una antiga masia. A l'esquena, al
costat del camí, ens queda un antic forn de calg. Anem a sortir en una pista més ampla que

agafem en direcció a migdia, cap a l'esquerra, on ens queden les parets enrunades de la masia
que veiem a prop, entre e[ bosc. Mentrestant la nostra pista, ampla, baixa suau i amb

ondulacions formades pels escorrancs d'aigua, ftns que planeja. Un rétol ens indica "Mas
A. Camí particular". Deixem un trencall de pista a la dreta.

Després la nostra pista davalla suaument i planeja mentre ens apropa a les envistes d'un gran

caseriu. Deixem un camí a l'esquerra i continuem ara travessant uns amplis terrenys de

conreu. El camí revolta cap a l'esquerra deixant una branca de camí que se'n va pel costat

d'uns conreus i continuem en direcció al cada cop més proper caseriu. Abans d'arribar-hi
deixem ala dretaun caseta de transformador. Arribem així al costat de l'entrada principal i
de la seva era.

Des de l'era continuem pel camí avall, que retomba i passa pel costat de conreus de vinya.
En un altre revolt deixem un tram encimentat i pujador a la dreta i continuem per camí-pista.
Deixem a la dreta una branca de camí que puja. Continuem fins a un revolt, i just al davant
d'una figuera borda, abandonem el camí-pista, passant completament a frec per I'esquerra
d'un pi amb una xapa clivellada de balins i iniciant un sender entre el bosc bastant pujador.

Procurarem no desviar-nos i seguir sempre el sender més fressat.

Entre l'espessa vegetació podem veure altra vegada uns bargallons i exemplars d'arbog.
Sempre corriol amunt travessem alguns marges. Continuem fixant-nos en els senyals de

pintura ja que el corriol pot resultar perdedor. El sender acaba de fer-se pujador per esdevenir
planer i de pinassa entre el bosc. Deixant de banda un corriolet a la dreta amb uns pins
marcats d'una Caminada Popular, fem cap de seguida al costat de dues barraques o mulasses

bessones.

Passades aquestes, continuem per senderó entre el bosc, en direcció a migdia. Després d'un
curt tram pel damunt mateix d'un marge i de decantar cap a la dreta, continuem altra vegada
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Més endavant deixem el corriol a l'esquelra, que planeja, i continuem baixant sense perdre

de vista els senyals de pintura que ens confirmen que anem bé. Més avall el corriol es bifurca;
podem agafar la branca que més ens agradi perqué tant l'una com l'altra ens porten al mateix
lloc i amb baixada encara més sobtada.

Arribem al fondal on trobem un corriol transversal i aquest el seguim cap a la dreta, iniciant
un lleuger ascens pel seu llit. El mateix camí deixa el llit del fondo i gira cap a l'esquerra,
amunt, en forta pujada, fins arribar a un camí transversal carener, ja més planer, que agafem
per l'esquerra.

i vegetació baixa, la qual cosa ens permet de veure
la ratlla de la costa propera. Seguim aquest fressat

Ens anem apropant a una masia i granges de les quals prové una gran piuladissa. Passat el
mas el sender es desdibuixa una mica i es fa més herbós fins a desembocar en un revolt de

l'ampli camí que porta a la masia.

El revolt del camí se'n va cap a l'esquerra i nosaltres el deixem per seguir el camí principal
cap a la dreta, aran d'uns camps de conreu. Arribem aunatrifurcació. Deixem els dos

trencalls encimentats de la dreta i seguim un camí planer, que va més arrambat a un rasot i
uns propers camps de conreu. Un tronat rétol a la dreta ens indica la direcció al Mas Roig.
El camí, ample, passa per entre marges que separen amplis conreus, a banda i banda.

Arribem al costat d'uns pals de conducció eléctrica. El camí, entre marges i oliveres, se'n
va cap a la dreta, nosaltres el deixem i girem a l'esquerra, travessem una rasa i agafem un
camí de ferradura ala dreta, ample i suaument pujador entre el bosc. Arribem a un camí
transversal que seguim cap a la dreta.

El camí passa aran d'un marge a l'esquerra i el tancat d'un xalet pintat de blanc. Més
endavant saltem per damunt del marge i sortim a un camí al costat de la tanca esmentada.

Seguim el camí cap a la dreta. Anem passant pel costat d'un filat que tanca uns camps de

golf, camps que havíem vist el matí al cap d'una estona de comengar lamarxa. A Ia dreta,
la vista d'una altra impofiant masia dels voltants vilanovins, entre xiprers, pins i palmeres,

al faldar d'una muntanya emblemática per als talaiencs i vilanovins en general.

Crui'lla de camins. Nosaltres continuem pel costat d'unes tanques que rodegen els camps de

golf. S'acaba el filat i segueix un marge de pedra, nou. Passem per davant del Portal del Roc
i deixem un camí a l'esquerra que voreja un marge. Ara seguim un camí encimentat, al costat

d'uns xalets i en lleuger descens.

Tot seguint el camí encimentat deixem un camí-pista a la dreta. Continuem paral.lels a una
línia de conducció eléctrica. S'acaba el tram encimentat i ara encetem una carretera asfaltada.

Passem per sobre un pont que travessa un altre cop l'autopista. Deixem l'entrada a un mas

molt ben arranjat i continuem per pista enquitranada que desemboca en una altrai l'agafem
per la dreta.

Al vessant de la dreta, al'altrabanda del fondal, podem anar veient durant el nostre recorregut
unes masies conegudes dels voltants vilanovins, antigues masies avui dia deshabitades. El
camí carener és flanquejat d'arbossar
la panorámica que ens envolta fins a

corriol carener una llarga estona.



A l'esquerra tenim unes granges de bestiar oví. Deixem a l'esquerra una branca de pista
asfaltada. Després deixem un caminet entre marges, a l'esquerra, i un tancati un altre cami,
a la dreta, al costat d'una finca, i anem vorejant pel costat d'un tancat a l'esquetra, on hi ha
el cámping. Acabem de vorejar-ne el tancat, al final del qual hi ha unes pistes de tennis, i
girem fins arribar una altra vegada al davant de la recepció del cámping on donem per
finalitzada la marxa.

lllllrl¡¡tr¡!lllllll¡t¡t¡lll¡a!¡!¡¡IlI¡ll¡l¡!¡!l¡ttllllllllr!¡¡¡l!¡t¡tttr¡!r!¡¡¡¡rtrI¡¡¡¡!ttt¡¡trrltr¡¡!tt¡rI¡ttrtrt¡!¡¡ttrrtt¡¡

Mitjana horária:

De la Sortida al Control A: 4,85 km/h : 1,35 m/seg
Del Control A al Control B: 4,28krn/h :1,19 m/seg
Del Control B al Control C: 3,96km/h: 1,10 m/seg
Del Control C al Control D: 2,63 krn/h :0,73 m/seg

Del Control D al Control E: 4,04krn/h :1,12 m/seg

Del Control E al Control F: 3,20 krn/h : 0,90 m/seg

Del Control F al Control G: 4,21kmlh :1,17 m/seg
Del Control G al'arribada 4,80 km/h : 1,33 m/seg

Al Control B: 30 minuts de descans per esmorzar

Al Control D: 5 minuts de descans

Al Control E: 5 minuts de descans

Altres dades a tenir en compte:

El marxador trobará aigua per beure als Controls E i G.
Hi ha servei de begudes tant a la Sortida com a l'Arribada, amés de disposar d'un restaurant
a l'Arribada.
Per tornar a Vilanova i l'Estació, hi ha un autobús que surt cada mitja hora; a partir de les
16 h és cadahora.
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TAULA DE TRANSFORMACIÓ HORARIA
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En I'edició de I'any passat, puntuable per a la 1"

