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44a Marxa de Regularitat
Grup Excursiontsta do Campdwánol (RegiéVf
Tels. 972 730 83r - 630 463 g5l

2a Marxa Combinada
Centre Excursionista de Catalunya @arcelonbs)
Tel.933152311 secretaria@cec-eentre.org

45a Marxa d'Orientació per Descripció
Agrupació Excursionista Talaia (Regió II!
Tel.938931257 aetalaia@support.org

55a Marxa de Regularitat
Club Excursionista dé Ripoll (RegióVI)
Tels. 972 703 231 - 572 703 ll7

47a Marxa d'Orientacié
Unié Excursionista de Sant Joan de les Abadesses (Regié VI)
Tel.972 720 548

6a Marxa de Sants (Sistema Dufour)
IV CAMPIONAT DE CATALUNYA
Unió Excursionista C. de Sants (Barcelonbs)
TeI. 933 325 494 uecsants@retemail.es

40a Marxeta (Sistema Dufour)
Cent¡e Excursionista de Molins de Rei (Baix Llobregat)
TeI.930S87901 cemolins@retemail.es

26a Marxa de Regularitat de les Terres de Lleida
Centre Excursionista de Lleida (Regié III)
Tel.973 242 329 cel@lleida.net

40a Marxa d'Orientació "El Cuc"
Unié Excursiontsta C. de Cornellá de Llobregat (Baix Llobregat)
Tel. S33 779 452 ueccornella@terra.es
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La Copa Gatalana i el Campionat de Marxes Técniques Regulades estan
organitzades pel Comité Catalá de Marxes de la FEEC.

Tant la Copa Catalana com el Campionat de Catalunya són competicions
per equips de dues persones, no necessáriament de la mateixa Entitat.

Podran participar en ambdues competicions tots els socis d'entitats amb
llicéncia federativa expedida per la FEEC i d'altres federacions de muntanya
adherides a la UIAA, de l'any en curs, iels menors de 17 anys membres
de una secció d'iniciació adherida al Moviment Azimut.També podran
participar marxadors amb tarja temporal, peró, no puntuaran per la Copa.

Material obligatori. Els participants hauran de dur motxilla. En cas de no
dur-la, la penalització será a criteri de l'organització (control de pas).

La velocitat de la prova és regulada a criteri de l'Entitat i també l'ordre de
pas dels controls.

Tota prova estará sotmesa a la reglamentació vigent d'aquesta competició,
i el reglament particular de cada marxa estará aprovat pel Comité Catalá
de Marxes de la FEEC, que posará a disposició dels maxadors un llibre
de reclamacions a l'arribada de cada prova, únic válid.

El Campionat de Catalunya es celebrará a una sola prova, que podrá
coincidir amb una prova de la Copa Catalana.

Será guanyador del Campionat el primer equip classificat, ambdós components
amb llicéncia FEEC, aquest mateix criteri será aplicat per al segon i tercer
classificat.

La millor Entitat classificada (compten els 6 millors maxadors classificats
de la prova) será proclamada Campiona de Catalunya.
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Class. Punts
9a
10a
11a
12a

7
6
5
4

Cass. Punts
13a
14a
15a

ieoüents

3
2
1

1

Cass. Punts
5a
6a
7a
8a

11

10
I
8

La Copa Catalana 2003 constará de 9 proves.

Per a la classificació general final comptaran les 6 proves amb millor
puntuac¡ó.

I Cas d'empat al final entre marxadors i/o entitats (comptant els 6 millors
resultats) es tindrá en compte el 7é millor resultat.

6lasslflcaclons
A. INDIVIDUAL

I ctass"l Punts-l lctass.l Punts-l lctass.T Punts-l lEa#t-Punts-l I cl'dss.l Puntsl

ff] BHHHBIHI
Tot equip softit i no classificat tindrá 0,5 punts

B. ENTITATS
Puntuaran els 6 millors maxadors classificats (segons la penalització de la prova)

+1 punt per cada marxador classificat ¡ +0,25 punts per cada marxador desclassificat

C. TROFEU AZIMUT

r Classificació que prem¡ará la participació dels menors de 17 anys.

r Finalitzada la Copa es fará el lliurament de premis.

r El Comité després de cada prova fará pública les classificacions.

R esum del Reglament de la Copa Catalana iCampionat de Catalunya de
Maxes Técniques Regulades 2003 (Aprovat en Junta FEEC el I de gener de 2003) 

,X&fVersió íntegra publicada a www.feec.org

Class. Punts
'la

2a
3a
4a

25
20
16
13
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Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalu nya
(Federació Catalana d'Alpinisme i Escalada)

Rambla, 41, 1r. 08002 Barcelona
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REGLAMENT

ORGANITZAC¡ó
L'AGRUPACIÓ EXCURSTONISTA TALAIA organitza la XLV Maxa dlOrientació per Descripció.
La Marxa és puntuable per a la V COPA CATALANA DE MARXES TECNIQUES REGULADES.
Els maxadors que participin a la Copa Catalana de Maxes Técniques Regulades es regiran
també pels seus reglaments.

INSCRIPCIONS
Podran participar a la Marxa tots els excursionistes amb llicéncia federativa a partir dels 14
anys d'edat; si bé en companyia d'un adult hi podran participar amb una edat inferior. Els
equips que pertanyin a una entitat ho podran fer constar. Les inscripcions dels equips, formats
per dues persones, podran fer- se a I'A.E.TALAIA, carrer Comerq, núm. 4, del 3 de marg al
14 de marg, cada dia de vuit a deu del vespre. El sorteig per establ¡r I'ordre de sortida dels
equips tindrá lloc a l'A.E.TALAIA el dia 15 de marg del 2003, a les vuit del vespre, i será
públic.

També podran participar a la marxa técnica regulada de la Copa Catalana, els posseidors
de la llicéncia temporal de la FEEC (de l'any en curs), o amb llicéncia d'altres federacions
de muntanya autonómiques o integrades a la UIAA o en el seu efecte amb l'asseguranga
que per aquesta activitat expedeixi l'entitat organitzadora, de cada prova, els seus titulars
no seran considerats en la puntuació de la Copa Catalana.

A continuació de la sortida del darrer equip participant a la V Copa Catalana de Maxes
Técniques Regulades i després d'un període de temps adequat, es donará sortida a tots els
equips que no participin en aquesta, als quals no s'exigirá la Llicéncia Federativa, encara
que és aconsellable que la posseeixin. Aquests equips tindran una classificació própia.
Excepte el que fa referéncia a la llicéncia, será válid el reglament anterior. El drets d'inscripció
per als equips de la Copa Catalana i socis de I'A.E.Talaia será de 9 Euros, ¡ 12 Euros pels
altres.

lJorganització oferirá I'esmozar a tots els maxadors.

SORTIDA
La sortida será a la plaga del Maset dels Cosins. El primer equip sortirá a les 8 del matí. Si
algun equip es presenta amb retard respecte a I'hora que se li havia assignat, se li donará
I'ordre de sort¡da que determini I'organització.

EOUIPS
Tots els maxadors hauran de dur motxilla i el distintiu d'identificació que els correspongui,
sempre en lloc visible. Un cop formalitzada la inscripció només es podrá canviar un component
de I'equip abans de la sortida, si préviament es comunica a l'organització i aquesta accepta
el canvi.
Cada entitat excursionista federada part¡cipant podrá nomenar un delegat, el qual será l'única
persona facultada per comunicar-se amb I'organització.

DOCUMENTACIó
El dia 15 de marg, després del sodeig es lliurará als delegats de cada entitat la documentació
i els distintius d'identificació corresponents als seus equips. Aquest material també es podrá
recollir abans de donar la sortida el dia de la Manxa.
La documentació lliurada consistirá en :

1. Tots els fulls descriptius de I'itinerari.
2. El full de ruta on els controls puguin anotar-hi el temps de pas.
3. Un mapa de la zona.
4. El reglament de la Maxa i el Feglament de la COPA CATALANA
5. Dorsals d'identif icació.
6- Taula de transformació horária.
7. Relat complementari, histórico-geográfic, de la zona i I'itinerari seguit.

(Es lliurará a l'arribada).



PARADES
Les parades i el temps de descans vindran assenyalades 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 per marcar els horaris. En cap cas es concediran neutralitzacions
extraordináries de caracter particular. Si cal, per el bon desenvolupament de la Manxa, l'Entitat
organitzadora es reserva el dret d'alterar les ja previstes.

CONTROLS
A més del de sortida i del d'arribada, hi haurá uns controls per anotar I'hora de pas dels
equips. N'hi haurá uns altres, anomenats de pas, dels quals no es donará cap referéncia.
Hom considera que aquests controls de pas no representen cap pérdua de temps per als
maxadors, i per tan no hi haurá cap minut de neutralització. 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 siguin presents els dos components que formen I'equip. No es marcará el full
de ruta si ja hi consta el pas per un control posterior. Els controls s'aniran tancant a mesura
que l'equip escombra de I'organització hi arribi.

PENALITZACIONS
Cada mig minut d'avangament o de retard entre l'horari efectuat per I'equip i l'horari oficial
es penalitzará amb un punt. L'omissió d'un control de pas será penalitzada amb deu punts.
En el cas que algun marxador no poni motxilla, l'equip penalitzará amb 10 punts.

DESQUALIFICACIONS
Será motiu suficient de desqualificació :

1. Efectuar anolacions o esmenes en el full de ruta.
2. Alterar la composició de l'equip durant la Mana.
3. No passar per un control.
4. No passar els controls segons I'ordre establert.
5. Realitzar el recorregut de la Marxa, total o parcial, abans de la sortida oficial

de I'equip.
6. Canviar de lloc o amagar les marques posades per I'organització.
7. Portar objectes sorollosos que puguin molestar els altres partic¡pants.
8. Demostrar conducta incívica i produir danys a terceres persones, objectes o

entorn.
9. Endarrerir-se més de trenta minuts en relació amb l'horari oficial en qualsevol

dels controls.

cLASS|FTCACTÓ
La classificació s'establirá pel tota¡ de punts comptabilitzats a cada equip, de menor a major.
En cas d'empat obtindrá una millor classificació:

1. Lequip amb major nombre de controls realitzats amb el temps exacte.
2. l-equip que tingui més aproximacions de mig minut.

JURAT DE SORTIDA IARRIBADA
Aquest Jurat será convocat, en cas necessar¡, abans de sortir el primer equ¡p partic¡pant o
al finalitzar la Maxa.
Estará compost per
-Dos membres del Comité Catalá de Maxes.
-Dos membres de I'Entitat organitzadora.
-Un membres d'un equip participant, anomenat per sorteig.
-Un representant de I'Entitat excursionista federada forana amb més equips inscrits.

Aquest Jurat podrá decidir sobre qualsevol contratemps que pugui esdevenir a la sortida o
bé a I'arribada i, davant la possibilitat de suspendre la Maxa, convocará obligatóriament una
reunió de delegats de les entitats excurs¡onistes federades participants, ja sigui per decisió
del propi Jurat o bé a petició de I'entitat organitzadora.



JURAT CLASSIFICADOR
El compondran dos membres del Comité Catalá de Marxes de la FEEC, tres membres de
I'entitat organitzadora i el delegat de cadascuna de les entitats excursionistes federades
participants que hi vulguin assistir. Aquest Jurat es reunirá un cop hagi entrat el darrer equip
part¡cipant a la Marxa i s'hagin recollits els fulls de tots els controls. S'encarregará de revisar
la classificació provisional lliurada pel control d'arribada i l'equip de classificació, i un cop
verificada, fent les modificacions que calguin, fará pública la classificació provisional. l- entitat
organitzadora trametrá a cada entitat excursionista federada participant una cóp¡a de la
classificació provisional ipuntuació dels seus equips. Durant un període de 15 dies hi haurá
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 Maxes
FEEC o el del representant per ell designat es considerará determinant. A l'arribada hi haurá
un llibre de reclamacions a disposició de tots els equips.

HORARI OFICIAL
Es fará públic un cop hag¡ arribat I'equip escombra. Havent-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 excursionistes federades participants el dia del repartiment.

