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INSCRIPCIONS 

Agrupació Excursionista Talaia (c. del Comerç, 4) Vilanova i la Geltrú  
Del 2 al 20 de març de 2015, de dilluns a divendres, de 19 a 21 h 
També a www.aetalaia.cat, del 20 de febrer al 20 de març de 2015 

Més informació a: 938931257 - marxa@aetalaia.cat 
 

Ajuntament de 
Castellet i la Gornal 

Amb el suport de: 

A.E. Talaia MOD20150322_057 
 



EQUIPS INSCRITS MARXA 2015 22.MARÇ.2015 FINAL

D NOM1 F NOM2 F NOM3 F ENTITAT TOTAL POBLACIO

1 MERCADE BESOLI ISMAEL FONTECHA NAVAS SANDRA NO ADS 30 ROQUETES

2 PASTOR VIEL FRANCESC XAVIER S DOMENECH LOPEZ ESTER S ST.QVIRZE VALLE 20 SABADELL

3 GARCIA BENADI ALBERT GARCIA BORDONABA EMMA     7 NO ADS 21 CANYELLES

4 BARBERO STEINBLOCK CARLOS BARBERO PLANAS NICOLAS gratuit BOONSTRA PLANAS CLAUDIA  10 NO ADS 21 VILANOVA

5 PLANAS FERNANDEZ Mª JOSE PLANAS FERNANDEZ LOURDES NO ADS 30 VILANOVA

6 BOONSTRA SIEMELING JEROEN BOOSNTRA PLANAS AMANDA BARBERO PLANAS ALEX    13 NO ADS 36 CORNELLA

7 JORBA MASDEU IGNASI BURCET RODRIGUEZ GEMMA SOCI TALAIA 29 VILANOVA

8 BUSQUETS MONTSERRAT MANEL S SOLER ARDEVOL ANNA MARIA S TALAIA 20 VILANOVA

9 RODRIGUEZ GALLEGO MARIA BURCET SOLER JORDI SOCI TALAIA 28 VILANOVA

10 MATA ROMERO ALEJANDRO SZUBSKA DARIA NO ADS 30 VILAFRANCA

11 LLOPIS SABATE ISABEL S NOES SIDOS MAGDA S TALAIA 20 FONTAUBELLA

12 ALBESA MONTSERRAT DAVID ROMERO COLLADO SONIA NO ADS 30 SANT SADURNI

13 MOROS VELA SANTIAGO S ESPAÑOL SUAREZ Mª JOSE S C.E.PARETS 20 PARETS VALLES

14 MOROS ESPAÑOL XAVIER S MARIMON CODINACHS MARIA S C.E.PARETS 20 PARETS VALLES

15 MOROS ESPAÑOL SILVIA S LOBO OJEDA SANTIAGO C.E.PARETS 25 PARETS VALLES

16 SOLER PASCUAL NURIA S CORBALAN ALTADEMO JORDI S U.M.ERAMPRUNYA 20 GAVA

17 PLANA MORATA MARIA NURIA SOLE POCH JOSEP Mª NO ADS 30 VILANOVA

18 GALLOFRE RIUS NEUS gratuit S CALLES GALLOFRE JORDI TALAIA 15 VILANOVA

19 GONZALEZ HIDALGO CARME S MERCADE FUENTES JOSEPA S TALAIA 20 VILANOVA

20 CASAS JORBA SILVIA S USIETO ARAGONES MONTSERRAT TALAIA 25 VILANOVA

21 MUNTADAS MIRANDA JOAN S RODELLAS SITJAR NEUS S CAMPDEVANOL 20 CAMPDEVANOL

22 CRUELLS ROGER ALBA MUÑIZ PEREZ LOURDES NO ADS 30 VILANOVA

23 BALLESTEROS ARENAS RAQUEL LOPEZ CAMPAÑA NURIA DONATO ELIZONDO GUIDO NO ADS 45 VILANOVA

24 CARBONELL PUJOL MARGARIDA S MASANA CAELLAS JOSEP ANTONI S TALAIA 20 VILANOVA

25 LEON JORBA ALBA BELCHI IBAÑEZ NURIA NO ADS 30 BARCELONA

26 POCH MILA ISIDRE S VALLS SOLA PERE S TALAIA 20 VILANOVA

27 ORTIN MARTINEZ JOAN S ORTIN GARCIA ONA     8 S TALAIA 14 VILANOVA

28 GARCIA SANCHEZ ANNA-LLIBERTAT S ORTIN GARCIA LAIA-WAYRA S ORTIN GARCIA PAU    11 S TALAIA 24 VILANOVA

29 ARCHILLA ALBET ROGER S MARTINEZ VILA MARTA S ARCHILLA MARTINEZ NIL    0,9 S TALAIA 24 VILANOVA

30 ARCO SERRAT DAVID CABEZA SERRANO VANESA NO ADS 30 VILANOVA

31 COLOMER VIDAL MERITXELL FERNANDEZ MORENO NATALIA NO ADS 30 PLA DEL PENEDES

32 MASDEU RECARENS PILAR S VENTOSA CARBONELL ORIOL S TALAIA 20 VILANOVA

33 FERNANDEZ LLAMBRICH PERE S POCH PARES AGUSTI S ESTEBAN TARRASON JAUME S TALAIA 30 VILANOVA

34 SICHES CUADRA MARIONA S GARCIA FASIUS MIQUEL S TALAIA 20 VILANOVA

35 ALONSO GARCIA MARC BURCET RODRIGUEZ JOAN NO ADS 30 VILANOVA

36 MARTI FERRANDO JOAN BENADI CARBONELL JOAQUIM SOCI TALAIA 29 VILANOVA

37 RIBA TOMAS TERESA BELCHI IBAÑEZ SALVADOR S TALAIA 25 IGUALADA

38 CASAS MARIN XAVIER gratuit MARTIN RAYA OSCAR NO ADS 15 VILANOVA



39 PUJOL VALLES LLUIS SOCIAS MESEGUER CONXITA NO ADS 30 UNIO VILANOVINA

40 MITJANS FONT RAMON S MARCER FONT JOSEP XULIUS 25 ST.PERE RIBES

41 ARNO BELLIDO ALBERT ROBLES BOSCH FIDEL MARTINEZ ?? DAVID NO ADS 45 VILANOVA

42 CORTADA DE LA PEÑA MARIA VIDAL COSP MARTA CARBO ?? SIRA NO ADS 45 VILANOVA

43 GONZALEZ TRUJILLO FELIX AGUILO ESCRICH OLGA NO ADS 30 VILANOVA

44 FARRAS GUTIERREZ HECTOR KONTRIMAITE FARRAS ZIVILE GOMEZ RUEDA JAVIER NO ADS 45 ST.FELIUCODINES

45 MARRUGAT HARRIS ANTONI S MEDINA GONZALEZ FRANCESC S TALAIA 20 VILANOVA

46 VIDAL FARRE JOSEP JIMENEZ LLAMAS DIEGO TOMAS SOLER JOSEP SOCI TALAIA 44 VILANOVA

47 POCH FRANCO NURIA S FRANCO CASADESUS MARTA S POCH FRANCO ALBERT TALAIA 34 VILANOVA

48 LLOBET SANCHEZ GERARD ELIAS GRIFOLL MARTA TREVIÑO MANERO MAITE NO ADS 45 VILANOVA

49 ALONSO DIAZ CRISTINA BAIG LOPEZ LUCIA NO ADS 30 LES ROQUETES

50 BAIG LOPEZ LETICIA PARMA IADECOLA RUBEN NO ADS 30 BARCELONA

51 LOZAR BARBOSA CRISTINA CABA LLEO XAVIER S TALAIA 25 LES ROQUETES

52 CARBO PITARCH OSCAR GRAÑA SOLE VERONICA CARBO GRAÑA ARNAU    8 NO ADS 36 GAVA

53 ALSO TORRENTS RAMON S CASTELLVI MOLINE CISCO TALAIA 25 VILANOVA

54 FUSTER PASCUAL LLORENÇ S FUSTER LLEDO MARIA TALAIA 24 VILANOVA

55 FERRER PUIG ANTON S PENNA ALBET ANTON TALAIA 24 VILANOVA

56 BARRERA ESCRIGAS BIEL    7 ESCRIGAS CASAS ANNA SOCI TALAIA 20 VILANOVA

57 BERTRAN ESTELLEZ JOSEP S FERRER CONTRERAS ALBERT TALAIA 25 VILANOVA

58 BARRERA VILAR JOSEP BARRERA ESCRIGAS JAUME  10 SOCI TALAIA 20 VILANOVA

59 RODRIGUEZ MESEGUER ALFONS MATINEZ LABRADOR FRANCISCO J. NO ADS 30 REUS

60 CARBONELL GARCIA JORDI MATARO ROVIRA ELISABET NO ADS 30 VILANOVA

61 SOLER SERRANO DAVID BAQUEDANO FERNANDEZ MAITE SOLER BAQUEDANO MIREIA   7 NO ADS 36 VILANOVA

62 FORGAS MASSO CRISTINA S FUSTER PASCUAL FINA PERERA DURAN CRISTINA TALAIA 40 VILANOVA

63 BURCET RODRIGUEZ MARTI GARCIA RAVENTOS AINA SOCI TALAIA 29 VILANOVA

64 BAQUEDANO FERNANDEZ YOLANDA CLEMENT BAQUEDANO NURIA SOLER BAQUEDANO AINA NO ADS 45 VILANOVA

65 MASSANA CUADRAS XAVIER PEREZ ASENSIO ANNA NO ADS 30 VILANOVA

66 TUTUSAUS LLANAS ORIOL ALTISENT GOMEZ ANA NO ADS 30 VILAFRANCA

67 CASAS JORBA ALBERT CARRETERO BLANCO GLORIA NO ADS 30 CUBELLES

68 PANCHO ??  PAULA LLENAS CIRAUQUI IRENE NOGUE MARTINEZ ALBA NO ADS 45 VILANOVA

69 HUGUET RECASENS MONTSERRAT S ROSELL ALONSO XAVIER S TALAIA 20 VILANOVA

70 CASAS VIDAL JOSEP Mª S GOMEZ BORRAS CARLES S TALAIA 20 VILANOVA

71 CASAS VIDAL JORDI CASAS VIDAL FRANCESC NO ADS 30 VILANOVA