Copa Catalana de Marxes Técniques Regulades, hi
participaren un total de 152 equips (sis més que I'any
anterior), dels quals 68 foren equips delaTalaia,26
d'altres entitats excursionistes federades i 58 d'invi-
tats i no adscrits a cap de les anteriors. D'entre tots
ells, una vintena d'equips federats es van inscriure
per a puntuar en la 1" Copa Catalana.La considera-
ble representació local a la nostra marxa es va
aconseguir perqué la sortida era a prop de casa, en la
masia d'en Cabanyes. Vist l'éxit assolit i perqué vam
deixar un paratge inédit per a una altra ocasió,
enguany s'ha escollit passar per aquest desconegut
indret i en conseqüéncia tornar a sortir no lluny de
la ciutat on vivim. Avui, si bé el paisatge és similar
al de I'any passat, el recorregut no es mou per cap
tram de la marxa anterior, creuant només un parell
de camins que ja coneixíem, és a dir, prácticament
tot nou. El que sí que hem fet servir és qualque tros
d'alguna de les Caminades Po-
pulars que fem cada any,ja que
hi ha algun passatge que me-
reixia una altra visita col.-
lectiva. Estem segurs que la
majoria dels participants han
estat satisfets del camí descrit
, que ha evitat tant com ha estat
possible les emprenyadores ur-
banitzacions, tot i que n'hem
hagut de tocar una, gairebé per
forqa.

La XLII Marxa no és llar-
ga, és de mitjana altura -amb
un máxim de249 metres d'al-
titud- beneficiant-se així de
dilatades vistes de la plana vi-
lanovina. Peró elmés notable
de la cursa és que transcorre
per bona part dels boscos que
resten en les nostres munta-
nyes, aconseguint un llarg pas-
seig semisalvatge que fa ne-
cessari estar atent a la
senyalització cromática deixa-
da per l'organifzació.

Enguany la marxa té I'ori-
gen i I'arribada en el cámping
Vilanova Park, instal.lació
centrada en el mas Roquer,
elegant casa modernista aixe-
cada en una antiga casa de pa-
gés i que actualment és un acre-
ditat restaurant. La volta que fa
la marxa comenga el periple
caminant per la vella Carrera-
da de la Talaia, que es deixa en

el mas Ricart per comparéixer a esmorzar enl'asso-
leiat mas Tapet, casa que gaudeix d'una vasta
panorámica de la ciutat. Després de l'ápat, els parti-
cipants s'enfronten amb una llarga carena boscosa,
inédita per a molts de nosaltres fins que en vam fer
la preparació. És la muntanya del Padruell, que
arriba al lloc més alt de la marxa, tan sols els 249
metres que hem dit abans. En baixar de la serralada,
es dóna un tomb pels camps de cultiu del mas de
I'Artís i es torna a ascendir fins als 224 metres del
punt del Mitjotes, antigament conegut per munta-
nya del Giralt, d'on es baixa de caÍa a la Mediter-
ránia, tot observant a la dreta la serra de Bonaire,
que finalitza en I'emblemática muntanya de la Ta-
laia, de la qual va prendre el nom la nostra agrupació
excursionista. Pel peu del llevant d'aquesta volguda
muntanya s'hi passatot esquivant I'emplagament del
camp de golf del Portal del Roc, nom que no té cap
relació amb el pedrot plantat a l'entrada, sinó amb la

Mas Roquer. 1966. Fott¡: Viceng Carbonell

¿'7

Mas Ricart. 1966. Foto: Viceng Carbonell



masia del corral d'en
Roc, que hem vist abans

d'esmorzar. Finalment,
una vegada travessada
I'autopista per darrer cop,
la Carrerada ens retroba
el mas Ricart i ens porta
a l'arribada per camí ja
fet de bon matí.

Mas Roquer

És una masia de tipus
popular restaurada per
I'arquitecte Josep Font i
Gumá I'any 1915, a la
qual adossá la construc-
ció modernista de pedra
que serví per habitar-hi
el propietari, el seu ger-
má Francesc. En el segle

XVIII la casa vella era

coneguda per corral d'en Lloreng i pertanyia a la
demarcació de la quadra del Piulart. En aquest

corral s'hi tancava el bestiar de llana en la seva

estabulació d'hivern i era un dels nombrosos corrals
ramaders de la contrada. Més tard, la casa era

anomenada corral del Daniel, denominació que en-

cara s'emprava a darreries del segle XIX. Amb
aquest últim nom va ésser adquirit per Francesc
Roquer, farmacéutic de L'ArboE que s'associá amb

Sebastiá Guma per fundar 7a raó social "Roquer,
Gumá i Cia.", que implantá la primera fábrica de

teixits de Vilanova, la popular "fábrica de la Ram-
bla", I'any 1833. Roquer va morir el 1839 i la finca
fou comprada per la família Aloy, passant a dir-se

El mas Ricart. 1995. Foto: Vicenc Cctrbonell

temporalment -durant la década 1870-80- "masia
del Aloy", peró també documentada "masia de

Daniel". Els anys 1898-99, la "casa Corral d'en
Daniel" la va vendre Plácida Aloy de Castellví a
Francesc Font i Gumá, qui, a més de recobrar el nom
de mas Roquer, hi féu les obres projectades pel seu

germá Josep, conjunt rocós que ha subsistit fins als
nostres dies. La propietat passá a la família Bultó
Font i darrerement esdevení el centre del cámping,
en servei des de I'any 1982, perd inaugurat oficial-
ment el 1983.

Amics marxaires, ara que sou aquíval la pena de

donar una ullada alsjardins i dependéncies externes
del mas Roquer. I si vo-
Ieu, us podeu quedar a

dinar en el seu restau-
rant. Per tornar a Vila-
nova i a I'Estació, hi ha

un autobús urbá que surt
cada hora del cámping.

La marxa per descrip-
ció arrenca de Vilanova
Park pel camí del mas

Ricart o carrerada de
la Talaia, actualment de

sól encimentat, resse-
guint la tanca de les
instal. lacions campistes.
L'itinerari és marcat de

blau i vermell, distintiu
dels circuits amb bici-
cleta. Quan ja albirem la
muntanya de la Talaia,
a má dreta es deixa un

?
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Corral d'en Roc. 1968. Foto: Viceng Carbonell



segueix essent de la
parrdquia de Santa
Maria de Cubelles, tot
i que pertany al muni-
cipi de Vilanova i la
Geltrú. Que era parró-
quia de Cubelles ja ho
deia el pagés Joan Ri-
cart en el reculat any
1553 i també es diu en

altres ocasions que van
tenir els habitants de la
masia. Les activitats
agrícoles i ramaderes
del mas Ricart -espe-
cialment cabres en el
segle XVII- feien ne-

cessari que la casa fos
residéncia de diverses
famílies. A més dels
Ricart, hi vivien els
masovers i ensems

qualque parcer, com també algun pastor, aquests

darrers documentats els anys 1631 i 1105.

Mas Tapet. 1995. Foto: Viceng Carbonell

antic camí que avui porta a la "Hípica can LlorenE".
Seguim vers e1 "Camp de golf' com indica un altre
cartell. ara deixant a la dreta la residdncta
canina "Vila cannis", tal vegada relacionada
amb I'actual ciutatde Viladecans, jaque aques-

ta es deia "Villa de Canibus" I'any 1233.

