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REGI.A'MENT
L'AGRUPACIÓ TXCUnSIONISTA TALATA organitza ta XL|X Marxa d',Orientació per
Descripció, puntuable per a la lX COPA CATALANA DE MARXES TÉCN|QUES REGULADES.

INSCRIPCIONS
Podran participar a la Maxa tots els socis d'entitats amb llicéncia de I'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. Els posseidors de llicéncies de federacions amb conveni
de reciprocitat amb la FEEC, encara que no puntuaran per a la Copa, iels menors de 17
anys que pertanyin a una entitat associada al moviment Azimut. Per tot aquell participant
que no s'ajusti a les condicions anteriors, l'organització emetrá una llicéncia temporal de
la FEEC, amb validesa pel que duri la prova. No obstant, aquesta llicéncia temporal no
dóna dret a puntuar a la Copa Catalana.

Els equips estaran formats per dues persones, en el cas que un dels components sigui
menor de 14 anys l'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 5 al 16 de marg de2007, cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre.
També s'acceptaran les inscripcions fetes per teléfon o per fax.

Els drets d'inscripció seran:

14 EUROS Posserdors de la llicéncia de la FEEC o de llicéncia de federació am b
conveni de reciprocitat amb la FEEC.

16 EUROS Socis de l'AE Talaia i d'entitats de la lll Vegueria sense llicéncia de la
FEEC.

18 EUROS Altres.

En els dos últims casos, en el preu, s'inclou llicéncia temporal.

El dissabte abans de la maxa dia 17 de marg, s'assignará per sorteig un dorsal i una hora
de sortida a cada equip inscrit.

L'organització oferirá l'esmorzar a tots els maxadors.

SORTIDT,
La sortida será a Sant Pau d'Ordal, davant del Centre Agrícola. El primer equip sortirá a
les 8 del matí.
L'equip organitzador de la maxa de IAE Talaia podrá decidir sobre qualsevol contratemps
que pugui esdevenir a la sortida, si s'escau, I'endarreriment horari, I'ajornament o fins i tot
la suspensió de la maxa per causes de forga major, circumstáncies que seran comunicades
a tots els participants amb la major agilitat possible.

EQUIPS
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 I'organització i

aquesta accepta el canvi.



DOCUMENTT,CIó
El dia 17 de marg, després del sorteig es lliurará als representants de cada entitat la docu-
mentació i els distintius d'identificació corresponents als seus equips. Aquest material també
es podrá recollir abans de donar la sortida el dia de la Maxa.
La documentació lliurada consistirá en:

l. Tots els fulls descriptius de l'itinerari.
2. El full de ruta on els controls puguin anotar-hi el temps de pas.
3. Un mapa de la zona.
4. El reglament de la Maxa.
5. Dorsals d'identificació.
6. Taula de transformació horária.
7. Relat complementari, historicogeográfic, de la zona i I'itinerari seguit.
(Es lliurará a l'arribada).

PAR.EDES
Les parades i el temps de descans vindran assenyalats en els mateixos fulls descriptius.
A tots els controls sense parada de descans es concedeix un minut de neutralització per
compensar la pérdua de temps per marcar els horaris. En cap cas es concediran
neutralitzacions extraordináries de carácter particular. Si cal, per al bon desenvolupament
de la Marxa, l'Entitat organitzadora es reserva el dret d'alterar les ja previstes.

CONTROIJS
A més del de sortida i del d'arribada, hi haurá uns controls identificats amb una lletra on
s'anotará l'hora de pas dels equips. N'hi haurá uns altres, anomenats de pas, dels quals
no es donará cap referéncia. Es 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.

PENTI,ITZS.CIONS
Cada mig minut d'avangament o de retard entre l'horari efectuat per l'equip i I'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.

DESQUAIJTICACIONS
Será motiu suficient de desqualificació:

l. Efectuar anotacions o esmenes en el full de ruta.
2. Alterar la composició de I'equip durant la Maxa.
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'organit2ació.
6. Portar objectes sorollosos que puguin molestar els altres participants.
7. Demostrar conducta incívica i produir danys a terceres persones, objectes o

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

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



cLr,ssurcr,cró
La classificació s'establirá pel total de punts comptabilitzats a cada equip, de menor a
major. En cas d'empat obtindrá una millor classificació:

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

RECI¡AIVIñ,CIONS
Les reclamacions seran resoltes, si s'escau, per un jurat format per un membre de l'orga-
nització, un del comité de maxes de la FEEC i un participant escollit per sorteig.
Un cop acabada la maxa es confeccionará una classificació provisional, idurant un període
de 15 dies es podrá presentar reclamacions a aquesta, via fax o correu electrónic, que
seran ateses per l'organització, juntament amb el Comité Catalá de Maxes de la FEEC.
Passat aquest període la classificació passará a ser definitiva.

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

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

DISPOSICIONS flNTI,S
El mal temps no será obstacle per a la celebració de la Maxa.
Qualsevol cas no previst en aquest reglament será resolt per l'equip organitzador de la
marxa, el qual disposará del suport técnic d'algun membre del Comité Catalá de Maxes.

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

Aquest reglament ha estat homologat pel Comité Catalá de Maxes de la FEEC el dia 8
de gener de 2007.
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AGRUPACIO
EXCURSIONISTA
TALAIA

ESCALADA - ALTA MUNTANYA
ESPELEOLOGIA - SENDERS

ESQUítpí - DESCENS D,ENGoRJATS
ESQUí oE MUNTANYA. EXCURSIoNISME
CULTURA - MUR ARTIFICIAL D'ESCALADA
AUDrovrsuALS MARXTS rÉcN teuEs
CAMINADES . CURSES

MEDI AMBIENT - RAIDS

oRrENTAcró cURSETS
FoRMACTó - LLIcÉNCTES ESPoRTtvES
LLOGUER DE AAATERIAL. BAR BIBLIOTECA
CAMPAMENTS . SALA D'ACTES
SECRETA.RIA. CARNAVAL

CONFERENCIES EXPOSICIONS

LOCAL SOCIAL

Viu lo tevo oventuro omb nosoltres
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49a M.H,RXfi,
D'ORIENTACIO

PERDESCRIPCIO

fK Gopa Gatalana de Marxes Técniques Regulades
Gomarca de l'.H,It Penedés 18 de marg del 2002

DESCRIPCIO DE T'ITINER.HRI
DE LA SORTID^H, .H, L'^[RRIB^H'D.H'

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

2) Cal tenir en compte Ies mitianes horáries, diferents de control a control, i el temps

de descans, tot indicat al final dels fulls de descripció.

La Marxa s'inicia a Sant Pau d'Ordal,davant la terrassa envidrada del CentreAgrícola,en una

plaga on hi ha elements de parc infantil. (Plaga de Subirats).

Se surt d'un lateral del Centre en direcció a una antiga carretera, es travessa, i per carrer

asfaltat es passa entre una placeta i la piscina municipal. Travessem per sota la carretera

nova i tirem amunt per un corriol herbós seguint pel darrere d'unes cases. Deixem a má

dreta un passatge i continuem ascendint per carrer ample asfaltat.A la dreta hi ha cases.

Deixem les cases enrere i continuant en e! mateix sentit ens endinsem en un bosquet, amb

un destacat pi pinyoner en el seu inici. Enllacem amb un antic camí carreter i continuem

pujant. De seguida arribem a una clariana formada per un enforcall de camins i agafem el

que transcorre entremig de les tanques de fusta d'una hípica. El terreny és rocós i continua

ascendint suaument.

Arribats a sota mateix d'una línia d'alta tensió,girem gairebé en angle recte cap a l'esquerra,

per camí ample.A la dreta veiem senyals de diferents trasats de recorreguts.Al cap de poc

deixem l'ample camí a I'esquerra i seguim un tram cimentat. El camí transcorre entremig

d'arbres fruiters, a I'esquerra, i vinya a la dreta.

o



En un revolt deixem el camí i continuem endavant, peró de seguida girem a la dreta i

anem resseguint un conreu d'arbres fruiters, que ens queden a l'esquerra.A la dreta tenim

vinya i molt a frec nostre una filera de pales de figueres de moro. Passem per sota una

!ínia telefónica;tenim un canyissar ala dreta i seguim paral 'lels a la línia telefónica. El camí

continua més aviat baixador per terreny més malmés. Tenim al davant una torre de !ínia

eléctrica. Passem a prop d'una de les cabanes de pedra que havíem vist, és reconstruida i

amb sostre cobert de vegetació.

Arribem a prop de la torre eléctrica i girem a I'esquerra, per camí carreter i ascendent.A

la dreta veiem un panell que ens explica els treballs de !a vinya. Passat aquest s'arriba a una

bonica finca.

Continuem arran de les parets de ta finca, que ens queda a la dreta.Abans d'arribar al final

dels seus murs hi ha a l'esquerra les restes d'un antic molí. Just abans, enfilem un sender

boscós, bastant pujador i pedregós, flanquejat de vegetació.

Deixem un viarany a !a dreta, mig amagat, proper a una agulla rocosa. Més endavant deixem

un altre corriol, també a la dreta, aquest molt més visible i pujador. Nosaltres cont¡nuem

ascendint.

A l'esquerra del camí ens queda un gran pou cobert de vegetació. Poc després deixem, a

I'esquerra, I'ample camí que seguíem i continuem cap a !a dreta per un corriol en principi

planer i que després va pujant pel bosc per viarany estret i ben fressat.

Es passa un tram de rocallís, cont¡nuem remuntant, bastant més endavant deixem un corriol

a l'esquerra.

Arribem a la carena i a partir d'aquí baixem fins a sort¡r a un ample cami el qual seguim cap

a l'esquerra.Tot ascendint podem veure una antena davant nostre. Bastant abans d'arribar-

hi, deixem l'ample camí i desviem cap a la dreta, seguint també un camí ample, ara baixador,

que s'apropa a un terreny de conreu.A prop del conreu el camí gira i el seguim, avall.A la

dreta tenim un marge amb arbres i a l'esquerra vinya.Tot resseguint aquesta vinya girem a

l'esquerra per sota una línia eléctrica.

En arribar al costat d'una de les torres metál.liques, girem per camí avall entre conreus

d'arbres fruiters a !'esquerra i de vinya de ceps ant¡cs a la dreta. Desemboquem a una

carretera veTnal; més allunyada n'hi ha una altra de comarcal.



Seguim, doncs, a I'esquerra, per aquesta carretera veihah de seguida deixem un camí pujador

a l'esquerra.Anem de cara a un grup de cases en filera; més enllá, a I'esquerra,també es veu

una urbanització.Abans d'arribar al grup de cases, a prop d'un indicador de l'indret, agafem

un ample camí entre vinyes,a I'esquerra.A la dreta veiem un pou. De seguida deixem !'ample

camí i, baixant per un rasot, sempre entre vinyes, passem pel costat d'un altre pou; aquest

ens queda a l'esquerra.

