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RCGLAMCNT
L'AGRUPACIÓ EXCURSIONISTATALAIA organiEa la XLVlll Maxa d'Orientació per Descripció,
punruable per a ta vlll coPA CATALAÑA DE MARXES TÉCN|OUES REGULAóES.

INSCRIPCIONS
Podran participar a la Maxa tots els socis d'entitats amb llicéncia de l'any en curs expedida
per la FEEC, els posseidors de llicéncia de la FEDME o d'altres federacions de muntanya
estrangeres adherides a la UIAA, encara que no puntuaran per la Copa, els posseildors de
llicencies de Federacions amb conveni de reciprocitat amb la FEEC, encam que no puntuaran
per la Copa, i els menors de 17 anys que pertanyin a una entitat associada al moviment
Azimut. Per tot aquell participant que no.s'ajusti a les condicions anter¡ors, la organització
emetrá una llicéncia temporal de la FEEC, amb validesa pel que duri la prova. No obstant
aquesta llicéncia temporal no dona dret a puntuar a la Copa Catalana.

Els equips estaran formats per a dues persones, en el cas que un dels components sigui
menor de 14 anys I'altre haurá de ser un adult.

Les inscripcions es podran fer al local social de la Talaia, carrer Comerg 4 de Vilanova i la
Geltrú, del 6 al 17 de marg de 2006 cada dia de dilluns a divendres de I a 10 del vespre.
També s'acceptaran les inscripcions fetes per teléfon o per fax.

A continuació de la sortida del darrer equip participant a la Vlll Copa Catalana de Maxes
Técniques Regulades idesprés 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. Els
drets d'inscripció seran de 'l 2 euros pels socis de l'A. E. Talaia, pels posseidors de la llicéncia
de la FEEC o de llicéncia de federació amb conveni de reciprocitat amb la FEEC, i pels
menors de '17 anys que pertanyin a una entitat associada al moviment Azimut, i de 1 5 euros
per la resta (no está inclós el cos de la llicéncia temporal de la FEEC).

llorganització oferirá l'esmorzar a tots els maxadors.

SORTIDA
La sortida será a Sant Martí Sarroca, davant de la Sala Polivalent, situada a la rambla de
Catalunya. El primer equip sortirá a les 8 del matí. Si algun equip es presenta amb retard
respecle a l'hora que se li havia assignat, se li donará l'ordre de sortida que determini
l'organització.
L'equip organitzador de la marxa de l'A.E. Talaia podrá decidir sobre qualsevol contratemps
que pugui esdeven¡r a la sortida, si s'escau, l'endarreriment horar¡, l'ajornament o fins i tot
la suspensió de la maxa per causes de forga major, circumstáncies que seran comunicades
a tots els partic¡pants amb la major agilitat possible.

€oulPs
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 l'equip abans de la sortida, si préviament es comunica a I'organització i aquesta accepta
el canvi.



DOCUMENTACIÓ
El dia 18 de marg, després del sorteig es lliurará als representants de cada entitat la
documéntació i els distintius d'identificació corresponents als seus equips. Aquest material
també es podrá recollir abans de donar la sortida el dia de la Marxa.
La documentació lliurada consistirá en :

1.Tots els fulls descriptius de l'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
5. Dorsals d'identif icació.
6.Taula de transformació horária.
T.Relat complementari, histórico-geografic, de la zona ¡ I'itinerari seguit. (Es lliurará

a l'arribada).

PARAD€5
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 carácter part¡cular. Si cal, per al bon desenvolupament de la Maxa, I'Entitat
organitzadora es reserya el dret d'alterar les ja previstes.

CONTROLS
A més del de sortida i del d'arribada, hi haurá uns controls ¡dentificats amb una lletra on
s'anoiará l'hora de pas dels equips. N'hi haurá uns allres, 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 tant no hi haurá cap minut de neutralització. Els
controls faran l'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
l'equip. En els controls de pas 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 l'organització hi
arribi.

P€NALITZAC¡ON5
Cada mig m¡nut d'avangament o de retard entre l'horari efectuat per l'equip i l'horari oficial
es penalitzará amb un punt. l-omissió d'un control de pas será penalitzada amb 10 punts. En
el cas que algun marxador no porti motxilla, l'equip penalitzará amb 10 punts.

D€SOUALIFICACIONS
Será motiu suficient de desqualificació :

l.Efqctuar anotacions o esmenes en el full de ruta.
2.Alterar la composició de I'equip durant la Marxa.
3.No passar per un control dels identificats amb una lletra.
4.Realitzar el recorregut de la Maxa, total o parcial, abans de la sortida oficial de

l'equip.
5.Canviar de lloc o amagar les marques posades per l'organització.
6.Portar objectes sorollosos que puguin molestar els altres partic¡pants.
T.Demostrar conducta incívica i produir danys a terceres persones, objectes o

entorn.
S.Endarrerir-se fins ésser atrapat per l'equip escombra i donar mostres evidents

de no tenir coneixement del punt de I'itinerari on s'está.
9.Degradar o malmetre el medi.



cLAS lFtCAC|Ó
La classificació s'establirá pel total de punts comptabililzats a cada equip, de menor a major.
En cas d'empat obtindrá una millor classificació:

l.fequip amb malor nombre de controls realitzats amb el temps exacte.
2.lJequip que tingui més controls amb un punt
3.L'equip que tingui més controls amb dos punts i així successivament.

RECLAMACIONS
Les reclamacions seran resoltes, si s'escau, per un jurat format per un membre de la
organització, un del comité de marxes de la FEEC i un participant escollit per sorteig.
Un cop acabada la maxa es confeccionará una classificació provisional, i durant un període
de 15 dies es podrá presentar reclamacions a aquesta, via fax o e-mail, que seran ateses
per I'organització, juntament amb el Comité Catalá de Maxes de la FEEC. Passat aquest
període la classificació passará a ser definitiva.

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

R€PARTIMCNT D€ PR€M¡S
S'efectuará un dissabte amb un máxim de quatre setmanes un cop finalitzada la Marxa.
Es comunicará a les entitats excursionistes federades participants el dia del repartiment.

D¡sPOsIC¡ONS FINALS
El mal temps no será obstacle per a la celebració de la Maxa.
L'Agrupació Excursionista Talaia no es fa responsable de cap accident o danys que rebin o
causin els participants, que no estigui inclosos a la llicéncia esportiva de la FEEC. Qualsevol
altre cas no previst en aquest reglament será resolt per l'equip organitzador de la maxa, el
qual disposará del suport técnic d'algun membre del Comité Catalá de Marxes.

El fet d'inscriures a la Marxa comporta l'acceptació del present Reglament.

Aquest reglament ha estat homologat pel Comité Catalá de Marxes de la FEEC el dia 20 de
desembre del 2005.
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XLVIII MARXA
D'ORIENTAGIO

PER DESCRIPCIO
Vlll Gopa Gatalana de Marxes Técniques Regulades
Comarca de I'AII Penedés 19 de marg del 2006

DESCR¡PCIO DE L'ITINERARI
DE LA SORTIDAA L'ARRIBADA

Notes:

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

2\ Durant els trams de carretera cal circular per l'esquerra.

- 3) Cal tenir en compte les mitjanes horáries, diferents de control a control, i

e! temps de descans, tot indicat al final dels fulls de descripció.

La Maxa té lloc a Sant Martí Sarroca. S'inicia a Ia Rambla de Catalunya, davant els locals
de la Sala Polivalent (als darreres de I'edifici de l'ajuntament del poble).

Tirem avall per aquesta rambla, passem pel costat d'una zonad'aparcament i continuem
endavant pel carrer Berguedá, a l'esquerra ens queda un xiprer molt alt. A la dreta deixem
un antic camí indicat en unes rajoles de cerámica; més xiprers a la dreta i continuem endavant
per carretera asfaltada, entre vinyes.

A la dreta, en un pta elevat, panorámica d'una església románica i castell proper. A l'esquerra
podem veure el cementiri.

Travessem un camí, que a I'esquerra porta al dit cementiri, i continuem endavant. Veiem

senyals de PR (groc i blanc). Deixem un camí a la dreta que es bifurca (al mateix temps que
passem pel costat d'una masia). Continuem per camí asfaltat mentre anem deixant altres
trencalls amb retolacions de noms de masies. A la dreta tenim una rierá.

En arribar al costat d'un canyissar (tallat de nou), prácticament davant d'un pal indicador i

abans d'un revolt cap a la dreta, deixem el camí asfaltat i girem a I'esquerra; el camí és



ample i puja suaument. Al cap de poc deixem una.masia a l'esquerra; passada aquesta el

camí torna a ser asfaltat i continua d0 pujada. A la dreta veiem unes naus industrials.

Travessem una carretera i girem immediatament a la dreta. A l'esquerra hem vist primer

oliveres i de seguida vinya. A I'esquerra, paral'lela a nosaltres, tenim una altra carretera.

Mentre caminem podem,contemplar (si el dia és prou bo) la panorámica llunyana de la
serralada montserratina. Passem pel costat d'altres masies. Més endavant tenim a l'esquerra

un petit bosc de pins i alzines i a la dreta edificaeions.

llample camí que seguíem dibuixa un marcat revolt cap a l'esquerra que porta a una carretera.

En aquest punt el deixem i girem cap a la dreta, direcció sud, també per camí ample, entre

oliveres, i ara una mica pujador. lmmediatament deixem un trencall de camí a l'esquerra,

al costat d'una masia.

Passada una finca que hi ha a la dreta, el camí també gira en aquesta direcció"i nosaltres

el deixem per continuar en la mateixa orientació que portávem, per un camí planer, de

graveta, amb arbres a banda i banda. Deixem a l'esquerra el camí d'entrada a una masia.

Continuem endavant per camí semiabandonat, que ha esdevingut herbós.

Anem a fer cap a un camí carreter, davant mateix d'una vinya, i el seguim cap a la dreta.

Poc abans d'arribar a unes dependéncies agrícoles, deixem el camí carreter i girem a
l'esquerra encetant un camí herbós, no tan fressat com l'anterior. Pocs metres més endavant

agafem un trencall una mica esborradís a la dreta, pel costat d'uns esbarzers;fem cap a un

camp d'arbres fruiters i el voregem deixant-lo a la dreta.

Al final del camp girem cap a la dreta fins arribar a prop d'una carretera asfaltada i, sense

tocar-la, tombem a l'esquerra i seguim pocs metres una esplanada erma paral'lels a la
carretera.

A la vora d'uns femers, saltem a un camíample i planer de la dreta i el seguim en el mateix

sentit que portávem. Una mica després deixem un camí a l'esquerra. Passem sota el fils

d'una línia d'alta tensió al mateix temps que es deixa a la dreta un camíque entra al bosc.

Més endavant deixem un camí a I'esquerra, i poc més enllá un parell més també a l'esquerra.

El nostre camí, forga ample, davalla una mica i planeja entremig de conreu de vinya a

l'esquerra i de bosc a la dreta.

Desemboquem en un camí de graveta al costat d'una rasa i vtnyes i continuem en la mateixa

direcció. De seguida enllacem amb un altre en el punt on descriu un marcat revolt i el seguim

cap a l'esquerra. El camí continua ample i planer. A l'esquerra ens queda també vinya; a la

dreta tenim oliveres i una masia.

En una cruilla del camí, i situada a la banda esqueira, trobem una masia amb unes

construccions mig enrunades.