Per gruixudes i velles marjades a cada
costat, característica de les antigues carfera-
des, s'arriba a tocar una peculiar alzina que ha

crescut prácticament dintre d'un marge, a

pocs metres d'un espléndid bargalló, preludi
dels que veurem durant la marxa. Per a qui no
ho sápiga, en el Garraf sempre s'ha dit barga-
lló d'aquesta palmera enana que en altres
llocs en diuen margalló. El cognom Bargalló
el porten molta gent i Eo vol dir que no és una
paraula desconeguda, ans al contrari, el nom
de "ipso bargallone", com a topónim, el tenim
documentat aquí des de l'any 999, és a dir, que
ja té més de mil anys.

La carrerada passa pe1 costat d'unes grans

naus que són un corral d'ovelles del mas
Ricart, mentre que a la banda oposada ha

crescut una gran població d'atzavares que

tapa el vell pou de la masia.

Mas Ricart

És una antiga masia ramadera ben situada,
en la cruilla de la Carrerada de la Talaia
amb el vell camí moliner de Cubelles a Ca-
nyelles, que pujava dels molins fariners del
riu Foix. La casa formava part de la pretérita
demarcació de la quadra de Rocacrespa i

¿l

Fita del Pau Coll del Padruell ( 1070). 1999. Foto Vicenq Carbonell



hisenda de Solicrup. Una de les filles d'en
Soler casá amb Josep M. Ferrer Pi i aquesta
família vilanovina vengué la propietat a un
alemany, I'any 1980. Avui, el mas Ricart és

dels germans Gargallo, que han recuperat la
ramaderia amb la cria de xais. Resumint, una
masia que té vora quatre-cents cinquanta
anys i que les ha vist de tots els colors.

En el mas Ricart hem deixat la Carrerada
per continuar pel camí de Canyelles, en altre
temps conegut per camí moliner del Salze.
Poc després, es toca la part ponentina de la
urbanització il.legal del Pas del Bou, els
veins del qual han donat el nom de carrer del
mas Ricart al que estem fent. Transitant per
sota una línia d'alta tensió, a la dreta hem
deixat el "carrer Lleida" i més amunt, a I'es-
querra, el "carrer del Pou". Quan legalitzin el
Pas del Bou -esmentat ja l'any 1486- hauran
de canviar el nom del primer catrer, atés que
ja existeix a la ciutat. També hauran d'ésser
substituits els de Barcelona, Bailen i Girona,
pels mateixos antecedents.

Ens trobem amb el camí que puja del mas
d'en Puig, agafant-lo en direcció al pont que
travessa I'autopista A-16, per continuar vers
el corral d'en Roc, tot deixant els horts del
xaletás del Roca a má esquerra. La masia que
porta e1 nom de corral d'en Roc es diu així
perqué en el segle XVIII era propietat de Roc
Gual, casa aleshores també coneguda per
"corral d'en Gual", perb s'imposá el patroní-

mic que encara perdura. Fa uns tres anys que l'es-
tranger que la tenia 1a vengué a una família de

Antigó en el Coll del Fondo del Padruell (segLes XVI-XVII). 1999.
Foto: Viceng Carbonell

Peró, de fet, els veritables amos de la propietat no
eren els Ricart, sinó gent de noblesa, els donzells
Fluviá, almenys durant
el segle XVII. essent
els Ricart uns mers ar-
rendataris que amb el
temps arribaren a la
possessió total.

Situats ja en el se-
gle XVIII. els Ricart
ostentaren la regido-
ria de les quadres de
Rocacrespa iGallila.
En aquella época, a

més de la finca, tenien
un corral prop de l'ac-
tual mas Roquer. co-
negut ara per corral
d'en Tort. En el segle
XIX l'heretat fou ad-
quiridaper Soler Suau
álies "Sans de Gornal",
que també comprá la

{

Preparant la morxa en el mas de la Fam. 2000. Foto: Blanca Forgas



Vinyes noves del mas de l'Artís. 1999. Foto: Viceng Carbonell

Castelldefels, els quals conserven totes les depen-
déncies i un camp d'equitació.

Pel darrere de la masia i en direcció a llevant,
un corriol paral.le1 a una antiga carrerada embrossa-
da ens porta als primers pins i després entra en el vell
camí, ben marcat de roderes sobre els rocallisos,
fins arribar alatancametál.lica de I'autopista, que

ens queda a la dreta. Seguint pel costat de la
filferrada es puja una mica i una vegada albirat el
mas Torrat, es troba el camí d'accés a aquesta
masia, camí que agafem a la dreta i que ens fa
passar per sota la mentada autopista. Un xic més

avall, a I'esquerre prenem un caffer de la urbanitza-
ció Mas Tapet, circulant pel davant de la finca "El
Chaparral". Ens dirigim a una torre eléctrica d'on en

surt una derivació que

alimenta la ciutat. En
una placeta es gira a 11e-

vant fins al "carrer Pér-
gola", deixant el de
"Gaudí" a má esquerra,
per entrar en el pati del
mas d'en Tapet per tal
d'esmorzar.

Mas Tapet

A semblanEa d'altres
masies de la contrada,
aquesta també era un
corral ramader i encara
era considerat així I'any
1861, tot i que des del
1860 ja es troba amb el
nom actual. Que era un
corral ens ho confirma
un dibuix de fa unes dé-

cades, on es veu la casa
més petita i la teulada
sobre el vessant de la
f ag ana, c aracterística de
les modestes construc-
cions ramaderes del
Garraf.

Demomentnotenim
dades de quan porta el
nom de mas Tapet i el
seu significat, possible-
ment un renom. En el
segle XVII la casa era
anomenada "corral del
hareu Gassó", propietat
de Joan Gassó l'any
1725, documentat com
"Joan Gassó, al seu Cor-
ral" el 17 39, corral que a

migdia limitava amb un "mas de les Feixes", avui
desaparegut, perd que encara existia I'any 1818,

iuntament amb el corral del Gassó, aleshores de
Miquel Safons. En aquell temps, un tercer corral, el
de Félix Solá, era veí dels altres dos. Aquesta munió
de corrals -a ponent tenien el corral del Miró-
demostra una llunyana activitat ramadera insdlita,
avui per avui sende estudiar. Actualment, desapare-
guts els ramats de bestiar, els corrals que resten en
peu són masies més o menys velles, algunes affan-
jades com la present. L'any 1879, Miquel Safons
Alegret era 1'amo de la "Masia den Tapet". El pas de
corral d'en Gassó a I'actual nom s'havia fet amb els
mateixos propietaris. A qui li deien Tapet? Als
Safons o al masover? Un dia o altre tindrem la
resposta.

6

Mas de I'Artís. 1999. Foto H. Sagarra.



Barraques bessones del punt del Mitjotes. 1999. Foto: VicenS Carbonell

Entorn als anys setanta del segle XX sorgí una
urbanització clandestina que porta el nom de la ma-
sia, unitat de població que aviat quedará inclosa en el
conjunt urbá del municipi. Pel que fa a la vella masia,

des d'un parell o tres d'anys és de I'actor Toni Albá,
que hi está fent obres de rehabilitació. Estem molt
agraits al senyor Albá per les atencions rebudes per
tal de disposar del pati i organitzar-hi el control de
I'esmorzar.

En sortir del mas Tapet cap a ponent, es tomba a

má esquema pel "carrer Constitució". tragat sota la
línia d'alta tensió. El camí vell va en direcció a llevant.
deixa un de més baixador a la dreta i planeja, per
davallar fins a un carrer perpendicular, que s'agafa a

dra seca mig enrunada,
girem a la dreta enfront
d'una cadena, ascendint
per un corriol enfiladís
curull de vegetació gar-
rafenca. Aquí en diem
coscó i mata al garric i al
llentiscle, paraules,
aquestes, que respectem
peró que no compartim,
de la mateixa manera
que ho hem manifestat
pel bargalló.