72 IVERN JANSA PERE FONTANET FIGUEROLA GERTRUDIS NOM ADS 30 VILANOVA

73 MASSANA PIJOAN CASIMIR S CUADRAS PAGES NEUS S TALAIA 20 VILANOVA

74 FUENTES ALIMBAU RAMON BASCUÑANA MUNNE MARIA RUIZ MIRACLE SILVIA NO ADS 45 VILANOVA

75 ELIAS ALBA JOSEP ELIAS SINTES ONA      11 FONTDECABA ALBA MARTI    11 SOCI TALAIA 26 VILANOVA

76 GONZALEZ MONROS CRISTINA S SOLER VAL MERITXELL S C.M.HOSPITALET 20 HOSPITALET

77 MONROS AUDI TONI S ROMERO MONTOYA JOSEP Mª S C.M.HOSPITALET 20 HOSPITALET

78 BLANCO CIRUELOS NURIA S ALBA CAMPOY SERGI GUERRERO CABEZAS SANDRA C.E.SITGES 40 ROQUETES



79 SANCHEZ HERNANDEZ PABLO SANZ RAMOS MARCOS SOCI TALAIA 29 VILANOVA

80 BERAMENDI NUALART MARC S CATASUS FRIGOLA ANTONI S C.E.BLAUS 20 BARCELONA

81 RAMOS BOHER JORDI S PLANAS SANROMA MONTSE FOMENT E.B. 25 BARCELONA

82 MONTOLIU CARRILLO ANNA IGLESIAS RICART EVA ARBOS ARQUES ALBERT S C.E.BLAUS 40 BARCELONA

83 PEREZDEARRILUCEA AMOROSMATILDE S TORRES GARCIA BLANCA S FOMENT E.B. 20 BARCELONA

84 MARTI CARBONELL JORDI S ANSON MASSICH CARLES TALAIA 25 VILANOVA

85 CLEMENT ANDREU MAGI BAQUEDANO FERNANDEZ PILAR NO ADS 30 VILANOVA

86 MONTANER PASCUAL MARC ARMENGOL DIAZ CLARA NO ADS 30 VILANOVA

87 PLANAS CENDRA MARIA BLANCO MARTI CARLOTA  10 SOCI TALAIA 20 VILANOVA

88 RODRIGUEZ GONZALEZ MIQUEL 13 RODRIGUEZ LUZ JOAN S TALAIA 16 ST.PERE RIBES

89 LIDNER GUIRAO MARC        13 GONZALEZ ANCHO CARMEN NO ADS 21 ST.PERE RIBES

90 BUTI BARCELO ELISENDA gratuit MARTINEZ ?? RAQUEL SOCI TALAIA 15 VILANOVA

91 VELILLA GARCIA ANGEL TORRES HIDALGO ELENA VILANOVA 30 VILANOVA

92 SAGARRA MAS ANTONI MUNTS ALBA CARLES SOCI TALAIA 29 VILANOVA

93 MONEDERO RECUERO IGNACIO S ESCUDERO ALONSO ELOY S TALAIA 20 VILANOVA

94 COLLDEFORNS SANTANDER ALBERT OCHOA JULIA LAURA NO ADS 30 VILANOVA

95 NOES SIDOS XAVIER LLOPIS MENDEZ JOSEP SOCI TALAIA 29 VILANOVA

96 LOPEZ SOLER XAVIER GOMEZ BARRERA JOAN IGNACI NO ADS 30 VILANOVA

97 MEDINA ALSINA JORDI BAU ?? RAMON NO ADS 30 VILANOVA

98 BAIG TORRAS ASSUMPTA S COROMINAS RAFART PERE S TALAIA 20 VILANOVA

99 CONTRERAS PARES ALFRED S MATARO PASCUAL ROSER TALAIA 25 VILANOVA

100 VIÑALS DELGADO ANGELS MURISCOT VALENCIA OLGA NO ADS 30 VILANOVA

101 LLUCH CAROL ALBERT VILA MASIP NEUS SOCI CEC 30 CUBELLES

102 GOMEZ GARCIA JOSE ANTONIO MONTANER MONTANER XAVIER NO ADS 30 VILANOVA

103 GALLEGO ARENAS YOLANDA MATARO GALLEGO LAIA   8 NO ADS 21 ROQUETES

104 FERRER PEREZ FRANCESC S MANKO ?? OLGA S A.E.MATXACUCA 20 VILANOVA D CAMI

105 SEGURA OMS JOSEP S ROS PARRON Mª ANGELES C.E. LA SENYERA 25 MARTORELL

106 ROCA CAMPINS JOSEP LUZ CASANY MARGARITA ROCA LUZ SERGI  8 NO ADS 36 VILANOVA

107 CATALA ROIG JUDIT GONZALEZ CATALA CLARA 10 GONZALEZ CATALA LAIA 10 NO ADS 21 VILANOVA

108 GONZALEZ NOGUES CARLES GONZALEZ CATALA MAR 12 PEREZ CARBONELL ORIOL  12 NO ADS 27 VILANOVA

109 DAGA GOMEZ  Mª ROSA S OROS DAGA BIEL S OROS DAGA POL S TALAIA 24 VILANOVA

110 PRAT CAMPRECIOS ARNAU ARCO SERRAT SARA NO ADS 30 S.FELIU LLOBREGAT

111 ESCUER MESTRES CARME S ESCUER MESTRES Mª JOSE S ZENDRERA FERRES NURIA TALAIA 30 VILANOVA
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Reglament  
  

L’AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA organitza la 57a MARXA D’ORIENTACIÓ PER 
DESCRIPCIÓ, puntuable per a la XVll  COPA CATALANA DE MARXES  TÈCNIQUES I  DE 
REGULARITAT.  
 
INSCRIPCIONS 
Podran participar a la Marxa tots els socis d'entitats amb llicència de l’any en curs expedida per 
la FEEC, els posseïdors de llicència de la FEDME o d’altres federacions de muntanya 
estrangeres adherides a la UIAA. Per a tot aquell participant que no s’ajusti a les condicions 
anteriors, l’organització emetrà una llicència temporal de la FEEC amb validesa pel que duri la 
prova. Els participants amb llicència de la FEEC puntuaran per a la CCMTR. 
Les inscripcions es podran fer al local social de la Talaia, carrer Comerç 4, de Vilanova i la 
Geltrú, del 2 al 20 de març de 2015, de dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. També 
s’acceptaran les inscripcions fetes per correu electrònic, marxa@aetalaia.cat  i per la Web de  
l'entitat www. aetalaia.cat del 20 de febrer al 20 de març de 2015. Els participants federats han  
d´aportar a la inscripció el codi  d’identificació de  la targeta federativa actualitzada de la FEEC. 
Els menors han d’anotar l’edat en inscriure’s. 
A la sortida els equips tindran l’hora oficial de la prova per mitjà d’un cronòmetre, situat en lloc 
visible per a tothom, que marcarà l’hora i minut.  
 
Els drets d’inscripció per participant seran : 
 
10 EUROS  Posseïdors de la llicència de la FEEC o de llicència de federació amb conveni 

de reciprocitat amb la FEEC.    
 4 EUROS Menors fins a 13 anys (inclosos ) i posseïdors de la llicència de la FEEC o de 

llicència de Federació amb conveni de reciprocitat amb la FEEC. (Cal anotar en 
el moment de la inscripció l’edat del menor). 

14 EUROS* Socis de l'A.E. Talaia i d’entitats de la III Vegueria sense llicència de la FEEC. 
  6 EUROS*      Menors fins a 13 anys ( inclosos ) sense llicència de la FEEC  .(Cal anotar en  
             el moment de la inscripció l’edat del menor).                                   
15 EUROS*  Altres. 
 
*En els tres últims casos, en el preu s’inclou la llicència FEEC temporal obligatòria. 
 
L’organització oferirà l’esmorzar a tots els marxadors i aigua en punts indicats en el full de ruta. 
El dissabte abans de la marxa, dia 21 de març de 2015, a les 20 h, a la sala d´Actes de l´Entitat 
s’assignarà per sorteig un dorsal i l´hora de sortida a cada equip inscrit. El resultat del sorteig i 
ordre de sortida es penjarà a la web a les 21 h del dia 21. S’inclourà la taula de transformació 
horària. (Nova taula horària de Sortida dels equips: serà de minut en minut. A cada minut 
sortiran dos equips).  
A la Sortida i l´Arribada hi haurà servei de BAR a disposició de tots els equips participants i 
membres de l’organització, i servei de WC. 
 