Deixem aquesta masia a l'esquerra i continuem al principi en davallada i camí enquitranat.
A I'esquerra veiem el camí d'entrada a la masia. El nostre torna a ser de seguida de terra i

fa una lleugera pujada entre espessa vegetació. Deixem una branca de eam í a la dreta.
Després el camí planeja una mica i més endavant, a la dreta, deixem una entrada a una
vinya i un camí al seu costat. El nostre camí davalla una mica entremig de bosc d'alzines.

Fem cap a un ample camí, que ve del riu, davant d'un tall entre el bosc, i el seguim cap a
la dreta; és planer i transcorre entré pins molt alts. Travessem un riu a gual (a voltes bastant
cabalós). El camí continua ample i el seguim sense perdre l'orientació que portávem, direcció
sud-est, paral'lels a una antiga línia eléctrica de la qual resten els pals sense fils. A la dreta
tenim conreu de vinya.

Al marge esquerre hi tenim un enorme talús o abocador de terres. S'acaba la vinya is'inicia
un tram de bosc. Arribats a un revolt de camí, deixem la branca dreta, que va entre el bosc,
i continuem endavant en el mateix sentit que portávem, direcció sud-est, per camí ample i

planer, entre conreu d'oliveres i vinya, a esquerra i dreta respectivament.

Deixem una branca de camí a l'esquerra, pujadora, que s'adrega a una propera masia
enlairada. A la dreta ens queden unes granges (de ben segur amb molts gossos que no
paren de bordar). A l'esquerra, també, a sota d'aquella gran masia que véiem enlairada,
ens en queda una altra, de parets blanques.

Passades les granges (que pertanyen a la masia pintada de blanc), travessem una carretera
asfaltada i continuem per camí molt ample, de terra, remuntant el costat dels sólids murs
de pedra d'una altra gran masia.

Anem a parar en una gran esplanada, al costat del baluard d'aquesta espléndida finca, que
hi té una capella adossada.

Deixem la finca i continuem la marxa reprenent el mateix camí d'arribada peró per molt pocs
metres, ja que abans d'arribar a una gran alzina al costat d'un clot, decantem cap a la dreta
per un tram herbós i planer, deixant a l'esquerra un pi i una altra alzina, fins a trobar un
sender baixador i de pinassa, entremig del bosc. En un nivell inferior, a la dreta, hi veurem
conreu de vinya, El nostre sender arriba al nivell d'aquesta vinya i fins i tot per sota; a
I'esquerra tenim un rasot.

Anem a sortir a una carretera asfaltada que seguim en direcció a l'esquerra. De seguida
travessem un riu per un pont. Seguim una estona aquesta carretera fins arribar a un barri
amb cases a banda i banda. (RECOMANEM ANAR EN COMPTE EN AQUEST TRAM JA
QUE Hl HA BASTANT DE TRANSIT). Continuem endavant mentre trobem més cases, totes
ben indicades amb el seu rétol, i conreu de vinya als dos costats.

Deixem una carret era ala dreta i després un camí terrós a l'esquerra, i continuem endavant



sense perdre elsentit d'orientació que portávem. Més enllá, en el prlmer trencall que trobem
a la dreta, on hi ha la senyalització de diverses cases, seguim aquest trencall de camí, ample
i planer, que transcorre entre vinyes i de cara a un proper conjunt de cases. A l'esquerra hi
discorre una riera.

Passem a ran de la primera de les cases esmentades. El camí marca un revolt entremig
d'aquestes i edificacions annexes; nosaltres continuem recte. A la dreta tenim una altra casa,
a l'esquerra una bassa i una sínia, un safareig, més cases amb el corresponent rétol, tot
molt ben indicat. Veiem un gran canyissar a l'esquerra, a la dreta més conreu de vinya, sínies
ialtres masies més llunyanes.

Paral'lel al nostre camí, a l'esquerra, hi discorre la riera (a vegades amb un bon cabal
d'aigua). Més canyissar a l'esquerra.

Fem cap a un camí amb terra de grava; girem a l'esquerra passant per damunt d'un pont
per creuar la riera.

Poc després de passar el pont arribem a una cruilla de camins al costat d'una casa. En
aquesta crullla girem uns gOe a la dreta. A l'esquerra es veu, de lluny, un veinat. En aquest
tram tenim la riera a la dreta. Deixem una pista entremig del bosc, a l'esquerra.

Bifurcació de camins. Deixem la branca esquerra i continuem cap a,la dreta, apropant-nos
a la riera.Iravessem l'ample camí que creua la riera i continuem a l'esquerra passant un
rasot i continuant per camí lleugerament ascendent que s'atansa a una casa pintada de
blanc.

Passant a ran de les parets d'aquesta casa, enllacem amb un camí de graveta, ample i

planer, entrémig de vinyes, que seguirem una bona estona tot deixant algunes entrades de
camins que van a les masies que veiem escampades i algunes naus o granges. A la dreta,
al mig d'una ámplia zona de conreu de vinya, podem veure també les restes, mott rovellades,
d'un antic molí de vent.

Arribem a un camí transversal, particular, que mena a una finca propera, i el seguim cap a
la dreta, fins arribar-hi.

Retombem la gran alzina al costat del parterre i passem pel costat d'un restaurant privat de
la finca; tornem al camí particular ireculem un tram entre els xiprers.

Situats novament a la cruilla on havíem girat, continuem ara endavant per camí asfaltat arran
de les parets d'uns cellers de marca molt coneguda, uns alts xiprers i una premsa al costat
de la tanca i algunes vinyes.

Desemboquem a una carretera i girem cap a la dreta. Seguim aquest tram de carretera



asfaltada fins al costat mateix d'una torre de línia eléctrica (tallada) de baixa tensió. La

carretera fa un revolt i se'n va cap a un pont proper; nosaltres aquí la deixem i continuem
en el mateix sentit que portávem. De seguida trobem una trifurcació de camins.

Rebutgem eis dos trencalls més planers de la dreta i agafem el més esquerrá, que s'enfila

ben decidit i per una estona bosc amunt. (Si estem atents, just a l'inici de la pujada, entremig

de la pineda, podem gaudir d'una pintoresca perspectiva de l'església románica i castell que

havíem deíxat al comengament de la marxa).

La pujada és notable salvant algun tram planer. Rebutgem alguns trencalls no tan fressats
laterals i no deixem aquest ample i costerut camí carener fins arribar al costat d'un gran

dipósit d'abastament d'aigua de la població veina. Des d'aquest punt s'albira - si podem
gaudir d'un dia clar- una gran panorámica dels entorns propers i serralades més llunyanes.

Passat el dipósit deixem una branca de camía la dreta; el camí inicia una suau davallada.
A I'esquerra deixem també un altre trencall, aquest de camí barrat, i uns metres més endavant

agafem un revolt del camí cap a l'esquerra, tot passant un tram entre vinya i oliveres. Aquest

tram s'acaba aviat i el camí, forga ample, continua després una estona en lleugera pujada

entre bosc i dibuixant alguna giragonsa. En un revolt deixem un camí-rasot, bastant malmés,

a l'esquerra.

Més endavant, en un ampli revolt que fa com una esplanada, el camí carener se'n va cap
a I'esquerra uns 90q i planeja; aquí el deixem per continuar en línia recta seguint un viarany,

en el seu inici un xic embrossat, entre bosc jove i argelagues, lleugerament ascendent.

Enllacem de nou amb l'ampla pista que havíem deixat, molt a prop d'una bassa d'aigua, a
la dreta, segons sembla per a serveis dels bombers.

Continuem pujant per la pista carenera i arribem aviat alcostat d'un segon dipósit d'abastament

d'aigua, a l'esquerra. Molt a prop veiem una gran cova.

Deixem enrere el dipósÍt í la cova i continuem ascendint per l'ample camí carener. La

panorámica s'obre cada vegada més i més. Poc després iniciem una llarga davallada. Passem

pel costat d'una torre de línia d'alta tensió i després d'aquesta deixem un parell de senders

a la dreta.

El camí es fa més planer. Pel vessant dret podem entreveure la propera població.

Deixem a l'esquerra una ampla entrada de camí entremig del bosc; més endavant en deixém

una altra branca, pujadora, també a l'esquerra.

Al davant del següent trencall, també a l'esquerra i pujador, més herbós, deixem finalment

la pista que seguíem i prenem un corriol a la dreta, a I'inici del qual hi ha un pal amb un



senyal groc; la baixada és pronunciada i als pocs metres hi veiem la boca d'un avenc a
l'esquerra. Compte!

Cruilla de camins, Seguirem la branca esquerra, deixant a la dreta la senyalit zadaen groc.

Continuem ara per tram més humit i herbós. Entre els arbres podem entrellucar el conjunt
encimbellat d'església i castell que ja coneixem.

Entronquem amb el revolt d'una ampla pista que agafem de baixada, entre oliveres.

La pista descriu un pronunciat revolt de 180e i continuem baixant. Al revolt següent, deixem
la pista i fem drecera per un corriolet baixador que surt al costat mateix d'un pi destacat que
ens queda a l'esquerra. Enllacem amb una pista cimentada, que seguim cap a la dreta, i

poc després desemboquem en una altra, que és camí particular, i la seguim cap a I'esquerra,
sempre de baixada.

En un punt on veurem, a l'esquerra, un piló amb franges vermelles i blanques, i a prop d'un
filat de tanca, deixem la pista cimentada i seguim un viarany baixador, molt fressat, a la
dreta.

Acabada la filferrada enllacem novament amb una pista cimentada que continua baixant i

fent giragonses. Passem pelcostat d'una pallissa, a la dreta, i una casa a I'esquerra. Creuem
una riera; un cop creuada deixem la pista cimentada i girem a la dreta seguint un camí de

terra. Veiem senyals de PR.

Seguim a ran de riera fins a travessar-la per damunt d'una palanca, passant així a l'altra
riba, i la seguim paral'lels, aigües avall, remuntant un corriol que ens porta aviat en un

feréstec indret amb una font arraniada.

Passada la font continuem endavant.Trobem més senyals de PR. Elcorriol s'acaba icontinuem
per camí ample, en la mateixa direcció, paral'lels a la riera, que ens queda a I'esquerra, a
sota d'unes grans parets abalmades.

Travessem novament la riera, a gual, quedant a la dreta. Magnífica perspectiva de l'església
i casa adossada, encimbellades.

Creuem la riera un parell de vegades més i continuem fent camí arrambats a les parets de

l'esquerra. Gairebé immediatament passades les restes d'un antic mur de pedra, deixarem
el camí planer d'arran de riba i remuntarem un viarany paral'lel a I'esquerra.

Travessem un tram rocós on veiem senyals de PR i continuem remuntant suaument. En una

bifurcació una mica desdibuixada continuem per la part més pujadora fins arribar a la vora

d'un camí forga ample, a prop d'un pal amb senyals de color groc. Aquí girem sobtadament
a l'esquerra i passem arrambats a la paret que tánca una finca.



El viarany retomba resseguint part d'aquesta finca de la dreta i passa entremig d'altres.
Anem a sortir a un ample camí cimentat i el seguim cap a l'esquerra, tot ascendint entre
antigues cases de la població. Davant nostre veiem ara molt a prop el campanar i església
parroquial.