T}ISPOSICIONS FINALS
El mal temps no será obstacle per a la celebració de la Maxa; no obstant aixó, podrá ésser
alterada per I'organiEació isuspesa si així ho aco¡den eb dehgats de les enütab excursionistes
federades participants convocats pel Jurat de Soriida. Tots els pañicipants a la Maxa hauran
de tenir una asseguranga dels riscos d'accident ide les responsabilitats económiques iciüls
pels danys causats a terceres persones no esportives. En cas de no ten¡r-la, IA.E.TALAIA
no es fa responsable de cap dels riscos indicats anteriorment. Qualsevol cas no prevíst en
aquest reglament será resolt, segons pertoqui, pel jurat de sortida, el jurat classificador, el
Comité Catalá de Maxes de la FEEC o la mateixa entitat organitzadora.

La participació a la Maxa comporta l'acceptació de present reglament.

Aquest reglament ha estat aprovat pel Comité de Marxes de la FEEC el dia27 de gener del
2003.

Federac¡ó d'Entitats
Ercursion¡stes de Cataluoya
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PLANOL DE LA XLV MARXA
D'ORIENTACIO

,

PER DESCRIPCIO

V Copa Catalana de Marxes

Técniques Regulades

Comarca de I'Alt Penedés 16 de marg del 2003
Organitzada per I'AGRUPACIÓ EXCURSIONISTATALAIA - Vilanova i Ia Geltrú

Paisatge de Castellví de la Marca.
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.-A. E.TALAIA

xLV MARXA D,oRIENTACIó pen DESCRrpcró
V Copa Catalana de Marxes Técniques Regulades

Comarca de ltAlt Penedés 16 de marg del2003

DESCRIPCIÓ OP L'ITINERARI
DEL CONTROL DE SORTIDA A L'ARRIBADA

Notes:

1) Els senyals de confirmació de l'itinerari són unes cintes de colors verd i vermell.

2) Cal tenir en compte les mitjanes horáries, difetents de control a control, i el temps de descans,
tot indicat alfinal del fulls de descripció.

LaiMarxa s'inicia en una placeta del nucli del Maset dels Cosins del municipi de Castellví de

IaMarca, davant el local de la Societat Cuitural.

Per un car:'er asfaltat anem de cara a urLa propera església, la deixem a la dreta i seguim
endavant Per una c treteÍa. Rebutgem un camí ala dreta que va entre conreus. Mentre seguim
La carcetera podem gaudir de l'espléndida vista de les restes d'un enlairat castell a l'esquerra i
,lgor caseriu, i aIa dreta d'una petita ermita i altres nuclis de cases.

Arribem erl una cruilla; deixem La carretera corr,arcal per contirava\ cap ^la dreta, per un
camíample enquitranati entre conreus de vinya. Deixem una branca de camítzmbé enquitranat
aLa dreta. Anem en direcció notd-est de cara a un nucli de cases. Hi passem per entremig. A
I'esquerra tenim CaLa Marina.

Sense deixar el camí enquitranat anem seguint pel costat de les cases d'aquest nucli; efl url
revolt el deixem i, seguint de dret, prenem un antic camí tot passant pel costat dels murs d'una
casa que ens queda a l'esquetra. ALa dreta tenim vinya i un canyisser. El cami faun revolt a la
dreta, al costat d'un rasot, i nosaltres seguirem cap a l'esquerra per un anttc camí.

Deixem a l'esquer Íavntrencall de camíherbós i confús; el nostre es fa una mica ascendent
i transcorre efltre conreus de vinya. En uns conreus de l'esquerra veiem una anaga cabana de

pedra seca; més cap enllá, i també a l'esquerra, albirem un espléndid caseriu rodejat de divers
tipus de vegetació i molt a prop seu una petita ermita. Abans d'aritbar en aquest conjunt
d'edificis, deixem un ample camí que ens arriba perla dreta i que va a ufles vinyes properes.



Desemboquem en urra carretera comarcal, que seguim cap aIa dreta, i que passa per sobre

un torrent. Continuem de cara al caseriu esmentat i passem per davantl'entada principal, on
llegim Can Morgades del Grau. ALa dreta, en un nivell més elevat, tenim araben a prop Lapettta

ermita; tres xiprers li fan companyia. A l'esquetra veiem unes escaletes que -van cap ala frnca; a

la dreta deixem una branca de camí asfaJtat.

Poc abans d'arc1bar aunttam senyahtzat amb el km 5, girem a l'esquerra, i seguint un arnple

cami de terra fem cap a f inici d'una esplanada, on hi ha una font i un abeurador.

Recuperem el camí, que fa vttmarc t revolt a I'esquerra i és flanquejat de vegetació, i sortim
als darreres del caseriu. A l'esquerra veiem un grafl celler. El camí retomba per davantl'entrada
de la masoveria vella, on destaquen ufles finestretes romániques geminades, i travessa :ut\a eta,.

Anem seguint pel costat d'aquestes edificacions. Per Ia dreta ens arriba un camí. Passem arapels
datreres de la casa principal i després pel davant les dependéncies de la masoveria nova, que

tenim ala dreta.

Continuem vorejant l'edifici principal. Davant tenim un gran xiprer i una palmera. Arribem
al davant d'una porta secundária del gtan caseriu i d'un camí cimentat, que seguim cap 

^la 
dreta;

davallem una mica i als pocs metres després d'un tevolt, deixem eL camí cimentat i continuem
per una drecera de sól herbós, que va a sortir de seguida a vna carretera,la mateixa que havíem

deixat, i que ara agafem cap a Ia dreta, tornant atxí a creüat el torrent. Passat aquest, girem
immediatament ala dreta per un cami pista.

Poc més endavant ens queda a l'esquerra vfl finca anomenada Ca les Annes. Passat el seu

tarLcat, el nostte camí, ample, continua entre conreus de vinya. DisUngm molt a prop una altra

masia. Tarnbé podem veure ara a la dreta el conjunt del gran caseriu que acabem de deixar.

Seguint un camí de graveta anem en direcció ala masia propera; deixem ala dreta un vell camí,

al costat d'uns camps. Ardbem davant La masia esmentada on hi ha una esplanada.

Deixem la masia aIa dreta i continuem endavant. Passem entre terrenys de conreu, els de

l'esquerra en url nivell inferior. Ala dreta, el conreu de vinya va alternant amb altres d'amedlers i
oliveres. El nostre camí, antic i molt herbós, un cop acabat un marge de pedra gira sobtadament

a90" cap a l'esquerra.

Rebutgem un trencall aladreta,que va a urres vinyes, i passem aÍ.artíparal'lels a un canyisser

que tenim a l'esquerra.El cami, ample, va tesseguint pel costat d'una vinya que tenim ala dreta.

A l'esquerra tenim urr rasot que es va allunyant.

L'ample cami fa un revolt marcat c p a" i'esquerra; nosaltres el deixem per g¡rar c p ala dreta

de cara al castell. Passem pel costat d'unes boniques atzavares i a ran d'una extensió de camps

recentmentatr sats que efls queden ala dreta.

Quan el camí fa :una corba cap a l'esquerra entremig de vinyes el deixem, tant aquest com
un altre de parzJ 'lel molt herbós i poc clar a l'esquerre, i continuem er,carats al castell, entremig
d'oliveres, a l'esquerra, i vinya ala dreta.



El camí descriu un revolt cap 
^ 

Ia dreta i continua entremig de conreus. Al costat d'una
primera olivera, a l'esquerra, travessem una petita rasa i voregem per la dreta un conreu de

vinya. Passem pel costat d'una soca rebrotada i immediatament per sota d'un parell d'oliveres
per at¿nyer rm marge elevat. Un cop a dalt girem ala dreta resseguint un altre coffeu de vinya
finm fer cap aun camí. Continuem resseguint la vinya perla dreta; el camíés forga ample i ben
tfagat.

Passem a prop d'una pallissa i d'un conjunt de cases al costat d'una petita pineda, que ens

queda ala dreta, i fem cap al davant de l'entrada principal d'una finca que dóna nom a aquest

nucli.

Passada la gran masia arrem baixant en direcció a una propera ermita. Des d'aquesta
esplanada podem gaudir de l'entorn: la petita ermita sota les ruines del castell i a mitja cinglera
l'enorme boca d'una cova molt coneguda d'aquests rodals.

Passada l'ermita, anem descendint. No gaire lluny veiem un carretera al'afttabanda de la
qual hi ha un altre nucli de cases. Més enlairat veiem també un conjunt d'edificis on destaca un
campaflat tománic.

Així que eI camí fa un revolt el deixem i saltem pel costat d'una vinya que seguim per Ia
dreta. A la dreta ens queda un marge elevat. Després de ressegurrlavinya baixem per un cami-
rasot que mena a un altre més planer al costat d'una tierz; no massa lluny ens queda el pont que
la travessa

D'esquena al pont, seguim per uns instants parz,l 'lels a la riera i la creuem tot seguit per
remuntar per l'altre vessant mitjanEant un senderó entremig de pins. Ara veiem el pont al

davant. A Ia dreta hi ha un marge de pedra.

El senderó es va enlurant per sobre Ia rieru. Abans d'arrlbar a la caretetz propera,
travessem un camí molt més ample i continuem ascendint sempre entremig de bosc de pins pet
un senderó ben fressat. Passem per alguns trams de rocallís. Entre l'espessa boscúria, ala dteta
i llunyá, podem distingir un petit cingle i una torre.

El sender es fa més pujador fins que va a sortir a vna ampla pista de muntanya, que seguim
cap a la dreta, planejant i ascendint. A l'esqu erca, enlairat i ja molt més a prop, tenim les restes

del castell ila gran boca de Ia cova esmentada, a mitja cinglera. Aquesta ampla pista va planejant
per l'obaga, entremig de frondosa vegetació. A lz dreta deixem una branca de cami que va cap

al fondo.

Si som observadors, veurem als marges del camí algunes fites que indiquen inicis de corriols
que porten a nombroses vies d'escalada. Anem seguint una bona estona per aquest camí, a
trams ascendent i d'altres més planer. Passem pei costat de blocs de pedra amb marques de

color blau i de paret de roquissar amb molts forats.

Pocs metres abans d'arclbat a vn m rcat revolt c p al'esquerra, deixarem finalment aquest

ample ca¡rti per encetar un visible viarany, pujador i rocós, a l'esquerra. El sender és forga
costerut i va serpentejant a" fntg vessant de la muntanya. Cal recordar als marxadors que el

distintiu de confirmació del rlostre itinerari són les cintes de colors verd i vermell.



En un tram on el senderó esdevé una mica més planer, trobem una bifurcació i agafem eL'

trencall dret. El sender es va fent gradualment més suau i obert fins que desemboca ertuflapista
molt ampla i pedregosa. Quan hi som, girem a l'esquerra, sempre ascendint. És un camí pista

apte per a uns bons vehicles tot terreny.

Poc més endavant, a la dreta, veurem :una clariana i un camí que se'n va per Ia carena. Al
capdamunt d'un tram bastant pujador se'ns obre una panot).mica espléndida de l'encimbellat
castell que hem vist durant tantl estona, del qual queden restes de la torre i d'una esglesiola

pre-romá:nica. Anem ascendint fins al castell mentre Ia panordmica s'ampJia per sobre.el pla
penedesenc, amb un multicolor mosaic de conreus i munió de nuclis habitats i caserius per
alguns dels quals acabem de passar en el nostre itinerari. El camí ens porta fins a ran mateix de

les rutnes castelleres.

(Des d'aques punt, si tenim la sort d'un dia cla4la panorámica és extraordinária. A part del

Penedés, d'on destaca el Montmell, la vista arriba a les serralades de l'Alt Urgell i Berguedá,

Montserrat, Montseny i el massís del Garaf. A prop de les ruihes del castell també hi tenim el

caminet que porta ala gran balma nafrrral sota el penya-segat que ja hem esmentat)

Desfem un tram del camí de pujada. El pedram que tenim a i'esquerra són restes de l'antiga
muralla del castell. En una clariana on hi ha un rétol que prohibeix l'escalada, surt un vianny
que condueix ala baima esmentada que hi ha ala cinglera, i poc més enllá, també a l'esquerra,

un senderó de PR baixa fortament per aquell vessant de muntanya; nosaltres hem rebutjat tant
l'un com l'altre i continuem avall per l'ample i pedregós camí. A la dreta deixem una petita
clariana. Continuem camí avalL.