SORTIDA 
La sortida serà a la Sala Polivalent de CASTELLET, c. del Castell n. 1  
Els equips iniciaran la sortida en grup de dos cada minut, essent els primers a les 8,00 h i els 
següents cada minut fins al darrer equip. L’equip organitzador de la Marxa de l'A.E.Talaia podrà 
decidir sobre qualsevol contratemps que pugui esdevenir-se a la sortida, si escau: 
l’endarreriment horari, l’ajornament o fins i tot la suspensió de la marxa per causes de força 
major, circumstàncies que seran comunicades a tots els participants amb la major agilitat 
possible. 
L'aparcament per als participants estarà ubicat a uns 100 metres de la Sortida, al costat del 
Cementiri, amb accés al recinte per la carretera BV-2117 d’entrada a Castellet. Tant la zona 
d'Aparcament per als participants com el Recorregut fins a la Sortida estaran degudament 
senyalitzats. Els membres de l’organització tindran el lloc reservat al costat  de la Sortida. 
  
EQUIPS 
Els equips estaran formats per dues o tres persones i com a mínim un participant major de 18 
anys. Si els menors d’edat no van acompanyats pel seu tutor legal, hauran de posseir la 



 
 

corresponent autorització dels ascendents o tutors. Els equips podran estar formats per 
persones de diverses entitats. 
Es permet la participació a nivell individual sempre que sigui sol·licitada per un participant 
federat i ja inclòs en la classificació de la CCMTR. 
És obligatori formalitzar la inscripció a la Sortid a, Taula d'inscripció   
HORÀRIA  i de SIGNATURA  a dins de la Sala abans d’ iniciar el 
recorregut.  
Tots els marxadors hauran de dur motxilla  i el distintiu d’identificació que els correspongui  
sempre en lloc visible.  Un cop formalitzada la inscripció a la taula del control horari de sortida 
de cada equip, i de signatura de cada participant, només es podrà canviar un component de 
l’equip abans de la sortida si prèviament es comunica a l’organització i aquesta accepta el 
canvi. 
El recorregut estarà senyalitzat amb cintes de roba de colors vermell i verd per confirmar als 
marxadors el camí correcte.  No estarà permès que els participants duguin animal s de 
companyia com gossos, gats o altres.  
 
DOCUMENTACIÓ 
El dia 21 de març, després del sorteig, es lliurarà als representants de cada entitat i als 
participants presents al sorteig la documentació i els distintius d’identificació corresponents als 
seus equips. Aquest material també es podrà recollir abans de donar la sortida el dia de la 
Marxa previ abonament de l'import de la inscripció.  
La documentació lliurada consistirà en : 

 1.   Tots els fulls descriptius de l’itinerari (adjunt un número de tel. d’emergència). 
 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 Marxa.  
 5.   Dorsals d’identificació.  (A retornar a l’arribada).  

                                       6.   Taula de transformació horària.  (Nova taula).  
 7.    Relat complementari històricogeogràfic de la zona i l'itinerari seguit. (Aquest es  
        lliurarà a l'arribada).      

 
PARADES 
Les parades i el temps de descans vindran indicats en els mateixos fulls descriptius. En tots els 
controls sense parada de descans es concedeix un temps mínim de neutralització per 
compensar la pèrdua de temps en marcar els horaris. En casos especials es concediran 
neutralitzacions extraordinàries de caràcter particular. Si cal, per al bon desenvolupament de la 
Marxa, l’entitat organitzadora es reserva el dret d’alterar les ja previstes. 
 
CONTROLS 
A més dels de sortida i d’arribada, hi haurà uns controls de neutralitat identificats amb una lletra 
on s’anotarà l’hora de pas dels equips. En aquests controls hi haurà un temps d’un minut de 
neutralització. N’hi haurà uns altres, anomenats de Pas, dels quals no es donarà cap 
referència. Es considera que aquests controls de pas no representen cap pèrdua de temps per 
als marxadors i per tant no hi haurà cap minut de neutralització. Es poden trobar controls de 
pas d'automarcatge pels propis marxadors, amb un minut de neutralització. Els controls faran 
l’anotació a minut vençut segons consta a la nova taula de transformació horària. El control no 
farà l’anotació mentre no hi siguin presents tots els components que formen l’equip. En els 
controls de pas no es marcarà 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. 
 
PENALITZACIONS  
Cada minut d’avançament o de retard entre l’horari efectuat per l’equip i l’horari oficial es 
penalitzarà amb un punt. L’omissió d’un control de pas serà penalitzada amb 10 punts. En el 
cas que algun marxador no porti motxilla, l’equip penalitzarà amb 10 punts. 
 
 
 
 
 
 



 
 

DESQUALIFICACIONS 
   
Serà motiu suficient de desqualificació : 

1. Efectuar anotacions o esmenes en el full de ruta. 
2. Alterar la composició de l'equip durant la Marxa.  
3. No passar per un control de neutralitat identificat amb una lletra. 
4.   Realitzar el recorregut de la Marxa, 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 participants. 
7.   Demostrar conducta incívica i produir danys a terceres persones, objectes o entorn. 

Comunicar informació referent a la marxa (situació de controls o altres incidències) 
entre els participants per qualsevol mitjà (mòbils, Walki-talkis, l'ús de tecnologia com 
els GPS o similars). 

       8.   Endarrerir-se fins a ésser atrapat per l’equip escombra i donar mostres evidents de          
      no  tenir coneixement del punt de l’itinerari on s’està. 

       9.   Degradar o malmetre el medi. 
 
CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS  
La classificació s’establirà pel total de punts comptabilitzats a cada equip, de menor a major. En 
cas d’empat obtindrà una millor classificació:  

-L’equip amb major nombre de controls realitzats amb el temps exacte. 
-L’equip que tingui més controls amb un punt. 
-L’equip que tingui més controls amb dos punts i així successivament. 
-Tindran premi els 15 primers equips classificats.  
-Tots els menors fins als 13 anys (inclosos) rebran un reconeixement per la seva      
participació a la 57a Marxa. 

 
CLASSIFICACIÓ PER ENTITATS  
Per a la classificació per entitats es totalitzaran els punts aconseguits pels seus tres equips 
més ben classificats. El criteri de classificació serà el mateix de la classificació general per 
equips. Tindran premi les 3 primeres entitats classificades. 

 
TROFEU JOAN VIRELLA   
La primera entitat classificada serà dipositària del Il TROFEU JOAN VIRELLA (l EDICIÓ). Cal  
guanyar-lo dos anys seguits o tres alterns perquè quedi en propietat. 
 
LES CLASSIFICACIONS  
Classificació General. El llistat de classificats federats amb llicència anual o bé llicència 
temporal estarà penjada a la pàgina Web aetalaia.cat per ser consultada per tots els 
participants. 

 
RECLAMACIONS  
L´Organització disposa d'un llibre per anotar les reclamacions de tots els participants a la taula  
de l’organització i de consultes. La trobareu en el  lloc de la sortida i arribada.  
Les reclamacions seran resoltes, si escau, pel Jurat Classificador format per un membre de 
l’organització, un component de l’àrea de Treball de Marxes i Caminades de la FEEC, i un 
marxador major d’edat escollit per sorteig entre els participants de la prova. 
Un cop acabada la marxa es confeccionarà una classificació provisional, i durant un període de 
14 dies s'hi podran presentar reclamacions, via e-mail, que seran ateses per l’organització, 
juntament amb  l’Àrea de Treball de Marxes i Caminades. Acabat aquest període la 
classificació passarà a ser definitiva.   
Les reclamacions per  c/e:  marxa@aetalaia.cat    
 
HORARI TEMPS OFICIAL  
Es farà públic tant bon punt hagi arribat l’equip escombra. Un cop fet públic l’horari oficial, no 
serà admesa cap reclamació sobre l’horari de pas anotat pels controls. 
 
REPARTIMENT DE PREMIS 
S’efectuarà el dissabte 18 d’abril de 2015, a la Sala d’Actes de l’entitat, a les 8 h del  vespre. A 
les entitats excursionistes participants federades i no federades se’ls comunicarà la data del 
repartiment. 



 
 

  
DISPOSICIONS FINALS  
El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la Marxa. 
Qualsevol cas no previst en aquest reglament serà resolt per l’equip organitzador de la Marxa, 
el qual disposarà del suport tècnic d’algun membre de l’Àrea de Treball de Marxes i 
Caminades. 
El fet d’inscriure’s a la Marxa comporta l’acceptació del present Reglament. 
Aquest Reglament està basat en el Reglament de la Copa Catalana de Marxes Tècniques i de 
Regularitat i ha estat homologat per l’Àrea de Treball de Marxes i Caminades de la FEEC el 
mes de gener de 2015.  
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Notes:

- Els senyals de confirmació de l’itinerari organitzat per l’Entitat són uns llacets de colors 
verd-vermell.

-  Cal tenir en compte les mitjanes horàries així com els temps de descans i minuts auto-
neutralitzats, tot això indicat al final dels fulls de descripció.