Ens encaminem cap a tes cases properes i girem a I'esquerra seguint una vorera, passem a

ran d'una font de captac¡ó d'aigua sota un nesprer.

Passem pel costat d'un centre recreatiu i fem cap tot seguit davant els edificis d'unes

ant¡gues escoles.

Tombem per un latera! dels edificis, passant entre aquests i una caseta, creuem una placeta

amb alguns elements de parc infantil i arribem a la cantonada d'un carreri seguim arran de la

primera casa que trobem, amunt per carrer asfaltat. Passada I'entrada a una altra casar su€
té un pati amb llar de foc, voregem Ia seva paret tirant a la dreta, amunt.A I'esquerra ens

queden conreus d'arbres fruiters.

Deixem la filera de cases i carrer asfaltat i girem a I'esquerra en direcció a una bonica masia.

Anem paral.lels a una línia eléctrica. Passem per davant de l'entrada principal de la masia,

la deixem enrere i continuem per camí ample, planer i herbós. Més endavant passem per

un tram de rocal!ís, en deixem una branca a la dreta, i continuem per terreny herbós, més

semblant a un rasot, entremig de vinyes.Aquest viarany és molt estret i d'herba espessa, ya

pujant suaument i surt en un ermot, a camp ober¿Travessem novament un pet¡t rocallís i

després planegem per terreny herbós mentre podem veure moltes oliveres bordes.

Enllacem amb un ant¡c camí on de seguida trobem rocallisos solcats per ant¡tues roderes

de carro.Tornem a trepitiar terreny entremig de conreu de vinya.A dreta i esquerra podem

veure algunes cabanes de pedra o mulasses.

Fem cap davant una carretera asf-altada. Sense tocar-la, girem a I'esquerra i resseguim la

vinya fins arribar al costat d'un pal indicador. En aquest punt creuem la carretera (Compte

amb el tránsit!) i continuem de dret per I'ample camí que tenim al davant.

Sota una tínia eléctrica, deixem un trencall de camí a Ia dret¿. El nostre cami entre conreus,

passa per sota una línia telefónica i més endavant per una d'alta tensió. Si el dia és prou clar

o



podem gaudir d'una extensa i bonica panorámica.A la dreta, al costat de les vinyes, veiem

una masia enrunada.

Al costat d'un pal indicador de masos ¡ ¡t¡nerar¡s, deixem la branca ampla, que s'encamina a

la gran masia enrunada, i seguim un camí paral.lel cap a la dreta, avall, camí encaixonat entre

marge i talús, fins arribar davant una nova masia.Al costat del camí veiem una petita premsa

de vi. Continuem avall per pista ampla.

Si girem la vista enrere, podrem veure una bonica torre circular, per dessota una notable

masia i, més llunyana, una població famosa per la seva producció de cava.

Seguim per ampla pista planera.Al marge dret tenim vinya nova i, més enllá, una filera de

velles oliveres.

Arribem a prop d'una carretera. Sense arribar a tocar-la, desviem a I'esquerra seguint un

camí asfaltat en direcció a unes Caves, al dessota de la masia. Fem cap davant l'enreixat

d'entrada a les Caves.

Entrem al recinte d'aparcament ¡ el creuem per sort¡r-ne per una porta lateral que fa

xamfrá; seguim fent camí de cara a la torre de qué parlávem fa poc. Retombem pel costat

d'una depuradora que ens queda a la dreta i a I'esquerra tenim una torre de línia eléctrica.

Creuem per sota la línia eléctrica i girem de seguida, a l'esquerra, per terreny herbós.A la

dreta tenim vinya jove.

Poc abans d'arribar a prop d'un cable de línia telefónica, girem en angle recte de cara a la

torre circular.

A prop d'aquesta, girem en marcat revolt cap a la dreta, per sot¿ la seva base. Deixem la

vinya enrere i enllacem amb un camí pista que seguim cap a I'esquerra.

A la dreta tenim la panorámica d'una bonica i gran masia, no sabem si habitada peró en

aparent bon estat.A la dret¿ ens queda una torre metal.lica. Passada la torre girem a la dreta

i seguim pel costat d'una renglera de casetes, que ens queden a !'esquerra.Abans d'arribar

a l'última d'aquestes cases girem a la dreta

Per camí entre vinya i fruiters ens atansem a una barraca amb un nesprer. A dreta i esquerra

tenim vinya. Passem entremig de conreu de fruiters, seguim uns metres fins a un proper



pal'de ciment armat de suport de línia telefónica i saltem a un camí pista, forga ample, que

seguim en direcció a I'esquerra.

A sota mateix d'una línia d'alta tensió, veiem un altre panell on parla de la maduració i la
verema. Continuem per ample camí plane6 entre vinyes i arbres fruiters.A la dreta veiem

una edificació de nova construcció. Durant aquest trajecte anirem veient sovint, als laterals

del camí, diferents plafons que ens alligonen també sobre el Macabeu i e! portaempelt. En

un revolt deixem una entrada de camí a I'esquerra.

Davant d'un nou panell indicadon a l'esquerra, que parla del Xarel.lo, deixem una branca de

pista a la dreta, baixadora. Continuem en sent¡t ascendent.Aviat albirem una altra gran masia.

Deixem I'ample camí i seguim per I'esquerra, en lleugera ascensió, un tram també ample i

en el seu inici una mica pedregós. Deixem una branca del camí a la dretar gue s'atansa a !a

masia, i una altra a I'esquerra. Passem pel costat d'una alzina. Enllacem amb un camí planer

que ens mena de dret a la masia esmentada i passem per davant la fagana principal, encarada

a migdia.

Passada la masia veiem un altre panell (aquest ens parla dels treballs de la vinya) i enllacem

tot seguit amb un camí que agafem a l'esquerra.Arribem a una bifurcació on un altre punt

informatiu ens parla del só|. Continuem pel camí de grava, avall, que transcorre entremig

de bosc. Et camí h un revott i travessa un fondal. Seguim una estona per aquest ample camí

pista.

Més endavant veiem, a la dreta, unes edificacions amb traces evidents d'una important

restauració. Sense abandonar el camí, en deixem una branca a I'esquerra i nosaltres seguim

en direcció a la masia araia propera.Abans d'arribar-hiveiem uns graons de fusta a I'esquerra,

al cost¿t d'un pal indicador de camins. A la dreta un panell ens informa del Xarel.lo. Ens

acostem a la fagana principal de la masia.

Continuem pel camí pista, de moment baixador: En un revolt deixem una branca de camí a

I'esquerra. Uns metres més endavant deixem un camí entre el bosc, a la dreta. En el lateral

esquerre en deixem un altre. Poc després veiem en un tronc d'arbre, a la dreta, senyals de

PR, color groc i blanc. lJampla pista travessa un torrentet i tot seguit, a l'esquerra, veiem un

altre indicadon aquest del Macabeu, mentre que a la dreta deixem I'entrada a un parell de

camins.Travessem un terreny de vinyes. Continuem per camí ample.

Punt

o
A l'esquerra un indicador del Clima i més enllá del Parellada. Just en aquest darrer



déixem I'ampla pista que seguíem i girem a I'esquerra, el camí es fa una mica pujado6 a

I'esquerra de moment hi tenim vinya i a la dreta ermots. Continuem ascendint i planejant

una certa estona resseguint conreus de vinya i bosc; mentrestant, podem anar veient les

darreres masies per on hem passat fa poc. Com a teló de fons la serralada montserratina

(si la calitja o núvols no ens espatllen la visió!!!).

Més endavant,tot travessant encara algun tram de vinya, el camí s'adrega cap a uns propers

marges de terra i ascendim en aquesta direcció, deixant les vinyes. Poc després deixem un

revolt del cami a la dreta, i continuem per camí més planer.

Al cap d'una estona creuem un baixant d'aigües i arribem a un enllag de camins;continuem

per la dreta, tot pujant. Poc després enllacem amb un altre camí forga ample i girem a

I'esquerra, resseguint unes vinyes. El nostre trajecte cont¡nua essent pujador.A I'esquerra,

en un extrem de la vinya, veiem una altra cabana de pedra seca.

Aviat arribem en un collet on veiem que el camí comensa a baixar i gira. Aquí el deixem

i girem en angle recte cap a la dreta, entremig altra vegada de conreus: vinya a !a dreta i

fruiters a l'esquerra.Anem ascendint suaument i planejant a trams per ample camí carreter.

Més lluny, a la dreta, podem veure un porxo d'obra noya i uns grans marges de pedra.

El camí, carreter i boscós, desemboca en un ample camí pista que agafem cap a !a dreta, de

cara als grans marSes i edificacions del que han de ser probablement unes caves. Deixem

una ampla pista a I'esquerra i continuem encara amunt. Passem a prop d'un dipósit d'aigua,

que ens queda a la dret¿, i a l'esquerra veiem el camí d'entrada a una casa part¡cular pintada

d'un color groguenc.

Continuem per pista ascendent. A la dreta ten¡m vinya jove i a I'esquerra pins, després

veiem bosc a banda i banda. En un trencall deixem la branca esquerra i continuem la pista

per la dreta, puladora. Deixem un altre trencall també a I'esquerra i gairebé immediat¿ment

un corriol més confús, a la dreta. Rodegem a mitges una espécie de rotonda i decantem cap

a la dreta, entrem¡g de dues pedres, seguint un corriol. A I'esquerra deixem un gran forat
(captació d'aigües??) i passem pel costat del basament d'una torre i vértex geodésic.

Passat el vértex deixem un senderó esborradís a l'esquerra i anem planejant cap a la dreta,

entre bosc de pins. Anem seguint una bona estona el camí més marcat, rebutjant alguns

senderons laterals més confusos i perdedors, tot fent atenció als senyals de I'organització

(cintes de color verd i vermell).

@
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EJ corriol, tot serpentejant entre el bosc, va decantant a dreta i esquerra. Ja bastant més

endavant, en el vessant dret comencem a veure algunes edificacions. El corriol cont¡nua

entre rocam en algun tram i es fa més fressat.Al davant mateix d'un cau o cavitat que es

veu en el marge esquerre del cami mig amagat per un pi, girarem cap a la dreta davallant

suaument;aviat el corriol es fa més planer i marcat, entre mates de farigoles i altra vegetació

própia de la zona.

A I'esquerra, entre el boscatge, podrem distingir la casa pintada de groc que fa poc hem

deixat. El camí esdevé ample, carreter i herbós, descriu algun revolt, planeja i desemboca en

una altra pista, molt més marcada, que agafem cap a la dreta, al costat d'un pa! de formigó

de suport de !ínia eléctrica i un comptador.A má dreta deixem un camí al cost¿t d'un pou.