Al final d'aquest camí cimentat desemboquem en una carretera asfaltada, que seguim,
encara de pujada, i de seguida la deixem per accedir per uns graons de pedra al costat de
l'absis de l'església, que tenim ben a prop. Passem a ran de les escales de l'església fins

Tornem enrere pel camfd'arribada fins a prop dels graons por on havíem pujat, graons que
ara deixem a la dreta i anem baixant a ran del marge elevat per sobre la carretera.
Creuem la carretera i passem a l'altra banda per continuar baixant per una rampa cimentada.

Passem per davant d'un bonic gabial i entremig de cases assolellades. Arribem'al final
d'aquest carrer cimentat i enllacem amb una carretera asfaltada. La creuem en direcció cap
a l'esquerra i la seguim per la vorera dreta.

Als pocs metres, just on comenga a la dreta una tanca protectora de la carretera, la deixem
i baixem per una drecera per enllagar novament amb la carretera, al cosüat d'un pont per
sobre una riereta. Passat el pont comencem a entrar en les primeres cases i xalets de la
població.

Girem pel segon carrer, a la dreta, al cantó del qual hi ha una casa d'obra vista (encara en
construcció en el transcurs d'aquesta descripció) i'una altra pintada de groc.
Seguim per aquest carrer (amb cases en construccíó) i cap al final, en un angle, arribem
al davant d'una esplanada amb plátans per on passa un canal; travessem l'esplanada i

creuem el canal per sortir a un carrer, gairebé al davant de l'edifici de l'ajuntament, poxat i

de color groguenc. Torcem doncs cap a la dreta i, creuant per sota els porxos, fem cap al

davant mateix de la Sala Polivalent on dq bon matí hem iniciat la Marxa, que es dóna, així,
per acabada.



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 f ál Control F:

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

4,68 kmih = 1,30 m/seg
4,65 kmlh = 1,29 m/seg
4,76 kmlh = 1,32 m/seg
3,98 km/h = 1,11 m/seg
3,97 km/h = 1,10 m/seg
4,15 km/h = 1,'!5 m/seg
4,04 kmlh = 1,12 m/seg
4,53 km/h = 1,26 m/seg

Altres dades a tenir en compte:
:

A la Sortida/Arribada hi ha un bar
Al Control B: 30 minuts de descans per esmorzar
Al Control C:5 minuts de descans
Al Control E: 5 minuts de descans
Al Control F: 1 minut per omplir aigua
Al Control G: 5 minuts de descans

- El marxador trobará aigua per beure als Controls C , D i F.

- Segons el reglamenl, en cada Control sense parada de descans i també pel que fa al
control de motxilla, es concedeix un minut de neutralització per marcar els horaris.
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Presentació de la Marxa

Després de celebrar el Cinquantenari de la nostra

Agrupació amb una marxa que anava i tomava de Sitges,

enguany torlem a organitzar-la un xic lluny de casa. Des

de l'any 2001 al 2004 ens vam situar a Sant Pere de Ribes,

Garraf, Castellví de la Marca i el Pla del Penedés. En I'e-
dició de fa ffes anys a Castellví de la Marca la participació
fou de 133 equips, dels quals 49 eren federats i optaven

també per la V Copa Catalana de Marxes Técniques.

Molts equips, que representaven 15 entitats excursionistes

foranes a més de la nostra Agrupació, la gran majoria

ioves i molt joves, a més dels habituals. La bona participa-

ció ens va esperonar a contiluar lluitant per la nostra
"Marxa del mes de marg". Fa dos anys, en e1 Pla del

Penedés, foren 148 equips participants, dels quals 67 eren

parelles federades que optaven a la Copa Catalana de

Marxes Técniques. La Marxa va tenir altre cop bona con-

vocatória. L any passat, sortint de Vilanova vam compta-

bilitzar 143 inscrits,50 dels quals eren federats que com-
petien en la Copa Catalana. Si fa no fa, ens movem gaire-

bé cada any amb els mateixos números. Podem considerar

que continuem tenint una acceptable participació.

Seguirem provant-ho una vegada més, car només ens

manquen dues marxes per arribar a la cinquantena i caldrá

celebrar-ho com cal.

Com sempre, hem de donar les més expressives grá-

cies als excursionistes que preneu part regularment en

aquesta esportiva competició, atés que vosaltres sou els

que realment feu el gruix de la nostra crida anual.

La marxa d'avui sortia de la rambla de Catalunya de

Sant Martí Sarroca, davant els locals de la Sala Polivalent,
situada als darreres de I'edifici porxat de l'ajuntament.

Sant Martí Sarroca

Aquest municipi es troba situat a l'extrem occidental
de la comarca de l'Alt Penedés. Consta d'una zona mun-
tanyosa i boscosa i una altra amb planúries ondulades de

coffeu primordialment de vinya. Situat en la vall del riu
de Foix, el terme és drenat també per la riera de Pontons,

afluent del riu de Foix. El municipi té una extensió de

35,59 quilómetres quadrats i el 1996 tenia 2.485 habi-
tants, mentre que l'any 2OO4 ja arribava als 2.600. La
població está disseminada en diverses barriades, de les
quals, les principals són la Rovira Roja, cal Sisplau, la
Baronia de Riudefoix, can Cruset de la Carrera, la
Fassina, Brugueres, les Cantarelles, can Miret, la Roca,

can Sogues, els Hostalets, Romaní, can Lleó, la Bleda i
la Torre d'en Vernet.

Un dels atractius més importants del municipi és el
conjunt monumental medieval, integrat pe1 castell dels

Santmartí i l'església románica de Santa Maria. Aquesta

bella construcció, única en el seu estil i considerada de

primer ordre dins el país, és un al'licient per al visitant,
que hi pot descobrir l'encant d'una época passada que

traspuen les seves pedres, de gran majestuositat i solem-
nitat. Consagrada el 1204,és una de les poques esglésies

romániques catalanes d'aquestes caracteístiques, i pel
que fa a 1'absis circular, profusament decorat, és un dels

més interessants en el seu génere del románic europeu.
Altres elements són la torre llombarda del segle XI i
diversos retaules. Al Museu Municipal, situat en unes

dependéncies del castell, són servats els fragments d'un
monument funerari preromá de notable válua, així com
un cap d'Afrodita en marbre, del peíode romá, entre

altres peces d'interés. Escampades pel municipi, hi ha

Sala Polivalent de Sant Martí Sarroca.2006. Foto: Jesús Santacana



diverses masies d'interés, algunes amb restes medievals,
i altres elements artístics i arquitectdnics valuosos.

L'església de Santa Maria fou restaurada 1'any 1906,

sota la direcció de Puig i Cadafalch, qui, en el seu llibre
"L arquitectura románica a Catalunya", volum III, pág.

427 , diu que antigament era una església d'una sola nau

amb absis,la part baixa i fonaments de la qual es van tro-
bar a I'emplenar l'área del creuer. . . i més tard, es va
ampliar, afegint-hi el creuer amb el seu cimbori i absis,

sens dubte el més ric de Catalunya.

La primera notícia de la fortificació, situada damunt
el turó de la Roca, de 360 m sobre el nivell del mar, és de

l'any 946, quan es va fer donació a Santa Cecflia de

Montserrat dels béns que tenien Adover i la seva esposa

Lunesenda en el terme del castell de Sant Martí (dada

aportada per "Catalunya Carolíngia"), go que vol dir que

aleshores ja existia un castell termenat. Després, Galí,
l'iniciador del llinatge Santmartí, i el seu fill Guillem,
veguer del Penedés, foren els responsables d'aquest cas-

tell i de la primitiva capella románica dedicada a Santa

Maria, peró conservant Sant Martí un altar en el lloc pre-

ferent. La vídua de Guillem i el seu gendre continuaren
les obres de protecció al sector de les muralles i edifica-
ren noves estances, convertint-se el castell en una forta-
lesa ben protegida. Aquestes obres foren millorades per

Amau de Santmartí a finals del segle XI. L any 1963 s'i-
niciaren les obres de restauració, que no van respectar
gaire la forma original de l'edifici. El castell és format
per diversos cossos distribuits entorn d'un pati. L'única
sala que es conserva és una de rectangular situada a la
planta baixa, coberta amb una volta de canó. Malgrat ser

un castell reconstrui't, el que avui es pot visitar fou fruit
de 1'esforg i voluntat de tot el poble.

La marxa

Sortint de I'esmentada Sala Polivalent, al cap d'avall
de la rambla de Catalunya, es travessava una plaEa i
seguíem pel carrer Berguedá, per continuar després per
l'antic camí de Vilafranca, on els marges són construils
de códols i de tant en tant s'hi veuen fites de camí ral,
d'aquelles que sobresurten en la part baixa del marge. Es

passava pel costat de la masia anomenada cal Posastre,

propietari que vol recordar als presents que som en la
"Villae Ruper Penetensis", és a dir, en la Vila de la Roca
del Penedés. La masia, antigament coneguda pel
Colomar de Baix, está documentada des de I'any 1570,
perd l'última reforma de la fagana, amb coronament de

boles ornamentals, data del 1908. Es diu que a les roda-
lies de cal Posastre s'han trobat fragments d'un monu-
ment funerari preromá. La partícula "Po" de Posastre és

un aféresi que generalment procedeix del nom de perso-

na Josep, quan aquest es presenta en diminutiu Josepó;

així el nom de la casa equival a Josepó Sastre.

Més enllá de cal Posastre, a má esquera hi ha el
Cementiri Municipal. Aquest fossar, construit l'any
I 868, és d'estil neoclássic i guarda un interessant conjunt
d'estátues, entorn d'un passeig central, remarcat per

xiprers, que dóna a la capella del Sant Crist.

La Fassina i l'Hostal

Més enllá, passávem per la barriada de la Fassina. La
masia de la Fassina, que dóna nom al barri, és a275 m
sobre el nivell del mar i a la dreta del camí de Vilafranca.
Envoltada d'horts, está situadajunt a la riera de Pontons
i al peu del turó de la Roca. És una casa de faqana ador-
nada i damunt la balustrada s'hi veu una torratxa. Sota

.4

L'Hostal del barri de kt Fassina.2006. Foto: Jesús Santacana



Can Lleó.2006. Foto: Jesús Santacana.

Cabreta i cal Xic Colet. A la part esquera observávem la
riera de Pontons, que a partir d'aquí havíem de seguir
durant una bona estoneta.

La primera casa que es trobava era cal Jepet Suriol i
la segona cal Joan Micalet o Miquelet, ambdues a la
banda esquerra, mentre que cal Cabreta restava a la part
dreta. Un xic més amunt passávem pel costat d'un un
dipdsit circular, d'una sínia - d'aquelles que eren accio-

nades per un animal - i d'un safareig. A la part dreta
venia cal Xic Colet, on tenen una altra sínia, una de les

tantes que existeixen a la contrada. El camí s'acostava a

la riera de Pontons, la qual era travessada per mitjá d'un
pont situat enfront d'una casa de nova construcció, on en
un indicador es llegia cal Ton Cols Nou. En aquest punt
es girava vers el nord, restant la riera a má dreta. Mentre
seguíem en direcció nord-oest, a la part esquerra guaitá-
vem la barriada de Romaní. A I'altra riba del riu es veia
la masia del Molinet. Féiem cap a la riera, on hi ha una

Can LIeó.2006. Foto: Jesús Santacana.

cruilla de camins amb un cartell indicador que posa: el
Molinet (el que hem vist poc abans), cal Fanguet (altre
antic molí), cal Xic Titus i cal Ravella, cases accessibles

travessant la riera a gual en direcció a migdia; altre car-
tell diu que a má esquerra hi ha cal Ton Rei, cal Quinto,
cal Rei, ca I'Eudalt, cal Tiquet i la Masseria.