En una altrz clar,iana de bosc, el camí que seguíem descriu un ampli revolt cap a la dreta;
en aquest punt el deixem i seguim el uencall esquerre, un ample cami cateÍ\er lleugerament
pujador. Tot just iniciat el camí,veiem en un pi senyals de pas barrat amb els colors groc i blanc

de PR (petit recorregut). Passem per una altra pettta clariana. Si girem la vista enrere tindrem
una magnífrcapanorimica de f indret que acabem de deixar.

Passada una alúa cLarianad'on ve un camí per la dreta, gairebéimmediatameflt i al mig d'un
revolt trobem un corriol a l'esquerra del camí, entre matolls i amb senyals de pintura blava.

Seguim doncs aquest corriol, flanquejat d'espessa vegetació i quantitat d'herbes aromátiques,

que transcorre en principi en direcció a llevant i després va decantzflt 
^ 

l'esquerra i enclotant-se

fins a resseguir durant una bona estona una fondalada frondosa i óbaga.

Ja més endavant, el sender es va eixamplant i obrint fins a sortir a un corlreu de vinya, que

resseguim per la dreta. A la pal-t oposada veiem altra vegada aquell petit nucli d'edificis on
destaca un campanar románi c. Flnlalrrat i cap a l'esquerra, el castell , ertca;ra.

AcabadaLavinyaque resseguíem, i al costat d'un arbre fruiter, girem a l'esquerr^totbaixant
a tara segona vinya, que voregem, aques ta per l'esquerra, i passem a ftec d'una pintoresca i gtan
atzayura en direcció a aquell nucli esmeritat.



Anem a sortir a un camí asfaltat davant d'un antic mur de pedra. Gitem ala dreta i arribem

a les escales d'entrada a un bell conjunt rominico-gótic i cementiri vell. Es l'anlgaparróquia del

terme que després es traslladá al nucli on hem iniciat la mzrxa.

Reculem i passem ata pel camí de pista de sota, que davalla. Anem allunyant-nos del nucli

de cases. Passem pel costat d'una ñnca que ens queda a l'esquerra i acabat el seu tancat ens

queda també a l'esquerra un gran dipdsit circular prefabricat. El nostre camí descriu un revolt

entre vinyes i va de c ra 
^ 

una espléndida masia que veiem a prop. Ens hi arribem.

Deixem aquesta gran masia a la dreta i continuem per camí descendent, entre vegetació

abundant i diversa. A llnstant deixem un trencall de camí baixador a la dreta que va a uns

terrenys i fem un ampli revolt a la dreta. Continuem per carú ample i baixador. A Ia dreta

deixern un trencall que porta ala masia. Continuem retombant. No gaire lluny veiem el nucli

de població que ja coneixem. Anem panl 'lels a una petita rasa que tenim ala dreta. A l'esquerra

tenim oüveres i ala dreta vinya.

Fem cap a una crurlla i girem en angle de 90" a l'esquerra, entremig d'oliveres. Poc mes

endavant, ala dreta, tenim bosc molt espés de pins i alzines. El camí és ample i planer.

Arribem 
^:una 

ampla pista i girem ala dreta, revoltant després entre oliveres i altres arbres

fruiters. Més endavant tenim vinya a l'esquern i a la dreta una a)üa masia. Ens queda un pou

a má esquerra i passada la masia uns alttes a la dreta. Continuem per l'ample camí, de cara a

migdia, i entremig de conreus d'arbres fruiters. Per la dreta ens ve un camí. Més endavant, en un

pal,aladreta,veiem marques de PR (groc i blanc).

Ens anem apropant avrLa altta ñnca. Quan hi som, i a ran del tancat, gtrem a l'esquerra) on

trobem diverses senydttzacions de PR. A la dreta veiem unaaltra edificació, i més lluny'á, el nucli

de població veina.

El camí de tel:a s'acabai esdevé un tram enquitranat. Passem pel costat d'una casa pintada

de blanc, a Ia dreta, amb un ueballat conreu de vinya emparrada, i després a rarL d'una frlera

de xiprers. A l'esquerra un camp de ceballots. Al costat d'aquest camp deixem un camí que

condueix a uns altres camps i nosaltres seguim un altre camí panl 'lel, per l'esquetra.

En finaliaar urls coffeus i un terreny d'horta, deixem un camí a Ia dreta i continuem per

ca;mí bastant pedregós i amb senyals de PR. Travessem una riera a gual -gatebé sempre amb

un petit carbal. d'aigua- i passem ala riba oposada, seguint un camí carreter., de primer moment

herbós i planer per esdevenir després un xic més pujador i pedregós. Ens ve un tram poblat de

canyissos a l'esquerra.

El camí es fa encara més costerut i es va allunyant de Ia itera. A Ia dreta tenim novament

vinya i cada cop més a prop el nucli de poblacií al davant. A l'esquerra deixem un escórrec

d'aigües que desguassa a Larierai passem pel costat dei recinte tar-cat d'una depuradora.



Anem vorcjantaquest t^ncattombant doncs a l'esquerra i seguim molt arambats pel cantell
d'uns camps que ens queden ala dteta-amb compte per flo malmetre'ls- i tenint a l'esquerra
.un pendent bastant acusat amb la rie:i:a al fons. Passem pel costat d'un dipósit i gairebé

immeüatament abandonem el camp per gyar a l'esquerra i buxar molt sobtadament per un
vtararty que en un instant ens porta a un indret ombrívol davant una font i una bassa.

Continuarem per Ia dretaseguint el corriolet un pél pujador; a l'esquerra hi veiem conreus i
ala paret de la dreta del camí una petita balma. Segueix a l'esquerra ufl curt tram de canyissos.

Elwannysurt poc després avfla carretera comarcal, davantel km 6, cattetera que travessem

per anar a paiar per uns graons fets de travesses de fusta i enfiar ja decididament en el nucli de

població que véiem fa estona. S'acaben les travesses i, després d'un petit parc, passem per un
passatge estret que va a sortir a vrt carrer de la població. Girem aLa dreta i anem a fer cap aJta
vegada, i ja doncs per. acaba4 alaplaceta on fa unes hores hem iniciat aquesta Marxa.

***********{<{<r<t<****************)k>k**********

Mitianes horáries:

De la Sortida al Control A :

Del Control A al Control B:

Del Control B al Control C:

Del Control C al Control D:
Del Control D al Control E:
Del Control E at Control F:

Del Control F al Control G:
Del Control G al control H:
Del Control H a l'Arribada:

5,00 km/h - 1,39 rn/seg
4,68km,/h= 1,30 m/seg
4,90 km/h - 1,36 m/seg
4,L0 km/h = 1,14 m/seg
4,32kn/h - 1,20 m/seg
3,56 km/h - 0,99 m/seg
4,64 k$/h - 1,29 m/seg
5,08 km/h - 1,41m/seg
4,50 km/h - 1,25 m/seg

Al Control A: 10 minuts de descans i per fotografiar
Al Control B: 30 minuts de descans per esmorz r
Al Control C: 5 minuts de neutralització per fotografrar
Al Control F: 15 minuts de descans i per f.otografiar
Al Control G: 10 minuts de descans per fotografrati 5 minuts més de neutrahtzació en el

següent caseriu sense control.

Altres dades a tenir en compte:

El marxador trobará atgu; per beure als Controls A,.B, C, F, en el caseriu neatralttzat i
en una font abans de l'arribada.

Segons el reglament, en cada control sense parada de descans es concedeix un minut
de neutralitzacií per matcar. els horaris. En la font esmentada hi hautá dos minuts per
beure uy .
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Presentació de la Marxa i descripció
del municipi de Castellví de la Marca

L'éxit de participació aconseguit l'any passat a
Ganaf -un total de l4l equips, tot i allunyat de
casa- ens va esperonar aprovar-ho d'organitzar altra
volta fora de la nostra demarcació, almenys en una
segona oportunitat. Som conscients que actualment no
és el mateix fer la Marxa a les rodalies de la nostra
ciutat que a certa distáncia de Vilanova. El mateix any
passat, dels 141 equips classificats, 86 parelles eren
talaiencs o vilanovins/geltrunencs, Eo que vol dir que
més d'un seixanta per cent eren nostrats. Enguany
pensem que podríem tenir una grata satisfacció si

obtenimresultats semblants a les darreres edicions. En
el cas que tot surti bé, tornaríem a intentar-ho el próxim
any ija tenim lloc on realitzar-ho.

La XIII Marxa Social d'Orientació per Descrip-
ció, l'any l97l,va tenir la sortida en el mateix lloc
d'avui, en el caseriu del Maset dels Cosins (antic
Maset del Noia), aleshores més conegut per can
Panxeta, masia que abans era una casa isolada i que
després fou envoltada per altres edificacions aixeca-
des perparents del fundador, és adir, els "masets dels
Cosins", que donaren nom a la caseria. Aixó és el que
diuen. El certés que el lloc es vaformaramitjan segle
XIX, quan els rabassers i parcers de la finca de cal
Noia hi construiren les seves llars.

L'any I97l la cursa comengava en la plaga de
l'Església, es desenvolupava vers les Cases Noves de
la Riera i d'allí s'anava al poble de Marmellarper can
Pascol, ambdós indrets fora de l'actual itinerari. En
aquella época les marxes no eren circulars, perb, tot i
així, es tenien recursos i enginy per sortir d'un lloc i
arribar en un altre, sistema d'actuar que hagué d'evo-
lucionar d'acord amb les noves formes de desplaEa-
ment dels concurrents.

El municipi de Castellví de la Marca está cons-
tituil per un conjunt de poblets i agrupaments de
masies com són: la Múnia (la capital), les Casetes,
les Cases Noves de cal Marques, el Coscó, cal
Margarit, les Cases Noves de la Riera, el Maset dels
Cosins, cal Morgades, els Albans i cal Xeret, el mas
de la Pansa, cal Farines i Ratera, les Conilleres,
Pedrés (oficialment Pedrers) i el Carrer Fondo. Se-
gons el Diari Oficial de la Generalitat de 1989,
també hi ha Rib4fort, barriada bessona de les Cases
Noves de la Riera, ambdues situades a frec de lariera
de Marmellar i penjades al cantell dels penya-segats
de la riba. La de més a llevant, Ribafort, pren el nom
d'una casa que havia estat fortificada, car tenia torre,
fossat i muralla.

La població de Castellví de la Marca era de
1.450 habitants l' any 1 996 i de 1445 e12000, és a dir,
d'estabilitat. El terme té 28,5 km quadrats i la

Església del Maset dels Cosins.2002. Foto: V. Carbonell
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Can Morgades del Grau ( 1690). 1996. Foto: V. Carbonell

densitat és de 50,7 habitants per unitat de superfície,
que segurament gaudeixen d'absoluta tranquil.litat.
Com hem dit, el Maset dels Cosins és de formació
relativament recent, i es destaca del conjunt la mo-
derna església d'estil neogótic dedicada a Sant
Sadurní, inaugurada el1925, temple que aleshores
substituí la vella parróquia de Castellví. L'Ajunta-
ment del municipiradica alaMúnia, nom que deriva
de l'árab 'al-múnia', que vol dirjardí, hort o verger.
En el terme s'han fet troballes arqueoldgiques ibéri-
ques en la cova del Castellot, a can Pascol i a cal
Morgades, mentre que d'iberoromanes se n'han
trobat a cal Noia i en altres llocs.

El nom de Castellví és un mot que deriva de
'castell vell', i "Marca" 

-del 
germánic marka- és

sindnim de 'frontera' o 'límit', fent referéncia a uns
territoris fronterers que havien estat despoblats o, en
tot cas, no havien tingut un domini musulmá prou
consolidat, i que comengaven a ser repoblats lenta-
ment. Al 'castell vell de la frontera' corresponen les
despulles que veiem al cim del puig de 469 m situat
al NO d'on sortim. Com podrem comprovar més
tard, en queda únicament la torre d'homenatge i una
ruihosa capella quasi gens identificable, que era
dedicada a Sant Miquel, com moltes situades en
castells roquers.