Anem paral.lels a la línia eléctrica que tenim a la dreta.

En un punt on el camí es fa cimentat, el deixem i girem en angle recte cap a !'esquerra, per

un ample camí pista que planeja.A I'inici d'una vinya el camí es fa més baixador i cont¡nua

essent forga ample.

Fem cap a un altre camí, davant una torre de !ínia d'alta tensió, i el prenem en direcció a

I'esquerra. lmmediatament veiem en un latera! un altre d'aquells panells que ens parla del

portaempelt.

S'arriba a una bifurcació on hi ha un pal amb senyals de color blau. Continuem per camí de

grava, descendent. La pista descriu un revolt ampli, seguim cap a la dret¿, baixant.Ara passem

altra vegada entre les tanques de! terreny d'hípica que ia coneixem.

Acabades les tanques s'arriba a una clariana amb entreforc de camins; continuem avall de

cara a unes properes edificacions.A la dreta, en un tronc d'arbre, hi ha senyals de PR. Passem

a ran de la tanca d'una finca i després entre aquesta i les parets del club d'hípica. Passat el

Club deixem un carrer asfaltat a I'esquerra, cont¡nuem endavant ¡ g¡rem al següent carrer,

cap a I'esquerra, entre les cases de la població, on hi podem veure més d'una font.

Arribem al final del carrer, que desemboca a la carretera, i sense travessar-la girem cap a la

dreta i seguim per un lateral, baixador. Passem novament per sota la carretera noya, seguim

el voral esquerre i elevat sobre la zona d'aparcament i anem a sortir a una placeta; creuem

la carretera antiga com hem fet a I'inici de la Marxa i arribem finalment davant e! Centre

Agrícola on la Marxa es dóna per acabada.

i
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Mitianes horáries:

-

De la Sortida al ControlA:
Del ControlA al Control B:

Del Control B al Control C:

Del Control C al Control D:

Del Control D al Control E:

Del Control E al Control F:

Del Control F a I'arribada:

A la sortida/arribada hi ha un bar.

Al Control B:30 minuts de descans per esmoruar i fotografiar.

Al Control C:5 minuts de descans i per fotografiar.

Entre els controls C i D hi ha un Iloc senyalitzat de 2 minuts d'autoneutralització per fer

fotografies.

Al Control E:5 minuts de descans i per fotografiar.

Altres dades a tenir en compte:

- El marxador trobari aigua per beure als Controls C, D E i F

- Segons el reglament, en cada Controt sense parada de descans i també per al control de

moo<illa, es concedeix un minut de neutralització per marcar els horaris.

4,42 kmlh = I ,23 m/seg

4,13 km/h = l,15 m/seg

4,45 km/h = 1,24 m/seg

4,64 kmlh = 1,29 m/seg

4,92 kmlh = 1,37 m/seg

4,61 km/h = 1,28 m/seg

4,55 km/h = 1,26 m/seg

@
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IX Copa Gatalana de Marxes Técniques Regulades

Gomarca de l'Alt Penedés 18 de marg del 2007

REI,AT COMPTEMENTARI
Organitzada per I'A,GRUPACIó EXCURSIONISTA TA,L,AIA -Vilanova i la Geltrú

En conveniamb

*,^,f,*", C
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Patronat de Turisme
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9a Copa Catalana de MarxesTécniques Regulades
l8 de marg del 2007

Sant Pau d'Ordal - can Mata del Racó - can Rossell - can Llopart de la

Costa - laTorrota d'en Llopart - la Bardera- Savall - la Guárdia -
Sant Pau d'Ordal

Municipi: Subirats Comarca:Alt Penedés

B¡BLIOGRAF¡A
- Relat de la l" Marxa lntersocial d'Orientació per Descripció, l0 de marg de

t974.

- Antoni PIáDEVALL, lgnasi M. COLOMER,Joan TOUS I CASALS,"Columbaris,

colomers i palomeres",Arxiu Bibliográfic Excursionista de la Unió Excursionista

de Catalunya,l976.

- Els castells catalans, volum lll, 1971.

- Els Casots i puiol d'en Figueres. Sisena excursió a peu pel Penedés, lnstitut
d'Estudis Penedesencs, I I d'octubre de I 98 I .

- Antoni PLADEVALL, Joan - Albert ADELL, Francesca ¡SpeÑOL "¡l monestir
de Sant Sebastiá dels Gorgs", 1982.

- lnventari del PatrimoniArquitectónic de Catalunya: HAlt Penedés, 1986.

- Salvador LLORAC ¡ SANTIS, "Subiras. Visió general d'un municipi de I'Alt
Penedés",Ajuntament de Subirats, I 988.

- "Els mons d'lsidre Mata del Racó. Notes d'un propietari pages al Penedés de la

fi de I'Antic Régim". Edició a cura de Josep COLOME.Transcripció de Raimon
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Itinerari Sant Sadurní d'Anoia - Gelida, mapa I :25.000 de la l' Marxa lntersocial

per Descripció, l0 de marg de 1974.
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MapaTopográfic l:25.000, Editorial Piolet, 2005, per editar.

Portada: Paisatge de I'entorn de Sant Pau d'Ordal (Subiraa). Can Rigol

Foto:Jesús Santacana
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Presentació de
la Marxa
Ens manca un any perqué la Marxa faci el seu Cinquantenari.

Encara no hem pensat com la celebrarem,peró ho haurem

de fer adequadament, ia que I'esdeveniment s'ho mereix.

Fa dos anys, dins el programa d'actes de la celebració del

Cinquantenari de la nostra Agrupació, ens vam posar

d'acord per a dissenyar una marxa amb itinerari proper

a casa. Aleshores es va sortir de la barriada de Mar i

I'itinerari anava i tornava de Sitges. Llavors, la participació

va respondre i es van comptabilitzar 143 inscrits,50 dels

quals eren federats que competien en la Copa Catalana.

L'any següent, el 2006, vam tornar a organitzar la marxa un

xic lluny de casa, a Sant Martí Sarroca, i tot ens va sortir
rodó. Malgrat que estava ennuvolat, no va arribar a ploure;

el lloc escollit per a la sortida fou una magnífica Sala

Polivalent que va cedir-nos I'Ajuntament; la masia de can

Lleó fou un acollidor indret per a esmorzar; el recorregut,

mig planer i mig de muntanya, apte per a tothom; la

travessa a gual del riu de Foix i de la riera de Pontons, una

anécdota sense grans problemes. Quant a la participació

no ens podem queixar. Es van inscriure 123 equips dels

quals finalment sortiren i classificaren I 15, entre ells hi

havia 40 federats que van competir per la Copa Catalana.

Enguany, a I'espera del que farem I'any que ve, tornem

fora de la nostra ciutat, en una contrada que pertany al

municipi de Subirats, indret gairebé inédit a les nostres

marxes. Bo, diem gairebé perqué una vegada hi vam passar

de llarg. Fa més de tres décades, el l974,la sortida era a

Sant Sadurní d'Anoia i I'arribada a Gelida. Es tractava d'una

d'aquelles marxes unidireccionals, és a diri que no feien el

tomb, modalitat que vam abandonar des de fa uns quants

anys per imperatiu de la mobilitat dels participants. En

aquella ocasió, de Sant Sadurní es caminava vers el castell

de Subirats, d'on els marxadors es dirigien al Montcau, de

631 m d'algada, i d'allí a la font de Cantillepa de Gelida.

El recorregut pel terme de Subirats anava per la part de

tramuntana de I'actual itinerari, molt per sobre de can

Llopart de la Costa. Així, la marxa d'avui resta a migdia

d'aquella i, sens dubte, és molt més planera.

Com sempre, hem de donar les més expressives gracies

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 del Centre Agrícola de Sant Pau

d'Ordal, un dels nuclis de població del municipi de Subirats.

Farem un xic d'explicació d'aquest terme municipal i en

finalitzar el relat ho farem de Sant Pau d'Ordal.

Subirats

Gentre.Egrícola de Sant Pau.
Foto: Jesús Santacana 2007

El municipi de Subirats és el de més extensió del Penedés,

amb una superfície de 55,8 km quadrats i uns 2.529

habitants (any 2000), repartits entre les unitats de població

de Ca I'Avi, Can Bas, Can Batista, Can Bosc, Can Cartró,

Can Revella, la caseria de Can Rossell, la urbanització de

Can Rossell, Cantallops, el Carrer d'en Rovira, el barri de

Casablanca, els Casots, Lavern, la Muntanya Rodona, Ordal,

el Pago, Pas de Piles, el Rebato, Sant Pau d'Ordal i laTorre-

ramona (aixó segons el DOGC núm. ll0l del 2.2.1989).

Hi podem afegi¡ Cal Pau Xic, Can Bosc d'Anoia, el carrer

de les Roques o de cal Butifarra, ."r"i du I'Almirall i el

Vidre. L'antic nucli de Subirats es pot dir que és l'únic

deshabitag car només hi viuen un parell de monges. El

nom del terme prové d'aquest nucli, a I'entorn del qual

es formi el senyoriu, esdevingut més tard municipi. Fins

al segle XVlll, concretament el 1764, el municipi de Sant

Sadurní estava integrat en el de Subirats.

No intentarem fer história del castell de Subirats, ja que

está molt documentada i la fortalesa ens queda un xic

allunyada de la nostra marxa. Parlarem exclusivament de la

seva actual demarcació. Subirats és un municipi vitivinícola,

elaborador de vins i caves, que compta amb el major

nombre d'hectarees de vinya conreades de I'Alt Penedés, i

está situat al cor del Penedés. El centre históric del terme

és el mencionat castell de Subirats, del segle X, amb el

santuari de la Mare de Déu de la Font Santa al seu costat.

Una terra amb llarga história, tradició i cultura del vi, que

va decidir recuperar un antic baixador de tren inaugurat
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Barraca de pedra seca en el sector de
la Roureda.
Foto: Jesús Santacana 2007

el 25 de marg de 1958, convertir-lo en estació vitivinícola,

símbol de la cultura del vi i epicentre de les RutesVitícoles

del municipi i de la comarca. A Subirats es poden visitar

les Rutes Vitícoles, les caves i els cellers, en el castell el

santuari de la Font Santa, el monestir de Sant Pere de

Lavern, la capella de Sant Sebastiá a I'Ordal, l'església de

Sant Joan Salerm de la masia de can Bas, I'església de Sant

Joan Sesrovires amb la Torre-Ramona, la Torrota de can

Llopart en els Casots, la torrota d'en Pasteres, la torre del

Telégraf a Ordal, la torrota del Moro a Lavern i la torre de

la Guárdia a Sant Pau d'Ordal.