- Telèfons de contacte en cas d’emergència: Cristòfol Soler 606 617 797 i Josep Candela 
606 117 627 

- Des de l’aparcament de cotxes destinat als equips participants fins al punt de Sor-
tida, hi ha entre 10 a 15 minuts de recorregut a peu seguint un tram degudament 
senyalitzat. 

L’inici de la Marxa és a pocs metres de la sala polivalent de la Societat de Castellet, c. del Castell 
núm. 1, situats al km 0, enfilem el carrer del Forn i de seguida girem a la dreta pel costat d’una casa 
i baixem uns graons de pedra. Al final dels graons seguim endavant tot travessant un espai d’apar-
cament i fem cap a una carretera; seguim a mà dreta i immediatament, en un revolt, la deixem i 
continuem endavant per una altra branca, amunt. (direcció Torrelletes i Pantà de Foix).

(Recomanació als marxadors: circular amb molt de precaució pel voral esquerre de la carretera, 
compte amb el trànsit!).

Poc després deixem la carretera i agafem la branca esquerra de camí agrícola cimentat. A mà es-
querra tenim el curs del riu (cua del pantà), amagat per la vegetació. A la dreta veurem una part del 
nucli de població que acabem de deixar on destaca la torre del castell. A la dreta veiem trams de 
vinya i una edificació. A l’esquerra es fan visibles les aigües del riu i una antiga resclosa.
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Creuem per sota una línia d’alta tensió. Després d’un revolt creuem el riu a gual i continuem per la 
mateixa pista. A la dreta deixem una branca de camí bastant ample. En un punt del recorregut veiem 
un rètol que ens indica que sortim de l’àrea del Parc del Foix.

La pista segueix en paral·lel a un cable trenat que ens queda a l’esquerra i en algun dels pals veiem 
senyals de GR (Gran Recorregut, colors blanc-vermell). A la dreta tenim conreus de vinya en un 
terreny molt pedregós. 

La pista fa un revolt cap a la dreta; deixem a l’esquerra un camí planer i alguns senyals de senders i 
seguim entre la vinya esmentada, a la dreta, i una plantació d’oliveres a l’esquerra. 

La vista se’ns obre en una panoràmica excel·lent del nucli que acabem de deixar on destaca el con-
junt de castell i església. Passat el tram d’oliveres de l’esquerra comença un sector de conreu de 
vinya, que ara tenim a banda i banda. 

A l’esquerra tenim una edificació ruïnosa. En aquest punt deixem la pista i girem pel costat de l’edi-
ficació, que ens queda a l’esquerra; agafem un altre tram de pista, de primer també cimentada però 
que de seguida esdevé camí de terra. A la dreta tenim una filera d’oliveres, algunes escapçades, i a 
l’esquerra observem un altre tipus d’oliveres, emparrades.

Arribats a un angle del terreny girem a la dreta; ara ens queda més visible una vinya i al fons una 
panoràmica molt bonica del mateix nucli de població que hem deixat. 

El camí, de terra, retomba pel costat d’una tanca de filferro de l’esquerra i just en el punt on s’acaba 
la tanca podem veure a la dreta una bonica barraca de pedra seca. 

En una clariana de l’esquerra veiem unes instal·lacions. El camí es fa més pedregós i de pinassa i 
és ascendent. Rebutgem una entrada ampla de l’esquerra, deixem uns terrenys a la dreta i al costat 
d’un pi de dues soques sortim de dret del camí per encetar un corriol boscós a l’esquerra, a l’inici 
bastant embrossat. (Cal parar atenció als senyals de l’organització, llacets verd-vermell).

Salvem un petit marge. A l’esquerra tenim una tanca de filferro però ens en separem de seguida 
per decantar cap a la dreta entre el bosc. El sender és de pinassa. El viarany s’aclareix i es torna 
a situar prop de la tanca filferrada. Continuem pel mig del bosc dibuixant algunes giragonses, tot 
apropant-nos i allunyant-nos de la filferrada. 

Veiem un parell de pins abatuts al costat d’uns rocs; hi passem pel costat, deixant-los a l’esquerra, i 
continuem per senderó de pinassa entre el bosc que es va aclarint. 

Poc després, el nostre corriol emboscat fa cap en un camí al costat d’una vinya; el seguim cap a 
l’esquerra. El terreny es fa herbós; la vinya ens queda a la dreta. La vista és molt panoràmica. Tenim 
la tanca filferrada a l’esquerra una mica elevada. El recorregut és una estoneta per terreny inculte. 
Davant nostre veurem un roc aïllat i un pi de notables dimensions. 

Passat el pi, continuem alguns metres pel costat de la tanca que tenim encara a l’esquerra i el camí 
herbós fa cap en una pista cimentada, que seguirem per l’esquerra, en principi lleugerament ascen-
dent. Extensa panoràmica de conreus de vinya a la dreta. 

Arribem en una cruïlla i continuem de dret per un camí pedregós mentre podem albirar, no massa 
llunyana, una població prou coneguda per un edifici singular: la seva famosa “giralda”. Deixem un 
camí a l’esquerra i un altre a la dreta en una petita clariana i seguim endavant. El camí és ben fressat 
i transcorre un bon tram pel costat d’un marge que tenim a la dreta amb una filera d’oliveres; també 
a l’esquerra tenim a primera fila un seguit d’oliveres i darrere seu, vinya. Més llunyà, a l’esquerra, 
podem veure unes grans naus d’un polígon industrial del Foix. 
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El marge, en principi de pedra seca, esdevé de terra més endavant. En el punt on aquest s’acaba i 
a la vista, a la banda oposada, de tres petites oliveres rebrotades, deixem sobtadament el camí que 
seguíem i girem a la dreta per terreny un xic imprecís, entremig de vinyes. Gairebé immediatament 
es fa herbós i ascendeix suaument; trobem un cable que barra el camí però el salvem pel costat. 
Continuem per camí herbós i ascendent. A l’esquerra, en un nivell inferior, hi ha una part de vinya i 
tenim la vista més propera de les naus abans esmentades.

El camí s’eixampla i decanta cap a la dreta entre vinyes; després s’estreny i enfila amunt. A la dreta 
tenim un marge bastant alt i a l’esquerra un desguàs per protegir les vinyes. Davant nostre veiem 
una edificació, girem tot deixant-la a l’esquerra i passem pel costat d’una figuera. Continuem ascen-
dint entre un talús i marge a la dreta i vinya a l’esquerra. Al capdamunt de la pujada trobem un altre 
cable que ens barra el pas i l’esquivem també com l’anterior. 

Després el camí fa un revolt a la dreta i de seguida descendeix suaument per terreny pedregós; més 
endavant gira cap a l’esquerra i es fa més baixador; poc després deixa de ser pedregós i també es 
fa més planer entre vinyes a cada costat; gira a la dreta deixant a l’esquerra un camí més herbós.

Fem cap a un camí agrícola cimentat; girem a l’esquerra i passem pel costat d’uns xiprers. A la dreta, 
més llunyà, podem veure un nucli poblat de cases blanques. Per sòl cimentat travessem un torrentot 
que veiem a la dreta, alhora que deixem a l’esquerra un ample camí. Seguim endavant per camí 
entre vinyes. A esquerra i dreta deixem senyalitzacions que porten a direccions diverses. 

Per la dreta se’ns afegeix un camí (pal indicador); aviat el nostre fa un revolt cap a la dreta, és força 
ample i continua cimentat. A l’esquerra deixem un camí mig perdut i bastant rocós. Continuem per 
pista que ara es fa una mica pujadora. De tant en tant veiem senyals de PR (Petit Recorregut, colors 
groc-blanc). Més endavant deixem a l’esquerra un camí pedregós i ample i una entrada de bosc, i 
continuem per la pista, que ara és descendent. 

A la dreta ens apareix un dipòsit elevat (amb reminiscències del Far West!) Som a les envistes d’una 
vella masia deshabitada, sense teulat. Al davant hi ha un pou. Immediatament passada la masia i el 
pou, deixem la pista i enfilem per l’esquerra amunt per un terreny erm, encarats a un petit bosc de 
pins. Deixem a l’esquerra una branca de camí ben visible i ample, i seguim avall per entrar novament 
a la pista que havíem deixat. 

Aviat arribem al davant d’una altra masia, amb una bonica raconada de figueres de moro. Aquí aban-
donem la pista cimentada, passem a ran de la façana principal de la masia, deixant-la a l’esquerra, 
i continuem per un camí ample entre vinyes. Sortim del camí per l’esquerra i enllacem amb un altre, 
força ample i una mica baixador. 

Poc més endavant fem cap a la pista cimentada d’abans, al costat d’un pont que travessa un torrent. 
Al marge dret veiem senyals de PR. L’arcada del pont (suposadament d’origen romà), ens queda 
a la dreta. Creuem el torrent, deixem a l’esquerra un camí ample i un altre a la dreta a la vora d’un 
camp, i arribem en una placeta presidida per una bonica i important església romànica de la con-
trada penedesenca. Al costat hi ha una antiquíssima i gran masia tancada dins un baluard i altres 
dependències. 

Deixem tot aquest conjunt arquitectònic i masies darrere nostre i continuem fent via per la pista. Pas-
sem a ran d’un gran eucaliptus de l’esquerra i per sota un creuament de línies d’alta tensió. A prop 
veiem una altra masia, a l’esquerra. Deixem un camí a l’esquerra i tot seguit un altre, que porta a la 
masia esmentada, i continuem tot recte per la pista asfaltada. 