De la sort¡da fins a cal Morgades del
Grau

De la plaEa del davant de la Societat Cultural de
Castellví de la Marca, en el Maset dels Cosins, sortim
en direcció a I'església passant pel davant de les
escoles públiques, rehabilitades I'any 1997 perEsco-
la Taller i Cases d'Oficis "la Vinya". Més amunt de
la parróquia agafem una carretera asfaltada que va
vers el nord, mentre ja es té una magnífica vista del
Castellot, que resta dalt, a má esquerra. La part de la
nostra dreta está farcida de masies i barriades. Des-
crivim luna ziga-zaga i poc després deixem la carre-
tera per girar a la dreta, cap a llevant, pel camí asfaltat
dels Albans, des d'on es comprova que ara Sant
Sadurní ens queda a má dreta. Caminem envoltats de
vinya i deixem a la dreta el camí de cal Mascaró. El
nostre itinerari gira al nord i dalt d'un turonet de
l'altre costat veiem l'antiga masia de cal Xeret.
Passem entre ca la Marina i cal Masover Nou. Darre-
re hi ha cal Calaf. Un xic més amunt es passa pel
darrere de cal Pau i de ca l'Andreuet, masies que totes
formen part de la barriada dels Albans. Deixem el
camí principal per un d'herbós que tenim a la dreta i
que passa per sota cal Xic Masover. És el vell "Camí
Fariner" que per Comallonga anaya a la recerca dels
molins de la riera de Pontons situats pels rodals de



Torrelles i Sant Martí Sarroca, camí fressat i actual-
ment verd que travessa la rasa de les Boigues pel
costat d'un canyissar i puja per les vinyes de cal
Morgades, on encara es conserva alguna barraca de
pedra seca. L'antic camí arriba a la carretera de les
Cases Noves de la Riera BY-2128 i creuant-la es

dirigeix vers la dita masia de Comallonga. Peró
nosaltres agafem la carretera cap ala dreta, passant
molt a prop de la capella de Sant Andreu, que queda

un xic enlairada, i pel davant de 1'entrada principal a

la casa pairal de cal Morgades del Grau ens arribem
fins a la font situada al mig del bosc de la propietat,
lloc on el control A ofereix una breu estada de deu
minuts per donar una ullada a l'históric caseriu i a la
diversitat d'arbres existents, on destaquen els til.lers
i els verns. Cal explicar que la mina de la font fou
reparada el 1892 i, posteriorment, es construí la
bassa.

Sant Andreu, tot i que els indicis arquitectónics
apunten uns oígens románics, no s'ha trobat esmen-
tada en cap document anterior al segle XIII. La
menció més reculada és de comenEament del segle
XVI. L'edifici actual, segons consta en la llinda de la
porta, és de l'any 1747, capella que aprofita com a
sagristia l'absis d'una església de 1'alta edat midana,
adossada al costat sud, datada entre els segles XI i
XII. En terrenys immediats a la capella s'han trobat
restes de cerámica ibérica i d'un forn probablement
romá.

Pel que fa a cal Morgades del Grau, és una gran
masia formada per elements d'époques diverses. La
partmés antiga -el Masover vell- data segurament
dels segles XI-XII, mentre que la casa senyorial porta
la inscripció de 1690. Un baluard protegeix el casal.
La famflia Martí, descendents dels Morgades, té cura

de la propietat. La masoveria,
també dintre del baluard,
s' aguanta per mitjá d' uns grans

contraforts, casa que presenta

un portal rodó amb algunes
dovelles marcades amb la creu.
Dintre l' edif,ci hi ha una arcada
gótica i estucats en el sostre. En
lafaganade migdia es veu una
finestra románica, sens dubte
la part més antiga de l'edifici.
Sembla cert que un Bernat del
Grau ja devia viure en aquest
lloc l'any 1303. Quant al pri-
merMorgades del Grau, sabem
que es troba documentat des de
l'any l66L

Comallonga ical Noia

Del frondós bosc de la deu
de cal Morgades marxem pel
camí de migdia que gira a la
dreta cercant la masia del Ma-
sover vell. Davant de la fines-
treta geminada románica de la
fagana, ens decantem per tra-
vessar l'era i donar la volta a la
pallissa, seguint després pel
darrera de la vella casa i per
entremig dels edificis del Ma-
sover nou i la casa de l'amo. Un
gran xiprer viu al peu d'una de

les antigues portes de la paira-
lia. El camíretorna a la carrete-
ra, peró el deixem per una dre-
cera dretana que també hi porta,
en el qual hi ha un control de
pas. Un pic a la carretera, en
aquesta es fa un petit tram in-

!5¡
\ü*"

Masia del Grau (el Masover Vell). 1996. Foto: Vicenq Carbonell



Masia de Comallonga.2002. Foto: V. Carbonell

vers al de 1'arribada, que passa pel damunt del fondo
de Comallonga, fins a trobar altra volta el camí de

Comallonga, vial que circula pel costat d'una moder-
na casa que porta el nom de "Ca les Annes", mansió
assentada dins d'un tancat que deixem a má esquerra.
Finalment, sense perdre la visió de cal Morgades,
s'arriba a la masia de Comallonga, també tancada

dintre d'un baluard amb portal protegit per una vella
marquesina. Són dues antigues edificacions 

-unaamb contraforts- que contenen una arcada ogival
cadascuna. En I'era d'aquesta primitiva masia tenim
una aturada de trenta minuts per esmorzar amb l'en-
trepá que el control B ens ha preparat.

Com veurem després en parlar del Castellot, el
topónim de Comallonga ja es documenta I'any 990.
El nom vol dir 'Coma llarga', fóssil toponímic que

designa una "valleta poc fonda", en el nostre cas i des

de fa anys conegut per 'fondo' de Comallonga. Pel
que fa a la casa, sabem la seva existéncia des de l'any
1224, aleshores del senyoriu de Santes Creus per
donació de Guillem de Mediona al monestir, institu-
ció religiosa que la va establir com a centre d'una
quadra de la seva jurisdicció (Eufemiá Forur, Santes

Creus, pdg.26, 1936; El senyoriu de Santes Creus,
pitg. 146-147,1972).

Sortim d'aquesta propietat deixant a má dreta la
casa i l'horta. El recorregut es fa tot per les vinyes de
la finca de Comallonga, descrivint diverses ziga-
zagues per entremig de conreus de vinya i d'erms,
veient davant 

-gairebé 
sempre- el Castellot, cada

vegada més proper, mentre que la plana del Penedés
és a la nostra esquerra. Ara per camí, ataper corriol,
unes vegades herbós i altres de pedruscall, es travessa

la rasa de les Boigues. També es creua el fondo de la
Partió, que limitales terres de Comallonga amb les de

cal Noia, masia que ja tenim a tocar. Baixant i pujant
per més d'una parada 

-que és com en aquesta
contrada en diuen de les feixes conreades- i pel
costat de més d'una olivera centenária, anem a raure
a la masia de cal Noia passant pel davant de la pallissa
i deixant a la dreta un bosquet, on hi ha la pedra
cilíndrica inferior d'una antiga premsa. La casa,

d'origen medieval, está protegida per un baluard
coronat amb un parell de portals de marquesina. Es

tracta d'un gran casal que també té una llarga história

-els 
propietaris són descendents dels Noia-, peró

per no fer-nos massa pesats només direm que d'ella
es tenen dades des de l'any l4l7 i que disposen d'un
trull d'oli de pedra horitzontal. Val a dir que a l'in-
dret, s'hi han trobat restes iberoromanes, go que

demostra una pernanéncia humana.



De la masia es baixa fins a la capella de la Mare
de Déu del Vinyet, un exemplar medieval molt res-
taurat d'una sola nau amb volta de canó, arcs torals i
.un de triomfal, amb portal d'arc rebaixat adovellat.
En el seu interior hi havia una talla románica de la
Verge, peró laprimeranotíciade lacapellaés de I'any
1352.Laimatge del Vinyet encara perdura i només la
col.loquen durant la Festa Major. En el control C ens

diuen que tenim cinc minuts per "posar" la seva
fagana dintre d'un marc, on en el fons es pugui
encabir l'espectacular muntanya de Castellví. És la
imatge tópica d'aquesta capella. Per cert, ací, al'er-
mita, hi tenim l'obligat control de la motxilla.

El Castellot

De l'esglesiola seguim avall fins deixar el camí
per un corriol dretá que hi ha entre un alt marge i la
vinya inferior que ens queda a má esquerra, caminet
que s'acaba a les envistes del pont de la carretera
sobre la riera de Marmellar, a la qual baixem per un
senderó que dóna un tomb a la dreta per tal de posar-
se al costat de la riba esquerra i poder ascendir un xic
per aquesta, fins a trobar un espai adient per creuar la
llera de la riera a gual. A l'altre costat de la riera el
corriol s'enflla per la riba dreta i s'endinsa en el bosc,
guanyant algadaprop del pont i a les envistes de les
Cases Noves de la Riera i de Ribafort, que van
quedant allunyades. Es travessa el camí del fondo del

Castany i es serpenteja per un bell indret que acaba en
el camí del Castellot, el qual s'agafa a la dreta, on hi
ha el control D. Aquest camí és un ample i planer
trajecte carreter verdós que retomba per sota les
penyes del Castellot i que deixa a la dreta un altre
camí que baixa a la riera. Durant una bona estona es

transita per l'obaga del castell, pel mig d'espessa
vegetació arbória i de matollar. A má esquerra es van
abandonant diverses marques indicadores de l'inici
d'una série de vies d'escalada 

-n'hi ha noranta-una
d'obertes-, una práctica molt estesa en els cingles
de la muntanya. El llarg trajecte ombrívol descriu
més d'un giravolt i poc abans d'un de molt pronun-
ciat, s'assoleix un corriol esquerrá bastant pujador,
viarany que s'enfila per entremig del bosc situat a
ponent del Castellot, lloc d'estada del control E. A
mitja ascensió es troba una bifurcació i s'elegeix la
ruta de la dreta, més planera, que també retomba per
ponent i migdia de la muntanya, fins arribar dalt d'un
llom on en una clarianaja hi toca el sol. Poc després,
es desemboca a una pista que procedeix de Gomila i
que porta fins al castell de Castellví per la plana del
Castellot. Tot pujant vers les restes del castell de
Castellví, a má esquerra, a la llunyania, s'observa la
masia fortificada de can Pascol.

Al Castellot tenim un control F, el qual facilita
quinze minuts per gaudir del panorama. Des d'aques-
ta enrunada fortificació i el que queda de l'església

Cal Noia.2002. Foto: V. Carbonell
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Ermita del Vinyet. 2002. Foto: Blanca Forgas

prerománica de Sant Miquel -tot 
plegat abandonat

al final del segle XIII- s'observa una extraordinária
visió del Penedés. Girant el cap d'esquerra a dreta
tenim: elmés alt del Penedés, és a dir, el Montmell,
després la mal anomenada Talaia Mediterránia, la
torre de can Pascol, molt llunyanes les serralades de
l'AltUrgell i Berguedá, Montserrat, Montseny, tot el
massís de Garraf, Vilafranca, els Monjos i la plana
del Baix Penedés fins al Vendrell. Com hem dit,
comptem amb quinze minuts per admirar aquest
paisatge, si és que tenim la sort de coincidir amb un

bon temps!

Les restes de l'antic Castellví de la Marca estan

ran de l'espadat balconat sobre la riera i eren una

excel.lent talaia de vigiláncia sobre les terres planes

penedesenques. Les runes consten d'una torre mes-

tra de plantacircular, d'un diámetre inteior de2,2m,
d'un gruix de 1,65 m i una alEada de 10 m, envoltada
d'una muralla tapada per la vegetació, que encara

s'observa en algun pany de paret seca. A l'exterior de

la torre es conserva la cisterna del castell.