Recorregut de
la Marxa
lniciávem el recorregut davant la terrassa envidrada del

Centre Agrícola, lloc d'esbarjo de la gent gran del poble,

local situat en l'espaiosa plaga de Subirats, on hi tenen

Ia instal 'lació d'un parc infantil. Sortíem del Centre en

direcció a I'antiga carretera que travessava el poble, la
qual era creuada per encarrilar el vial que passa pel

costat de la zona esportiva i la piscina municipal de Sant

Pau. Després, hem passat per sota la carretera nova i

mitjangant un corriol herbós s'ha seguit la tanca d'unes

cases que pertanyen al carrer i passatge de la Font, deixant

a má dreta les instal 'lacions deVins iCaves Félix Massana

Ráfols. S'han deixat les cases enrere i ens hem endinsat

en un bosquet, el qual en el seu inici disposa d'un magnífic

pi pinyoner. S'enllagava amb un antic camí de carro que

ascendia vers el nord i en arribar a una clariana formada

per una cruilla de camins, escollíem el que passava per

entremig de les tanques de fusta de la Hípica Sant Pau.

En aquest indret el terreny és de roca i ascendeix poc a

poc. Sota d'una línia d'alta tensió girávem a I'esquerra, per

camí ample, peró tot seguit el deixávem per un altre de

cimentat.A la banda esquerra ens feien companyia arbres

fruiters i a la part dreta hi ha una vinya, dins la qual es

veuen un parell de cabanes de pedra seca, per cert, molt

ben protegides per les autoritats municipals, que fins i tot
publicaren un calendari dedicat exclusivament a aquestes

populars edificacions. Aquest paratge és conegut per la
Roureda. En un revolt deixávem aquest camí i més tard

girávem.A má esquerra teníem una paiet terrosa, mentre

resseguíem un conreu d'arbres fruiters. Després, hi havia

una altra vinya i molt a frec nostre una filera de pales

Trull d'oli de pedra picada de Can Mata
del Racó.
Foto: Jesús Santacana 2007

Ilípica Sant Pau. Foto:Jesús Santacana 2007

Can Mata del Racó. Foto:Jesús Santacana 2007
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de figueres de moro. Passat un canyissar dretá, es seguia

paral lelament a una línia telefónica. Aqui el camí més

aviat baixava per sól dolent. S'ha passat a prop d'una de

les cabanes de pedra, la qual es veu reconstruida i amb

sostre cobert de la necessária vegetació. Prop d'una torre
eléctrica es girava a I'esquerra, per camí de carro pujador.

En aquest lloc es troba un primer cartell que ens explica els

treballs de la vinya. Passat aquest, hom arribava a Ia bonica

flnca de can Mata del Racó, on hi teníem el control A.

Can Mata del
Racó
La masia es troba a 325 metres d'algada. És un edifici de

textura medieval.Aquest mas ha sofert moltes reformes,

amb l'afegit al nucli original de la masia de diferents

dependéncies, a partir de cossos juxtaposats que Ii

donen la forma que avui es pot veure.AI seu interior hi

ha arcades de tipus gótic, que semblen del segle XIV o
principis del XV. Hi ha diverses finestres de pedra picada i

un portal rodó amb grans dovelles. El conjunt está clos per

un baluard amb un gran portal d'accés adovellat, en el qual

hi ha un escut amb una má i una flor de lis al costat. Grans

contraforts aguanten la fagana de migdia i en la llinda

d'una finestra s'hi llegeix 1664. En una altra diu "1797

- lsidro Mata del Racó". Fa uns anys la casa fou restaurada

pels hereus de Rosa Mata. A I'entorn de can Mata hi ha

atzavares i figueres de moro. Darrere la casa, al peu del

cam¡ queden les restes del trull d'oli de pedra picada i la
nau de desfer oli és dins d'una roca.

En el diplomatari de Poblet, I'any 1062 es menciona

per primera vegada el lloc de Ia Mata: "infra terminum

kastro Subirads, ad ipsa mata". Pel que fa a la masia no es

documenta fins a I'any I I 52, en aquest cas en el cartulari

de Santes Creus: "ipsius mansi de Mata". . "infra termini
castri de Subirats". "in parrochia sanctique Pauli de

Ordali". La família Mata del Racó, segons estudis fets per

un membre d'aquest llinatge, es remunta a inicis del segle

XV d'on es desprén que agafaren el cognom del nom de la

masia, antigament també coneguda per mas de les Comes:

l'any l484,el comanador del priorat de Sant Sebastiá dels

Gorgs signá precari (domini útil), a favor de Felip Mata del

Racó, d'un mas anomenat de les Comes, d'unes 49 ha de

terra. En aquest acte es reconeix que "sos passats havien

estat sempre en la quieta i pacífica possessió d'esta casa i

mas de les Come

Com hem pogut llegir, els Mata ben aviat foren

popularment anomenats "del Racó", car la masia está

situada en una bonica raconada, mentre, el nom de "les

Comes" es va perdre, ja que només consta en documents

del segle XV.

Hem marxat de can Mata per la part del darrere de la
masia, entre aquesta i les restes del trull d'oli. Just al seu

Camí vers la muntanya de Can Mata del Racó.Foto: lesús Santacana 2OO7
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Veinat de can Rossell de la Gosta. Foto: Jesús Santacana 2007

costat, s'ha deixat el camí per un enflladís sender boscós.

Tot pujant pel bosc de can Mata s'han deixat diversos

corriols, entre els quals un es dirigia a una agulla rocosa.

Més amunt es passaven uns trams de rocallís i el camí es

feia careneq anant a sortir a un ample camí, que també

ascendia. Abans d'arribar a I'antena de la muntanya de

can Mata, deixávem l'ample camí per un altre de baixador

que s'apropava a uns conreus. Féiem ziga-zaga en sentit

descendent, deixant a la dreta un marge amb arbres i a

I'esquerra una vinya. Resseguint la vinya girávem per sota

una línia eléctrica.

En arribar al costat d'una torre metál 'lica,tombávem avall

entre conreus d'arbres fruiters de I'esquerra i de vinya de

ceps antics de la dreta, fins a desembocar a la carretera

veinal que s'adrega a can Rossell de la Costa. Quan ens

dirigíem vers aquest caseriu, hem optat pel camí de can

Gori que passa pel costat d'un pou que hi ha entre les

vinyes de la banda esquerra. Després s'ha agafat un rasot

que també passava pel costat d'un pou i d'una font de la

captació d'aigües de Subirats i servei de distribució a can

Rossell, déu inaugurada pel president de la Generalitat de

Catalunya Molt Hble. Sr. Jordi Pulol i Soley el 28 d'abril

de l985.Tot seguit s'arribava al Centre Recreatiu de can

Rossell i a les antigues escoles de la barriada, on teníem el

control d'esmorzar B.

Can Rossell de
la Costa
i Gan Puig
Actualment i des de fa unes décades, a més de can Rossell

hi ha una urbanització del mateix nom situada al nord-oest

de la barriada, entre aquesta i la masia de la Bardera.

Can Rossell és a 335 metres d'algada i consta d'un

sol carrer de cases, algunes utilitzades com a segona

residéncia. L únic equipament és I'esmentat Centre

Recreatiu.Aquesta barriada es formá en el segle XIX i les

terres eren d'una nissaga que es remunta al segle XV L any

1730 el propietari de can Mata del Racó adquirí el domini

útil de l'heretat de can Rossell, amb un total de 73 ha.

Aleshores, la casa Rossell estava dins d'un baluard.

Quant a la propera urbanització de can Rossell, aquesta té

una extensió de 8 ha que provenen de la segregació de les

finques de Savall, la Bardera i I'Hostal de la Garsa, terres
que en part foren de cultiu de vinya, erm i bosc. llHostal

de la Garsa ha quedat absorbit per la urbanització.

Del control B hem sortit baixant per un rocallís. Quan

aquest s'estrenyia, hem girat a la dreta per creuar el
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Masia enrunada de cal Lluís propera a can Llopart.
foto: Jesús Santacana 2007

torrent de can Rossell, cobert d'herbei, fins enllagar amb

un altre ample rocallís pujador; on en el sól s'hi poden

observar unes enigmátiques petjades. En una cantonada de

la barriada s'ha agafat un carrer asfaltat que finalitza en un

altre de més entitat, aquest amb cases a la dreta i arbres

fruiters a má esquerra. El carrer s'acaba en el camí de can

Puig, per la qual cosa les nostres passes s'han encaminat

fins aquesta bonica masia restaurada, situada a la Plana

i tancada dintre d'un baluard. D'ella hem de confessar

que no tenim dades del seu passat. El mas s'ha quedat a

má dreta en seguir per camí ample, planer i herbós. Més

endavant hem trobat un altre tram de rocallís i un rasot

situat dintre de vinyes de can Rossell. El viarany és estret i

herbós mentre pula amb suavitat fins a un camp obert.Allí

hi havia un altre rocallís. Després s'ha planejat per terreny

herbós mentre ens feien companyia unes ol¡veres bordes.

S'ha passat per un antic camí molt fressat per les rodes

dels carros, camí que transcorre pel mig d'altres vinyes, on

s'hi observen algunes cabanes de pedra seca. Es creuava

la carretera que porta a la urbanització de can Rossell,

I'hem vorejat una breu estona vers I'esquerra fins girar

a má dreta per agafar un ampli camí carreter que porta

al bosc de la serra de can Llopart.A má dreta es podia

veure la masia enrunada de cal Lluís, que es deixava per

tal de seguir en camí encaixonat entre marge i talús, que

porta a les cases de can Lloparg lloc on tenen una pet¡ta

premsa de vi. Més enllá, en el marge esquerre del camí hi

resten filloles i marques de fóssils, mentre a la part dreta hi

ha una filera de velles oliveres i vinya novella. Aquest camí

desemboca en la carretera que va de Sant Pau a Sant Sadurní

per la barriada dels Casots, caseriu que no queda molt lluny

de nosaltres, a la part dreta. Sense tocar la carretera, hem

enü?t per la porta reixada de les Caves Llopart, on hi teníem

el control C.

Can Llopart de
la Gosta
Situada a uns 350 metres d'algada, és una de les masies

més antigues del municipi, amb importants restes de

l'época medieval. La masia dóna nom a I'agrupament de

cases veihes, les quals resten damunt mateix. Can Llopart,

amb un celler gótic del segle XIV i un modern celler

d'elaboració i envelliment de vins, conté unes caves de

cerEa anomenada des que comensaren a elaborar xampany

I'any 1887. La pairalia ha sofert moltes transformacions al

llarg del segles, peró, malgrat tot, les restes conservades

són notóries, com les quatre arcades d'estil ogival del

cellen les dues arcades apuntades a la sala d'entrada i una

gran arcada amb les restes retocades en el saló principal.