Trepitjant algun ro-
callís, s'entra en el bosc,
més aviat tirant cap a má
esquerra, passant pel
costat d'un claper de pe-

dres amuntegades, fins
trobar la primera fita de

pedra treballada de la propietat del Padruell, marcada
amb les lletres "P. COLL", plantades per Pau Coll
Puig, amo de la finca I'any 1876. Al llarg del camí
veurem més fites d'aquestes, sempre per la carena de
la serra. En una baraca de pedra enrunada hi ha un
control i el corriol segueix cap a tramuntana entremig
de dues fondalades, la del Padruell a la dreta i de la
Pastera a I'esquerra, on hi ha el maset d'en Safons.

Es travessen alguns collets fins assolir la cota de
249 metres, passant per espessos boscos atacats de
processionária, amb un recorregut selvátic que salta
antics marges desencaixats i ens fa camadejar per
rasclers inexplorats. Sense deixar gairebé mai la
carenera, es descobreix un veritable bosc d'arbog i

la dreta fins que
gira. En aquest lloc
hi ha un corriol es-

querráquebaixapel
costat d'una tanca
fins aconseguir el
camí vell del mas
de I'Artís, paral.lel
al torrent de la Pas-

tera. Es camina a
tramuntana resse-
guint una extensa i
llarga plantació
d'oliveres, per aca-

bar en una altra de
garrofers. Sortint
del túnel sota I'au-
topista, I'antic camí
s'ajunta amb el nou
que puja del mas
d'en Pers. Passada

una barraca de pe- Granja de guatlles i perdius del mas Torrat. 2000. Foto: Vicenq Carbonell
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Mas Torrat. 1966. Foto: VicenE Carbonell

nyelles passa ran del
mas de la Fam, ater-
rat, perÓ actualment ha-
bilitat per servir de ma-
gatzem de ferralla i per
tenir-hi un galliner.

La pista davalla per
aproximar-se a les ter-
res d'una gran masia,
tot planejant després
per la fondalada de les

Oliveres, totalment
plantadade vinyanova.
A la dreta es deixa el
camí que baixa pel pla
de les Palmeres i circu-
lant per sota el caseriu
fem parada al peu de la
soca d'un vell garrofer.

es torna a entrar en laboscúria, fent obligatori cercar
les marques deixades per I'organització. Finalment
es deixa el bosc per avanEar en un llom roquer on, a
més de les conegudes fites de pedra picada, s'hi
troben antigons dels segles XVI-XVII, mena de fita
que consta de dues pedres naturals verticals adossa-
des, solució emprada antany i molt sagrades pels
pagesos en els seus litigis de propietat. A la dreta
neix el fondo del Padruell i a I'esquera tenim les
terres del mas de I'Artís. El coll és el límit de dos
dominis i just al mig hi hem posat un control.
Verificat el pas es baixa fortament per un corriol
marcat en una caminada reaTifzada I'any 1995, car-
rerany de pedruscall que ens porta al fondo del mas
de la Fam. Si no ha plogut fa dies, podem fer un
tram de torrent
amunt, ja que en és-

ser un barranc estret
i profund queda so-
vint entollat i fa de
mal trescar. A 1a

poca estona, poc des-
prés d'un bassiol
rodó, unpél més gros
que els altres, surt
uncorriolherbós que

s'enfila fins a una
placeta, d'on girant
a I'esquerra s'agafa
un ample camípuja-
dor que mira a mig-
dia i retomba per sota
les runes d'un mas,
donant la volta pel
costat d'un vell forn
de calE. Una pista
queprocedeix de Ca-

Mas de I'ArtÍs

És una de les masies situades a més distáncia de
la ciutat. La caseria conserva una edificació molt
antiga, sostinguda per grans contraforts, dintre de la
qual hi queda la base de pedra d'un trull d'o1i i les
restes d'un molí fariner de tracció animal. Diverses
dependbncies indiquen activitats d'autosuficiéncia,
entre elles la ramadera, documentada a la primaria
del segle XVIII. Els orígens del mas es remunten a
l'any 1257, en una donació feta pel rei Jaume I a

Josep Artís. A darreries del segle XVI hi vivia la
família Ferrer, que explotaven un forn de calq ( 1609)
i una carbonera (1610). A partir del segle XVIII la
propietat passá als Noya (1760') i ara continua en

Marge d'estil romdnic desaparegut qLte hi havia en el camí del mas Torrat. 1966. Foto: Vicenq Carbonell
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possessió dels descendents de Sebastiá Puig Noya i
del seu fill Sebastiá Puig Figueres, un dels funda-
dors de la fábrica de ciment blanc ubicada als afores
de Vilanova i la Geltrú.

Es marxa de la masia pel camí d'accés que puja
de la ciutat, que dóna la volta al fondal i deixa a má
dreta el camí pujador encimentat que es dirigeix a la
banaca del Bruno. S'arriba en una placeta on viu
una figuera borda o cabrafiguera. En aquest lloc
s'agafa un corriol que mira a migdia, molt marcat i
dret, sender que va fenlziga-zaga per adreEar-se a

la part més alta del punt del Mitjotes, de 224
metres d'altura, lloc d'assentament d'una barraca de
dues entrades, la "mulassa bessona" que en diem
nosaltres, molt visitada pels excursionistes locals i
pels buscadors de llémenes, un dels bolets més
apreciats de la comarca. De labarraca de pedra seca

es marxa en direcció a migdia, es planeja una estona
pel bosc i es baixa a la dreta fortament per corriol
rocallós fins al fondo del corral del Miró, comple-
tant la sifonada pujant de la llera a un caminet
carener situat a tramuntana de la muntanya d'en
Rocafort. També encarant el migdia, a la dreta
s'albiren les masies de les Mesquites, mas Coloma
i can Baró, les tres en procés irreversible de destruc-
ció. A la mateixa dreta hi tenim el fondal de les
Mesquites i mentre anem baixant poc a poc, un
poblament d'arbog nascut en una zona cremada
I'any 1989 creix de forma inusitada, igual que

succeeix en altres indrets que s'han incendiat.

Tot descendint, enllá veiem el mas Roig i a la
llunyania la controvertida xemeneia de la térmica de
Cubelles. Muntanya avall, a I'esquerra s'inicia el
fondo del mas Torrat, residéncia d'una extensa
granja de guatlles i perdius. Finalment el sender
desemboca en un camí ample que és I'accés a la
masia, entrada escortada de figueres de moro, atza-
vares, grossos bargallons i ádhuc grans xiprers se-

nyalitzadors d'acolliment.

Mas Torrat i el camp de golf del
Portal del Roc

Arrecerada dels vents del nord i encarada a

migdia, aquesta vella masia posseia tota classe d'an-
nexos per viure d'ella mateixa. Antigament era co-
neguda per mas d'en Rocafort i pertanyia a la quada
de Rocacrespa, segons es desprén de dades docu-
mentades de I'any 1554 aL1626. Desconeixem el
nom que tenia durant el segle XVI[, peró el 1818 la
casa era del notari Joan Garrich Torrents (1763-
1837), segurament parent d'un Ráfols Torrents álies
"Xirivia", que tenia el proper fondo d'en Xirivia.
El cas és que la "masia de Garrich" fou de Manuel
Garrich des del 1841 fins que aquest advocat morí
1'any 1847 i a partir del 1858 la casa és anomenada
"mas Torrat", nom que a hores d'ara no sabem el
perqué, ni qué vol dir.

Canvi de nom i canvi d'amo va viure la família
masovera Roig, de la qual es tenen notícies de 1841

Portal del Roc.2000. Foto: Blanca Forgas
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a 1880. Aquestdar-
rer propietari tam-
bé era un notable
notari vilanoví,
Jaume Mariá
Ramona May-ner,
que visqué en la
"casade les colum-
nes trencades" de
la plaga dels Cor
xes, mansió que féu
construir I'any
1860. Avui el mas
Torrat és de la fa-
mília Albá, fa anys
esforgant-se en el
ram de I'aviram
especialitzat.