La primera notícia que es té d'aquest castell és

de l'any 977 en una afrontació del castell de Caste-

llet, on s'especifica que pel cantó de cerE d'aquest
darrer hi havia el terme de "kastrum Vetere" (Cartu-
lari de S ant C u g at, doc. núm. 126). La segona data és

del 990. En aquesta ocasió es tracta de la venda que

feren Calabuix i el seu germá Guadamir a Sendret del

"Castrum Uetulum extremum in Marcha". on es

donaven els límits del castell termenat. entre els quals
figuren la serra de Marmellar i els clapers de Coma-
llonga (Diplomatari de la Catedral de Barcelona,
doc. núm. 204). En document es té I'evidéncia que els
germans possei'en el castell feia anys. Per saber des de
quan s'han barallatdiverses dates, peró sembla que un
tercer escrit, de l'any 1026, ho aclareix en part. Diuen
Isarn i Arnall en aquest any 1026 ----en haver-se
perdut un document de l'any 936-937 pel qual el
comte Sunyer permutá al seu fidel Calabuig i al
prevere Guadamir el castell de "Castro Vetulo extre-
mum in ipsa "Marchia" pel castell de la Guárdia de

Montserrat- que ara, amb motiu de la seva repara-
ció, presten testimoniatge d'aquest fet davant l'altar
de Sant Miquel arcángel, situat dalt el castell (E/s
pergamins de I'Arxiu Comtal de Barcelona, volum I,
doc. núm. 175). D'acord amb les reculades dates que

s'esmenten, la Catalunya Romdnica (volum XIX,
pág. 33) comenta que la fortificació potser era d'ori-
gen islámic. Entremig d'aquestes dades n'hi ha d'al-
tres, peró la més significativa és la venda que 1'an1'

1023 féu el comte Berenguer Ramon a Guillem Amat
del castell anomenat "castrum Vetulum Ertremari-
um", on es faciliten límits termenals complementa¡is
del 990, entre els quals cal remarcar el veí terme de

Marmellar ( Llib re B I an c h de S ant e s Cr¿¡¿s. doc. núm.
8). Amb Guillem Amat "de Castrovetulo" --{ue era

fill d'Amat Unifret de Castellet i eermá d'Oteer de



El Castellot de Castellví. 2002. Foto: V. Carbonell

Castellet- comenga la baronia dels
"Castellvell" en el Penedés (Blanca GanÍ,
1985), ja que Castellví va ser el centre,
juntament amb el Castellvell de Rosanes,
d'un dels llinatges feudals més impor-
tants. Una Guillema de Castellvell es casá

amb Guillem Ramon de Montcada, ves-
comte de Bearn, i s'integrá així Castellví
dins els dominis dels Montcada fins que la
família s'extingí el 1309.

Castellví

Eixim del castell fent marxa endarre-
ra. A la banda esquerra resta el caminet de
la cova, que és una gran balma natural
situada sota del penya-segat del Castellot,
que fa uns 30 m d'amplada, peró de pro-
funditat reduida. Antigament s' explicava
la llegenda de 1'existéncia d'un fabulós
tresor amagat en la cavitat 

-altres 
ver-

sions diuen en les mateixes runes del Cas-
tellot-, que una encantada guarda sota
una campana d'argent enterrada.

Fem uns passos més avall i a má
esqueffa surt un PR -el del fondo de les
oliveres del Vicari- que baixa de la munta-
nya molt fortament pel paratge dels Cuots,
tot passant pel costat d'un cocó ple d'ai-
gua naixent, segurament úilitzadades de
temps molt reculats pels residents al cas-
tell. El "petit recorregut" és dret i ben
marcat fins al seu acabament situat al peu
de la costa, tocant a una pedrera abandona-
da que hi ha a prop del cementiri. Peró per

evitar possibles rellisca-
des hem optat per fer una
baixada més planera, no
tan espectacular peró molt
interessant. Així, desfem
unamicamés delcamíde
pujada fins arribar a una
clariana on hi ha cinc pins.
Aquí, a má esquerra s'ini-
cia un camí de c¿trro en
desús que es dirigeix vers
migdia per la carena, puj a

un xic, travessa una altra
clariana i quan planeja ar-
riba a una tercera clariana
on per la banda esqueúa
hi desemboca un camí. Un
pél més enllá. al mig d'un
revolt, deixem la pista per
un corriol que comenga a
má esquerra i que s'en-
dinsa en el bosc en direc-

ció a llevant, planejant i girant apoc apoc cap al nord,

Sant Sadumí de Castellví.2003. Foto: V. Carbonel.l
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Molí de Puig-rodó.2002. Foto Emest Perera

hem dit més amunt,
l'any l925laparróquia
es traslladá al Maset
dels Cosins.

Puig-rodó i la
font del Noia

De Castellví ens

traslladem a la masia
de Puig-rodó, tot pas-

sant pel costat d'un di-
pdsit circular prefabri-
cat. A má dreta surt el
camí de Gomila. Una
bassa i un monumental
pi són l'avantguarda del
baluard del caseriu, que

Font del Noia.2002. Foto: V. Carbonell

per acabar engorj ant-se en el llarg
fondo Gran, que és unafondalada
exuberant de vegetació d'obaga,
estreta i serpentejada. Quan el
fondo Gran finalífza, en el costat
esquerre tenim una vinya, la qual
seguim fins on s' acaba i, pel cos-
tat d'un fruiter, saltem a l'esquer-
ra per baixar a una segona vinya,
que es ressegueix fins a les cases

de la barriada de Castellví i al
cementiri vell adjunt a l'antiga
església de Sant Sadurní, en les

escales de la qual tenimel control
G i es donen deu minuts per ob-
servar el nucli vell de Castellví i
el seu entorn.

L'església romlnica de Sant
Sadurnífou de nou consagrada el
29 d'abril del 1101, car de fetja
existia I' any 1066 (C ataluny a Ro -

mdnic a,XlX, pá9. 1 1 2). Originá-
riament era un temple de nau co-
berta amb volta de canó per arcs
torals. A l'absis, s'hi veuen arcua-
cions llombardes. Als segles XIII
i XIV li van afegir les dues naus
laterals, la primera amb volta de
canó apuntada i la darrera ajunta-
da a l'anterior per tres arcs de
puntrodó, tot d'estructura gótica.
El1679 es va construir el porxo
d'entrada i també es feren refor-
mes als segles XVIII i XIX. El
campanar és de planta quadrada,

amb finestres al darrerpis. L'any
1553, laparróquiade Sant Sadurní
constava de quaranta cases. Com



Castell de Castellví des de Sant Margal.2002. Foto: Rosa Farriol

podem visitar amb cinc minuts més de neutralització.
La casa principal, amb el número 192 delmunicipi, té

el portal adovellat, de l'any 1818, segurament data

d'una reconstrucció, ja que la documentació servada
per la família Amadó (antigament Amador) comenEa
al segle XVI. La faqana, encarada a migdia, disposa
d'un rellotge de sol. Entre altres coses interessants, a

part d'un tros de mola ibérica en el pati, la propietat
conserva un trull d'oli amb roda de pedra, que encara
va funcionar a la primeria del segle XX, i una sitja
excavada en el sól. elements demostratius de I'autosu-
ficiéncia en qué vivia la pagesia. Hem de notificar que

el lloc de "Podium Rotumdum" ja es menciona en la
consagració de Sant Sadurní de l'any 1101 (PuIc,
Episcopologia, apéndix LIX, pág. 401,1929) i se sap

que havia estat una possessió del monestir de Poblet.

El camí vell fressat d'accés és el que fem servir
per marxar de Puig-rodó, camí que fa una recolzada
per sota la masia i s'allunya vers el sud. Per un de

travesser a l'esquerre i un altre a la dreta, que és una

entrada que procedeix de la carretera, s'entra en

camps de diversos conreus fins arribar a cal Seneco.
Passada aquesta masia, atenyem una cruilla de ca-
mins que hi ha ran de cal Diego. Ací, a má esqueffa,
s'agafa el vell camí romá de cal Margarit al Maset
dels Cosins, en el qual, en la porta de cal Freixinet
o finca dels Pi Vens, hi tenim el darrer control H i un
altre control de pas. El fressat camí davalla cap a la

riera per franquejar-la a gual. El desús d'aquesta via
és evident, ja que actualment no hi podria circular
cap caffo. A I'altra riba del Marmellar el camí és

herbós i va paral.lel a la riera, que fa un llarg
meandre vora la vila. Peró nosaltres ens desviem
fent una marrada que, pel costat de la tanca d'una
depuradora i d'un dipósit vertical, ens porta a un
senderó que peffnet baixar a la riera per un estret i
costerut corriol. L'indret és un lloc ombril que acull
la font i la bassa del Noia, doll de regular cabal
d'aigua bona. Aquí hi tenim el darrer control de pas.

Des de la deu un cafferany es dirigeix al poble. Es

creuapréviament la carretera i per unes escales fetes
amb travesses de fusta s'arriba a un petit parc, d'on
surt un carreró que desemboca al carrer de I'Esglé-
sia, que a la vegada ens trasllada a I'arribada.

Acabem amb la retbrica de cada any. Esperem
que els participants hagin gaudit de f itinerari. Amb
el mapa i les dades que es donen en aquest relat es pot
refer el circuit, en aquest cas tenint presents els

aspectes histórics i geográfics dels indrets visitats
que mancaven en la descripció, per la qual cosa
pretenem que aquest reportatge sigui profitós en una
altra ocasió més relaxada que la d'avui. Moltes grá-

cies per la vostra preséncia i, com sempre, esperem la
vostra participació en l'edició de l'any vinent.

Viceng Carbonell Virella
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A.E. TALAIA
)úV Manra Social d' Orientació i Regularitat pe Descripció

)O(V Manra Intersocial 16 de Marg de 2003

Eryip enanegat foürir nrüBr B. FogtG J- Bhttes, J. Caóondl, M. Paq¡al" Bamon Forgas, E\relfir¡ Cassdo

Eryipesoombra&ú Ferrer, PiEBerfan, Joan Mañé, Ricad Wer
Ef¡üp ffimüic: Rarpn h, tlali Sahadó

llegúnh:iland lhssana Josep Bhrrcs

Itioerari: Lluís Daviu, Heribert
Sagama XaticxSaleras

Deecrig*ó itineraú Bhnca Forgas

Felat complementar¡: Viceng
Ca¡úonel

qmgll*a Mapatopogrtrcde
Cmlurya f :10.fiX). Fu[s nún.: La
]Itbia44.7-2-l(138{5) i e I s
hlosfialers 4lG2{ (1384n), t999-
CoqÉi grüq¡es ¡ ca¡bgrafia¡b h

@ris,lS7.
egü¡rent oonüob: Jani Fsrer

Horaris: Salvador Butí, Vicenq
eóonefi,Jan¡ furer

ffi¡sl.tutsllaliu
Iaüerid úers: PlarBerúan
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SITUACIO I COMPOSICIO DELS CONTROLS
ooilmol snuaoó oof,PoHEilrs

Sorü& [,hset deb Cos¡rls Salndor Butí, ]'laü Salt¡adó, Jani Ferer. Pilar Beúan, Joat Mañé,

RicardS*aier

OondA FonttbGalülogodes Rarpn kH, RerGómez

Fast CalMorgades Tma[bya

Oonüol B Coma¡onga Ramon t'épez,Terxa Fuster, Ters Afua, ilanett{ontolBu. hu¡üiAh4
Pfl[ llk*Éndez, Josry M.AEo, Dohrs tácasa, Xa,ierCa@,Iéresa t¡ñran ¡

Emes{ Parc¡a

Cmbd C Cal t¡o¡a Josep M" Sáncñez, Feüi PérBu, Jmepvifal

C.tloüdh Erntüadelymld RosaFani¡l

QoñdD GamísffiCasfieild Todcaste0ó,Jesbtlañínez

Control E Goriol pfibr Sahador i¡hrtínez. Agueda Lúpez, Jord[ Marli

Pas2 Biturcacútudal "btd[ ForSas

Corü¡ol F Gasfidbt Josep Efias, RoserG¡ibfi, Jorú Solá, Efsabct Fors S&rña []allá

Raron furgas

Confrd G Sant Sadumí\tell Ardreü Usieto, ilari¿l Aragonés! Ti¡tu| Sder, Pihr furras

Ne¡r¿ñtzaú tu¡gFrodó

Oor$rol H Gd Reirinet LJt¡is Dauiu, Herüert Sagarra, )fubr SaÍeras, Jesrh Sar¡mna

Pas 3 camílora C.Freixinet Jorú ilorell

Pas4 Forrtddl{ob Antoniordo¡ás

Anüarh t¡het deb Oo$ns ilati Sahadó" Sahtado¡ Butí, Jsep Earcs

Mot dM a W- LasetdÉ e¡¡r§ tu .bsep.BrE§
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CLASSIFICAC¡O XLV IIARHTALAIA 2OO3 -NO ADSCH
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a
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36

s
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38
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4
41
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4
¡15

¡6
47

I

1fr¡
115

s
L
110

1%
1üt
104

sl
1(P
u
s7
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114

67
73
120

111

ñ
't16

197

94
150

s
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131

86

74
&!
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18
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1(E
m
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6'
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142
126