En una de les faganes hi ha un portal rodó adovellat i una

finestra gótica geminada, on hi havia una columneta al m¡g;

a I'interior resten els seus corresponents festeladors. És la

masia amb més restes gótiques conservades del municipi.

Tal vegada era I'antic mas de la Costa documentat a

l'any 1269 i després, en el segle XIY mas de Maria Ferrer

(1385), quan va passar a mans del seu cunyat Bernat

Llopart. Llavors, Ferrer Llopa6 de la vila de Sant Climeng

concedí al seu germá Bernat Llopart de Subirats el seu

mas anomenat de Maria Ferreri que tenia en nom del

noble Ramon Alemany de Cervelló, amb un cens de 50

sous anuals. Al mateix temps, Maria, muller del donador,

confirmava la concessió. A partir d'aleshores, els Llopart

es feren cárrec de la propietat i el I 6 I 0 ja era coneguda

per can Llopart de la Costa.

Els marxadors sort¡en del control C per la porta lateral

de I'aparcament, que fa xamfrá. D'aquest recinte i per camí

herbós s'han dirigit a laTorrota.

LaTorrota de
Gan Llopart
Situada sobre un turonet de 33 I m d'algada, aquesta

Torrota de can Llopart formava parg fins no fa gaires anys,

de la hisenda.Avui és de la casa Freixenet. De base circular

i estructura troncocónica, té una altura de I 0 a I 2 metres i

una base de 5 a 6 metres de diimetre. Les parets són fetes

Í
\\

(
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Torrota de can Llopart. Foto: Jesús Santacana 2007

amb carreus petits i irregulars. Els murs de coronació,

amb grans merlets, tenen actualment una algada de 80

cm. En el seu interior es conserven els sostres de volta

semiesférica dels pisos. En época medieval fou utilitzada

com a colomar, quan la seva finalitat defensiva havia

desaparegut. Poster¡orment, fou restaurada durant les

guerres carlines.A l'entorn, hi ha una muralla que, ara, poc

sobresurt del só|.

Era una torre de guaita (potser del primer terg del segle

Xll) que depenia del castell de Subirats, per ser-ne el punt

de comunicació o vigiláncia del Penedés.

[itinerari dels marxaires passava per sota la seva base, a

prop del control de motxilla. De laTorrota s'han adregat al

camí de cal Panxa, des d'on es contemplava una magnífica

panorámica de Ia plana de Sant Sadurní i de la propera

masia de cal Rigol. Aquest camí transcorre per entremig

d'arbres fruiters i d'una gran olivera, peró s'ha deixat per

uns camins de vinya que hi havia a má dreta. Llavors, ja

ficats en el camí de la Bardera, sota d'una línia d'alta tensió

es trobava un gran rétol explicatiu de la maduració i la

verema de les vinyes. Més enllá, tot cam¡nant, dlferents

rétols ens alligonen sobre el Macabeu i el portaempelt.

Després de la nova edificació de cal Xato, que resta a

la dreta, un nou indicador ens informa del Xarel 'lo. En

aquest indret, tota la part esquerra són les vinyes de cal

Xato. A les envistes de la Bardera, I'itinerari manava fer

una marrada a má esquerra, que també portava a la fagana

principal d'aquesta masia, lloc d'instal 'lació del control D.

La Bardera
La masia esta situada a una algada de 275 m. És una de

les propietats més antigues del municipi i tenia una gran

extensió de terres. La casa ha sofert moltes reformes,

sobretot al segle Xvlll.A la llinda d'una finestra s'hi veu

la data de 1710. El portal d'entrada és d'arc rebaixat i en

la fagana hi ha un rellotge de sol de I'any 1888. El mas

está protegit per un baluard, amb un portal d'arc també

rebaixat.

La primera notícia del mas és de I'any 1378, quan era de

Joan Raventós de la Bardera. Des d'aleshores engá encara

és de la mateixa família. El 1548, el cabaler i fadristern

Antoni Raventós de la Bardera, fill de Bernat Raventós,

es casá amb Agnés Batlle, pubilla de la masia de Liona

d'Olivella, essent aquesta unió I'origen de la nissaga

Raventós d'aquest municipi garrafenc.

Enfront de Ia Bardera també hi ha un rétol, en aquest cas

es notif¡ca sobre els treballs de la vinya.Aquí es retrobava

el camí carreter que havíem de¡xat abans d'arribar a la

masia.Aquest camí porta a la masia de Savall. En un altre

punt informatiu de la vinya es llegeixen indicacions sobre

el só|. Lantic camí davalla pel mig de bosc i fa un revolt per

travessar el torrent del Forn. El camí pista passa pel bosc

de Savall i baixa fins a la masia de Savall, que está en plena

fase de restauració. Just abans d'arribar-hi, un cartell ens

parla del Xarel 'lo. Davant del mas hi teníem el control E.

Masia de la Bardera. Foto: Jesús Santacana 2007
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Quadra de
Savall
Aquest mas es troba situat a uns 260 m d'algada. És una

antiga masia de tipus basilical, amb portal adovellat de I'any

I 729, cantoneres i marcs de les finestres de pedra. S'hi veu

un rellotge de sol.A les rodalies hi havia els indicis d'un

cementiri monástic amb túmuls de pedra amuntegats.Al

seu entorn és conegut un jaciment de fóssils.

La primera notícia del lloc podria ésser de I'any I 196, de

quan en un testament surt escrit"Sancti PetriAuál",situat

al costat d'un camí públic que va a Viver (aquest Viver

situat a Vilafranca o Sant Joan Samora), en el qual Sant

Pere seria la capella de la futura quadra de Savall.

En els fogatges de 1497 i 15 l5 era dels Montbui, donzells

de la quadra de Savall. Un Miquel de Montbui fou castlá

de Subirats (1531). Posteriorment passá a ser un lloc

de repós dels dominics de Barcelona, fet que explicaria

I'existéncia de I'església i de I'antic fossar. La capella seguia

essent dels monjos l'any l8l8 i després de I'exclaustració

de 1835 es tenen dades que encara existia a I'any 1849.

A mit¡an segle XlX, Concepció Formosa, propietária

de Savall, es casá amb Pere Mir de can Guineu de Sant

Sadurní. La filla d'aquest matrimoni es casi amb Ragué de

Gualba, als quals els succeí Joan Ragué Mir, que vengué la

hisenda als Pulol de Vilanova. Actualment, aquest darrers

propietaris estan rehabilitant la casa. La finca consta de 90

ha, de les quals n'hi ha 30 dedicades a la vinya.

De Sar¡all es marxava pel camí pist4 de moment baixador,

peró a partir d'un revolt es planejava. [indret són les
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obagues de Savall. Es deixaven camins a banda i banda es

troben senyals d'un PR i,l'ampla pista travessava el torrentet
de Savall. Poc després, a l'esquerra, un següent indicador de

la cultura vinícola ens donava lligons del Macabeu. El camí

ample entrava en un sector de vinyes i a má esquerra un

cartell parlava del Parellada.Just en aquest lloc es deixava la

pista i girávem a l'esquerra per camí un xic pujado[ mentre

seguíem per vinya i ermots. Més amunt, es planeiava una

certa estona resseguint conreus de vinya i bosc. Ací, des

de les costes de Savall es podien observar les conegudes

masies de Savall i la Bardera i, com a teló de fons, la

serralada montserratina, si la calitja no ens ha espadlat la

visió. Més endavant, tot travessant encara trams de vinya, el

camí s'adrega cap a uns marges de terra i ascendeix un xic,

per després planejar. En creuar el torrent de la Fassinaire,

s'arriba a una enforcadura de camins. El de la dreta puja i a

má esguerra es veu una cabana de pedra seca. En un collet

el camí girava i comengava a baixar.Aquest camí es deixava

per entrar en conreus de vinya en el cantó dret i fruiters a

la banda esquerra. S'ascendia suaument i planejant a trams

per ample camí carreter herbós. Albirávem un porxo

d'obra nova i uns grans marges de pedra. Unes portes

potser seran I'entrada d'unes caves. Es desembocava en

el camí que puja de Sant Pau a la torre de la Guárdia i

I'agafávem de pujada, de cara els marges, es deixava un

dipósit d'aigua i s'arribava a I'entrada d'una casa pintada

de color groc. En aguest lloc, entre el turó de la Guárdia i

la torre de la Guárdia hi teníem el control E

D'aquest control seguíem ascendint per la pista, amb vinya

a la dreta i pins a I'esquerra, per finalment entrar en el

bosc. La pista es prou pujadora fins arribar a un collet
boscós.Aqui un corriol ens portava a una mena de placeta

que rodejávem a mitges igirant a la dreta es feia passar els

marxadors pel costat de la torre de la Guárdia.

Torre de la
Guirdia
En el turó de la Guárdia o de laTorre, de 385 m d'algada

envoltada de pins hi ha les restes de filades romániques

d'una antiga torre de guaita medieval. Són només les

parts del basament de planta quadrada d'uns dos metres

d'altitud.Al seu costat es troben les restes d'una barrada

de pedra seca, que algú ha confós amb la base d'una

torre circular de dimensions més redurdes. En el centre

de la fortificació de la Guárdia s'hi va plantar un vértex
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Torre de la Guirdia. Foto: Jesús Santacana 2007

geodésic. Aquesta Guárdia doná nom a la masia de la

Guárdia, situada en el vessant de ponent del turó, damunt

de Sant Pau, i la masia que a la vegada doná nom a les cases

de la Guárdia i a tota una urbanització.

Passat el vértex, un senderó carener boscá marcat per

I'organització ens adregava en direcció a ponent, fins que

havíem de desviar-nos a I'esquerra i baixar poc a poc vers

migdia. Més avall, era més planer i marcat. En aquesta ocasió

érem sota el turó de la Guárdia, un xic més baix que el

seu yeí de laTorre.A la banda esquerra, entre el boscatge,

es podia distingir la casa pintada de groc on hi teníem

el control que havíem marcat pocs minuts abans. EI camí

esdevenia ample, de carro i herbós, feia un revolt, planejava

i desembocava en el camí de Sant Pau, el qual agafávem

de baixada. En un punt on aquest camí és cimentat, el

deixávem per girar per un camí planer que hi ha a má

esquerra.A I'inici d'una vinya el camí es fa més baixador i

continua essent forga ample. Davant d'una torre de línia

d'alta tensió trobávem un altre camí que preníem en

direcció a I'esquerra. En aquest, un darrer enésim cartell

ens assabenta del portaempelt. En una bifurcació seguíem

en direcció descendent i descrivint un ampli revolt. De

tornada al poble es passava altra volta entre les tanques

del terreny de I'Hípica. Finalitzades les tanques hi ha la

coneguda clariana entreforc de camins i nosaltres seguíem

avall, de cara a les edificacions de la barriada de Ia Font i

del Club Hípic Sant Pau. El carrer de la Font desemboca

a la carretera exterio[ peró nosaltres hem cercat un

baixador lateral que novament passa per sota la variant i

s'adrega a les piscines, que en aquesta ocasió hem deixat

a má dreta, car s'ha fet baixar per unes escales que abans

desconeixíem. D'aquest indret hem seguit fins al Centre

Agrícola, on hi teníem el control d'Arribada.