El professor
Coromines opina-
va que el topónim
"Torrat" a Ma-llorca i en el País Valenciá era d'origen
arábic. El mot "Turra" vol dir 'marge, vora, vorera'i
també 'límit'. En el nostre municipi tenim dos noms
de lloc d'a-questa mena, el Pi Torrati el mas Torrat.
El primer, des de l'any 1363 era conegut per "Podium
torrat" i límit de la nova parróquia de Sant Antoni de
Vilanova, segregada de la de Cubelles, topdnim que

a partir del segle XVIII també es deia "Pi Tonat",
l'únic nom d'avui dia. En ésser un mot antic i delimi-
tador, podria venir de I'esmentada arrel arábiga, peró
en el cas del mas -de datació tardana- no és tan
probable la citada condició. Per acabar, val a dir que

vora I'aeroport de Girona existeix un bosc anomenat
"el Puigtorrat"; és també d'origen árab, o simplement
un lloc cremat superficialment? Perdoneu aquestes

disquisicions toponímiques, peró un té certes feble-
ses que no pot evitar.

Seguim. Érem en el camí de can Baró, cap amunt,
travessant el fondal de les Mesquites i deixant un
parell de bifurcacions a la dreta. Ens acostem al mas
Roig després d'haver creuat el fondo de can Baré i
a la dreta deixem un veritable passeig d'oliveres que

són I'accés a la masia, tan vella com les anteriors i
datada de I'any 1552. Passada una raseta, enfoquem
el corriol del bosc del mas Roig, quedant la masia a
má dreta i el xalet del Roca a la banda esquerra. Es
salta un marge centenari per encarrilar la carrerada
del corral d'en Roc, que ressegueix la tanca del camp
de golf del Portal del Roc, on sempre s'hi veuen
jugadors tractant de ficar la piloteta en els forats fets
a I'herbei. La instil.lació va ésser inaugurada l'any
passat i han conservat els garrofers i oliveres quejahi
havia, detall que mereix cert grau de satisfacció.

A la dreta, damunt nostre, tenim la Talaia, la

Mas Ricart.2000. Foto: Blanca Forgas

nostra emblemática muntanya. En la cruilla de care-
rades, de la que venim amb la de la Talaia, escollim
aquesta darrera vers llevant, per tornar a Vilanova. A
la dreta deixem el xalet dels alemanys i s'arriba a
I'entrada del golf. A partir d'aquí, el camí -que és un
PR- está encimentat. Entre el portal i el camí de
Rocacrespa, tota la banda esquerra és una parcel.-
lació, amb algunes cases habilitades. Després del
camí que porta a Rocacrespa, a la má esquera es

veuen dues barraques bessones amb teulada de rajola,
les quals formen part d'unes terres de conreu de la
partida del mas Ricart. L'autopista que puja de Cube-
lles ha partit per la meitat I'esmentada partida i la via
rápida es travessa per damunt un pont construit en un
camí alternatiu.

En el mas Ricart es troba el camí que hem fet en
sortir. D'aquí fins a I'arribada el recorregut és el
mateix, perd en hores de migdia está molt transitat de
vehicles que van i vénen del golf, per la qual cosa cal
extremar les precaucions i circular per l'esquerra.

S'ha acabat la marxa d'enguany confiant que hagi
satisfet els participants. Aquest relat complementari és

la informació necessária aI marxador que ha seguit una
descripció mancada dé noms i que en arribar vol saber

per on ha passat. Amb el mapa i aquestes dades es pot
tornar a fer el circuit, aixó sí, assabentant-se dels aspec-

tes histórico-geográfics del llocs que s'han vist, per la
qual cosa desitgem que aquest reportatge sigui profitós
en altre ocasió menys competitiva que la present.

Moltes grácies per la vostra intervenció i, com
sempre, esperem la vostra preséncia en I'edició de
I'any 2001.

Viceng Carbonell Virella
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42ª MARXA - CLASSIFICACIÓ SOCIAL 
 
.ORDRE DORSAL NOM 1 NOM 2 ENTITAT PUNTS 
1 68 Eugenia Collado Cristofol Fabre Talaia 11 
2 66 Roser Muela Josep Planas Talaia 15 
3 10 Pere Corominas Assumpta Baig Talaia 15 
4 23 Maria Planas Rosa Alpuente Talaia 15 
5 47 Manel Vidal Marcelina Simon Talaia 17 
6 44 GregoriCarbajal Marta Montoliu Talaia 18 
7 26 Joan Martí Noemi Martí Talaia 18 
8 58 Marceli Ferrer Marga. Paterna Talaia 20 
9 56 Ramon M. Huguet Pruvi Recasens Talaia 20 
10 84 Manel Montoliu Olga Sans Talaia 22 
11 54 Joan Sivill Antoni Penna Talaia 22 
12 72 Pura Salas Benjamin Peña Talaia 23 
13 33 Joan Raventos Queti Vinyals Talaia 23 
14 129 Eduard Montane Lurdes Pascual Talaia 25 
15 98 Neus Cuadras Lidia Barceló Talaia 26 
16 107 Pere Fernandez Agusti Poch Talaia 27 
17 63 Josep Bertran Josep M.Aguilar Talaia 27 
18 8 Judit Català CarleGarciapons Talaia 28 
19 24 Marga.Carbonell Paquito López Talaia 28 
20 108 Arturo Montaner Montse Sendra Talaia 29 
21 118 Eloi Poch Isidre Poch Talaia 29 
22 55 Andreu Ferrer Anna De la Rosa Talaia 31 
23 41 Magda Noes Angels Vinyals Talaia 33 
24 45 RaquelFiguerola David Ferrer Talaia 34 
25 134 Noemi Prat Agustí Sevilla Talaia 35 
26 114 Xavier Galisteo Marta Planas Talaia 36 
27 35 Montse Pascual Montse Porcar Talaia 36 
28 115 Blai Poch Jordi Minela Talaia 38 
29 32 Pere Ferrer Cristina Forgas Talaia 38 
30 124 Josep Barrera Anna M.Escrigas Talaia 40 
31 4 Antoni Mateos Maria G.Fuentes Talaia 45 
32 46 Domenec Trullas Arcadi Pejuan Talaia 45 
33 128 Rosa Grifell Maite Grifell Talaia 46 
34 15 Elisenda Buti Ester Calahorro Talaia 57 
35 127 Antoni Sagarra Marta Sagarra Talaia 57 
36 110 Ricard Sabaté Miguel Sanchez Talaia 58 
37 87 Frances Montané Montse Ferret Talaia 59 
38 96 FrancescBenítez Anna Benítez Talaia 60 
39 126 M.José Escuer Jordi Monroy Talaia 60 
40 101 Jaume Esteban Ramon Ciurana Talaia 63 
41 103 Oriol Ventosa Pilar Masdeu Talaia 63 
42 61 Josep M.Casas Paco Gisbert Talaia 67 



43 78 XavierMartorell Toni Senso Talaia 100 
44 48 Franc Alcaraz Miquel Rosso Talaia 104 
45 92 Ramon Canyelles Eduard Palàcios Talaia 106 
46 83 Concep. Reixach Pere Artigas Talaia 108 
47 111 Marta Moya Paco Moya Talaia 118 
48 75 Jordi Burcet Gemma Burcet Talaia 120 
49 97 Dolors Martos Susana Aguiló Talaia 123 
50 37 Aladia Arrufat Carmen Pineda Talaia 131 
51 50 Montse Huguet Susana Bravo Talaia 137 
52 39 Francesc Brull Carles Gonzalez Talaia 139 
53 31 Ramon Also Dolors Farreras Talaia 143 
54 43 Eva Planas Sergi Colomina Talaia 203 
55 90 Maria Rodriguez Arturo Serrano Talaia desq. 
 