141

112
1U
71

125

l¿19

s
68

BAffiEFAJOSEP ESCRIG¡ASA¡IN{M TALA¡,A

HT,GUETMONT§E JAgANADAJO§EP VIT.ANCHA

@firERA¡I,ON
MASDEUPIIáR

OOHNNA.ffiN
IVERN PEHE

ILLAM,RA

MAHTINEZTERESA TAIJAIA

VENTqSAORION- TALA¡A

BARRAGANETX,IARD TXAZMARh
trlOñfTOLJUMANEL §cNSO|-GA
I,ASIPJUUA
JTIAREZ DAVID

RAFOI-SOT{A
MAHNNAIOI.ANDA VILANO/A

HERREROS¡SABEL HEFI\¡ANDEZBLAIrcA TATAIA

MA.RTI RAñ,IOT.I

i,ASlP.rcAN
J¡MENEZDIE@
BT,IRCETJORDI

AFI.IAU NURIA

FOCFI l-AU
PLANAS EVA

PTJANiASMARüA TAI-fl/A

zuRCETGEMMA TAIáIA
qRLESJOAI\¡ TALAIA

SALVADORBEFNAT TAI.A¡,A

@LCIrI|i¡ASEFGI 'lrALAlA

GRIFELLMATTE

JIMENEDIE@

NLÑEAT.¡GEL
H. ZAñftC».[
IiAFGAELVIRA

DNAZM.RIA
¡BERNM.BO§A

VILA¡¡O/A
TAJqüI
VIT.ANO'A

VILANOI/A
VILAT.ICñ/A

vrLAr.¡cvA
VIIAI\¡CUA
VlLAI,¡OVA

VlLAI.¡O\ÍA

TAJÚA
UECCORNETLA

CR.rELI§XAVIER JA9$¡¡ADAFRAI{CES TALAüA

MINE.TAGEFARD MINELIAJORDI VILANCMA

Ir¡EI{TOIIUJOHDI GARCIAVAñ¡ESSA TAI.AIA

MON'CNERFRAI{CES FERRETÍI'ONTSE TAI.AIA

GUASCHJOA¡\¡ GARCIAGERABD V¡I.ANCh/A

§aG/NiF¡{i¡úAFITA FERFEB PEREJ TAL/A¡/A

IIIAIITOEEIXAVI SENSAhÍIONI TALTAIA

SMTLJOAT\¡

XAVIER BERI\¡AT

PETÚ.¡AANTOI\¡I TATAIA

RIOSMARCELU vil-Ar{CI/A
PASCTALLOURDES II'ONTANEEDIJARD TALNA

CAT'PNS LURDES BASTONS NURIA liAI.áIA
HI.TGUETBA¡ulOi\¡

EL¡ASJqSEP
I¡OESMAGDA
TTAHIEJORDI

cot-oñrALLUls
LOPEZNIDIA
ALCAHAZFRANC
UÑ1ALSA¡'¡GEL

HECASENSPRW TA¡áIA
POCF|Al,lt¡A VlIá¡\¡CVA

OCI{OAI.AUHA v[¡¡¡o/A

SLENEUS TAI-dA
CASAFOT{TMIQI',EL VILANO/A
MOYA PACO TAI.AIA

@I,IZJO§EP TAIá|A
TR.'LLOLSALFC»\IS VIIáNCn/A

ORMÑEDOLOM LLOPISISABEL TAI.AIA

GASASJOSEPM
CABAXAVIER
RGUALISIDñE

G§BERTHACO TAI.AIA

FEHNANDOCAHLES V|[,{ÉOREI\¡C|
GARCIAAIBEFTT

PERU DAMIA
BORDOI.¡ABASILVIA VILANCñ/A

PEREZSERGI TATAIA

BERI.¡ADOMIC¡t,EL TGCAROIIT.¡A TA.AIA
II¡|OñIGAYCARTES MASBEA VILA¡CII/A

GRIFELLENCABNA CARBO¡IELLJOAT.I VITáT.¡OI/A
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1qt
s7
ct
1m
79

105

119

138

r3a

I,OT.¡IOLIUCARIES i/E¡ITOUUJAUME ELSBLAUS
GOI.\EALECABLES C|AN¡áJ(.DNT NA¡áI\
CONIREHASA¡.fRED ñRESAII¡GE¡"S ],A¡JAüA

¡NS§qNACASIMIR CUAT}HASNEITS TAIáI,A

RECASENSCRIS HUETESSANDRA TAJAIA
FERBERMARCELU FAIERñI¡AMAIIQN+I TArJry{
GILLT.EO
GRIFETJ-ROSA

GILMARIO TAIAI/A

SASTBESO}.II,A TAtÁL/[
GARqAFOñ§ALE( AVANzuS vlLArwr/A

vlr-ANotAJORBABAFAEL
PTIJOLLLUIS

PUIG PERE

SOCIASCOI\DffiA VII.ANOVA
II,IJNTSE.ISEI\DA M¡.,NTSCABLES VILÁ¡{OVA
MESTBESCAHIIIE AI.IDREUJOA}.I TALAIA
FUENTESJOAT¡ irAHnNU i,tABEL VII.A¡.¡OVA

MARRASE MEHCHE TOffHECILLACAFTE VILAT.¡O/A
T.IARITIJOAN TORBESET\¡CARI.¡A TAtátA
@Ii¡TRERASJGEP SAIü,IAHIINJOMN IAIA¡,A
M$ÍIANERAETUR SEMnAi,lOñftSE 'l,AtAl,A

FONTMAHC
MASIP POL
zurcETRAEAEL
ILLESCASFATJL

JOBBA@ñTCEPCffC V[-ANcn/A
MASIPiTNTSE
E[.lffiTABNAT'

VILA¡{CUA
ULAT€YA

GABRERAAñ¡T€INI trI S BLAUS
ÍI,IO¡ITSERRAIIA,,HA MÑEU¡FHAT.¡CES VTLANOVA

BI.ANCO F.JAVIEF VATLVERDU rcSER VII.A¡IOVA
nmÑeuo¡nse
RIGOLJCEEP
PRAri¡OElrl
FAIINO§Alr/ADO

Mrrciror.¡tcA VII.A¡{CVA
rcGfI,OT\¡TSEMAT TAIAIA
SEMI.IAAGT,,STI uLAr.¡ol/A
CATALIASAi¡GFLA VILAT{O/A

SAT.¡CHEZPABLO SA}.ICHEMIGUEL VII.ANO\IA
SCX.ER M.CAHME ESCOBAR JOSE LL ULANO/A
o§n¡áA¡fToNr RCIGDOLGS BAFCELO[rlA

VIiIYALS LL¡BEHT ALONSO EVA TALAIA
Sil..BIHANURIA TOBALIT.¡ABI,BEN VILAT.TOVA

@ñUATESANTIA¡G l.lOGtENURrA VILA¡rlCñ/A

ALOñISOGEMMA SAI.ICHEBEGOÑA CEC
ESPIñIOSAAñIGEL TIAT.IRADOEIGRAO VILA}¡OVA

CLASSIFICAC6 PER ENTITATS

(HNE EilITrAT Pt lff§

1

2
3
I
5
6
7
I

TAf,iIIA
CEG
CETI,.|AREG
ELS EHáUS
CEAUNIO
Fü'ENT
UECSAI\¡TS
)(u.n s

56
72
74
s7
s
101

111

12
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CLASSIF¡CACIÓ XIV MARXA TALAIA 2OO3 FEDERATS-
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I
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5
11

FERMNDEPERE POCT{AGL§N

ALTAFRIBAJORDI

ruuvls¡osEP
PLANISJOFUX
OI.I.EA¡{TONI
GATAñITEMANEL

SAGABBAANTONI
MAYOMLLLUIS

ccx.rJoRDl
ARCASJOAQT'IM

MLO\r¿IEJORDI
i/[AR@FERMIN
ARBOSALBEHT

ffiTAAru¡
MUEIáBOSER
VILA ]üAFTA
VARGASCARLES
COSTACAIIIL

OLTRAEUSEU
GOiJlU ROGER

sor.EJonDl
BOSAS MAFTA

GARCIAi'ANE-
GOÍITEZAI{ION

GARCIAi'AHTA
AFICASOREL

VADIMJo/CN
ALCAI AOBIOL

ISERN MARI,A

LT,CASORPL

SOLERJOSEP
COTIJGSEP
zuRESJOHDI

cEAVttIlo 13

TALA¡,4 15

CE F¡POI-L 15

cEc 17

CEAvltlllf, 19

TALAI¡A A
TAUIA 21

ELSBLAUS 2
CEGUISSONA 2SENDTSFRAI.ICES PITOANAM{/A

SEI'MATON¡I
I¡TAROIVAN
VIVESJOAN
ARIASXAVIER

FT,STEJAUME

HERMNTEHAUL CEruAREG 2

GATJNBERE¡\¡GUER GALINADRIA

GARUT¡-JOHTX

FI,IBIOXAVIER
PED(OBEFI{AT
JOSEJOHDI
RIERATEFESA
PONSIVAN
FOSESJULI,A

@I.I PERE
BANUSDANI
cor¡-xAvrffi
GOTTIBAUMrcltJI

zuTI GIfi.TEM
CABAI.I.EFOFH.JP DORADODAVID

TrcNIFOHTTEBESA GOil,IEZMMA
VIVER ENRIC
C}IIVAASSI,,MPTA

CSrcAfu[C¡1.lEL

BOH?ASAr{fchll
DONrrlI{GOLIUIS

I.IOBETMIC¡I.IEL

ROGERJOHI)I

cABt tLJOtr)t
MAHflNU AH{¡AIJ FOMENTBABNA 57

PEIXOJOSEPM A¡Ú.S.C-CERVELLO {I
GRAETJ-AGUSN CEC 41

CETUAREG 24
cEc á
GEGELADEESPLU 6
ilrOL¡NS DE REI n
CETUAHEG 8
UECSAI\¡TS A

x.[.Jt s s
FOMENTBAHNA O
cEc s
cEc 3r

3t

ELSBI-AUS 9
ELSBIáUS $t
FOMENTBARNA 34
UECSAIITS g

ELSBTAUS Q
CEC Q

FOMENTBAHT.¡A 57

CEAVTN\O 6r
FOÍTIENTBARIIIA 141

AI"IUIAZANANDHES SATLENTPEREJ
TOi,tAS ELISA AYMAMI GENER

BAS@i'PTEJORDI BAS@MPIEJOAN UECBARCELOI{A A
CAFBOT{FIiiARGA LOPEZ MOI.IÍTO TAIáIA A
ROITI|EROESIHER ESCBIBAñ¡Oñ,ARIT\¡A CEruAREG c)

GUBRIM.DOLORS CA¡'IPR,,EHADRIA

GAlr¡lACtCIJULlAN CAIúAOTOOHIOL
Íi.ION¡TOUULI,HIES BRULLFRAñIG€SC TALAI,A

FERMNDUAURORA SM/AMCBARNA 3I

DEIATORREEI{C CEG ¿15

CH.'SATEVA XI.N,'S 45

A|ITTAZANJOSEA CEruAREG ¿t5

CUADHASCABLES XI'JIJS 47
RAFECASNUIRIA UECSANTS ¿A

BAFCEaOM.CARME TALALA ,18

VIVERffiAE

CEruAREG ¡Í9

tt,iOtJND DE HB 50
UECSA}¡TS S

FEH\IAMEAJICO CEC *}
GONZA¡..UTEE§A CEC S
CASTELLSAIT¡A M. ELS BT.AUS 56
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CLASSIFICACIO XLV MARXA TALAIA 2003 -NO ADSCRITS-
ORDRE DORSAL NOM1 NOM2 ENTITAT PUNTS