Carrer de la font a Sant Pau d'Ordal.
Foto: Jesús Santacana 2007

Sant Pau
d'Ordal
És la capital administrativa del municipi, així com el nucli

més antic i també el més poblat. La part més vella és a

la part esquerra del torrent de la Guárdia fins al camí

dels Xops i la part més nova, a I'altra banda del torrent,
amb cases al costat de I'antiga carretera. Les dues parts

s'ajunten a la plaga de Subirats, on s'hi concentren gairebé

tots els equipaments del poble, destacant-se I'edifici del

Centre Agrícola, constrult I'any l9l4 i després ampliat.

A la plaqa de I'església s'hi pot observar can Massana de

la Plaga (abans coneguda per can Mata de la Plaga), casa

amb dues arcades apuntades i interiors prou interessants.

Al seu costat hi ha can Guilera,vella masia que fou origen

del llinatge Aguilera (avui Guilera), amb arcs a la fagana i

arcades gótiques en el seu interior.

A Sant Pau cal visitar el Museu d'Esperanto, únic al

Principat i a I'Estat, del qual és propietari el farmacéutic i
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de I'itinerari. Aquest és el nostre objectiu i, si ho hem

aconseguiq 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 aspectes

historics i gogrifics que mancaven en la descripció del

circuig per la qual cosa pretenem que aquest recull sigui

profitós en una altra ocasió més relaxada que la present.

Moltes grácies per la vostra preséncia i, com sempre, us

convidem a participar en I'edició de-l'any vinent

esperantista Lluís M" Hernández i lzal, situat en un edifici

construit expressament l' any I 97 4.

La primera notíc¡a de Sant Pau és de I'any 1060, de quan

el tesament sacramental de Mir Geriberg marit de Guish

de Besora, el qud lled al monestir de Sam Sebestiá dels

Gorgp tot el que li pertarryiades dd Gorg Nqre d torrem
i el praU passam per Sant Fau:'de ipsa str¿da de ipso Gorg

negre sicut vadit a Sancto Paulo". Posteriorment, el !095,

Arnau Mir (fill de Mir Geribert), la seva dona Jordana i el

seu fill Jordá,senyors de Subirats, donaren a Sant Sebastiá

dels Gorgs un alou propi, en terme del castell de Subirats,

que incloiia !a parróquia o església de "Sancti Pauli". Situats

ja en el segle Xll, I'any ll0l, el bisbe Berenguer doná a

Ricard, abat de Sant Víctor de Marsella, cardenal i legat

pontific¡, I'esg!ésia"Sancti Pauli que sita est in territorio de

Subirads", peró sota la dependéncia de Sant Sebastiá dels

Gorgs, jurisdicció que encara es mantenia en el segle

XlV. Després, passá a dependre de Montserrat, fins que

fou unida de nou a Subirats.

lJesglésia de Sant Pau és d'época románica (segles Xl-
Xll), molt modificada poster¡orment. És un edifici d'una

nau amb absis, amb el portal rodó adovellat amb imposta

¡ orht, i el campanar de torre, adossat a I'esquerra de la

fa{am ¡ que fou molt resaurat ieixamplat el 1910. De

h pr¡rútir¿ obra románica resten vestig¡s als murs. Són

intersts um pica baptismal d'immersió mutilada i el

poraladorcba,tots dos d'época románica.Al costat de

l'esglé§a lú ln ua tomba antropomorfa de pedra calciria,

moh ben u*-r"da peró malauradament trencada.

I com ed¡ rrf esperern que els partic¡pants hagin gaudit

II¡a urba¡ització. Foto: Jesús Santacana 2007
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A.E. TALAIA
49a Mama Social d' Orientació i Regularitat pe Descripció

29aMarua Intersocial 18 de Marg de 2A07

Equip encarregat d'obrir marxa : Blanca Forgas, Josep Carbonell, Josep Blanes, Neus Solé, Viqui
Florenciano, Evelia Casado, Joan Mañé, Pilar Bertran, Ramon Forgas
Equip escombra : Jani Ferrer, Ricard Sabaté, M. Carme Barceló
Equip informátic: Ramon Casas, Jaume Esteban
Cerca i preparació itinerari : Lluís Daviu, Heribert Sagana, Xavier Salleras
Descripció itinerari : Blanca Forgas
Relat complementari : Viceng Carbonell, amb fotografies de Jesús Santacana
Repartiment de controls : Jani Fener
Horaris : Salvador Buti, Viceng Carbonell, Jani Ferrer
Material divers : Xavier Salleras
Megafonia : Manel Massana
Trofeus: Lluís Daviu
Gartografia : ltinerariSant Sadurní d'Anoia - Gelida, mapa '1:25.000 de la I Marxa lntersocial per Descripció,
de 10 de marg de 1974.
Mapa topográfic de Catalunya: 1:10.000. Full núm.: Sant Pau d'Ordal 4194-3 (140x63), 1999
Subirats. Plánol turístic 2005. Turismedia.com
Mapa Topográfic 1 :25.000, Editorial Piolet, 2005, per editar

GLASS|F|CACÉ pER ENTTTATS (3 MTLLORS EQUtpS)

ORDRE ENTITAT PUNTS

1 FOMENT E.B. 35
2 C.E.AUNYÓ 35
3 A.E.TALAA 42

sfruAclÓ r coirPGtclÓ DELS coNTRoLS

CONTROL SITUACÉ COiIPONENTS

SORNDA
Cenúe Agrícola de Sant Pau

d'Ordal
Salvador Butí, Naü Salr¡adó

A Can Mata del Racó Josep M. Also, Dolors Lacasa, Xaüer Capdet, Salr¡ador Pr.{adas

Pas 1 Bosc d'en Mata fina Moya

B Can Rossell de la Costa
(Esmorzar) Viceng Carborell, Rosa Rawntós, Pep Torras, Paca
Sánche¿ Manel Montoliu, Paquita Albet, Pilar Melénde¿ Emest
Perera, Teresa Duran

c Can Llopart de la Costa (Caws) Cristófi¡l Soler, Pilar Ponas, Josep M. Sárchea Petri Pérez

Fotografies AutoneuFaliEació

Mohilla Tonota d'en Llopart Rosa Faniol

Pas 2 Vora la Bardera Ramon Forgas

D La Bardera Andreu Usieto, Maria Aragonés, Josep M. Raset, Antónia Papiol

E Sar¡all
Marina Massó, Josep Elbs, M. Rosa trem, Jordi Forgas, Sónia
Dallá

F La GGrdia Xaüer Salleras, Jesr¡s Santacana, Heribert Sagana, Joan Toledano

Pas 3 lbne de la Guárdia Lluis DaMu, Salrador Martínez

Pas 4 Sota la casa groga Jordi Martí

Pas 5 Escala Antoni Ordovás

ARRIBADA
Cenúe Agr'cola de Sant Pau

d'Ordal
Salwdor Buti Nati Salwdó, Josep Blanes

8 re. 07



A.E. TALAIA
 gaMarxa Social d' Orientació i Regularitat pe Desuipció

29aMarxa Intersocial 18 de Marg de2007

ORDRE DORSAL
1 16
288
3 18
478
5 112
623
713
8 123
924
10 116
11 99
12 97
13 58
14 44
15 41
16 71
17 68
18 12
19 20
20 55
21 67
22 77
23 79
24 17
25 126
26 11

279
28 38
29 121
30 93
31 51
32 59
33 95
34 48
35 26
36 110
375
38 60
392
40 45
41 14
42 87
43 27
44 62
45 109
46 64
47 85
48 43
497
50 81
5'l 3

52 90
53 120
54 86
55 94
56 107

MONTOLIU JORDI
MESA CLAUDIA
VALENTISONIA
MONTROS ANTONI
LLOBET MIQUEL
BUTI ELISENDA
GAZQUEZ JOSE L.
CAMACHO JULIAN
JASANADA FRANCE
MASSANA ANNA
POCH M.EULALIA
GALIN ADRIA
VIDAL MANEL
MUNTADAS JUAN
DOMINGO ROGER
COSTA ATILA
VAZQUEZ IVAN
CARBONELL MARGA
SOLER CARLES
MASSANA JORDI
FONT MARC
VILADRICH JOAN
MASSANA CASIMIR
BALAGUERO JOSEP
SEGUES VENANC¡
PLANAS JOSEP
COLOMINA SERGIO
DOMINGUEZ OSCAR
IRAEGUIJUANJO
REIXACH CONCEP.
SAGARRA ANTONI
BURCET MARTI
MOROS SANTIAGO
PEREZ DAMIA
MARTI RAMON
LLOSA JOSEP
SANCHEZ XAVIER
LOPEZ PAQUITO
MARCER FONT
LOZADA XAVIER
PEDRO GLORIA
ALGARAZ FRANC
ANDREU JOAN
MONGAY CARLES
VIDAL JORDI
JASANADA JOSEP
PEREZ EMILI
ALIAGA JAUME
POCH BLAI
POCH ISIDRE
VENTOSA ORIOL
AYMAMI GENER
COLL CARLES
MONTANE EDUARD
HUGUET RAMON
SIVILL JOAN

RESULTATS
NOfull

MARXA TALA¡A 2OO7
NOM2

GARCIA VANESA
RUBIO XAVIER
CRESPIERA ALBER
GIL ELISENDA
CHAVEZ JOSEP
MARTRAT GRISELD
CASALS CARME
TEJEDOR GLORIA
MASSANA MONTSE
VALLES SERGI
SALVADOR BERNAT
GALIN BERENGUER
SIMON MARCELINA
MUNTADAS ISAAC
PRATS EVA
ALTARRIBA JORDI
VALLES AMANDA
NUÑEz ANGEL
ESTEBAN ELISABE
BARCELO LIDIA
JORBA CONCEPCIO
COSTA JOSEP M.
CUADRAS NEUS
SOLE NURIA
SEGUES DAVID
MUELA ROSER
PLANAS EVA
MESA GERMAN
GARCIA CARME
ARTIGAS PERE
OLTRA ELISEU
BURCET ARNAU
ESPAÑoL M.JOSE
PEREZ SERGI
PLANAS MARIA
BLANCO AURORA
MARTINEZ EVA
CORTINA JORDI
MITJANS RAMON
LOZADA ORIOL
RICO MONTSERRAT
MIRACLE ANDREA
MESTRES CARME
MAS BEATRIU
RAFOLS MONTSE
HUGUET MONTSE
CORELLA JOSEP
ALIAGA LAIA
POCH ALBERT
VALLS PERE
VENTOSA DANIEL
TOMAS ELISA
RAVENTOS SUSANA
MONTANE MARC
.RECASENS PRUVI.
MINEL.LA JORDI