 

42ª MARXA - CLASSIFICACIÓ ENTITATS FEDERADES 
 
ORDRE DORSAL NOM 1 NOM 2 ENTITAT PUNTS 
1 19 Teresa Riera Fermi Marco UEC Sants 11 
2 69 Nuri Cirici Santi Lleonart BLAUS 18 
3 79 Josep M. Peixo Bernat Peixo AAMSCC 19 
4 102 Anna Montoliu Marc Beramendi BLAUS 20 
5 40 EsterSanclement Nuria Padilla Foment 25 
6 91 Jordi Carull Daniel Carull UEC Sants 27 
7 76 Joan M. Vives Marta Roses CEC 27 
8 82 Ramon Colome Nuria Roe G.M.S.Sadurni 28 
9 120 Ricard García Toni Ferrer Foment 28 
10 30 Joaquin Arcos NuriSanclemente Foment 29 
11 80 Sebastia Gimeno Elena Ogaya UEC Sants 31 
12 137 Carles Ferrer Judit Pinós Club Pardinyes 31 
13 52 Jordi Carull Arnau Rafeques UEC Sants 37 
14 12 Gener Aymamí Elisa Tomas UEC Sants 41 
15 21 Marcos López AlbertCarbonell Foment 41 
16 138 Lluis Domingo Oriol Milà Foment 42 
17 20 Alvaro Adrados Hai Ying Foment 42 
18 125 Antonio Ogaya Antonia Ribó UEC Sants 52 
19 94 Merce Garcia Amadeu Ingles UEC Sants 54 
20 106 DavidAlcubierre Roger Domingo Foment 57 
21 132 Oriol Alcalà Ferran Borras BLAUS 58 
22 112 Ramon Rigol Mabel Mendez G.M.S.Sadurni 58 
23 133 Antoni Ollé Maria Bonet CEC 61 
24 123 Nuria Pablos Joan Lacoma CEC 65 
25 99 Marta Ventos Joan Miró UEC Sants 93 
26 77 Eduard Mombiela Enric Lobeta Bufala Badalona 99 
27 51 Jordi Sucarrat Silvia Costa CEC 102 
28 17 Jordi López M.Pilar Nieves UEC Sants 106 
29 130 Miguel Cinca Teresa González CEC 107 
30 109 Albert Arbós Lluis Mayoral BLAUS 118 
31 28 Marta Alcalà Marta Sainz BLAUS desq. 
32 86 Gloria Teixidor Julià Camacho CEC desq. 
 



 

42ª MARXA - CLASSIFICACIÓ NO ADSCRITS 
 
ORDRE DORSAL NOM 1 NOM 2 ENTITAT PUNTS 
1 65 Rafael Jorba Pere Púig Vilanova 17 
2 59 CarloTorrecilla MercedesMarrase Vilanova 21 
3 2 Joan Masip Pol Masip UNIO 23 
4 88 Paco Escribano Nuria Valls UNIO 29 
5 5 Marina Martínez Sónia Ciurana Vilanova 30 
6 13 Alex Garciapons Neus Caba Vilanova 31 
7 95 Júlia Masip Laia Escribano UNIO 33 
8 64 Marta Catalan Núria Martorell Vilanova 33 
9 122 Mireia Ventosa Alfons Ortega Vilanova 34 
10 57 Montse Massip Arnau Rafeques UNIO 45 
11 131 Clara Dalmau Josep Dalmau Vilanova 45 
12 136 Antonio Ruiz MarCarrasquilla Vilanova 46 
13 100 Marta Granes Estefan Rouze Vilanova 47 
14 9 Magda Vaqué Marc Domench Vilanova 48 
15 1 Diego Jimenez Elena Pascual Vilanova 48 
16 18 Manuel Gomez Pedro Cabeza Vilanova 62 
17 3 Susana Jimenez Sergi Lleida Vilanova 66 
18 93 Llibert Vinyals Eva Alonso Vilanova 73 
19 27 Lurdes Rius Angela Vàzquez Vilanova 83 
20 119 Antoni Garcia Dolors Carrasco Barcelona 91 
21 53 Merce Solé Luis Martinez Roda de Bara 98 
22 81 Alicia Pérez C.Canocaballero Vilanova 99 
23 85 Antonia Lorente Angels Lorente Vilanova 101 
24 116 Marc Pigrau Marina Vidal Vilanova 108 
25 74 Eduard Banajan Maria Diaz Vilanova 110 
26 121 Anna Rosa Ruiz Enric Garriga Vilanova 110 
27 60 Albert Sanchez Montse Laporta Barcelona 124 
28 117 Pere Aguiló Sonia Serrano Vilanova 128 
29 25 Oriol Ibañez Marti Jasanada Vilanova 137 
30 34 Maria Artigas Carles Artigas Vilanova 188 
31 42 Eloi Moncada Marta Bonilla Vilanova 221 
32 104 Jordi Casas Francesc Casas Premsa desq. 
33 113 Albert Subirats Xavier Perez Vilanova desq. 
34 89 Francesc Ferret Teresa Romero Vilanova desq. 
35 49 Lali Poch Bernat Salvador Vilanova desq. 
36 62 Pere Ivern GertrudFontanet Vilanova desq. 
37 71 Ramon Mitjans Juli Curiá GER desq. 
38 70 Lurdes Escrigas Jaume Escrigas Vilanova desq. 
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4^iltttARXA
lroH$mActo

PHTffiISCNIFCIó
ftlas Roqrer. mas Tryet. nüsrüanln del HueS
. tnss üe l'¡4¡" . Hürt del Hitiote§. rtas Boryer

Després de molts anys de
no participar a ia Marxa. pergue
hi col.laborava fent de control o
fent altres teines de preparació.
aquest any em vaíg deslligar
daquestes tasques, que són mol-
tes. ivii{l decidir parthipar-hi" tent
equip amb la Marcel.lina, no tal-
taria més.

Amb ganes de fer un bon pa-
pen ja ens teniu a la sortida -

cámping de Mas Roquer o
Vilanova Park com vulgueu dir-
li-" preparats, esperant que ens
donin lt¡ora exacta de sortida. C+

rnence{n amb }'itinerari i e{ relloi-
ge a la v¡sta. vorelant el cám-
ping i seguint el carní que porta
al camp de golf, peró que dei-
xem just quan trobem el Mas Ri-
cart i. tot liegint els papers. arri-
bern al primer control... perfecte.