Quan som gairebé al costat d’una casa pintada de blanc a la dreta, deixem un camí a l’esquerra, to-



4

cant a uns conreus; després passem pel costat d’un parell de cases; a la dreta veiem un gran panell 
de la Xarxa de Senders de l’Alt Penedès i a l’esquerra més senyalitzacions. 

Creuem una carretera i seguim endavant en la mateixa direcció. Entrem en un primer carrer d’un 
nucli habitat. A l’esquerra hi ha una renglera de cases i a la dreta una esplanada. Més endavant hi 
ha cases a banda i banda. 

Abans d’arribar al final del carrer, veiem una font a la vorera dreta; girem en aquesta direcció seguint 
un altre carrer (carrer Nou) i al final d’aquest tombem novament a la dreta, resseguint els darreres 
d’algunes cases. Passades aquestes seguim per un camí herbós, tot recte; a l’esquerra tenim vinya 
a un nivell inferior i a la dreta un terreny erm. 

Fem cap a una carretera i la seguim en direcció a l’esquerra sense separar-nos del voral i amb molt 
de precaució pel trànsit de vehicles. Es creua el riu. A la dreta veiem un rètol que indica la direcció 
cap a l’esquerra d’un mas que fa d’Allotjament Rural. 

Nosaltres girem a l’esquerra pel costat d’una tanca metàl·lica que fa un colze, i seguim un camí 
ample i planer (un indicador a la dreta assenyala Can Vicenç i Mas Pigot). També a la dreta tenim un 
extens conreu de vinya nova. Anem paral·lels a una rasa mig amagada i flanquejada per un canyis-
sar, a l’esquerra. 

Entronquem amb una pista de terra. Veiem davant nostre un rètol que anuncia el Mas Pigot. Girem 
a l’esquerra. Hi ha un marge a la dreta i a l’esquerra un camp. Creuem per sobre la rasa. Deixem un 
camí a l’esquerra entremig de vinya i canyissar i girem a la dreta seguint l’ample camí. En una bifur-
cació de pistes, ambdues cimentades, continuem cap la dreta. Sortint d’una corba arribem davant 
l’entrada i antara d’una vinya. 

Continuem endavant i deixem a la dreta uns pins de notable alçada. Anem paral·lels a una rasa que 
tenim a la dreta. El camí, primer terrós i després cimentat, amb un sòl bastant deteriorat, es fa una 
mica pujador; fa un revolt ben marcat cap a la dreta; es creua la rasa i es continua per pista, ara 
planera entre bosc; poc després és ascendent i torna a ser cimentada. 

Rebutgem un camí de terra i herbós de la dreta; el nostre ressegueix per sota una línia d’alta tensió. 
Deixem també a la dreta una altra pista, més malmesa i pujadora, i continuem endavant cap a l’es-
querra, separant-nos una mica de la línia elèctrica. El nostre recorregut és entre bosc sobretot de 
pins. La pista fa un revolt molt pronunciat cap a la dreta.

Aquí deixem la pista cimentada i pujadora i agafem per l’esquerra un camí ample i descendent en-
tre el bosc. En una petita esplanada o clariana deixem a la dreta un camí d’entrada a uns camps i 
seguim per terreny sensiblement més pujador, que gira cap a la dreta, deixant un camí a l’esquerra 
en la mateixa direcció que portàvem. El camí, de pinassa i pedra, és força ample entre bosc de pins. 
Deixem a la dreta un altre camí de pinassa entre el bosc i continuem per una pista planera encarats 
a una propera masia. 

Quan hi som davant, girem per passar a ran d’un lateral quedant-nos la masia (o Quadra) a la dreta. 
L’ample camí fa baixada i torna a passar pel costat de vinyes, que tenim a l’esquerra. Si el dia és 
prou clar podem gaudir d’una àmplia panoràmica dels entorns, amb perfils de muntanyes molt co-
negudes de l’Alt i Baix Penedès. 

La pista, ara cimentada, se’n va cap a la dreta, i nosaltres seguim camí avall sense perdre la direc-
ció que portàvem. El sòl és rocallós, bastant malmès i baixador, i ens mena a un camí ample que 
seguirem en sentit descendent. A l’esquerra tenim un marge i a la dreta veiem una torre d’alta tensió 
més llunyana.
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En una cruïlla de camins senyalitzats agafem la branca esquerra, tot havent creuat un petit rasot 
de la dreta, i continuem ara per camí ample, planer i de terra. Ens trobem a les envistes d’una altra 
masia. Tot just passada la masia girem a mà dreta a tocar de l’edifici i una atzavara. Continuem per 
camí de terra descendent. Creuem per sota una línia d’alta tensió. 

En un angle d’una vinya de l’esquerra fem cap a un altre tram de pista cimentada; l’agafem cap a 
l’esquerra, descendint i planejant. Més endavant el camí esdevé de pedreta. Al capdavall arribem al 
costat d’un rètol que indica Perill de Riuades. Més a la dreta es pot veure un pas a gual de la riera, 
però rebutgem aquesta direcció i girem a l’esquerra per continuar per un camí ample. A la dreta hi 
ha uns plataners; a l’esquerra tenim un terreny preparat per a plantació de vinya. El camí continua 
planer i passa entre vinyes. 

En un punt deixem un camí d’enfront i girem en angle recte a l’esquerra; el camí és cimentat. A la 
dreta tenim un desguàs. S’acaba el tram cimentat i continua, terrós, per girar cap a la dreta; ens que-
da un conreu de vinya jove a la dreta i un marge i bosc a l’esquerra. En un punt determinat deixem 
una branca de camí pujador a l’esquerra.

Continuem recte. A mà dreta, en un nivell inferior, hi ha una gran extensió de vinya. Aviat passem 
per sota una línia de baixa tensió i al cap d’uns minuts en creuem una altra, aquesta d’alta tensió. 

Entronquem amb un camí i girem a la dreta, pel costat d’un gran canyissar i un rasot; el camí és 
ample i planer i en el moment en què fa un revolt cap a la dreta, amb un tram cimentat, nosaltres el 
deixem i tirem amunt, a l’esquerra. 

Es deixa un altre camí a l’esquerra i seguim recte per un de planer i herbós al mateix temps que 
creuem sota una línia d’alta tensió. Passem pel costat d’un petit conreu. Més endavant veiem una 
instal·lació de desguàs de clavegueram. A mà esquerra tenim bosc de pins i a la dreta esbarzers. A 
l’esquerra veiem les instal·lacions d’un antic pou i comptadors en desús. Deixem enrere una branca 
de camí i continuem endavant, paral·lels a pals i línia trenada a la dreta. 

Alguns metres abans que aquesta línia decanti cap a la dreta, deixem un camí a la dreta que va en 
direcció a una carretera propera. Nosaltres ens separem també del traçat de la línia per declinar cap 
a l’esquerra. A la dreta ens queda vinya i a l’esquerra un terreny treballat per a plantació de fruiters. 

El nostre itinerari gira de seguida i molt sobtadament cap a la dreta ascendint pel costat de fruiters. 
Recuperem el traçat de la línia que havíem deixat mentre el camí ens condueix cap a una altra masia.

Hi passem pel costat tot deixant-la a la dreta i continuem endavant. A mà esquerra veiem una casa i 
tot seguit fem cap a una carretera; la creuem en el punt on veiem una senyalització de la Resclosa, 
i seguirem recte per un camí agrícola entremig d’una gran extensió de fruiters i conreus de vinya, 
havent deixat a l’inici, a la dreta, un camí pedregós. Per un cert temps anem paral·lels a una línia de 
telèfon que ens queda a l’esquerra i després ens en separem quan la pista gira i deixa la línia.

Al costat d’una torre de línia de mitjana tensió, sortim de la pista i tombem a l’esquerra per seguir el 
traçat de la línia elèctrica per damunt d’un terreny planer, herbós i bastant imprecís. Més endavant 
deixarem a la dreta la torre on queda soterrada la línia elèctrica aèria que havíem seguit. 

A la dreta veiem una edificació. Entrem en un nou nucli habitat, amb una munió de xalets. Enfilem 
un primer carrer i abans d’arribar al final girem a l’esquerra per continuar, en descens, entre xalets 
a banda i banda. Acaba el carrer cimentat i fem cap en un indret herbós i una mica desendreçat. 
Davant hi veiem un tancat amb unes instal·lacions de pou. Girem a la dreta i passem pel costat d’una 
caseta per a transformadors. 
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Girem a l’esquerra per un camí de terra, creuem per sota una línia elèctrica i de seguida entrem 
novament en una pista cimentada. Anem paral·lels al traçat de línia trenada que ens queda a l’es-
querra. Hi ha conreus de vinya a banda i banda. Des d’aquests indrets podem entreveure novament 
la població on hem iniciat la caminada on destaca el castell. 

Deixem un camí a l’’esquerra entre vinyes. Continuem per la pista. En alguns pals podem observar 
senyals de GR (blanc-vermell). 

Deixem la pista cimentada en el punt on la línia decanta cap a la dreta juntament amb un camí. Nos-
altres agafem una branca de camí de terra a l’esquerra i continuem entre vinyes. 