1 133 BARRERA JOSEP ESCRIGAS ANNA M TALAIA 17
2 115 GOMEZ RAMON MARTINEZ TERESA TALAIA 20
3 80 MASDEU PILAR VENTOSA ORIOL TALAIA 22
4 92 HUGUET MONTSE JASANADA JOSEP VILANOVA 24
5 110 BARRAGAN EDUARD DIAZ MARIA VILANOVA 25
6 124 MONTOLIU MANEL SANS OLGA TALAIA 26
7 107 MASIP JULIA RAFOLS ONA VILANOVA 26
8 104 JUAREZ DAVID MARTINEZYOLANDA VILANOVA 28
9 93 HERREROS ISABEL HERNANDEZBLANCA TALAIA 29
10 102 MARTI RAMON PLANAS MARIA TALAIA 29
11 84 MASIP JOAN GRIFELL MAITE VILANOVA 29
12 87 JIMENEZ DIEGO JIMENEZ DIEGO VILANOVA 29
13 77 BURCET JORDI BURCET GEMMA TALAIA 30
14 136 ARNAU NURIA CARLES JOAN TALAIA 31
15 114 POCH LALI SALVADOR BERNAT TALAIA 31
16 67 PLANAS EVA COLOMINA SERGI TALAIA 31
17 73 CRUELLS XAVIER JASANADAFRANCES TALAIA 32
18 120 MINEL.LA GERARD MINEL.LA JORDI VILANOVA 32
19 111 MONTOLIU JORDI GARCIA VANESSA TALAIA 32
20 76 MONTANERFRANCES FERRET MONTSE TALAIA 33
21 116 GUASCH JOAN GARCIA GERARD VILANOVA 34
22 137 SAGARRA MARTA FERRER PERE J TALAIA 35
23 94 MARTORELL XAVI SENSO ANTONI TALAIA 36
24 150 SIVILL JOAN PENNA ANTONI TALAIA 36
25 99 XAVIER BERNAT RIOS MARCEL.LI VILANOVA 36
26 75 PASCUAL LOURDES MONTANE EDUARD TALAIA 36
27 131 CORTINA JORDI NUÑEZ ANGEL VILANOVA 37
28 85 IVERN PERE RUIZ ANTONI VILANOVA 37
29 74 ILLA NURIA TARGA ELVIRA VILANOVA 37
30 83 CAMPINS LURDES BASTONS NURIA TALAIA 37
31 95 HUGUET RAMON RECASENS PRUVI TALAIA 38
32 123 ELIAS JOSEP POCH ANNA VILANOVA 38
33 78 NOES MAGDA SOLE NEUS TALAIA 38
34 106 ITARTE JORDI CASAFONT MIQUEL VILANOVA 38
35 70 COLOMA LLUISA MOYA PACO TALAIA 39
36 122 LOPEZ NIDIA OCHOA LAURA VILANOVA 39
37 69 ALCARAZ FRANC GOMEZ JOSEP TALAIA 39
38 101 VIÑALS ANGEL TRULLOLS ALFONS VILANOVA 40
39 142 ORDOÑEZ DOLORS LLOPIS ISABEL TALAIA 41
40 126 CASAS JOSEP M GISBERT PACO TALAIA 41
41 141 CABA XAVIER DIAZ NURIA VILANOVA 42
42 112 RIGUAL ISIDRE IBERN M.ROSA TALAIA 42
43 134 FERNANDO CARLES VILA FLORENCI UEC CORNELLA 42
44 71 GARCIA ALBERT BORDONABASILVIA VILANOVA 42
45 125 PEREZ DAMIA PEREZ SERGI TALAIA 42
46 149 BERNADO MIQUEL ROIG CAROLINA TALAIA 44
47 96 MONGAY CARLES MAS BEA VILANOVA 44
48 68 GRIFELL ENCARNA CARBONELL JOAN VILANOVA 45
49 144 MONTOLIU CARLES MONTOLIU JAUME ELS BLAUS 45
50 98 GONZALEZ CARLES CATALA JUDIT TALAIA 45
51 135 CONTRERASALFRED PARES ANGELS TALAIA 46
52 91 MASSANA CASIMIR CUADRAS NEUS TALAIA 46
53 109 RECASENS CRIS HURLES SANDRA TALAIA 47
54 65 FERRER MARCELLI PATERNA MARGARI TALAIA 48



55 86 GIL LUCIO GIL MARIO TALAIA 48
56 121 GRIFELL ROSA SASTRE SONIA TALAIA 49
57 89 GARCIAPONS ALEX CAVA NEUS VILANOVA 49
58 88 JORBA RAFAEL PUIG PERE VILANOVA 51
59 66 PUJOL LLUIS SOCIAS CONXITA VILANOVA 51
60 129 MUNTS ELISENDA MUNTS CARLES VILANOVA 51
61 62 MESTRES CARME ANDREU JOAN TALAIA 52
62 143 FUENTES JOAN MARTINEZ MABEL VILANOVA 53
63 145 MARRASE MERCHE TORRECILLACARLE VILANOVA 54
64 108 MARTI JOAN TORRES ENCARNA TALAIA 54
65 82 CONTRERAS JOSEP SANMARTIN JORDI TALAIA 54
66 140 MONTANER ARTUR SENDRA MONTSE TALAIA 54
67 81 FONT MARC JORBA CONCEPCIO VILANOVA 55
68 64 MASIP POL MASIP MONTSE VILANOVA 56
69 61 BURCET RAFAEL BURCET ARNAU VILANOVA 56
70 139 ILLESCAS RAUL CABRERA ANTONI ELS BLAUS 56
71 130 MONTSERRATLAURA PAÑELLA FRANCES VILANOVA 56
72 63 BLANCO F.JAVIER VALLVERDU ROSER VILANOVA 57
73 128 MUÑOZ MONTSE MIRO MONICA VILANOVA 57
74 117 RIGOL JOSEP ROIG MONTSERRAT TALAIA 63
75 113 PRAT NOEMI SEVILLA AGUSTI VILANOVA 64
76 147 FARNOS AMADO CAZALLAS ANGELA VILANOVA 65
77 97 SANCHEZ PABLO SANCHEZ MIGUEL VILANOVA 69
78 90 SOLER M.CARME ESCOBAR JOSE LL VILANOVA 69
79 100 CATALA ANTONI ROIG DOLORS BARCELONA 80
80 79 VINYALS LLIBERT ALONSO EVA TALAIA 82
81 105 SUBIRA NURIA TOBALINA RUBEN VILANOVA 90
82 119 GONZALEZSANTIAG NOGUE NURIA VILANOVA 92
83 138 ALONSO GEMMA SANCHEZ BEGOÑA CEC 108
84 132 ESPINOSA ANGEL LLAURADOENGRACI VILANOVA 111



  CLASIFICACIO PER ENTITATS

ORDRE ENTITAT PUNTS

1 TALAIA 56
2 CEC 72
3 CE TUAREG 74
4 ELS BLAUS 87
5 CE AVINYO 93
6 FOMENT 101
7 UEC SANTS 111
8 XULIUS 122



CLASSIFICACIO XLV MARXA TALAIA 2003 -FEDERATS-
ORDRE DORSAL NOM1 NOM2 ENTITAT PUNTS

1 35 ALTARRIBA JORDI COSTA ATILA CE AVINYO 13
2 53 PLANAS JOSEP MUELA ROSER TALAIA 15
3 54 PLANAS JORDI VILA MARTA CE RIPOLL 15
4 34 OLLE ANTONI VARGAS CARLES CEC 17
5 33 GALANTE MANEL COSTA CAMIL CE AVINYO 19
6 27 FERNANDEZ PERE POCH AGUSTI TALAIA 20
7 26 SAGARRA ANTONI OLTRA ELISEU TALAIA 21
8 38 MAYORAL LLUIS GOMEZ ROGER ELS BLAUS 22
9 7 SENDROS FRANCES PIJOAN ANNA CE GUISSONA 22
10 6 SEUMA TONI HERNANDEZ RAUL CE TUAREG 22
11 4 LAZARO IVAN SOLE JORDI CE TUAREG 24
12 49 VIVES JOAN ROSAS MARTA CEC 25
13 45 ARIAS XAVIER GARCIA MANEL GE GELADE ESPLU 26
14 59 FUSTE JAUME GOMEZ ANTON MOLINS DE REI 27
15 2 ALMAZAN ANDRES SALLENT PERE J CE TUAREG 28
16 19 TOMAS ELISA AYMAMI GENER UEC SANTS 29
17 42 BASCOMPTE JORDI BASCOMPTE JOAN UEC BARCELONA 29
18 41 CARBONELL MARGA LOPEZ PAQUITO TALAIA 29
19 20 ROMERO ESTHER ESCRIBANOMARINA CE TUAREG 30
20 50 COLL JORDI GARCIA MARTA XULIUS 30
21 40 ARCAS JOAQUIM ARCAS ORIOL FOMENT BARNA 30
22 39 GURRI M.DOLORS CAMPRUBI ADRIA CEC 30
23 21 CAMACHO JULIAN CAMACHO ORIOL CEC 31
24 36 MONTOLIU LURDES BRULL FRANCESC TALAIA 31
25 52 PALOVZIE JORDI FERNANDEZAURORA SMAAAC BARNA 31
26 55 MARCO FERMIN VADIM JOAN ELS BLAUS 32
27 43 ARBOS ALBERT ALCALA ORIOL ELS BLAUS 33
28 1 GALIN BERENGUER GALIN ADRIA FOMENT BARNA 34
29 46 CARULL JORDI CARULL JORDI UEC SANTS 34
30 17 RUBIO XAVIER MARTINEZ ARNAU FOMENT BARNA 37
31 3 PEIXO BERNAT PEIXO JOSEP M AM.S.C.CERVELLO 37
32 16 JOSE JORDI GRAELL AGUSTI CEC 41
33 10 RIERA TERESA ISERN MARIA ELS BLAUS 42
34 22 PONS IVAN LUCAS ORIOL CEC 42
35 28 FOSES JULIA DE LA TORRE ENC CEC 45
36 9 COLL PERE CRUSAT EVA XULIUS 45
37 12 BANUS DANI ALMAZAN JOSE A CE TUAREG 45
38 8 COLL XAVIER CUADRAS CARLES XULIUS 47
39 24 GOMBAU MIQUI RAFECAS NURIA UEC SANTS 48
40 29 BUTI GUILLEM BARCELO M.CARME TALAIA 48
41 56 CABALLERO FELIP DORADO DAVID CE TUAREG 49
42 13 MONTFORT TERESA GOMEZ IMMA MOLIND DE REI 50
43 23 VIVER ENRIC VIVER OSCAR UEC SANTS 53
44 57 CHIVA ASSUMPTA HERNANDEZ QUICO CEC 53
45 37 CINCA MIQUEL GONZALEZ TERESA CEC 53
46 47 BORRAS ANTONI CASTELLS ANA M. ELS BLAUS 56
47 14 DOMINGO LLUIS SOLER JOSEP FOMENT BARNA 57
48 5 LLOBET MIQUEL COLL JOSEP CE AVINYO 61
49 11 ROGER JORDI BURES JORDI FOMENT BARNA 141
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¡f5' Iana d'Orlentacté per
tcscrpc¡ó
V Copa Caialane de llarxes
Técniques Begulades
16 de marg del 2003;
Caste¡¡Yíde aa llarca (faset
dels Coains) - Cal llorg*§
del Grau - Comallonga - Cal
Noia - El Caste¡lot- Les Ca-
see Noresde la Rierla- R¡igr
rodró-f,aset&ls Gosins

Fidel i puntual a la cita
de cada any en el mes de
marg, Ia nostra Agrupac¡ó
organitzava per al diumenge
da 1 6 h 45" lrarxa dGienbcii
per Descripció, puntuable
tamtÉ per a la V Copa Catala-
na de Marxes Técníques
Regulades, i ho feia aquesta
vegada fora de b comarca del
Ganaf a dileréncia de les
danere edicions A¡xí, (bprés
de cinc anys d'abséncia,
tornevem a visitar I'Alt
Penedés, concretament el
munacipi de Castellví de la Marca,
indlets que ja varen ser esc€nari
d'una alüa marxa social peró molt
recr¡lada, la Xllla edtuÍó, I'any 1971,
i que tot i que sortia tamtÉ del
Maset dels Cosins, es
desenvolupava més aviat cap al
poble de Mamellar i can Pascol,
ambdós lora de t'ít¡nerari de la
marxaacfi¡al-

Flem deconfrcarque ens
feia una micade recarya organiEar-
la en un punt relativameot allunyat
de casa per por que els equips
vflanovir¡s, moltpartici@ir.rsen norn-
bre i entusiasrne durant aquesb
darrers anys peró a@stumats com
els tenim a no moure'§ lluny del
noslre municipi, trobessin

inconvenients en el desplagament.
Sospesats els pro i els contra, perü,
i ü$ féxit de parthipacftl aconseguit
farry passalal @le de Ganal, dins
la nostra propia comarca peró no
menys distanciat del municipi que
enguany proposávem, ens hi vam
aniscar.l sortosament noens n'hem
hagut de penedir. [¿ participackl va
sértambé moh salisfactória: un to-
Alde f 3ÍleS¡Fs, d&quab¡lgeren
federats i optaven tamtÉ per la V
@a Cmlana <F Maxes Técnisre
Regulades. Molts equips.
representants de 15 entitats
excursionistes foranes a rnés de la
nostra Agrupació, la gran maior¡a
joves i molt joves, a més dels
addictes de sempre ia més

45" MARXA
D'ORIENTACIO PER

DESCRIPCIO
Castellví de la Marca (Alt Penedés)

'granadets' ompliren els
camins, els marges entre
vinyes, els fonclos i vessanls
boscosos del terme,
conegueren grans masos i
caserius a aconseguien elprig
on els esperaven les ruinss
del Castellol, l'antic'eastell
vell' de la irofrtera o Marca,
amb un gran dominivisual so-
bre la plana penedesenca-
Una sorpresa i una decobelta
forqa agradable pera molts-

E*tu p€,s,gd¡f€ dd M- ftb: Eo¿sas

La Marxa s'iniciava a les 8
del matí en la placeta del
Masel de¡s Cosins (antic
Maset del Noia), davant la
Societat Cultural de Castellví
de la Marca, que ens va &nar
tota mena de lacilitab per a
instal-lar tot el que calia per a
la recepció dels participants i
equips de megafonia i

¡nformática. Primer es va do-
nar sortida a tots els equ¡ps
úederals i a codinuaciii anaren

Sort¡nt ¡a resta. Pér sort el temps
ens acorrpanyava i no tinguérem
pluja com I'any passat.