Pujávem fins a cal Ton Rei, que resta a l'esquerra i,
després d'una construcció nova, s'arriba va a cal Quinto.
Unes passes més endavant, pel cantó dret sortia el camí
de cal Rei, ca l'Eudalt, cal Tiquet i a la Masseria. Es

caminava per un llarg tram rectilini que voreja la partida
del Campás, darrere el qual i vers ponent s'albira una
bonica i gran masia basilical de la Guárdia, també cone-
guda per can Cúgol. Un xic més amunt, es troben les ins-
tal'lacions de can Ravell de Fontenac: a má esquerra els
cellers i a la dreta I'antiga masia, a la qual s'hi accedeix
per un camí particular vorejat de xiprers. El control C era

situat davant del molí, entre aquest gran edifici i una alzi-

Els Hostalets. 2006. Foto : Jesús Santacana



na mil'lenária, prop de la qual hi ha un gros lledoner.
L indret es mereixia cinc minuts de descans i una acura-

da observació de I'indret.

Gan Ravell de Fontenac

Situada a 260 m d'algada, tal com hem dit més

amunt, aquesta masia de la barriada de Romaní havia
estat origináriament un molí fariner. A la fagana principal
hi destaca el portal d'arc de mig punt adovellat i, al pis
superior, una interessant finestra d'arc conopial i trenca-

aigües amb llinda. A f interior conserva arcades de mig
punt un xic apuntades, dues als baixos i una a la planta
de dalt. Al molí li fan companyia la imponent alzina
(diuen que és del segle XVIII), potser la més majestuosa

del Penedés, i l'esmentat lledoner, de notable algária.

Documentat el lloc d'"en Revel" i "Ravell" des de l'any
1536 i en el fogatge de 1553 ("Pere Revelli"), actualment

és una propietat de I'empresa de Miquel A. Torres. Junt
al mas es ffoba un edifici amb galeries d'arcades de mig
punt a les golfes on residien fa uns anys els masovers de

la hisenda. Com que segons la tradició popular, la darre-

ra ocupant de la casa era una bruixa curandera, l'edifici
és conegut per "la casa de la bruixa", perd, totalment
remodelat, s'ha convefit en un acollidor restaurant pri-
vat de les Bodegues Torres.

El cognom Ravell (també Ravella, que hem vist més

amunt), que a la vegada trobem escrit Revell i Rabell,
sembla venir del llatí "rebellis", 'rebel' 'revoltat', nom
documentat des de l'any 812. Peró la grafia Revell, que

és la més trobada, pot tenir una altra etimologia, potser

de qui té la cabellera crespa, enrevessada, sense pentinar.

També hi ha qui diu que la forma Rabell és un barbaris-

me per 'rabec o rabequet'. Resumint, que n'hi ha per a

tots els gustos. El que no hi ha manera de saber és el sig-
nificat de Fontenac. Per ara no tenim cap referéncia d'a-
quest estrany nom.

Se sortia del control C de can Ravell donant la volta
al'alzina i al lledoner que viu al costat del restaurant,
transitant entre aquest i la riera de Pontons, per després
eixir pel costat del molí i retornar al passeig de xiprers i
oliveres. Un cop passats els cellers, el camí asfaltat gira
a la dreta per anar a trobar la carretera de Vilafranca a
Sant Martí Sarroca. A má esquerra queda el turó d'en
Ravell. Un cop deixada la carretera que gira a la dreta per
creuar la riera, nosaltres arribávem a unes torres d'alta
tensió i ens trobávem amb una trifurcació. El trencall de

l'esquerra s'enfila decididament i per una estona bosc
amunt. Si estávem atents, just a l'inici de la pujada,
entremig de la pineda, es podia gaudir d'una pintoresca
perspectiva de l'església romá.nica de Santa Maria i del
castell de Sant Martí. La pujada és notable salvant algun
tram planer i rebutjant algun trencall lateral. No deixá-
vem aquest ample i costerut camí carener fins arribar al
costat d'un gran dipdsit d'abastament d'aigua de Sant
Martí Sarroca, punt des d'on s'albira - si es té la sort
d'un dia clar - una gran panorámica dels entorns propers
i serralades més llunyanes. Al peu del dipósit hi teníem
el control D.

Cal explicar que en el cim del pujol d'en Ravell es

troba un claper format per uns quants pedrots que confi-
guren un cercle anomenat popularment com "la plaga de
les Bruixes". Segons la llegenda, una nit de Sant Joan, un
home de Sant Martí molt creient en les bruixes va anar al
pujol amb les seves tres filles per celebrar-hi la festivitat
amb la tradicional foguera. Com que les branques de pi,

I
I

Can Ravell de FonÍenac.2006. Foto: Jesús Santacana
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d'una volta, s'entra en la capella de Santa Maria, a la
qual pertany un campanaret de cadireta. En aquest edifi-
ci hi havia una fábrica de destil'lació d'alcohol i es feia
aiguardent. D'aquí el nom de la Fassina. De la mateixa
barriada és I'Hostal, una bonica i antiga masia situada a

la banda esquerra del camí, amb rellotge de sol a la faga-
na i una vella portalada d'arc rodó. L edifici fou l'antic
hostal de Sant Martí, el qual va romandre fins a finals del
segle XIX, de quan es va construir I'actual carretera i
restá secundari el camí de Vilafranca.

Després de l'Hostal i de cal Montoliu, marxávem pel
costat de la riera de les Anguiles, un afluent de la riera de

Pontons que transcorre entre el barri de la Roca i el poble
actual. Aquesta petita riera se'n va cap a la dreta per anar
a confluir, un xic més enllá, en l'esmentada riera de

Pontons. Nosaltres hem deixat el camí de Vilafranca per
un camí que hi havia a l'esquerra. Era un camí pujador
que passa pel davant de la masia dels Caus, aquesta

també a me esquerra, i d'unes naus de Micro Industrial,
en aquest cas a la dreta. Després de la indústria era creua-
da la carretera de la Bleda. Tot seguit es marxava per un
camí paral'lel a la carretera de Vilafranca, on, a l'altre
costat d'ella hi ha el restaurant Sant Jordi "CalaKaty",
de cert prestigi. Més enllá, a la dreta, teníem cal Joan

Tófol. Passat un bosquet esquerrá, teníem cal Caldas
(s'hauria d'escriure Caldes) Quiñones, casa que disposa

d'uns preciosos gossos lladrucs. El camí que s'agafava a

la dreta és ple d'oliveres i passa pel davant de cal Condis
Vell, una masia del segle XVII aleshores coneguda per

cal Comte. Transcorríem pel bani dispers de la Serra de

Baix. Hem anat vers ca la Cadia, que hem deixat a la
banda esquerra, per després seguir un vell camí, pel que

es veu gens transitat. En aquest sector, tota la part dreta

del nostre itinerari pertany a l'antiga partida de Roda de

Milans, antiga denominació de la Serra de Baix. Féiem
cap a un camí carreter que pel llevant procedeix de cal
Xató i, davant mateix d'una vinya, el seguíem a ponent,
en direcció a la carretera de la Bleda que havíem creuat
més amunt. Peró, abans d'arribar-hi, ens decantávem a

má esquerra per tal de vorejar uns grans femers i aconse-
guir un ample camí, aquest gairebé paral.lel a I'esmenta-
da carretera. Entre aquest vial i el nostre camí hi havia el
bosc de cal Quim. El llarg camí que féiem és l'accés a

Calabuig, on hi teníem el control A.

Calabuig

Calabuig és el nom d'un poblet del municipi de

Báscara, a I'Alt Empordá, documentat des de I'any 893.
Prové del nom de persona grecollatí "Calepodius", nom
d'un sant del segle III, que vol dir 'el de peus bells, de

bella figura'. El nom originá el cognom Calabuig, anti-
gament molt conegut en el Penedés, tal vegada un cog-
nom de procedéncia. La primera dada dels Calabuig a la
contrada penedesenca surt en el testament de Guillem de

Sant Martí, datat l'any 1189, on aquest noble feia
referéncia del seu "manso de Calabug", que cedia al
monestir de Sant Sebastiá dels Gorgs. Després, l'any
1322,es té consthncia d'un Jaume Calabuig, que exercia
de rector en I'església de Sant Salvador de Durban
(actualment desapareguda, en el sector de la Bleda) i a

més era notari públic en el castell de Sant Martí. Pel que
fa al molí de Calabuig, on teníem el control A, es docu-
menta en el fogatge de l'any 1515, tal vegada propietat
d'un descendent d'un dels tres Calabuig que consten a
Sant Martí en el fogatge de 1497 . En el fogatge de 1536
hi figuren "en Calabux del Molí, en Calabux de Romaní

Cal Gosc a dalt i ca I'Artigues a baix.2006. Foto: Jesús Santacana



i en Calabux del Ravell". En el cens de 1553 són citats
"Climent Calabuix de Romaní i Viqens Calabuix del
Molf'. L any 1604 es menciona Antoni Calabuig del

Molí. Aquest molí se sap que I'any 1873 encara funcio-
nava. El molí i la masia d'origen medieval de can Quim
de Calabuig (que porta la data de I'any 1618) petanyen
a la barriada dels Hostalets.

De Calabuig en sortíem per ombrils camins bosco-

sos d'espessa vegetació, en direcció al riu de Foix, que

s'havia de creuar a gual. Si haguéssim seguit riu avall,
hauríem trobat la font de Calabuig, també coneguda per

font de la Fam. No era aquest el cas, cÍu a I'altre costat

del riu anávem alarecerca del camí que porta a can Lleó,
trajecte que per la banda esquena deixa les masies de cal
Gosc i ca l'Artigues. Creuada la carretera que procedeix
de la carreteraBP-2l2lde Vilafranca a Sant Martí, pujá-
vem al lloc on está emplagada la gran masia de can Lleó
de Vilanoveta. En el baluard que defensa la casa hi havia
el control B i una estona de mitja hora per esmorzar. En
el primer quart del segle XX, dins la gran era on avui hi
hem fet estada, existia un edifici conegut com la casa del

masover, també anomenada cal Masover de l'Era, que

fou enderrocada després de la guerra civil.

Can LIeó

Damunt d'un turonet, a25O m d'algada i a 3.800 m
de Sant Martí, aquesta masia d'origen molt antic, ante-
rior al segle XV dóna nom al barri. El llinatge Lleó es

esmentat als fogatges del 1491 ("Miquel Lehó"), 1515

("Miquel Lleó"),1536 ("en Leo de Villanova") i 1553.

L'antic bani de Vilanova acabá per dir-se Vilanoveta, a

semblanga que va ocórrer amb Vilanoveta de Ribes, que

primitivament també era coneguda per Vilanova de

Ribes. Actualment, la hisenda de can Lleó continua
essent propietat de la famflia Lleó. L'edifici és d'origen
medieval, molt modificat els segles XVIII - XIX, envol-
tat d'un baluard amb portal amb data 1864. Del casal

destaquen les dues grans torres a banda i banda de la
faqana, i una galeria posterior amb arcades de mig punt.
Adossada a la casa pairal, hi ha la capella de la Mare de

Déu del Roser, que porta la data de 1750, any de la seva

benedicció, quan la finca era de Jaume Lleó. Més tard,
l'ermita fou convertida en panteó familiar (1776),pnvi-
legi que encara es manté. Tot i ser del municipi de Sant
Martí Sarroca, can Lleó pertany a la parróquia de Sant
Genís de Pacs.