Arribem en un entreforc de camins; aquí deixarem les branques de la dreta i seguirem recte amunt, 
per la branca lleugerament pujadora i rocallosa, que s’alterna amb trams de terra i herbosos, mentre 
caminem entre vinya a l’esquerra i un marge a la dreta amb abundor d’esbarzers i altra vegetació. 
En alguns trams de rocallís es poden observar encara les roderes dels carros que devien circular per 
aquests rodals en temps passats. En un punt d’una suau pujada, deixem a l’esquerra una branca de 
camí bastant herbós. Continuem ascendint. Si el dia és prou clar podrem gaudir d’una vista esplèn-
dida sobre diversos nuclis de poblacions i muntanyes dels entorns. 

El camí continua pujant suaument. A l’esquerra veiem una rasa oberta per a recollida d’aigües i 
protecció dels conreus. Seguim un tram entre vinyes i poc més enllà la vinya ens queda només a la 
dreta. 

Més endavant deixem el camí, que se’n va cap a la dreta, i nosaltres, pel costat d’un gran margalló (o 
bargalló) que tenim a l’esquerra agafem aquesta direcció. El camí fineix abans d’entrar en una vinya 
propera, vinya antiga i ara erma, i aquí girem a la dreta i remuntem un camí ample entre el bosc i el 
sòl de pinassa. Salvem un petit saltant d’aigües. En un nivell inferior s’entreveu una carretera pro-
pera. Passem pel costat d’una plantació de cactus. Tenim un gran mur de pedra seca a l’esquerra. 
Esquivem un cadenat i continuem trepitjant sòl de pinassa pel costat del mur fins a desembocar en 
una plataforma arrodonida, prop d’un nesprer i un llimoner, davant d’un gran mas. 

Deixem l’edifici principal del mas i annexos enrere i enfoquem cap avall per sortir de la finca per una 
rampa cimentada de cara a una carretera propera, que travessem tot seguit per situar-nos a l’altra 
banda. 

Un cop creuada la carretera girem de seguida a la dreta i voregem una àrea recreativa que ens que-
da a l’esquerra. Entrem així en els primers carrers d’un altre nucli de població. A l’esquerra deixem 
un primer carrer, un petit hort, un segon carrer i també una rotonda, i girem a la dreta per un carrer 
seguint en paral·lel a una línia trenada que ens queda a l’esquerra. Finalitzat el carrer ens allunyem 
de les cases i, sense perdre la direcció, seguim un camí de terra i herbós, de cara a un bosc proper; 
el camí és ample. 

Quan el camí inicia un revolt molt marcat cap a l’esquerra, el deixarem i agafarem un sender a la 
dreta, molt rocallós i ascendent. En el seu inici, a la dreta hi ha un pal indicador a Castellet. Aquest 
sender, antic camí de carro, és molt fressat, entre vegetació espessa i variada. Rebutgem una petita 
derivació de camí a l’esquerra i seguim el camí més fressat i rocallós a la dreta. Anem seguint una 
estona aquest recorregut entre el bosc, sense tenir en compte algunes derivacions laterals no tan 
marcades. 

El camí decanta un xic cap a la dreta en un punt on hi ha una renglera de pedres a l’esquerra que 
barren el camí. Continuem en descens suau; el camí es torna més ample i rocallós i després es fa 
més estret però sempre ben fressat. 
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Veiem un pal indicador a la dreta i nosaltres girem també en aquesta direcció seguint un tram de 
rocallís. El camí és baixador, estret i molt ombrívol. 

Veiem un altre pal indicador (a Castellet) i més endavant una altra senyalització de PR (groc-blanc). 
Deixem el camí ample i girem en un revolt cap a l’esquerra (direcció Castellet). El camí és força om-
brívol entre el bosc. Continuem baixant per pista ampla. 

Després d’una continuada baixada i a tocar d’un marge de pedra que tenim a l’esquerra, girem a la 
dreta pel costat d’un pal de senyalitzacions. Aquest camí baixa bruscament per uns graons rocosos i 
després remunta fins a trobar un senderó que ara és camí herbós. A l’esquerra tenim un petit conreu 
de vinya vella i a la dreta uns marges terrosos que alternen a trams amb marge de pedra. Trobem 
novament més indicacions de camí; girem a la dreta. Passem a ran d’una cisterna. Continuem entre 
conreus per camí ample, que ascendeix suaument, fa un revolt i ens porta en un petit replà o espla-
nada de la dreta.

Continuem remuntant decantant cap a l’esquerra per camí de pinassa i de força amplada entre el 
bosc. Cal rebutjar alguns camins laterals d’accés a conreus propers. 

Anem a desembocar al voral d’una carretera que seguirem cap a l’esquerra per pocs metres. Veiem 
rètols que assenyalen direccions diverses. Nosaltres girem a l’esquerra tot deixant a la dreta una 
carretera principal. El nostre recorregut és per pista asfaltada i a l’esquerra tenim oliveres; deixem 
l’entrada a un camí també a l’esquerra i després ens ve un tram de bosc i marge de pedra. Poc més 
enllà deixem a la dreta un pal indicador i un camí i continuem endavant. 

Al costat d’una torre de línia d’alta tensió, sortim de la pista i agafem un camí esquerrà, ample i pla-
ner. A l’esquerra deixem una pista barrada per uns grans rocs. A pocs metres decantem cap a la 
dreta. Entrem en una zona molt boscosa, camí de pinassa i recte. A la dreta s’entreveuen les parets 
d’un cementiri. En una bifurcació de camins seguim la branca dreta, un pèl més ascendent.

Arribats a un camí transversal anem cap a la dreta. Alguns senyals durant el recorregut ens indiquen 
que seguim un tram del sender GR-92. A la dreta veiem un gran dipòsit d’aigua. Deixem darrere 
nostre un camí amb pas barrat. 

Aviat i per l’esquerra comença a fer-se present l’espectacular panoràmica d’un proper pantà (de Foix) 
i una església. Arribem en una esplanada als darreres d’aquesta església i el recorregut continua per 
un estret i embrossat corriol tocant a les parets del conjunt d’edificis, que ens queden a la dreta. 

Anem a sortir obertament amb vistes al Pantà i davant els murs d’una fortificació (castell i torre). Des 
d’aquesta esplanada la vista de tot el conjunt arquitectònic i l’entorn paisatgístic és immillorable. 

El recorregut continua ara seguint una rampa descendent d’empedrat; tenim el castell a l’esquerra i 
anem resseguint els murs; després la rampa es fa ascendent per arribar just davant la porta d’entra-
da al Castell, havent deixat una placeta a la dreta. 

Davant l’entrada al castell hi ha uns graons de pedra molt empinats que a nosaltres ens caldrà 
baixar. Quan som al capdavall seguim cap a la dreta, arran d’una barana, tot contemplant les mag-
nífiques i pintoresques perspectives que ens ofereix l’entorn. A la dreta tenim un petit marge amb 
quantitat de figueres de moro i altre tipus de vegetació. La vista és esplèndida. 

Resseguint les parets per sota el castell i unes primeres cases, anem a sortir novament en un tram 
de rampa empedrada i la seguim cap a l’esquerra. A esquerra i dreta deixem unes cases. La rampa 
fa un revolt, continua per un tram més estret i seguim baixant sempre per l’empedrat entremig de 
cases a banda i banda fins arribar al davant del local de la Societat de Castellet on s’havia iniciat la 
Marxa. 
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Mitjanes horàries:

De la Sortida al Control A: 4,08 km/h = 1,13 m/seg

Del Control A al Control B: 4,15 km/h = 1,15 m/seg

Del Control B al Control C: 4,89 km/h = 1,36 m/seg

Del Control C al Control D: 4,88 km/h = 1,36 m/seg

Del Control D al Control E: 4,47 km/h = 1,24 m/seg

Del Control E al Control F: 4,89 km/h = 1,36 m/seg

Del Control F al Control G: 4,78 km/h = 1,33 m/seg

Del Control G al Control H: 4,23 km/h = 1,18 m/seg

Del Control H al Control I: 4,68 km/h = 1,30 m/seg

Del Control I a l’Arribada: 4,57 km/h = 1,27 m/seg

Entre la Sortida i Control A: 2 minuts autoneutralització seguretat pas carretera 

Al Control C: 30 minuts descans i esmorzar

Entre els Controls C i D : 2 minuts autoneutralització seguretat pas carretera

Al Control E: 2 minuts descans

Entre els Controls F i G : 3 minuts autoneutralització seguretat pas carretera

Entre els Controls G i H: 3 minuts autoneutralització descans i fotografia

Al Control H : 6 minuts autoneutralització descans i pas carretera 

Entre el Control i l’Arribada: 2 minuts autoneutralització control automarcatge

 3 minuts autoneutralització descans i fotografia

Altres dades a tenir en compte:

- Des de l’aparcament de cotxes destinat als equips participants fins al punt 
de Sortida, hi ha entre 10 a 15 minuts de recorregut a peu seguint un tram 
degudament senyalitzat. 

- A la Sortida i Arribada hi ha Bar i Serveis.

- Els marxadors trobaran aigua als Controls E i H.

- Segons el Reglament, en cada control sense parada de descans es con-
cedeix un minut de neutralització per marcar els horaris.