No descriuré tota la ldarxa,
seria r¡n pal, peró si que us dtré
que [a vaig trobar molt divertida.
r€¡ent molts participants parats.
dubtant del camí a seguir. si és
a I'esquena o a la dreta. uns af-
tres que desfan el camí. moñrenls
de confusió, buscant senyafs. lle-

gint una altra vegada que és per
aquí. no. per allá, conüols arna-
gats" que es d¡uen de pas... amb
tot aixó, ens trobern al ltoc d'es-
mor¿ar. moments de descans i

relax"

Després. en iniciar Ia sego-
na part. ia més oomplicada a cau-
sa dels seus embolicats sende-
rols pujadors i perdedors. várem
gauldir d'uns lfoe qte pera molts
vilanovins eren inédits i poc visr-
tats, com són el rnas Tapet. on
es va esrnoÍza( e[ conal d'en
Roc. el mas de I'Ariís, el mas

t"b¡re o»rerts a¡aas * br§. ra slr& 3 d ,r,g,qa. 4r L Cw €: :a'rei'üe 6 #,fLJ¿ §fñ F C¿ss

tá ltut¿ r** a ia daÉ et cayv, * t tas §.a¡ F* E ías G ?*= a?a.? ' €!.a;ffi.,::- ,¡qw.á #yPjj á Felr I C#
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Torrat ¡ les bessones, ¡ altrcs rr*
sSes, rfplbs defles abarffi-

La Marxa AurfiratÉe pera la
ll Copa Cablana de llan«esT¿c-
niques Regdae- va contint¡ar
pels cor¡toms daques,ts ¡ndreE,
que probaUernent no havien e§-
tat mai tan transitats, i ds eguíps,
qjs molts d'e[s, quan surten, rio'
més wlen passar-s'ho bé, al fF
nal, li trobsr el gust, ¡ compre'
ves gue els sap greu qus els se-
gueixi un ahrc equip, o els rreus
nen imc, miran[-se el reá@e per
no perdre temps, iquan acaben
la proua" s'afanyen a mirar i a
comptarels punts que han fet.

Resumint, queb llarxa, des
del meu punt de vista, va ser un
éxit- H¡ m harrcr una partkipa-
ciótotal & 124 equips.lJorganit-
zacit, nrclt be, encara qrc a§uns
partk¡pants es \ran que{xar per-
qué faltavan mart¡r6, perü no
s'ha d'oblidar qug és una Marxa
per DESGRIPCIO.

Fd¡cito bts eb organimrs,
finsah¿t3aédidii.

tranelVldal

Wol é ñ a b tuI4,§ @18 d pt * & i,&a fuj Ahdca turlEs

E& ¿rliÉ frmsü, ñftol dstw. Fñ 8,,HtutgÉ

42a MARXA - CLASSTFTCAC|Ó SOCTAL

.ORDRE DORSAL NOM 1

EugeniaCcÉhdo
Rmer Muela
Pere Corominas
Maria Planas
ManelV¡dal
GregoriOarba¡al
Jmn ilAartí
ilarcdi Fener
RamonM. Huguet
MandMontoliu
Joafl Siv¡ll
Pula Sahs
Joan Raventos
Eduard Montane
Neus Cuadras

NOM 2

Crisioúol Fabre
Jooep Planas
Assumpta Ba¡g
Bosa Alpuente
MarelinaSimofl
Maft8 r¡hntoliu
Nosn¡ ltlartí
irarga.FaEma
Pruvi Reeasens
C[gasans j :
Antoni Fenna
Benjanün kña
Queli Virryals
Lurdes Pascual
LidiaBarceld

ENTITAT PUNTS

Talaia 11

Tahia 15
Tahia 15
Tahia 15'.
Tahb 17
Tala¡á 18
Tah¡a , 18

¡ Talaia 20
Tahh 20
Tahkr
Tahie
Talaiar
Tahia
Tala¡¿l

Tah¡€l

68
266
310
4X
547
644
7Xi
858
956
108/
11 y
12 72
f3 33
14 18

2.
2.
a
73
á
2615
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16
17
18
19
20
21
n
n
24
25
fr
ZT
28
N
30
31

e
trI
u
35
35
s7
38s
40
4l
42
¿+3

4
45
46
47
48
¿lfl

50
51
tr
53
*
55

107s
I
24
108
fl8
56
41
¿[5

19
114
35
115
*.
124
1
á6
128
15
tz7
110
87
s6
1%
101
1B
61
78
I
u
83
111

75
s7
g7

50
§
31
43
90

kre fumandez
Josep Bertran
Jr.lditCatalá
lráarga.Carbonelt
Arturo Montaner
Eki Focf¡
Andreu Fener
Magda Noes
RaquelF€uerola
Noemi Pral
Xaüer Galbteo
Montse Pascual
Blai Foctl
Pere Fener
Josep Banera
An¡oni Mateo,s
Ilornenec'Iiullas
Bosa Grltell
ElisendaBuli
AntioniSaggna
Ricard Sabate
Frances Montané
FrancescBenítez
M.José Escr¡er
Jaume Esteban
Orio¡Vénbsa
Josep M.Casas
XaüerMartorell
kanc Alcaraz
Rar¡on Canyelles
Con@p. Reixacft
Martra Maya
Jordi Burcet
Dolors Martoo
AladiaArrufat
Montse Huguet
Francesc Brull
Ramon Also
Eva Planas
Maria Rodriguez

Agusti Focft
Josep M.Aguilar
CarleGarciapons
kquitoLópez
Montse Sendra
lsftlre Focft
Anna De la Rosa
Angels Vinyals
David Ferrer
Agrustí S€úlla
Marta Plar¡as
Montse Forcar
JordiMínela
Cristina Forgas
Anna M.Escrigas
Maria G.Fuentes
ArcadiFeiuan
MaiteGrifell
Ester Calahono
irarta Sagarra
Miguel Sancñez
Mmts€ Fenet
Anna Benítez
JordiMonroy
RamonCiurana
Pilar Masdenl
Paco Gisbert
Toni Senso
MiquelRosso
EdrJard Palácio§
kte Arfigas
Faco Moya
Gemma Buret
SrcanaAguiló
Canr¡en P¡neda
Susana Bnavo
Gades Gonzalez
Eblors Éaneras
SergiCoüomina
Arturo Senano

Talaia
Tahia
Tahia
Tala¡a
Tahia
Talah
Tahia
Tahia
Talah
Talaia
Tahia
Talaia
Tahia
Talaia
Tala¡¿r

Tah¡a
Tda¡ri
Tahia
Tahia
Tala¡er

Tah¡a
Ta*ñi¿r

Talah
Tabftt
Tafa¡a
Tda¡fr
Taláia
Talaia
Talaia
Tahh
Tahia
Talah
TalaE
Talah
Talaia
Tahkl
Talaia
Talaia
Talah
Tala¡r¡

27
27
28
28
n
n
31
33
34
36s
36
38
38
¡t0
45
¿t5

&
57
57
58
59
60
60
63
§!
67
100
104
106
108
118
1N
18
131

137
1S)
1¿lí!

20s
desq-

42a ilARxA - CLAS§|FICACIó EHnTATI} FEDERADES
\.

OBDRE DORSAL NOMl
Teresa Riera
Nuri Cirki
Josep M. Feixo
AnnaMontdiu
Estersanclement
Jordi Carull
Joan M.\fw§
RamonCobme
Hicard GarcÍa
Joaquin Arcos

NOM 2

Fermi Marco
Sant¡Ueonañ Et US
BernatÉixo l, AAMSCC
MarcBeiramend BI-AUS n
Nuria FadiHa Forn€nt 25
DanielCarut UEC Sants 27
Marta Rc6. CEC tl
Nuria Roe ' G.M.S.Saümi 28
TcñiFener Foment 28
NuiSardemenb Fonerü 23

PUNTS

1t
18
t9

ENTIIAT

119
2
3
4
5
6
7
I
I
10

@
7g
1@,
¿m

91
76
v.
120
30

lrEC Sants
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11
12
13
14
t5
16
17
18
19
n
21
n
*
24
I
8
n
I
a
3X)

3l
p.

t)
1g7
52
12
21
138
N
125
94
1(E
13P.