ENTITAT
TALAIA
FOMENT E.B.
C.E.AVINYO
C.M.HOSPITALET
C.E.AVINYO
TALAIA
C,E.LLEIDA
C.E.CATALUNYA
TALAIA
VILANOVA
VILANOVA
FOMENT E.B.
TALAIA
G.E.CAMPDEVANOL
FOMENT E.B.
C.E.AVINYO
U.E.C.SANTS
TALAIA
VILANOVA
TALAIA
VILANOVA
C.E.AVINYO
TALAIA
C.E.LLEIDA
CE.ESPARRAGUERA
TALAIA
TALAIA
FOMENT E.B.
VILANOVA
TALAIA
TALAIA
TALAIA
C.E.PARETS
TALAIA
TALAIA
TALAIA
C.E.MOLINS REI
TALAIA
XULIUS
TALAIA
C.E.PENEDES
TALAIA
TALAIA
VILANOVA
TALAIA
VILANOVA
TALAIA
VILANOVA
TALAIA
TALAIA
TALAIA
U.E.C.BAGA
C.E.SITGES
TALAIA
TALAIA
TALAIA

PUNTS
I

10
10
11

11

11

11

12
't2
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15
t5
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
l8
18
18
19
19
19
19
19
19

19
19
19
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A.E. TALAIA
49a Man«a Social d' Orientació i Regularitat pe Descripció

29aMarxa Intersocial 18 de Marg de 2007

RESULTATS MARXA TALAIA 2OO7

ORDRE
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

DORSAL
66
65
63
42
130
30
28
114
1'.|1

61
117
49
57
15
53
29
133
35
142
108
52
72
73
134
91
75
36
8

10s
47
129
37
39
119
102
33
54
122
131
106
101
103
32
34
139
74

NOMI NOM2
FERRANDO ESTHER GUILLAMOTMIQUEL
FERNANDEZ PERE POCH AGUSTI
BURGET JORDI BURCET JOAN
TORRECILLA CARL MARRASE MERCHE
BARRAGAN EDUARD DIAZ MARIA
RIGUAL ISIDRE GOMEZ CARLES
MASSANAXAVIER ORTEGAAUREA
GONZALEZ CARLES CATALA JUDIT
COROMINAS PERE BAIG ASSUMPTA
TOLL ROSA FARGAS JORDI
VALLESPIXAVIER MARTINOEMI

FERRER MARCELI PATERNA MARGA.
GARRIGA LLUISA DURAN MERCE
SENSO ANTONI MARTORELLXAVIER
GUINOVART PERE SANCHEZ BELEN

ROSELL VICTOR ERREA MONTSE
GOMEZ FERRAN NAVAS SARA
MARTI JOAN GARCIA ALBERT
RODES ANGELS RUIZ REMEDIOS
IVERN PERE FONTANET GERTRU
LOPEZ FRANCISCO ANDREU ROSA

LOPEZ XAVIER GA LOPEZ XAVIER SO
MOLA JOSE M, ESMANDIA RAMON
VINYALS ANGELS MASDEU PILAR TALAIA
MATA DIEGO SANTIN JUAN M. MAD.TEAM
MATA JULIA FREIXAS ALFONS FOMENT E.B.
LACASA CARLOTA DOMENECH GRISEL VILANOVA
CASAS SILVIA MESTRES MERCE VILANOVA
BURCET RAFAEL BURCET BERNAT VILANOVA
BELCHI NURIA GOMEZ ANA M. TALAIA

ENTITAT
U.E.C.SANTS
TALAIA
TALAIA
VILANOVA
VILANOVA
TALAIA
TALAIA
VILANOVA
TALAIA
C.E.AVINYO
VILANOVA
TALAIA
C.E.AVINYO
VILANOVA
VILANOVA
FOMENT E.B.
C.E.BADALONA
C.E.AVINYO
VILANOVA
VILANOVA
C.E.CATALUNYA
C.E.CATALUNYA
TALAIA
C.E.BADALONA
TALAIA
VILANOVA
TALAIA
TALAIA
TALAIA
FOMENT E.B.
TATAIA
TALAIA
VILANOVA
FOMENT E.B.
VILANOVA
TALAIA
C.E.CATALUNYA
VILANOVA
C.E.ANOIA
VILANOVA
TALAIA
C.E.AVINYO
VILANOVA
C.E.SITGES
C.E.ESPARRAGERA
VILANOVA
VILANOVA
TALAIA
F.E.BARCELONA

PUNTS
19

19
19
19

19

20
20
21
21
21

22
22
22
22
22
22
22
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
29
30
30
30
3l
33
33
33
34
35
35

6re. 07

ALSINA CARME HIDALGO JOANA
PLANAS MONTSE RAMOS JORDI
MONTES JOSEP MONTANYA MARTI
VALL AVELINA MILL JORDI
SOCIAS CO]..CEP. PUJOL LLUIS
BAGLIETTO JOSE SAGARRA MONTSE
ANDRES CARLES JOSE JORDI
GONZALEZ TERESA CINCA MIQUEL

RHODES ANA
FONTS MANEL
CASAS XAVIER

ALSO RAMON
GOMEZ NURIA

LLOPIS ISABEL
DELRIO JORGE

GISBERT PACO
CASAS ALBERT

TORRES ELENA
ROMEU ISABEL

PORTA JAUME
DUEDRA MARTI
ARCO DAVID

SANCHEZ PABLO
COROMINAS PILAR
MARTIN OSCAR

CASTELLVI FRANC
PERICH IDOIA

CAMPINS LURDES
SEGLAR JAVIER

RUIZ JESUS
CARRETERO GLORI

BORRAS DAVID
BRUNA JOSEP

VIDAL EDUARD
AGUERA ALFONS
TOLEDANO AIDA

MANRTINEZSANDRA MARTINEZ MIGUEL

PARE M.ANGELS HERMS JOAN
FONT SANTI MIRO MONlCA
PASCUAL FRANCES MOLA M.DOLORS

83
82
56
69
46
4

40
,|

22
98



A.E. TALAIA
49a Mama Social d' Orientació i Regularitat pe Descripció

29aMarxa Intersocial 18 de Marg de 2007

ORDRE DORSAL
113 100
114 89
115 136
116 92
117 76
'r 18 96
119 70
120 6

121 I 't3

122 50
123 118
124 137
125 ',t25

126 21

127 84
128 128
129 19
130 31
131 ',t32

132 140
133 25
't34 10
135 1 15
136 104

BLANCO MARCOS
CASAS JOSEP M.
LOPEZ CARMEN
LEON M.TERESA
NICOLAS ANA
BELCHI SALVADOR
COSTA CAMIL
ROGER JORDI
BRULL FRANCESC
MAGAN MARIA
GUASCH MONTSE
SENDRA MONTSE
GOMEZ REMEI
GOMEZ ANTON
DELGADO CARLOS
ZUÑIGA ESTHER
CUXART IRENE
GARCIA ANA
JARQUE TAIS
MONTANER XAVIER
MIRABENT JAUME
SUBIRA NURIA
GARCIA MARTA
SERRA ELENA

RESULTATS
NOMl

MARXA TALAIA 2OO7
NOM2

ESTEVE AURORA
LOPEZ JOAN SOLE
VILLA NURIA
CAMACHO SUSANA
OLIVERES XAVIER
IBAÑEz M.LAGUNA
GALANTE MANUEL
MARTINEZ ARNAU
MONTOLIU LURDES
MARTINEZ ENRIC
BERNAT XAVIER
TRILLAS ANNA
SAMARRA SUSANA
MONFORT TERESA
MARTINEZ J,ANT.
MONTANE CLAUDIA
CUXART JORDI
CUXART DOLORS
ESTEVA ROSA M.
MONTANER JULIA
MIRABENT CLARA
BAIG LETICIA
GARCIA JOSE L.

SANCHEZ JOSEFA

ENTITAT PUNTS
VILANOVA 35
TALAIA 36
VILANOVA 37
VILANOVA 38
C.E.CATALUNYA 38
TALAIA 39
C.E.AVINYO 41
FOMENT E.B. 45
TALAIA 47
VILANOVA 48
VILANOVA 49
TALAIA 5I
VILANOVA 52
C.E.MOLINS REI 55
C|M(MoNTCADA) 58
VILANOVA 60
UEC CORNELLA 62
UEC CORNELLA 75
VILANOVA 75
VILANOVA 111
TALAIA 125
VILANOVA 130
UEC CORNELLA 152
UEC CORNELLA 168

CONTROL s¡ruac¡ó Oficial Neut. Total No tem. Dis. reals M.Km/h

SORTIDA C. Agrícola S. Pau 0 0 0 0 0 0

A Can Mata del Raco 19 1 19 38 1400 4,42

Pas 1 Bosc d'en Mata

B Can Rossellde la Costa 26 30 27 54 1790 4,13

c Can Llopart de la Costa 29 5 59 118 2150 4,45

Fotografies Autoneutralització 2

Motxilla Tonota d'en Llopart 1

Pas2 Vora la Bardera

D La Bardera 26,5 1 34,5 69 2050 4,U
E Savall 10 5 11 22 820 4,92

F La Guárdia 32 1 37 74 2460 4,61

Pas 3 Torre de la Guárdia

Pas 4 Sota la casa groga

Pas 5 Escala

ARRIBADA C. Agrícola Sant Pau 31 32 64 2350 4,55

Totals 173,5 46 219,5 439 r3020
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A.E. TALAIA
49a Mama Social d' Orientació i Regularitat pe Descripció

Z9aMarua Intersocial 18 de Marg de 2007

49a MARXA
D'ORIENTAGIÓ

PER DESGRIPGIO
9a Gopa Gatalana de Marxes Técniques Regulades

18 de marg de 2007

Sant Pau d'Ordal - Can Mata
del Racó - Can Rossel/ - Can
Llopart de la Gosúa - La Torrota
d'en Llopart - La Bardera -
Savall- La Guárdia- Sant Pau
d'Ordal.
Municipi de Subffaús Comar-
ca : Alt Penedés

Aquesta vegada repetíem
Penedés, potser per alló que la
propera edició haurem d'acostar
I'itinerari a casa nostra, donat que
estarem d'aniversari. Doncs sí,
aquesta Marxa complirá ja els
seus cinquanta anys, i I'any vinent
ho celebrarem. Peró anem a veu-
re com va ser l'edició d'enguany.