De can Lleó empreníem la marxa per un corriol bai-
xador que anava a par¿Ir a la ca¡retera que havíem creuat
poc abans d'esmorzar. Tot transitant per aquest vial en

direcció sud, passávem per damunt del riu de Foix mit-
janqant un pont construit l'any 1947 ,car fins aleshores el
riu s'havia de travessar a gual. A partir d'aquí es marxa-
va una bona estona per dita carretera. Seguíem en el barri
dels Hostalets dels Berenguers, el qual, com altres
barriades, es compon de masies escampades.
Primerament es trobava cal Cosis a má dreta, i cal
Basilio i cal Félix Trompa a l'esquerra. Més enllá teníem
cal Sorribas i més amunt cal Sebastiá Parera, aquesta

darrera a la dreta. També a 1a dreta, de nova planta estan

construint la masia l'Encís. Tot seguit deixávem a la
banda dreta la carretera que s'adreEa a Sant Martí. Unes
passes més i a má esquerra es deixava un camí que va al
barri de Rovellats, mentre que després nosaltres agafá-
vem el de la dreta, que, segons un cartell indicador, va a

cal Jepet Suriol, cal Joan Micalet (per Miquelet), cal

Can Lleó amb la capella de la Mare de Déu del Roser.2006. Foto: Jesús Santacana



alzina i roure que havia recollit no s'encenien, es va

enfadar i va dir: "Que facin sortir les bruixes tants dimo-
nis com espurnes té el foc". Les bruixes se l'escoltaren, i
tant ell com les seves filles, instantániament, van ser

engegats a una hora del turó, uns diuen fins a prop de can
Miret i d'altres davant mateix de l'ermita de Sant Joan de

Lledó, en la carretera de Torrelles.

Hem deixat el dipdsit i el camí iniciava una suau

davallada. Posteriorment, es passava un tram entre vinya
i oliveres. Aquest tram s'acabava aviat i el camí, forga
ample, continuava en lleugera pujada entre bosc i dibui-
xant alguna giragonsa. Més endavant, en un ampli revolt
que fa com una esplanada, el camí carener se n'anava
cap a l'esquerra uns 90" i planejava; aquí el deixávem per

continuar en línia recta seguint un viarany, en el seu inici
un xic embrossat, entre bosc jove i argelagues, en sentit

ascendent. Tota la banda dreta del nostre itinerari porta-
va el nom dels Pivers, aquests situats en la falda de la
muntanya damunt la Fassina. S'enllagava de nou amb
l'ampla pista que havíem deixat, molt a prop d'una bassa

d'aigua, a la dreta, segons sembla per a serveis dels bom-
bers. Seguíem pujant per la pista carenera i s'arribava
aviat al costat d'un segon dipdsit d'abastament d'aigua
del poble. Molt a prop veiem una gran cova, la cova de

la Pedrera, on hi teníem el control E.

La cova és artificial i segons diuen se'n va extreure
la pedra per a construir I'església i el castell del turó de

la Roca. Pot ésser veritat o la gent té molta imaginació.
Avui el lloc és tot cobert de vegetació espontánia.

Deixávem enrere el dipdsit i la cova i continuávem
ascendint per l'ample camí carener. La panorámica s'o-
bria cada vegada més i més. Poc després iniciávem una

llarga davallada i després el camí es feia més planer. Pel
vessant dret es podia entreveure Sant Martí Sarroca, d'on
destaca la seva església i castell. Caminávem pel bosc de

I'Artiga. Finalment, deixávem la pista que seguíem i pre-
níem un corriol dretá, a l'inici del qual hi ha un pal amb
un senyal groc; la baixada era pronunciada i als pocs
metres del seu inici es podia veure la boca d'un avenc.

Damunt nostre hem deixat el turó de l'Artiga, que té
432 m d'altitud. Més avall, a 330 m, hi ha la casa de

I'Artiga, una masia d'origen medieval situada al bosc
que té adossada la masoveria, amb portal adovellat.
Abans era coneguda per mas de les Esglésies, peró el lloc
ja consta amb l'actual nom en el capbreu de la Pabordia
de l'any 1474 ("Anfhony Rossell de Llartigua"), en el
fogatjament "per menut" de 1536 ("en Rossel de la
Artigua") i en el fogatge de 1553 ("Bernat Rossel del
Artiga").

En terres de I'Artiga, ala zona de les Valls, tenen un
majestuós roure. Prop de la casa, en la cinglera situada
enfront de la Roca, hi ha la cova Rodona (aquesta davant
mateix de l'església) i altres cavitats que havien estat

habitades. Des de I'Artiga es té una excel.lent panorámi-
ca del castell i I'església.

Perd nosaltres no hem passat per la masia; en una
cruilla agafhrem la branca esquerra, deixant a la dreta la
senyalitzada en groc. Seguíem per indret més humit i
herbós. Entre els arbres també es podia entrellucar el
conjunt encimbellat de l'església i castell de la Roca.
S'entroncava amb el revolt d'una ampla pista que agafh-
vem de baixada, entre oliveres. La pista descrivia un pro-
nunciat revolt de I 80" i continuava baixant. En el revolt
següent es deixava la pista i es feia drecera per un corrio-

La Roca. 1990. Foto: Wceng Carbonell.



Passeig ombrill.2006. Foto: Jesús Santacana.

let que surt al costat d'un pi que ens quedava a l'esque-
rra; enllagevem amb una pista cimentada, que seguíem

vers la dreta, i poc després desembocávem en una altra,
que és camí particular, i la seguíem cap a I'esquera,
sempre de baixada. Deixávem la pista cimentada i seguí-

em un coriol baixador dretá, molt fressat. Acabada una

filferrada, enllagávem novament amb una pista cimenta-
da que continuava baixant i fent giragonses. Es passava

pel costat d'una pallissa, a la dreta, i una casa a l'esque-
rra. Es creuava a gual la normalment cabalosa riera de

Pontons. Una vegada creuada la riera es deixava la pista

cimentada i girant a la dreta seguíem un camí de terra

senyalitzat com a PR.

Seguíem pel costat de la riera fins a travessar-la per

damunt d'una passera de fusta, arribant així a I'altra riba,
per seguir paral'lels, aigües avall, i remuntant un corriol
que portava aviat al feréstec indret de la font de la Salut,

on hi teníem el control F. Aquesta font és d'aigües femr-
ginoses i, com heu vist, está situada en una gran balma

envoltada de frondosa vegetació.

Quan es deixava la font, es trobaven més senyals de

PR. El corriol s'acabava i continuávem per camí ample,

en la mateixa direcció, paral'lels alaiera, que ens que-

dava a l'esquerra, a sota de les grans parets abalmades de

1es Valls. Travessávem novament la riera a gual, que ara

ens quedava a la dreta. Des d'aquest lloc es tenia una

magnífica panorámica de l'església i una casa adossada,

ambdues damunt el cingle. Tornávem a creuar la riera un

parell de vegades més i seguíem fent camí arrambats a

les parets de l'esquerra. Passades les restes d'un antic
mur de pedra, deixávem el camí planer d'arran de riba i
remuntávem un viarany paral'lel a I'esquerra; ací es tra-

vessava un tram rocós on veiem senyals de PR i es con-

Església de Santa Maria.2006. Foto: Jesús Santacana.

tinuava remuntant suaument fins arribar a la vora d'un
camí forEa ample i a prop d'un pal amb senyals de color
groc. Girávem a l'esquerra i passávem ben arrambats a

una paret que tanca una finca. El viarany retombava res-

seguint part d'aquesta finca de la dreta i passava entre-
mig d'altres. S'anava a sortir a un ample camí cimentat
que seguíem vers I'esquerra. Allí hi havia can Biel i s'as-

cendia entre les antigues cases de la població. Davant
nostre es veia molt a prop el campanar i església parro-

quial de Santa Maria.

Al final d'aquest camí cimentat i pujador es sortia en

una carretera asfaltada, s'anava pujant fins accedir per
uns graons de pedra que hi ha al costat de l'absis de l'es-
glésia. Finalment, des de les escales de I'església ens

atansávem a una arcada del castell, on hi teníem el con-

trol G. Per cert, en el centre de la plaga del castell hi ha

una gran cisterna, possiblement del segle XII.

Barri de !a Roca

En aquest barri hi ha el conjunt monumental format
per l'església románica i el castell medieval,lloc estraté-
gic situat a 344 m d'altitud sobre el nivell de1 mar.
Aquesta Roca, amb I'article salat d'aleshores, dóna nom
al municipi de Sant Martí Sarroca. Dalt del turó i també

en l'espai que hi ha vers el poble, s'han trobat materials

ibérics, Eo que indica un poblament continuat del lloc. El
nucli de la Roca és l'antic poble de Sant Martí, actual-

ment més aviat un barri residencial.

Del control del castell es tornava enrere pel camí que

s'havia aribaf, fins a prop dels graons por on havíem
pujat, graons que es deixaven a la dreta per baixar ran del
marge del castell, elevat per sobre la carretera. Era creua-



altre cop amb la carretera BY-2129 que puja del poble al
castell de la Roca. Un xic més avall es deixava la carre-
tera i es baixava per una drecera, per enllagar novament
amb dita carretera, en aquesta ocasió a tocar el pont que

hi ha sobre la riera de les Anguiles. Per mitjá d'aquest
pont es comengava a entrar en les primeres cases i xalets
de l'actual població. Es girava pel segon carrer, al cantó
del qual a la dreta hi ha una casa d'obra vista (encara en
construcció) i a l'esquerra una altra pintada de groc.

Seguíem per aquest carrer amb cases en construcció i
cap al final, en un angle, s'arribava al davant de 1'esplana-

da de plataners, per on hi passa el torrent Sec, curs fluvia1
que més enllá aboca les seves aigües a la riera de les

Anguiles, a la sofida del poble, prop de cal Posastre;

creuada l'esplanada i el torrent Sec s'entrava al carrer de

Fernando Muñoz, gairebé enfront de l'edifici de l'ajunta-
ment, ediñci que consta d'una porxada. Per sota d'aquests
porxos s'accedia a1s que hi ha en la faEana de la Sala

Polivalent, lloc cobert on de bon matí havíem iniciat la
Marxa.

I com cada any, esperem que els participants hagin
gaudit de l'itinerari. Aquest és el nostre objectiu i, si ho
hem aconseguit, ens donarem per satisfets. Amb el mapa i
les dades que aporta aquest relat complementari es pot
refer la marxa, a la vegada que es tenen presents els aspec-

tes histórics i geográfics que mancaven en la descripció
del circuit, per la qual cosa pretenem que aquest recull
sigui profitós en una altra ocasió més relaxada que la pre-
sent. Moltes grácies per la vostra preséncia i, com sempre,

us convidem a participar en I'edició de l'any vinent.