De la placeta se sort¡a en
d¡recc¡é a la modema sgkis¡a de-
dicada a Sant Sadumí, ternple que
ha subsütuit la Yella panóquia de
Castellví gue cap alñnal deltra¡:ecte
de la Marxa coneixerien- Així que
soñien ddllogiareü, decaraal nod,
els marxadors ja podbn albirar les
restes de I'enla¡rat Castellot, una
vista que no elsdeixaria gairebé en
cap moment de la marxa, ¡ segur
que rdts ja endevinareo $re at¡.F
lla seria'la fita', el pürit culm¡nanl-.
Envoltats de vinyes, resseguint
masies í creuant barriades forga
habitades i després de transcóner

I re. 03
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per un vell "camí farinef, §anibava
a la carretera de les Cases Noves
de la Riera BV-212A i d'allá es ieia
cap de seguida a la magnífica casa
pairal de cal Morgades del Grau,
després de passar per davant la
capelleta de Sant Andreu- Al costat
d'una font s¡tuada en el bosc
d'aquella propietat hi havia el Con-
üol A i els equipsd¡sposaven de deu
m¡nub perfer una ulladaab entorns.

Passada la deu de cal
Morgades, es conünuava perdavant
els altres elements de la gran
masia, ¡a part més antiga - el
Masovervell -, esúavessayal'e¡a i
es contome¡aven elsdarreresde la
casa vella i la Masoveria Nova. El
camí tornava a la carretera que
s'havia deíxat perü abans els equips
havien de trobar un control de pas
satuat en una dreccra bosoosa, era
el control de Pas 1, per c€rt moüu
de mota poBmba per part d'alguns
eguips que se'l van saltar perqué,
segons van afirmar, estava tan
'camufiaf gue no el van veure- I és
clar, van penalitzar. Les
reclamacions van quedar escrites i
van ser consilJerades i resoltes per
la comissíó organitzadora. En tot
cas cal dir que ho lamentem, si es
va fallar en Ia ubicació d'aquell pas
estratégic, peró també que no hi
hagué cap intencié'malévola' de
despistar els participants, ni per part
del controlador ni de,'organització.

Anibats de nou a la care-
tera es retomava a I'anlic camí de
Comallonga, ¡sense perdre de v¡s-
ta cal lbrgades els equips s'anaren
atansarta la n¡asia de Cormlbflga.
tamtÉ Eneada com I'anterior dinte
d'un baluard. A l'era s'hi trobava el
Control B, amb 30 minuts disponi-
bles per assaborir, toi descansant,
els gercrosoo entepans que aquell
contingent de voluntaris havien
preparat amb tanta cura.

Es deixava el Control B ¡

d'aquesn al seg|iefit el rcconegnn era
básieament entre conreu de vinyes
i d'erms, sempre amb e1 Castellot
Whnt. Hi ha$¡e h nlala tuilna q¡e
aquella mate¡xa setmana havien
estat remenanllester6 ¡ arrasant
uns camps dintre l'iürerari, quedant
aguest una m¡ca conñis per tal com
s'havia descr¡t, i tot í que
I'organització, la vigília de la

A ú1/rol G d W :**ñí tH- tu: F- C#

G.*í (E b llhta E@ N útéis b &§iffi . fu: F- @
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celebració de la man¡a, hi va posar
senyah dabrta, més d'un equip va
teri¡r problemes per orientar-se i va
p6rdre, lamentablement, alguns
minuts- Una attra disculpa per pañ
de I'equip organ¡Eador, peró poca
cosa més s'hi podiafer- S'anibaa
aixl a un altre gran casal d'origen
medieval, cal Noia, on hi havia el
control C, i poc nÉs endaYar¡t a la
p¡ntoresca ermita o capella de la
Ma¡e de Déu del Vinyet, on el con-
trol de la motx¡lla assetjava
escrutadorament ets equire. També
aquest any n'hi hagueren que se
saltaren el reglament, amb la
penalització corresponent. és c{ar.

Es conlinuava en direccié a
una carretera propera, i abans
d'anibar al pont per sobre la riera
de Marmella¡ els equips haüen de
baixar pertravessar la llera i situar-
se a I'altre vessant, remuntanl tot
seguit i ja sense deixar I'ascensió
serpanleiatrrer¡ enüe el bccfinsani-
bar al mnüol D, en ple camí del
Castellot. D'aquí, aquell camí
oarreter, ample iobac, retombava
una bona estona persota leg penyes
del Castellot, ja mott a prop dels
rmrxadors, peró abans danibar-hi
s'hauria d'agafar un corriol molt
puiaór i de bashnta durada on els
equips haurien de passar pel con-
trol E ¡ un control de pas 2. Passats
aqu€S el viarany feia cap a una
ampta Ésta que portava úechment
i també amb ascensió pronunciada
fins al mismlssim Castellot, ran
d'un espadat ba¡conat sobre la rie.
ra, a4d, m alt, lacota de miixima
abada daquesta malxa. Aqui hi
havia situat el control F. Gran
panorámica sobre el Penedés itot
el muntanyam proper. Tot i que leia
un bon sol. peró, hi havi¿¡ també
forga calÍtia i els equips no van po-
den anibaraveure tot el que en un
daa més clar es pot descobr¡r des
d'aquella magnfftca talaia fins ani-
bara les muntanyesde I'Alt Urgell i
Berguedá- Allá disposaven d'un
q¡artdtrora pervurreel panorana i
el que queda de I'enrunada
fortaficac¡ó i de I'església
prercmánica de Sant Miquel. A§un
equip pGer fns i tot va bn¡r temF
dar{rar-§e a la gFan balma r¡atural
situada sota el penya-segat del
Gastellot.
S'acomiadaven del Castellot a es
desfeia un tros de pista, ara de

baixada, fins iniciar un ampli camf
oarener que es deixava aviat per
encetar un Ybrariy enüe d bm que
acabava engodant-se en el fondo
Gran, una fondalada exuberant gue
final¡Ea\ra al costat dunes vinyes, i
d'aquí es feia cap de seguida a
facollidora baniada de Gastellví i al
cement¡r¡ vell adjunt a I'antiga
església rornánica de Sant Sadumí,
lloc on es trobana el control G.

Del control G els equips
seguíen cap a l'esplénd¡da mas¡a de
R¡ig[odómdsposaven de 5 minuts
d'autoneutralització, i d'aquí,
voreiant conreus de fruiters i altres
masies, s'anibava davant de cal
Freixinet o linca dels Pi Vens, on hi
havia el darrer control H i poc
després a un altre control de pas,
el n.3. Se seguia cap a la riera de
Marmellar i es hanque¡ava a gual.
Paral-lels a la riera una eslona, es
deixava per baixar sobtadament cap
a un indret ombril, al costat de la
,ont ¡ bassa del ñlcia, on es trobava
el darrer contro! de Pas 4. Passat
aguest s'anibava ben aüat a la ca-
netera, que es creuava, i §anava a
desembocar al canerde l'Església
¡ així es recuperava el lloc d'inid de
la marxa i on es donava per acaba-
da- Als equips, un ry brmalitzats
els üámils a la taula d'anibada, se'b
lliurá com cada any el relat
complementari de I'itinerari de la
marr@.

El reconegut total era de f 1,865
km i el temps oficial de 2 h 35',
que sumaE al neutralitzat de t h
2l'fe¡en un total de 3 h 56'. Les
mitianes horáries osc¡t.laven entre
els 3,56 km/h la més lenta i els
5,Og km/h la més ráptla. No cal
dir que aguest any, els equips que
sempre ens liüftaven de fer la mar-
xa massa lenta rio van poder o¡li-
nar el mateix- El cas és gue per
debfm nar i dec*fr la m¡lhna horfu*r
€§ van seleccionar tres equips di-
,erents -desconeixedors de
I'iünerari- de d¡ferents edets a ta-
ranná, els qualsYan eúecü¡arel re
corregut en tres dates també dife-
rents. La mi§ana de les tres és la
que es va rcsoldre, enceñada o
menys encertada sgors fopin¡ó
d'alguns, peró és la que va resul-
tar. I pel gue fia a les penaliEa-
c¡ons, a part del ¡a esrientat i po-
Iém¡c pas 1 ide la confusió en un

trarn de tenes i camins remoguts,
la resta de cúnüols r¡an ser ben
segu¡ts o § rÉs no no len¡m cons-
táncia de cap incidéncia greu.

En opinió de la mairria, pe!
que vam poderconstatar ¡ ens van
Gr anibaG el reconegut va ser molt
agrait í del gust de tothom. Molts
dels participants van descobrir uns
paralges i unes panorámiques que
eb van sorprer¡dre de debó. I rnostra
del que diem es la carta que ens va
fer arribar la F.E.E.C- Íelicitant
I'equip organilzador per 'l'éxit
assol¡t ¡ per la imaginació i bon gust
en escollir paratges tan ad¡ents i
inte¡essants'. També ens En ¡essé
de la notícia apareguda en el Butlletí
Municipal de Castellvíde la Marca,
I'abr¡l proppassat, que agraeix a la
nostra Agrupació l'organització de
la cursa en aquells indrets per
lbportunttat de donar a conéixer el
patrimoni natural i cultural del
municipfl. En acabat, una bonaco-
lla dels equips participants i
organ¡tzadors van fer un d¡nar
col-lecliu a les mate¡xes
dependürrci* que ens havbr donat
acollida, la Societat Cultural de
Castellvíde la Marca.

I corn sernpe, no voHrlem
acabar aquesta ressenya sense
esm€ntar l'agrairient una vegAda més
a büs eb equ¡ps paffxJpants q¡e arü
d seu ent¡¡&¡srne, e@b ¡ crAiqrrc
¡corstn¡cliv€s'€{lS esperul€ri a oül.
tinuar endavant i a agafar ¡l.lus¡ó i
ánims per preparar ja la propera
Marxa TamtÉ. r¡o cal d¡r, a tota h
com¡a de socis i §mpa[itranE que
ers aluden eri la tasca de cmúob i
organització logística, a lots els
nivells, Reconeixement que fem
extensiu un altre cop a la Soc¡etat
Gultural de Casteltvf, als amos i
masoves de lesrn#queens han
acdlil a ens han donat tota rr¡er¡a de
facilim i a bs cases comerciab que
ens donen suport económ¡c AKO,
VIEL@ I OOPISIERIA FALOÓ, a pail
de b ir¡edimabb col.hDorrió de 1a
Caixa', corn senpre. F€licitació mo¡t
sincera a totes les ent¡tats
exclrskrnisbs i equipe guanyadors.
I res més, fins I'any v¡nent, que
g4uem rehbar-nc bts plega|s per
gaudr una vegada més de l'añció que
ens me¡x.

Bhnca Forgs
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