D'entrada cal destacar un parell
de característiques que segura-
ment els maxadors no coneixi-
en. Sí que sabien que estávem al

país del vi i del cava, peró és que
I'itinerari transcorria majoritária-
ment entremig de vinyes, les quals
varen constituir en aquesta oca-
sió una veritable lligó d'enologia
donat que al llarg del camí -que
s'anomena la Ruta vinícola de
SuDfafs- hi havia, estratégica-
ment situats, grans cartells expli-
catius de les diferents feines de
la viticultura com la maduració i

la verema, els frebal/s de la vi-
nya, el clima, el portaempelt, a
més d'altres il.lustrant-nos amb
les principals varietats de raim
d'aquelles contrades cnm el Ma-
cabeu, el Xarel.lo o el Parellada,
principals components de la de-
nominació d'origen Penedés.

Així hi havia alguns que opinaven
que aquesta Maxa I'hauria d'ha-
ver patrocinat l'lncavi.

AÍibant a Cen Rosse/ de le Costa. Foto: Francesc Casas

Una altra característica que els
participants varen poder copsar
va ser que no només el Penedés
viu de la vinya, sinó també de la
gran quantitat de camps de pres-
seguers gue hi havia perarreu de
l'itinerari, els quals, a mig marg,
estaven en plena floració ique féu
que molts desviessin l'atenció de
la marxa per retratar aquelles
magnífiques i rosades flors.

Peró anem per la maxa, la qual
comengava a la plaga Subirats,
just davant del Centre Agrícola de
Sant Pau d'Ordald'on es doná la
sortida a partir de les 8 del matí
als marxadors (140 equips ins-
crits), els quals creuaven el po-
ble pel costat de la zona esporti-
va i pel costat de les darreres ca-
ses enllagava amb un camí que
passava entre les tanques de I'Hí-
pica Sant Pau, en aquella hora
encara quasi sense cavalls. El
camí és forga ascendent i comen-
cem a deixar de banda vinyes i

fruiters i unes barraques de pe-
dra seca, idesprés d'alguns can-
visde nivell ialguns revoltsel camí
ens porta al controlA, situat a can
Mata del Racó, una masia medi-
eval molt reformada.

Sortint de can Mata, deixem de
banda les restes d'un antic trull
d'olide pedra picada i allí mateix
s'agafa un camí que s'enfila en-
tremig del bosc de can Mata, on
amagat entremig dels arbres hi
havia el control de pas 1. En sor-
tir del bosc deixarem encara lluny
una alta antena de comunicaci-
ons. El camí davalla sinuós entre

lrc. 07
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conreus de vinya i fruiters i algu-
na torre eléctrica, fins confluir amb
una carretera veinal que ens por-
tará a can Rossell de la Costa.
Aquesta baniada consta d'un llarg
carrer amb les cases orientades
de cara a llevant. Passant entre-
mig devinyes i pelcostatd'un pou,

arribaríem al control B (el de l'es-
morzar) passant entremig del
Gentre Recreatiu i les velles es-
coles de Can Rossell. Després
d'endrapar un entrepá, traguejar
un porró de vi i prendre un café,
tornem al camí fent un tomb cap
a una cantonada i seguir per un
altre caneró entre cases i pres-
seguers florits. Després, el camí
segueix entre algun rocallís fins
travessar la canetera que porta a
la urbanització de can Rossell. El
camí desemboca a la serra de
can Llopart, tenint a la dreta les
ruines de cal LluÍs idarrere seu la
calitja només deixava entreveure
a la llunyania el massís de
Montsenat. Havíem passat doncs
a I'altre vessant.

De seguida el camídavalla i pas-
sa per davant les cases de can
Llopart. I ens apareix sota nostre
l'enclotat edifici de les Caves
Llopart i més lluny l'altiva silueta
de la Torrota de Can Llopart. Fi-
nalment s'arriba al control C, dins

el recinte de les Caves Llopart, els
propietaris de les quals posen
cava fresc a disposició dels
maxadors iconviden, si el temps
d'estada al control ho permet, fer
un cop d'ull al museu históric
d'aquesta empresa cavista. A la
sortida d'aquest control el camí
anava directe a la propera Torrota,
on a més d'una autoneutralització
de 2 minuts per fer fotografies de
l'esvelta torre de guaita del segle
Xll, també es trobava el control de
motxilles, per si algú no en porta-
va.

I mentre seguim el camí, danere
entrelluquem el castell de
Subirats i la silueta de Montsenat,
i perdavant la plana penedesenca
amb I'inconfusible paisatge ratllat
per les obres de I'AVE. Aixípas-
sem prop de can Panxa i més
enllá can Rigol, envoltats una ve-
gada més pels florits presseguers
ia més perallÍcomengava la Ruta
vinícola de Subirats amb els seus
grans rétols explicatius del raim i

de la vinya. Passat cal Xato el
camí s'enlaira una mica i a les
envistes de la Bardera, el camí fa
un revolt on es trobava el control
de pas 2 i continua elevat fins a
desembocar a la fagana de lle-
vant de la Bardera on hi havia el
control D. Continua I'itinerari en-
tre vinyes i bosc, directes cap a
la Masia Savall, una masia del se-
gle XVlll en plena reconstrucció,
la qual ha sigut adquirida pelvila-
noví Celler de can Pujol. Allí es tro-
bava el control E.

Des de Savall, la pista continua-
va cap a les obagues de Savall i

cap al torrent de la Fassinaire,
mentre segueix entre marges de
terra i conreus de vinyes que es
van enlairant, i a la vista d'un llu-
nyá porxo d'obra nova, el camí
conflueix amb la pista que ve de
S'ant Darr i tat accandint daeorócca-.6( d6 matwillaa al ññ,¡ dÁ ¡ñ ¡.ñ6 dé C^ñ Lk\6aó tóla' trmñ.ac. .)ása<
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Can Rosse,, de la Costa. Foúo: Fralrcesc Casas L'esmorzar a Can Rosseí de ra Costa. Foto: Francésc easas

Conttul a Caves Uopaft. Fofo.'Francesc Casas

N'hi ha qué no es cárrs6, gale. Foto: Tófol Soler Control a la Badera. Fofo.' Fr€n¿€sc Casas

H passat i el present a la Barden. Fofo.'FfEn¿Bsc casas El Jaume i el Ramon a l'otdinador. Foto: AgustÍ Poch

4re.07



A.E. TALAIA
49aMarxa Social d' Orientació i Regularitat pe Descripció

29aMama Intersocial 18 de Marg de 2007

de deixarde banda un dipósitd'ai-
gua i prop d'una casa de color
groc, els maxadors arribaven al
control F, situat entre elTuró de la
Guárdia i la Torre de la Guárdia.
Ha sigut eltram més llarg ide més
temps de tota la Maxa. Després
de la corresponent neutralització,
el camí pujador seguia amb bosc
a la banda esquerra i vinya a la
dreta, fins arribar a una clariana
semblant a una rotonda després
de la qual es trobava enlairat el
control de pas 3, dalt la Torre de
la Guárdia.

A partir d'aquí i durant una bona
estona un retorgat corriol entre-
mig d'una bona pineda feia que els
maxadors s'haguessin d'orientar
entremig del pins, mitjangant les
cintes que l'organització havia
penjat, tot i que també es troba-
ven senyals d'altres curses, des-
embocant al vessant de migdia i

seguint fins a la proximitat de la
casa pintada de groc, prop de la
qual es trobava el control de pas
4. A partir d'aqui el camí era am-
ple i desembocava al camí de
Sant Pau, quetotamb canvis, girs
i bifurcacions davalla i continua

ample i a la vista del poble enlla-
ga amb el camí del matí, proper a
les tanques de l'Hípica, que en
aquesta hora del migdia está ple-
na de cavalls que saluden la nos-
tra preséncia amb renills.

Travessarem el poble per davant
del Club Hípic Sant Pau i cap al
bonic caner de la Font i baixar per
un lateral de la canetera i per sota
de la mateixa, seguia per un pas-
sadís que acabava en unes es-
cales, just on es trobava el con-
trol de pas 5, a pocs metres ja de
finalitzarla maxa davantdel Cen-
treAgrícola, on hi havia el control
d'Anibada.

Aquí es recollien els fulls de ruta i

es repartia el Relat complemen-
tari. Ben aviat el poxo del centre
s'omplí de maxadors que consul-
taven els temps realitzats i co-
mentaven els resultats obtinguts,
amb molt de rebombori, molta
conya, peró altres molt cansats o
molt decebuts per haverfet molts
punts.

L espera per saber les classifica-
cions provisionals fou molt llarga,

ja que els últims equips no aca-
baven d'anibar mai, aixó sí, vigi-
lats de prop per l'equip escombra.

Com a comentari general, cal dir
que els equips en l'últim tram van
anar molt lents o potserels temps
que es van establir eren molt
curts. Quant a penalitzacions, n'hi
van haver 3 en el control de mot-
xilles, mentre en els controls de
pas, en l'1 no n'hi va haver cap, al
pas 2, n'hi va haver una, al pas 3,
dues, al pas 4 dues, i al pas 5 ja
tocant l'arribada, quatre.

En el capítol d'agraiments, donem
les grácies per la seva desinte-
ressada col.laboració a: "La Cai-
xa", Caves Llopart, Ako, Vielco,
lmpremta Falcó, Ajuntament de
Subirats, Patronat de Turisme de
Subirats, així com a totes les en-
titats participants i a tots els mar-
xadors, igual que als propietaris
de les masies per on passávem.
I evidentment a l'eficag tasca dels
equips dels controls i de l'equip
organitzador. Comptávem també
amb el suport de la FEEC, de
I'Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, de l'AnellaVerda, delCon-

sell Catalá de l'Es-
port ide la Secreta-
ria General de I'Es-
port de la Generali-
tat de Catalunya.

En un dia espléndid
iamb un itínerari ben
resolt, un paisatge
excel'lent i una molt
bona participació,
s'ha de reconéixer
que la Marxa per
Descripció fou un
éxit.

Esperem retrobar-
nos tots i més a l'any
vinent recordant-vos
que al 2008 hi haurá
efeméride: la nostra
Marxa fa cinquanta
anys!

Josep BlanesL'anibede davant del Centre Agr¡cola de Sant Pau d'Ordal. Foto: Francesc Casas
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