- Telèfons de contacte en cas d’emergència: Cristòfol Soler: 606 617 797
   Josep Candela: 606 117 627



MARXA D'ORIENTACIÓ  A.E. TALAIA

TAULA    DE    TRANSFORMACIÓ    HORARIA   (PER MINUTS)

08:00:00 1 08:40:00 41 09:20:00 81 10:00:00 121 10:40:00 161 11:20:00 201

08:01:00 2 08:41:00 42 09:21:00 82 10:01:00 122 10:41:00 162 11:21:00 202

08:02:00 3 08:42:00 43 09:22:00 83 10:02:00 123 10:42:00 163 11:22:00 203

08:03:00 4 08:43:00 44 09:23:00 84 10:03:00 124 10:43:00 164 11:23:00 204

08:04:00 5 08:44:00 45 09:24:00 85 10:04:00 125 10:44:00 165 11:24:00 205

08:05:00 6 08:45:00 46 09:25:00 86 10:05:00 126 10:45:00 166 11:25:00 206

08:06:00 7 08:46:00 47 09:26:00 87 10:06:00 127 10:46:00 167 11:26:00 207

08:07:00 8 08:47:00 48 09:27:00 88 10:07:00 128 10:47:00 168 11:27:00 208

08:08:00 9 08:48:00 49 09:28:00 89 10:08:00 129 10:48:00 169 11:28:00 209

08:09:00 10 08:49:00 50 09:29:00 90 10:09:00 130 10:49:00 170 11:29:00 210

08:10:00 11 08:50:00 51 09:30:00 91 10:10:00 131 10:50:00 171 11:30:00 211

08:11:00 12 08:51:00 52 09:31:00 92 10:11:00 132 10:51:00 172 11:31:00 212

08:12:00 13 08:52:00 53 09:32:00 93 10:12:00 133 10:52:00 173 11:32:00 213

08:13:00 14 08:53:00 54 09:33:00 94 10:13:00 134 10:53:00 174 11:33:00 214

08:14:00 15 08:54:00 55 09:34:00 95 10:14:00 135 10:54:00 175 11:34:00 215

08:15:00 16 08:55:00 56 09:35:00 96 10:15:00 136 10:55:00 176 11:35:00 216

08:16:00 17 08:56:00 57 09:36:00 97 10:16:00 137 10:56:00 177 11:36:00 217

08:17:00 18 08:57:00 58 09:37:00 98 10:17:00 138 10:57:00 178 11:37:00 218

08:18:00 19 08:58:00 59 09:38:00 99 10:18:00 139 10:58:00 179 11:38:00 219

08:19:00 20 08:59:00 60 09:39:00 100 10:19:00 140 10:59:00 180 11:39:00 220

08:20:00 21 09:00:00 61 09:40:00 101 10:20:00 141 11:00:00 181 11:40:00 221

08:21:00 22 09:01:00 62 09:41:00 102 10:21:00 142 11:01:00 182 11:41:00 222

08:22:00 23 09:02:00 63 09:42:00 103 10:22:00 143 11:02:00 183 11:42:00 223

08:23:00 24 09:03:00 64 09:43:00 104 10:23:00 144 11:03:00 184 11:43:00 224

08:24:00 25 09:04:00 65 09:44:00 105 10:24:00 145 11:04:00 185 11:44:00 225

08:25:00 26 09:05:00 66 09:45:00 106 10:25:00 146 11:05:00 186 11:45:00 226

08:26:00 27 09:06:00 67 09:46:00 107 10:26:00 147 11:06:00 187 11:46:00 227

08:27:00 28 09:07:00 68 09:47:00 108 10:27:00 148 11:07:00 188 11:47:00 228

08:28:00 29 09:08:00 69 09:48:00 109 10:28:00 149 11:08:00 189 11:48:00 229

08:29:00 30 09:09:00 70 09:49:00 110 10:29:00 150 11:09:00 190 11:49:00 230

08:30:00 31 09:10:00 71 09:50:00 111 10:30:00 151 11:10:00 191 11:50:00 231

08:31:00 32 09:11:00 72 09:51:00 112 10:31:00 152 11:11:00 192 11:51:00 232

08:32:00 33 09:12:00 73 09:52:00 113 10:32:00 153 11:12:00 193 11:52:00 233

08:33:00 34 09:13:00 74 09:53:00 114 10:33:00 154 11:13:00 194 11:53:00 234

08:34:00 35 09:14:00 75 09:54:00 115 10:34:00 155 11:14:00 195 11:54:00 235

08:35:00 36 09:15:00 76 09:55:00 116 10:35:00 156 11:15:00 196 11:55:00 236

08:36:00 37 09:16:00 77 09:56:00 117 10:36:00 157 11:16:00 197 11:56:00 237

08:37:00 38 09:17:00 78 09:57:00 118 10:37:00 158 11:17:00 198 11:57:00 238

08:38:00 39 09:18:00 79 09:58:00 119 10:38:00 159 11:18:00 199 11:58:00 239

08:39:00 40 09:19:00 80 09:59:00 120 10:39:00 160 11:19:00 200 11:59:00 240



12:00:00 241 12:40:00 281 13:20:00 321 14:00:00 361 14:40:00 401 15:20:00 441

12:01:00 242 12:41:00 282 13:21:00 322 14:01:00 362 14:41:00 402 15:21:00 442

12:02:00 243 12:42:00 283 13:22:00 323 14:02:00 363 14:42:00 403 15:22:00 443

12:03:00 244 12:43:00 284 13:23:00 324 14:03:00 364 14:43:00 404 15:23:00 444

12:04:00 245 12:44:00 285 13:24:00 325 14:04:00 365 14:44:00 405 15:24:00 445

12:05:00 246 12:45:00 286 13:25:00 326 14:05:00 366 14:45:00 406 15:25:00 446

12:06:00 247 12:46:00 287 13:26:00 327 14:06:00 367 14:46:00 407 15:26:00 447

12:07:00 248 12:47:00 288 13:27:00 328 14:07:00 368 14:47:00 408 15:27:00 448

12:08:00 249 12:48:00 289 13:28:00 329 14:08:00 369 14:48:00 409 15:28:00 449

12:09:00 250 12:49:00 290 13:29:00 330 14:09:00 370 14:49:00 410 15:29:00 450

12:10:00 251 12:50:00 291 13:30:00 331 14:10:00 371 14:50:00 411 15:30:00 451

12:11:00 252 12:51:00 292 13:31:00 332 14:11:00 372 14:51:00 412 15:31:00 452

12:12:00 253 12:52:00 293 13:32:00 333 14:12:00 373 14:52:00 413 15:32:00 453

12:13:00 254 12:53:00 294 13:33:00 334 14:13:00 374 14:53:00 414 15:33:00 454

12:14:00 255 12:54:00 295 13:34:00 335 14:14:00 375 14:54:00 415 15:34:00 455

12:15:00 256 12:55:00 296 13:35:00 336 14:15:00 376 14:55:00 416 15:35:00 456

12:16:00 257 12:56:00 297 13:36:00 337 14:16:00 377 14:56:00 417 15:36:00 457

12:17:00 258 12:57:00 298 13:37:00 338 14:17:00 378 14:57:00 418 15:37:00 458

12:18:00 259 12:58:00 299 13:38:00 339 14:18:00 379 14:58:00 419 15:38:00 459

12:19:00 260 12:59:00 300 13:39:00 340 14:19:00 380 14:59:00 420 15:39:00 460

12:20:00 261 13:00:00 301 13:40:00 341 14:20:00 381 15:00:00 421 15:40:00 461

12:21:00 262 13:01:00 302 13:41:00 342 14:21:00 382 15:01:00 422 15:41:00 462

12:22:00 263 13:02:00 303 13:42:00 343 14:22:00 383 15:02:00 423 15:42:00 463

12:23:00 264 13:03:00 304 13:43:00 344 14:23:00 384 15:03:00 424 15:43:00 464

12:24:00 265 13:04:00 305 13:44:00 345 14:24:00 385 15:04:00 425 15:44:00 465

12:25:00 266 13:05:00 306 13:45:00 346 14:25:00 386 15:05:00 426 15:45:00 466

12:26:00 267 13:06:00 307 13:46:00 347 14:26:00 387 15:06:00 427 15:46:00 467

12:27:00 268 13:07:00 308 13:47:00 348 14:27:00 388 15:07:00 428 15:47:00 468

12:28:00 269 13:08:00 309 13:48:00 349 14:28:00 389 15:08:00 429 15:48:00 469

12:29:00 270 13:09:00 310 13:49:00 350 14:29:00 390 15:09:00 430 15:49:00 470

12:30:00 271 13:10:00 311 13:50:00 351 14:30:00 391 15:10:00 431 15:50:00 471

12:31:00 272 13:11:00 312 13:51:00 352 14:31:00 392 15:11:00 432 15:51:00 472

12:32:00 273 13:12:00 313 13:52:00 353 14:32:00 393 15:12:00 433 15:52:00 473

12:33:00 274 13:13:00 314 13:53:00 354 14:33:00 394 15:13:00 434 15:53:00 474

12:34:00 275 13:14:00 315 13:54:00 355 14:34:00 395 15:14:00 435 15:54:00 475

12:35:00 276 13:15:00 316 13:55:00 356 14:35:00 396 15:15:00 436 15:55:00 476

12:36:00 277 13:16:00 317 13:56:00 357 14:36:00 397 15:16:00 437 15:56:00 477

12:37:00 278 13:17:00 318 13:57:00 358 14:37:00 398 15:17:00 438 15:57:00 478

12:38:00 279 13:18:00 319 13:58:00 359 14:38:00 399 15:18:00 439 15:58:00 479

12:39:00 280 13:19:00 320 13:59:00 360 14:39:00 400 15:19:00 440 15:59:00 480
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En el terme municipal de Castellet i la Gornal hi 
hem fet més d’una marxa. L’any 1960, la se-
gona de la nostra història, es va dissenyar un 