112
r33
1N'
s9
T7
51
17
1g)
1@
I
86

SebasthGimeno
CarB Ferrer
JordiCarull
GenerAymamí
Marcos López
Uu¡sDomingo
Ahrao Adradm
AntonbOgaya
Merce Garcia
DavidAlcx.Ériene
Oriol Abal¿'
Ramon Rigol
AntoniQlÉ
Nurb Pablos
Mafta \rbnto§
Eduadiror*iela
Jordi Sucanat
Jordi López
Migr¡slCinca
Albert ArÉ
Marta Alcalá
GbriaTeixidor

ElisaTomas UEC Sants
AlbertCarbonell Fdnent
OridMilá Foment
ttaiYrng Fornent
Antonia Ribó UEC SanE
Arndeulngfes UEC San§
RogertloÍringo Fomed
Feman Borras BLAUS

Ekena Ogaya UEC Sants 3l
Jtdit P'r,rxá§ Clt& Fardirryes 31
Amau Baleques UEC Sants

MahlMenclez G.M.S.Sadumi 58

97
41
41

a
42
52
54
ll
58

cEc
cEc
UEC Sants
BuffiaBadalona 90
cEc

M.PÍhr Nieves UEC Sants
Teresa Gonálsz CEC
UubMayoral B[.At S
Marta Sainz BI.AUS
Julíá Camacfio CEC

MariaBonet
Joan Lacorna
Joan Miró
Enrb Lobeta
Silvia Costa

61
65
st
90
1ü2
r06
107
118
desq.
desq.

1

2
3
4

ORDBE DORSAL NOM I

55
613
7S
8&1
9l?,:

Rafael Jorba
CartcTonecilla
Joan ñlasip
hco Escribano
Mañna Martínez
Alex Garci4o*s
Júlia Masip
MartaCatalan
MireiaVentosa
ilonBe Massip
OaraDdmau
AntonbHuiz
Marta Granes
iragdaVaqt¡e
DiegoJ¡menez

NOM 2

Fere Pú(¡

Manr¡dGsnez'i Fed¡oCabeza

65
5S
2
88

10
11

12
13
14
t5
16
17
18

57
131
136
100
I
1

18
3
s)

19 27
n 119
2t 53
2. 81

2B85
24 116
%74
fr 121
z7 60
nfi7

Susana J¡menez
Uibert Vinyals
Lurdes Ri¡¡s
Anton¡ Garcia
llerce Solé
Ali,cia Pérez
Antonia Lorenle
Marc P(¡rau
EdmnlBanaian
Anna Rosa Ruiz
Albert Sanchez'
FareAgu¡6

Angelavázq¡ez !filarpva 8lÍ¡

tlobrs Carrasco Ealceh¡a 91

Lub ttlart¡nez t' RodadeBara$
C.Canocaballero 

' Vilanova 99

42a ilARXA-CLASSIFICACIÓ NO ADSCRTTS

MercedsMarrase Vilanora 21
Fol Masip UNIO B
NuriaValls UNIO n
SóniaGiurana Vilanora 30
l,leus Caba
Laia Escribano
NúriaMartorefi
Albns OrteSa

SergiLleida
Eva Alonso

Angels Lorente
MarinaVkfal
Marh Diaz : '

Enric Ganiga '

Arnau Hafeq¡es. UNIO ¿ts

JGep Dakre, Vilanora ¿(5

Ma€arasqfla Vtlano¡a 46
Est€úan Ro.¡ze Mlanoa {l
i¡larc Domencñ V¡lanüra I
Eleda Paso¡al

ttlontse Laporta Barcelona 124
SoniaSenano Vtanova 18

ENTITAT PUNTS

Vilanova 17

V[arnva 31

uNro «!
Mlánova 3Í¡
Vilanova U

Vlhnova 8..
V¡larloüa 6A
V¡lanom 66
Wanova , its

Vihnotla 101

Vilanova lm
Vihnova 110
Mlanova ,10
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srruAoÓ r comPostcÚ DELS coNTRoLs

6atd Sü¡e¿tó Confomm¡

§ort¡da Canplng\titanoaPaft(llasHoqre4 Sahr&Buti,M.CarrreBarosló
A Cor¡alüen Roc Óscarforgs, ReParrir,JosspM.Aboisara Forgas
Fas 1 Conidvoratancaa¡nopista linaMrya
B irasT# RansrLóp€2,\ferpGaúomtl,RmBawrñeJo§op

Tomaa fuüi Sáncñez, E. hrera,T. Dr¡ran, lla¡rd
[¡lonbliu, @düa Abet ¡ G€ñrna Capd€f

Pas2 Canrí t ell del rnas de tArtis i/ian€a Pámies
C MLdassaemorrarla(camnakruel[ Jordi f/la$ ¡ XavíerCapdEt
Fas3 CasuPxh¡el JordiForgas¡Sónh0a[a
D Go$etbmbPath¡eü JGepEhq Roeercribü, Rarlrcnl¡lartí¡ReronForgas
E trlas de fArtfs JepVirhl, Feüi Pr¡raz iJo€op Madn Sárdrez
O Pffiñg[¡€raborda Josep lrestes i Jeefir¡a P¡ooret
Fas¡[ Berracairi[d€s Anton¡Oldo¡& .

F Gaf€ftatlasTorrat AnüEülffi,.MAbAragone,JoanGu¡novarti
Agrr¿sCd.*ón

G tiaoTolrd Lfi¡fs Daniu, )bvier Salleras, Jesúrs Sarilacana
i FlerbertSagena

Arñe Cüryang Uhnora Fark (iras Roqtrer) Salvarfor Butí, M. Canre Barcaló i Tmi CM
gq¡ir ssñegel dobrir ms¡e: Hanca furgm, Jep Garbonel, Tmi Caste]ló i Terasa Sakil
Eqdp esaorür& Jani Feíer, Joan llañé i PihrBerúan ;
Eq¡i, irúoíniliq Barnm Casas ¡ tlali Salwdé
S*rEma rnegnfuner Marpl ilassana ¡Jossp Bbries 

*, .

llirrad: [I¡b l]atu i ]leribert Sqiana
Dess}t$fiwat:BancaForgas :. i.

Hapa: oorpcx¡¡r*l roarx€s añteriors i camlnades
Beparünrent @ntso[§: Jani Fener
Hcarfl;l/Eeng CaÉonefi i Jani Feoer
Trúus:TqiCastefló
ll#ialdrss:PilarBerfan

§r*mnt*ffirfEnilfabExo¡rsblúsesdeCAI¡r¡laCs*ECalaüárFt¡lar¡as./lí¡u¡r¡errde\rlarn e
¡ h Gürú, Ganffi de CU¡rya(DfecdóGenerd{blEspor$, Diradéehrcelue lah,A(Dffiüfra,
HO L[tffiS Sort, CUr¡tiBVfamua Psrlq{ilTEHFtmT CIáÉt Cffi Árlhá, POI(E §erulb ffirme¡Eq Lorpñ,
lñelooi [ryrg¡0a Rerrcn Faloó

B
«)
31

3a
*¡
34
35
36
37
38

25
a
Q,
104
fi3
80
¿tg

e.
71

m

&bl lbañez
Maria Artigas
Eloilvlorrcada
Jord¡ Casas
Albert Sutúats
Frarrcesc Fenet
Lal¡ Focfi
Pere lr¡em
Rarnon Milians
Lur&s Escrigas

t¡tarti Jasanada
Carls Artigas
MartaBonilla
Francesc Casas
Xavier Fer6z
TerxaRmrero
BematSalvador
GerfudFontanet
Juli Cuñá
Jaunre EscrigBs

Mlanwa 137
Mlanova !88
Mlarpva 21
Premsa desq.
V¡lanota desq"
Vdanova desq.
\ñlar¡wa desq-
V¡lanorra desq.
GER desq.
Vahnotra desq.

crÁssrFrcAoÓ pER cLUBsi (3 urLLoRs Eoutps)
Gla¡¡Iñcacié Club

UEC de Sanr
Forner¡t E¡rcunsl¡nista
cEc

Pums

75
96
153

1

2
3
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