Castell de Sant Martí.2006. Foto: Jesús Sanracana.

da la carretera i es passava a l'altra banda per seguir bai-

xant per una rampa cimentada. Davant d'un gabial i
entremig de cases residencials molt asolellades, s'arriba-

va per ponent al final del camí de la Creu, a I'indret on

aquest s'uneix amb el camí de l'Església, per enllagar Viceng Carbonell Virella

Sant Martí Srtrroca.2006. Foto: Jesús Santacana
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A. E . TALAIA

CONTROL Nº TEMPS
OFICIAL NEUTR. TOTAL REAL NEUTR. Km/h m/seg

SORTIDA
Motxilla 1

A 41 1 42 84 3.200 4,68 1,30
B 18 30 19 38 1.395 4,65 1,29

Pas 1
C 44 5 74 148 3.490 4,76 1,32
D 19,5 1 24,5 49 1.295 3,98 1,11

Pas 2
E 12 5 13 26 795 3,98 1,10

Pas 3 
Pas 4

F 25,5 2 30,5 61 1.765 4,15 1,15
G 18,5 5 20,5 41 1.245 4,04 1,12

ARRIVADA 14,5 19,5 39 1.095 4,53 1,26

TOTALS 193 50 243 486 14.280 4,44 1,23
hores = 3 4
minuts = 13 50 3

MITJANADISTANCIESHORARIS

19 DE MARÇ DE
2006

Sala Polivalent
Control neutralitzat
Molí de Calabuig

Can Lleó de Vilanoveta

48ª MARXA D'ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ

SITUACIÓ
PROVA PUNTUABLE PER LA COPA CATALANA DE MARXES TÈCNIQUES REGULADES

Plaça del Castell
Sala Polivalent

Font de la Salut

Vora el pont de can Lleó
Can Ravell de Fontenac
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A.E. TALAIA
)OVIII Man«a Social d' Orientació i Regularitat pe Descripció

XXVIII Marxa Intersocial 19 de Marg de 2006

Equip encarregat d'obrir matxa: Blanca Forgas, Josep Carbonell, Pitu Blanes, Viqui Florenciano,
Evélia Casado, Neus Solé, Joan Mañé, Pilar Bertran.
Equip escombra: Jani Ferrer, Ricard Sabaté, M. Carme BarcelÓ.

Equip informátic: Ramon Casas, Jaume Esteban
Equip de Premsa: Germans Casas
Cerca i preparació itinerari: Lluís Daviu, Heribert Sagana, Xavier Salleras
Descripció ltinerari: Blanca Forgas
Relat complementari: Viceng Carbonell
Repartiment controls: Jani Ferrer
Horaris: Salvador Butí, Viceng Carbonell, Jani Fener
Material divers: Pilar Bertran
Megafonia: Manel Massana
Trofeus: Lluís Daviu
Cartografia: Mapa Topográfic de Catalunya: 1:10.000. Fulls num.:
Sant Martí Sanoca 419-2-3 (138x63), Castellvíde la Marca 419-
24 (138x64), Vilobídel Penedés 419-3-3 (139x63) i Mlafranca del
Penedés 419-34 (139x64), 1999.

CLASSTFTCAC6 PER CLUBS (3 MILLoRS EQUIPS)

ORDRE CLUB PUNTS

1 Talaia 39

2 C.E.Avinyo 40

3 Foment E.B. 47

4 c.E.c. 63

@

@
AJT]NTAMENT

DE

SANT MARTÍ SARROCA
08731 (Alt Penedts)

Agraiment a l'Ajuntament de

Sant MartíSanoca per la cessió de

la Sala Polivalent i per tota la seva

col.laboració.

Grup de Manes

SITUAC¡O I COMPOSICIO DELS CONTROLS
CONTROL S¡TUACIÓ COMPONENTS

Sortida Sala Polivalent Salvador Butí, M. Carme Barceló. Nati Salvadó

Control A Molí de Calabuio Joseo M. Also, Dolors Lacasa. Xavier Capdet

Mob«illa Camí de can Lleó Rosa Farriol

Control B Can Lleó de Vilanoveta Viceng Carbonell, Rosa Raventós, Josep Tonas,
Paca Sánchez, Manel Montoliu, PaquitaAlbet, Emest
Parera. Teresa Duran. Teresa Alba. Pili Meléndez

Pas I Vora el oont de can Lleó Tina Mova

Control C Can Ravellde Fontenac Cristófol Soler, Pilar Porras, Andreu Usieto, Maria
Araoonés" Joseo M. Raset. Antónia Papiol

Gontrol D Carena - lr dioósit Joan Toledano. Marina Massó. M. Rosa lbern

Pas 2 Corriolcarena Jordi Foroas. Sónia Dallá

Control E Carena - 2n dipósit Lluís Daviu,Xavier Salleras,Heribert Sagarra,Jesús
Sanlae¡na

Pas 3 Avenc del Pi Salvador Martínez

Pas 4 Corriol Ramon Forqas

Control F Font de la Salut Antoni Castelló, Salvador Belchi. J.Manuel Castillon

ControlG Placa delCastell Joseo M. Sánchez. Petri Pérez

Arribada Sala Polivalent Salvador ButÍ. Nati Salvadó. Pitu Blanes
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CLASSIFICACIO PROVISIONAL
MARXA TALAIA 2006

 FEDERATS
ORDRE DORSAL NOM1 NOM2 ENTITAT PUNTS

1 36 Monros Antoni Gil Elisenda C.M.Hospitalet 8
2 38 CrespieraAlbert Valenti Sonia C.E.Avinyo 11
3 40 Planas Josep Muela Roser Talaia 12
4 5 Mora Moises Sala Olga Foment E.B. 12
5 59 Also Ramon Ciscu Castellvi Talaia 13
6 52 Sole Nuria Balaguero Josep C.E.Lleida 13
7 54 Colmina Sergio Planas Eva Talaia 14
8 93 Gimenez Marcos Rosell Victor Foment E.B. 14
9 53 FernandezFrance Llobet Miquel C.E.Avinyo 14
10 87 Fonts Manel Eshems Joan C.E.Avinyo 15
11 82 Gazquez Josep L Casals Carme C.E.Lleida 17
12 84 Vargas Carlos Faidella Jordi C.E.C. 17
13 30 Costa Atila Altarriba Jordi C.E.Avinyo 17
14 79 PascualFrancesc Mola Dolors C.E.Sitges 19
15 73 Camacho Julian Tejedor Gloria C.E.C. 20
16 100 Garcia Ricard Esmandia Ramon Foment E.B. 21
17 28 Segarra Toni Oltra Eliseu Talaia 24
18 83 Galante Manuel Costa Camil C.E.Avinyo 24
19 16 Vall Avelina Hill Jordi C.E.Avinyo 24
20 24 Argemi Gemma Cosp Jordi C.E.Avinyo 24
21 46 Gil Josep Bonet Rosa C.M.Hospitalet 25
22 69 Rubio Xavier Domingo Roger Foment E.B. 26
23 32 Monne Agusti Monne Mireia Foment E.B. 26
24 64 Gurri Dolors Camprubi Adria C.E.C. 26
25 60 Montroig Pere Coll Carles C.E.Sitges 28
26 7 Gonzalez Teresa Cinca Miquel C.E.C. 28
27 33 CarullDelgado J CarullTrullas J UEC Sants 29
28 45 Ortega Aurea Massana Xavier Talaia 30
29 19 Moros Santiago Moros Xavier C.E.Parets 30
30 129 Pallas Jordi Gil Cristina C.M.Hospitalet 30
31 3 Aimami Gener Tomas Elisa C.E.Baga 30
32 2 Rodes M.Angels Ruiz M.Remedios C.E.C. 32
33 15 Viladrich Joan Costa Josep M. C.E.Avinyo 33
34 99 Toll Rosa Fargas Jordi C.E.Avinyo 33
35 13 Segues Venanci Segues guillems C.E.Esparragera 37
36 58 Domenech Joan Trejo Dominguez CEP 39
37 21 Galin Adria Galin Berenguer Foment E.B. 40
38 95 Mata Juli Martinez Arnau Foment E.B. 51
39 43 HernadezFernand QuintairosMerce Foment E.B. 129
40 76 Marques Teresa Vida Joana Foment E.B. 160

CLASSIFICACIO PER CLUBS (3 MILLORS EQUIPS)
MARXA TALAIA 2006

ORDRE CLUB PUNTS

1 Talaia 39
2 C.E.Avinyo 40
3 Foment E.B. 47
4 C.E.C. 63

EL REPARTIMENT DE PREMIS 8 D'ABRIL



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

)O(W[ Marxa Intersocial 19 de Marg de 2006

48A MAilGTALAIA2()(}6 CLASSIF¡CACIÓOETIXMVI FEDERATS

ORDRE f}ORSAL NOMl NOM2 ENTITAT PUNTS
1 36 Monros Antoni Gil Elisenda C.M.Hospitalet I
2 38 CrespieraAlbert ValentiSonia C.E.Avinyo 11

3 40 Planas Josep Muela Roser Talaia 12

4 5 Mora Moises Sala Oloa Foment E.B. 12

5 59 Also Ramon Ciscu Castellvi Talaia 13

6 52 Sole Nuria Balaouero Joseo C.E.Lleida 13

7 54 Colmina Serqio Planas Eva Talaia 14

8 93 Gimenez Marcos RosellVictor Foment E.B. 14

I 53 FernandezFrance Llobet Miquel C.E.Avinvo 14

10 87 Fonts Manel Eshems Joan C.E.Avinvo 15

11 82 Gazouez Joseo L Casals Carme C.E.Lleida 17

12 84 Varqas Carlos Faidella Jordi c.E.c. 17

13 30 Costa Atila Altarriba Jordi C.E.Avinvo 17

14 79 PascualFrancesc Mola Dolors C.E.Sitoes l9
15 73 Camacho Julian Teiedor Gloria c.E.c. 20
16 100 Garcia Ricard Esmandia Ramon Foment E.B. 21

17 28 Seoarra Toni Oltra Eliseu Talaia 24
18 83 Galante Manuel Costa Camil C.E.Avinvo 24
19 16 VallAvelina HillJordi C.E.Avinvo 24

20 24 AroemiGemma Coso Jordi C.E.Avinvo 24
21 46 GilJoseo Bonet Rosa C.M.Hosoitalet 25
22 69 Rubio Xavier Dominoo Rooer Foment E.B. 26
23 32 Monne Aoustí Monne Mireia Foment E.B. 26
24 64 GurriDolors CamorubiAdria C.E.C. 26
25 60 Montroio Pere CollCarles C.E.Sitoes 28
26 7 Gonzalez Teresa Cinca Miquel c.E.c. 28

27 33 CarullDelqado J CarullTrullas J UEC Sants 29
28 45 Orteoa Aurea Massana Xavier Talaia 30
29 '19 Moros Santiaqo Moros Xavier C.E.Parets 30
30 129 Pallas Jordi GilCristina C.M.Hosoitalet 30
31 3 AimamiGener Tomas Elisa C.E.Baoa 30
32 2 Rodes M.Anqels Ruiz M.Remedios c.E.c. 32

33 15 Viladrich Joan Costa Josep M. C.E.Avinvo 33

u 99 TollRosa Faroas Jordi C.E.Avinvo 33

35 13 Seques Venanci Seoues ouillems C.E.Esoarraoera 37

36 58 Domenech Joan Treio Dominouez CEP 39

37 21 Galin Adria Galin Berenouer Foment E.B. 40
38 95 Mata Juli MartinezArnau Foment E.B. 51

39 43 HernadezFernand QuintairosMerce Foment E.B. 129

40 76 Marques Teresa Vida Joana Foment E.B. 160
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CLASSIFICACIO PROVISIONAL
MARXA TALAIA 2006 NO FEDERATS

ORDRE DORSAL NOM1 NOM2 ENTITAT PUNTS
1 156 Poch Agusti Fernandez Pere Talaia 10
2 102 Burcet Jordi Rodriguez Marin Talaia 11
3 153 Escribano Paco Valls Nuria Vilanova 14
4 178 Minella Jordi Minella Gerard Vilanova 14
5 198 Guinovart Pere Sanchez Belen Talaia 15
6 143 Nuñez Angel Carbonell Marga Talaia 15
7 200 Fabre Toful Collado Eugenia Talaia 15
8 158 Marti Ramon Planas Maria Talaia 17
9 191 Ventosa Oriol Ventosa Dani Talaia 17
10 169 Ivern Pere FontanetGertrud Vilanova 18
11 138 Garcia Vane Montoliu Jordi Talaia 18
12 192 Medina Francesc Marrugat Antoni Talaia 18
13 150 Luz Margarita Roca Josep Vilanova 19
14 155 Perez Damian Perez Yolanda Talaia 19
15 171 Poch Eulalia Salvador Bernat Vilanova 20
16 165 Marti Noemi VallespirXavier Vilanova 20
17 173 MontanerFrances Ferret Montse Talaia 21
18 196 Mas Beatriu Montgai Carles Vilanova 22
19 141 Masip Joan Grifell Maite Vilanova 23
20 145 Gil Mario Sanz Daniel Vilanova 23
21 157 Sivill Esteve Munts Carles Talaia 23
22 148 Pares Angel ContrerasAlfred Talaia 23
23 103 Masdeu Pilar Mestre Carme Talaia 23
24 113 Sivill Joan Penna Antoni Talaia 24
25 180 Escrigas Lurdes Barrera Josep Talaia 24
26 133 Catala Judit Gonzalez Carles Talaia 25
27 179 Reixach Concep. Artigas Pere Talaia 25
28 190 Perez Emili Mestre Albert Talaia 25
29 135 Romeu Isabel Toledano Aida Talaia 26
30 116 Poch Isidre Valls Pere Talaia 26
31 197 Santin Juan M. Mestre Cristian Vilanova 26
32 189 Pujol Lluis Socias Conxita Vilanova 27
33 187 TorrecillasCarl Manesses Merche Vilanova 27
34 163 Lopez Paco Cortina Jordi Vilanova 27
35 112 Vidal Manel Simon Marcelina Talaia 27
36 161 Ordoñez Dolors Llopis Isabel Talaia 27
37 167 Bosch Angel Bas Cristina Talaia 27
38 130 ComaposadaMonseBelascoainRicar Talaia 28
39 182 Noes Magda Campins Lurdes Talaia 28
40 159 Gisbert Paco Ruiz Jesus Talaia 29
41 142 MelenchonYoland Rosell Xavier Talaia 29
42 195 Diaz Maria Barragan Eduard Vilanova 29
43 160 Casas Josep M. Joan Lopez Talaia 30
44 183 Lozada Xavier Lozada Oriol Talaia 32
45 115 Estrada Marta Senso Toni Talaia 32
46 114 Grifell Encarna Carbonell Joan Vilanova 33
47 175 Rigual Isidre Gomez Carles Talaia 33
48 149 Segarra Montse Baglietto Jose Talaia 33
49 176 Huguet Montse Jasanada Josep Talaia 33
50 131 Alcaraz Franc Calvet Esteve Talaia 34
51 152 Jorba Concepcio Font Marc Vilanova 35
52 121 Marin Isidre Ferrando Josep Talaia 37
53 162 Burcet Rafel Burcet Bernat Talaia 38



54 119 Alsina Merce DuesaigesGenove Talaia 39
55 107 Recasens Pruvi Huguet Ramon Talaia 39
56 123 Soler Carles Esteban Eli Vilanova 41
57 177 Burcet Marti Burcet Arnau Talaia 42
58 117 Montane Eduard Montane Pau Talaia 42
59 132 SantolallaFelix Contreras Josep Vilanova 42
60 108 Valles Sergi Massana Anna Vilanova 44
61 172 Massana Casimir Cuadras Neus Talaia 45
62 194 MartorellXavier Duetra Marti Talaia 46
63 104 Laborda Felipe Moya Paco Talaia 48
64 122 Massana Jordi Barcelo Lidia Talaia 50
65 185 MartinezYolanda Suarez David Cunit 53
66 127 Artigas Isaac Roca Anna Talaia 53
67 105 Blanco Francesc Vallverdu Roser Vilanova 53
68 109 Sevilla Agusti Tomas Silvia Vilanova 62
69 166 Garcia Elena Asensio Abel Vilanova 67
70 124 Mata Diego Sanchez Jose Vilanova 68
71 170 Prat Noemi Gonzalez Miquel Vilanova 70
72 151 Martos Loly Aguilo Susana Talaia 72
73 139 Candela Jordi Benavent Neus Talaia 78
74 125 Talegon Maria P Mirabent Jaume Talaia 82
75 181 Giralt Santiago Garcia Sara Vilanova 96

REPARTIMENT DE PREMIS 8 D'ABRIL
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)OVIII Marxa Social d' Orientació i Regularitat pe Descripció

XXVIII Marxa Intersosial 19 de Marq de 2006

¡f8a i|A$GTALAIA2006 cLASSrFrcAc¡ó oennmvr NO FEDERATS

ORDRE DORSAL NOMI NOM2 ENTITAT PUNTS

1 156 Poch Aousti Fernandez Pere Talaia 10

2 102 Burcet Jordi Rodriouez Marin Talaia 11

3 153 Escribano Paco Valls Nuria Vilanova 14

4 178 Minella Jordi Minella Gerard Vilanova 14

5 198 Guinovart Pere Sanchez Belen Talaia 15

6 143 Nuñez Anoel CarbonellMaroa Talaia 15

7 200 Fabre Toful Collado Euqenia Talaia 15

I 158 MartiRamon Planas Maria Talaia 17

I r91 Ventosa Oriol Ventosa Dani Talaia 17

10 't69 lvern Pere FontanetGertrud Vilanova 18

11 138 Garcia Vane Montoliu Jordi Talaia l8
12 192 Medina Francesc Marruoat Antoni Talaia 18

13 150 Luz Marqarita Roca Josep Vilanova 19

14 155 Perez Damian Perez Yolanda Talaia 19

15 171 Poch Eulalia Salvador Bernat Vilanova 20

16 165 MartiNoemi VallespirXavier Vilanova 20

17 173 MontanerFrances Ferret Montse Talaia 21

l8 196 Mas Beatriu MontoaiCarles Vilanova 22

19 141 Masip Joan GrifellMaite Vilanova 23

20 145 GilMario Sanz Daniel Vilanova 23

21 157 SivillEsteve Munts Carles Talaia 23

22 148 Pares Anoel ContrerasAlfred Talaia 23

23 103 Masdeu Pilar Mestre Carme Talaia 23

24 113 SivillJoan Penna Antoni Talaia 24

25 180 Escrioas Lurdes Barrera Joseo Talaia 24

26 133 Catala Judit Gonzalez Carles Talaia 25

27 179 Reixach Concep. Artioas Pere Talaia 25

28 190 Perez Emili Mestre Albert Talaia 25

29 135 Romeu lsabel Toledano Aida Talaia 26

30 116 Poch lsidre Valls Pere Talaia 26

31 197 Santin Juan M. Mestre Cristian Vilanova 26

32 189 Puiol Lluis Socias Conxita Vilanova 27

33 187 TorrecillasCarl Manesses Merche Vilanova 27

34 163 Lopez Paco Cortina Jordi Vilanova 27

35 112 VidalManel Simon Marcelina Talaia 27

36 't61 Ordoñez Dolors Llopis lsabel Talaia 27

37 167 Bosch Anoel Bas Cristina Talaia 27

38 130 ComaoosadaMonse BelascoainRicar Talaia 28

39 182 Noes Maoda Camoins Lurdes Talaia 28

40 159 Gisbert Paco Ruiz Jesus Talaia 29
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18A ilIARXATALAIA2(IOG CLASSIFICACIÓ OERNTVI NO FEDERATS

ORDRE DORSAL NOMI NOM2 ENTITAT PUNTS

41 't42 MelenchonYoland RosellXavier Talaia 29
42 195 Diaz Maria Banaqan Eduard Vilanova 29

43 160 Casas Joseo M. Joan Looez Talaia 30

M 183 Lozada Xavier Lozada Oriol Talaia 32

45 115 Estrada Marta Senso Toni Talaia 32

46 114 GrifellEncama CarbonellJoan Vilanova 33
47 175 Rioual lsidre Gomez Carles Talaia 33

48 149 Seoarra Montse Baqlietto Jose Talaia 33
49 176 Huouet Montse Jasanada Josep Talaia 33

50 131 Alcaraz Franc Calvet Esteve Talaia 34

51 't52 Jorba Concepcio Font Marc Vilanova 35

52 121 Marin lsidre Ferrando Josep Talaia 37

53 162 Burcet Rafel Burcet Bernat Talaia 38

54 119 Alsina Merce DuesaiqesGenove Talaia 39

55 107 Recasens Pruvi Huouet Ramon Talaia 39
56 123 Soler Carles Esteban Eli Vilanova 41

57 177 Burcet Marti Burcet Arnau Talaia 42
58 117 Montane Eduard Montane Pau Talaia 42
59 132 SantolallaFelix Contreras Joseo Vilanova 42
60. 108 Valles Seroi Massana Anna Vilanova 44

61 172 Massana Casimir Cuadras Neus Talaia 45
62 194 MartorellXavier Duetra Marti Talaia 46
63 104 Laborda Felioe Mova Paco Talaia 48

&4 122 Massana Jordi Barcelo Lidia Talaia 50

65 18s MartinezYolanda Suarez David Cunit 53

66 127 Artioas lsaac Roca Anna Talaia 53

67 105 Blanco Francesc Vallverdu Roser Vilanova 53

68 109 Sevilla Aousti Tomas Silvia Vilanova 62

69 166 Garcia Elena Asensio Abel Vilanova 67

70 124 Mata Dieqo Sanchez Jose Vilanova 68

71 170 Prat Noemi Gonzalez Miouel Vilanova 70

72 151 Martos Lolv Aouilo Susana Talaia 72

73 139 Candela Jordi Benavent Neus Talaia 78

74 125 Taleoon Maria P Mirabent Jaume Talaia 82

75 181 Giralt Santiaoo Garcia Sara Vilanova 96

7 re. 06



)(LVIII Man<a Social d' Orientació
)O(Vm Marxa Intersocial

Sant Martí Sarroea-UHostal+an
Lleó-can Ravell de Fontenac-
pujol de can Ravell-puig de
l'Artiga-font de la Salut-esg!é-
sia de Santa Maria icastell de
Sant Martítani de !a Roca§ant
Martí Sarroca.

Després del paréntesi de
la danera marxa, que sortí excep-
cionalment de Vilanova estant,
ran de mar, aquest any la nostra
Maxa tornava a organitzar-se
lluny de casa is'escollí com esce-
nari altre cop l'Alt Penedés, con-
cretament el poble de Sant Martí
Sarroca, municipi situat a l'extrem
occidental de la comarca, en una
zona muntanyosa i boscosa i per
altra banda amb planúries ondu-
lades de oonreu, primordialment
de vinya, i que compta amb un

A.E. TALAIA
i Regularitat pe Descripció

19 de Marg de 2006

48'MARXA
D'ORTENTACIO PER

DESCRIPCIO
8a Copa Catalana de Marxes Técniques Regulades

19 de marg de 2006

conjunt monumental medieval
molt important format pel castell
dels Sántmartí il'església romá-
nica de Santa Maria.

La maxa s'iniciava a la
Rambla de Catalunya d'aquella
població, davant els locals de
la Sala Polivalent, situada als
darreres de I'ajuntament. S'hi ha-
vien inscrit 123 equips dels quals
finalment sortiren i classificaren
115; entre ells 40 de federats
que competien per la Vlll Copa
Catalana, i que foren els primers
en iniciar la caminada, poc des-
prés de les 8 del matÍ, amb un
cel un xic ennuvolat gue ens va
fer térner la pluja que finalment
no es va produir. Al final de la
Rambla de Catalunya s'agafava
l'antic camí de Vilafranca, i dei-
xant a má esquerra el cementiri,

ienlairat imés llunyá a la dreta el
conjunt medieval, els marxadors
comengaven a allunyar-se de la
població en direcció a la barriada
de l'Hostal, bonica iantiga masia
amb rellotge de sola la fagana i

vella portalada, antic hostal de
Sant Marti. Una estona pel costat
de la riera de lesAnguiles, afluent
de la riera de Pontons, ivorejant
algunes masies i naus industri-
als, conreus d'oliveres i vinyes,
es feia cap al Molí de Calabuig
on hi havia el ControlA. D'aquí,
després de creuar el riu de Foix a
gual (amb un notable cabal d'ai-
gua, val a dir) i passat el control
0 de la Motxilla, els marxadors
arribaven, un cop travessada la
carretera BP-2121de Mlafranca a
Sant Martí, a la gran masia de can
Lleó de Vilanoveta, on trobaven el
Control B, situat en el baluard que
defensa la casa. Aquí els equips
disposaven de 30 minuts perdes-
cansar i itirar má d'un voluminós
entrepá i beguda.

De can Lleó es continuava
la maxa per un corriol baixador i

una mica enrevessat on no valia
badar si no es volia passar per alt
el Pas n. 1, estratégicament situat
vora el pont de Can Lleó, pont
que creuava novament el riu de
Foix. Se seguia cap al barri dels
Hostalets dels Berenguers, amb
moltes masies escampades, i es
caminava durant una bona estona
paral.lel a la riera de Pontons. Du-
rant aquest tram del recoregut,
amable i planer, els maxadors
podien contemplar velles sínies
-antigament accionades per unSoftida de la MaHa. Foto: Francesc Casas
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)O(VIII Man<a Intersocial 19 de Marg de 2006

animal-, al costat de masies ben
conservades i totes elles amb
el seu nom ben indicat i retolat.
Després d'un gran tram rectilini
amb conreu de vinya, s'anibava a
un camí transversal ies trencava
cap a la dreta per arribar-se al
Control C davant la masia de Can
Ravell de Fontenac, prop d'una
irñponent alzina i un lledoner de
notable algária, masia que ara
pertany a I'empresa de MiquelA.
Tones, ion els equips eren obse-
quiats amb unes invitacions per
una visita facultativa a les caves
d'aquesta empresa a Pacs dels
Penedés.

Se sortia de can Ravell, es
donava la volta a l'alzina i el lle-
doner, i pel costat del restaurant
privat de les Bodegues Tones es
recuperava el caml d'accés a la
finca i es passava per davant dels
grans cellers. S'anava a trobar
la carretera de Vilafranca a Sant
Martí Sarroca i d'aquí s'anibava
davant una trifurcació de camins
prop d'unes tones d'alta tensió.
En aquest punt el reconegut de
la marxa canviava totalment de
ritme i de fesomia. Si fins aquell
moment tot havia estat paisatge
humanitzat iplaner, ara s'enceta-
va una notable pujada, cap al pu-
jol d'en Ravell, per camí Érener
entre bosc fins arribar al costat
d'un gran dipósit d'abastament

d'aigua de la població veina, al
costat del qual els maxadors,
mig esbufegant, trobaven el
Control D. Des d'aquest punt la
panorámica és superba, peró el
dia no va acompanyar del tot i

amb prou feines es podia albirar
la senalada montsenatina...

Passat el dipósit el camÍ
iniciava una suau davallada, cosa
que agrairen molts manadors...
Després d'uns trams entre vinyes,
oliveres i més d'una giragonsa
entre el bosc, es deixava momen-
tániament I'ample camí carener i

es continuava en lfnia recta per un
viarany pujadol mig embrossat
entre argelagues i bosc jove (on

hi havia situat el control de Pas
2), fins a enllagar novament amb
I'ampla pista que s'havia deixat.
Seguint carena amunt s'arribava
aviat al costat d'un segon dipósit
d'abastament d'aigua del poble,
a prop d'una gran cova, la cova
de la Pedrera, i immediatament
es trobava el control E.

Deixant enrere el dipósit i

la cova, es continuava ascendint
encara una estona per l'ample
camí carener, on la panorámica
es feia cada vegada més oberta,
fins arribar a la cota máxima i
d'aquí s'iniciava una llarga da-
vallada i camí més planer pel
bosc de l'Artiga, mentre s'anava

entrellucant, molt propera, la po-
blació on s'havia iniciat la marxa.
En un punt determinat es deixava
I'ampla pista i s'encetava un cor-
riol amb forta davallada on aviat
es trobava el control de Pas 3,
al costat de la boca de l'Avenc
del Pi.. Seguia un bonic i ferés-
tec tram humit i herbós entre el
bosc a través del qual es podia
admirar el conjunt encimbellat de
l'església i el castell de la Roca,
i s'entroncava amb una ampla
pista, que se seguia, sempre de
baixada, amb pronunciades gira-
gonses. En un d'aquests marcats
revolts es deixava sobtadament
per fer drecera per un coniolet al
costat d'un pi destacat, i abans
d'enllagar novament amb la pista
els marxadors havien de passar
pel control de Pas 4, control que
una dotzena d'equips, potser
engrescats per la baixada que
els venia de cara i tant de gust,
se saltaren malauradament. Cap
al final del descens s'anibava a
la riera de Pontons, que els mar-
xadors hagueren de creuar, una
vegada, i una altra, i una alira, a
gual i amb un bon cabal d'aigua,
tot passant per la Font de la Salut,
d'aigües ferruginoses i situada
en una gran balma envoltada de
ftondosa vegetació, on hi havia
el Control F, i continuant després
per sota les parets abalmades
de les Valls i amb la pintoresca
panorámica del conjunt medieval
damunt el cingle. Un reconegut
digne de conéixer i repetir més
d'una vegada.

L itinerari se separava fi-
nalment de la riera i es remuntava
un viarany rocós amb senyals de
PR que portava aviat arran de
les primeres finques i antigues
cases del barri de la Roca, que
dóna nom al municipi de Sant
Martí. Molt aviat s'anibava davant
el conjunt monumental format
per I'església románica i castell
medieval que havlem esmentat
al principi; davant I'arcada del
castell hi havia el darrer control
abans de I'anibada, elControlG.

Zre. 06



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

)O(VIII Man«a Intersocial 19 de Marg de 2006

La riera de Pontons. Foto: Francesc Casas

L'esmorzdr. Foto: Fancesc Casas Cal Jepet Suriol. Foto: Francesc Casas

Control D. Foto: Francesc Casas

Can Ravell de Fontenac. Foto: Francesc Casas
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H contol A, el nolí de Calabuig. Foto: Francesc casas
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xa, hi va haver l'enor d'escriure
Comarca del Garraf per comptes
de Comarca de l'Alt Penedés.
Demanem disculpes.

Del ressó que va ten¡r
l'organització d'aquesta maxa
al municipi de Sant Martí Sarroca
en tenim constáncia pels comen-
taris apareguts en la publicació
d'aquella població "El Martinet"
num. 207, del mes de marg, en
les seves columnes de Fets i

Gent, itambé en la ressenya que
hidedica el noticiari de la Fede-
ració d'Entitats Excursionistes de
Catalunya.

I acabem la crónica amb
el capítol d'agraiments: als amos
imasovers de les masies pel seu
acoll¡ment, a les empreses Ako,
Vielco, RSM Assegurances, Co-
pisteria Falcó, lntersport Olaria,
Electrodoméstics Fonoll (Master
Cadena), Bodegues Torres, la
"Caixa" i, molt especialment,
a l'Ajuntament de Sant Martí
Saroca, que ens va donar tota
mena de facilitats per a la utilit-
zació de la Sala Polivalent i els
serveis que van convenir. A tota
la colla de I'organització i, no cal
dir, a tots els equips participants,
que no ens cansarem de dir que
la seva entusiasta, fidel i sempre
nombrosa preséncia a la maxa,
any rere any, és el que ens en-
gresca a c¡ntinuar endavant i a
cercar nous itineraris amb il'lusió.
Felicitacions a les entitats iequips
guanyadors, i fins a la propem.

Blanca Forgas
Grup de marxes

Del control del castell es tornava
un petittram enrere pel camí d'ar-
ribada i poc després es creuava
la carretera, se seguia per l'altre
vessant fins al final del Caml de
la Creu, i es feia drecera fins a
tocar el pont que hi ha sobre la
riera de lesAnguiles, entrant ja de
seguida en els primers carrers de
l'actual població, amb molts xalets
i cases en construcció a la vista.
Cap al final d'un d'aquests nous
carers, davant d'una esplanada
amb plataners, es creuava el tor-
rent Sec i s'entrava al carrer de
Femando Muñoz, gairebé enfront
de l'edifici poxat de l'ajuntament,
des d'on s'accedia a la fagana
de la Sala Polivalent on havíem
iniciat la Maxa ion es donava ara
perfinaliEada.

Com sempre, en el control
d'Anibada, en el momentde reco-
llida de fulls de ruta i signatures
es lliurava als equips el Relat
complementari amb documentats
aspectes histórics i geográfics
que no es tenen en compte en la
descripció del circuit, i es repar-
tia propaganda i uns "pins" que
regalava I'ajuntament de Sant
Martí Sanoca. Comprovació de
resultats, horaris, comentaris,
algun ensurt, alguna cara llarga,
molta conya, molta gresca...

com sempre, mentre s'esperava
l'anibada dels darrers equips i la
classifi cació provisional. Ambient
distés ijovial sota els porxos de
l'ajuntament mentre s'anaren
coneixent les dades: el recorre-
gut total era de 14,280 km, en
un temps oficial de 3h 13', que
sumat al neutralitzat feia un total
de 4h 03'; les mitjanes horáries
anaven de 3,97 km/h la més lenta
a 4,68 km/h la més rápida. Hivan
participar un total de 115 equips
representants de 13 entitats, 12
foranes i la própia de la Talaia;
40 d'aquests equips optaven a
la 8a Copa Catalana de Marxes
Técniques Regulades del 2006.
Els resultats globals van ser prou
bons i satisfactor¡s i semblava
que els maxadors havien gaudit
de I'itinerari. Als Passos 1 i 3 van
penalitzar I equip a cada un i al
Pas 4 van penalitzar 12 equips.
Al Control de la Motxilla aquest
any tothom va fer bondat, van
complir amb el reglament i no hi
va haver penalització! I comen-
tant incidéncies, tot i que no té
a veure amb els resultats de la
prova, hem de senyalar que els
Tollets" de la impremta ens van
jugar una mala passada. En el
plánol que es va editar i es va
repartir entre els equips junt amb
tota la documentació de la mar- Antic cartell de njoleta. Foto: F. Casas
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