circuït d’uns 26 quilòmetres que sortia de Vilanova i la 
Geltrú, passava per Cubelles, el mas Trader, el Pantà 
de Foix, la muntanya de la Talaia i tornava a Vilanova 
i la Geltrú. El 1963, els més de 18 quilòmetres sortien 
de Castellet, entraven en el municipi de Santa Marga-
rida per la Senabra, pujaven a l’Àliga, passaven per 
Sant Miquel d’Olèrdola i acabaven a Canyelles. El 
1978 vam fer gairebé tota la volta pel terme de Caste-
llet, car si bé la sortida era a Rocacrespa, pel marge 
dret del riu de Foix es va entrar a Castellet per Lurdes, 
i des d’aquest santuari pel marge esquerre passàrem 
a tocar la presa del Pantà i, després, per can Bala-
guer, can Cassanyes, la serra de l’Àliga i la Talaia es 
va tornar a Rocacrespa. Era el 1995 quan el circuït el 
vam iniciar i acabar a Torrelletes. Llavors passàrem 
per Santa Bàrbara, la font d’Horta, el Pantà, Sant Sa-
mison i Castellet. Finalment, el 2009, en un recorregut 
que tenia la sortida i arribada a tocar el poble de Cla-
riana de Castellet, es va fregar el Pantà des de la font 
d’Horta a can Bladet. Com veieu, coneixem prou bé 
aquest municipi proper a casa. Però ens mancava fer 
un itinerari per la part de Castellet fronterera amb San-
ta Margarida i els Monjos i que passés pel mil·lenari 
temple romànic de Sant Esteve. I avui l’hem posat a 
la pràctica.

En el recorregut d’enguany la cursa ha trepitjat sòl 
divers. Així com la primera part era prou planera, la 
segona, fins a Torrelletes, ha estat més pujadora, però 
la tornada a Castellet era un veritable bonic passeig 
boscà. Com heu vist, de nuclis poblats només hem 
visitat Castellet i d’esquitllada s’han tocat Les Masu-
ques i Torrelletes, quan la resta de la marxa han estat 
camins i senders que portaven d’una masia a l’altra. A 
l’igual de l’any passat a Olesa de Bonesvalls, tot i que 
Castellet i la Gornal ara pertany a la comarca de l’Alt 
Penedès, disposa d’una gran quantitat de vegetació 
garrafenca. És un municipi geogràficament garrafenc, 
ja que el massís muntanyós de Garraf fineix a Calafell, 
just on la plana del Penedès arriba a la Mediterrània, 
planura que presideix el Vendrell.

La 56a marxa fou organitzada en aquesta geomor-
fologia garrafenca, amb inici i arribada al citat poble 
d’Olesa de Bonesvalls. Fou un recorregut circular 
dintre del seu terme municipal. Es tractava d’un llarg 
camí d’antuvi per terreny planer a l’entorn de l’Hos-

Escales del Castell

pital i la resta per un veritable itinerari muntanyós, 
de forta pujada fins a la Mola i d’abundosa baixada. 
Es travessà la riera de Begues i una gran quantitat 
de les característiques fondalades que defineixen la 
serralada, amb un avenc inclòs. La participació fou 
un xic més abundosa que l’any anterior. A Olesa, hi 
hagueren inscrits 121 equips, dels quals 38 foren de 
tres persones i 56 de federats. El nombre d’entitats 
participants arribà a quinze. De la totalitat, sols es 
classificaren 109 equips, quan el 2013 no arribaren al 
centenar. No ens vam poder queixar. 

Ja que estem recordant el proppassat, també hem 
de memorar que el dia onze d’aquest mes de març 
es van complir els vint-i-cinc anys de la mort sobtada 
del nostre company excursionista i polifacètic Joan 
Virella Bloda, fet que succeí quan obríem la marxa de 
Pontils, cursa que hagué de ser suspesa a la mitja 
hora d’haver-se iniciat. El talaienc Joan fou un dels 
promotors d’aquestes marxes de regularitat per des-
cripció, on en cada una d’elles s’implicava plenament 
en l’organització i acabava glosant deliciosos i inspi-
rats relats complementaris. El tindrem sempre en la 
nostra recordança.

Presentació de la Marxa
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Relat de la marxa

El municipi de
Castellet i la Gornal

Per començar, haurem de repetir part del relat comple-
mentari de l’any 1995. Alguns ho recordaran, però han 
passat vint anys i la majoria desconeix aquella marxa, 
que tenia l’inici i el final a Torrelletes. El text que segueix 
és la introducció que férem aleshores, avui encara vi-
gent:

“Enguany tornem a Castellet. Podem dir ‘tornem’, puix 
no és la primera vegada que la Talaia fa la Marxa per 
aquesta comarca. Però així com abans no vam sortir de 
la ‘comarca del Garraf’, ara en sortim per raons admi-
nistratives, ja que per la Llei 3/1990, Castellet i la Gornal 
és de la comarca de l’Alt Penedès. Aquestes foteses fan 
riure i nosaltres, penedesencs de sempre per motius his-
tòrics i geogràfics, passem d’aquestes trifulgues políti-
ques, però tot fent constatar dues realitats que no poden 
oblidar-se: la primera és que el massís de Garraf pertany 
al Penedès i s’estén des de Begues fins a Calafell; la 
segona recorda que el riu Foix (hauríem d’haver escrit 
‘riu de Foix’; ho comentarem després), exclusiu del Pe-
nedès, neix a les muntanyes de la Llacuna i creua tota la 
comarca fins a Cubelles.

“Aquests dos accidents geogràfics no són divisibles, tot 
i que van començar a ser-ho amb la divisió ‘provincial’ 
engiponada durant al primer terç del segle XIX. I que la 
partició del Penedès no té sentit, ho podeu comprovar 
personalment buscant la ‘frontera natural’ que hi ha en-
tre Canyelles i Olèrdola, o entre Cubelles – Vilanova i 
Castellet, sobretot si aneu per carretera. Els límits del 
Garraf amb l’Alt Penedès (no parlem amb el Baix Pene-
dès, més evident entre Cubelles i Cunit) són producte de 
la incomprensió i de la falta d’identitat col·lectiva, imper-
feccions que han donat com a resultat una ‘comarqueta’ 
garrafenca de les més petites del Principat.(*)

“Els principals accidents del municipi de Castellet i la 
Gornal són, sens dubte, les muntanyes i el pantà de 
Foix. Les muntanyes, com en tot massís de Garraf, són 
de roques permeables, raó per la qual l’aigua de pluja 
no pot ésser gaire aprofitada per la vegetació. Per això 
en aquesta massa calcària s’hi troba el carç (Ampelo-
desma mauritanica), planta de la màquia de ‘garric i 
margalló’, que s’agafa en el poc espai de sòl que queda 
entre els rasclers i que ha donat topònims com el fondo 
i la serra de la Carçosa. D’aquesta mateixa màquia en 
són el coscó i el bargalló, denominacions penedesen-
ques del ‘garric’ i del ‘margalló’; ambdós han transferit 
noms de lloc en tota la comarca, que en el terme de 
Castellet tenen presència en el puig Coscó i en el mil-
lenari ‘ipso bargallone’, nom antic dels actuals coll i pla 
de les Palmeres. Una altra planta espontània d’aquesta 
demarcació és la mata o llentiscle, un dels arbusts més 
característics de les màquies i boscos escleròfil·les me-
diterranis, molt coneguts per nosaltres quan s’han tornat 
mata–arbre i han esdevingut de grans dimensions. Sota 

el pla de les Palmeres i mirant a Vilanova, l’any 999 ja 
existia el lloc de Matabona, que després trobem docu-
mentat l’any 1586.

“El municipi de Castellet i la Gornal també ocupa part de 
la Plana del Penedès, planúria regada pel riu (de) Foix i 
un dels afluents, la riera de Marmellar o torrent de Cas-
tellví, com en deien antigament. Aquesta zona és la part 
més conreada del terme, tot i que l’agricultura és predo-
minantment de secà, en especial de vinya i cereals, però 
els fruiters i les hortalisses són presents al llarg de les 
riberes del riu.

“Si bé la batllia és eminentment rural, l’escassa població 
es dedica bàsicament al sector industrial, treballant en 
una fàbrica de magnetos i en les pedreres de blanquet 
i micronització de carbonat de calci. Cal recordar que 
Castellet i la Gornal és un dels municipis de més super-
fície (46,84 km2), però de pocs habitants (1.050 l’any 
1986 i 2.252 l’any 2012). De relleu variat i amb altituds 
màximes de 409 m (la Plana Morta i el puig Rodó), el 
municipi es veu travessat per l’esmentat riu (de) Foix i el 
seu embassament, projectat aquest l’any 1903 i cons-
truït entre 1909 i 1928. Ampliat el 1936, aquest pantà té 
una capacitat de sis milions de metres cúbics i rega la 
plana que resta entre les muntanyes i el mar, on hi ha els 
municipis de Cubelles, Vilanova i la Geltrú i Ribes, que 
se’n serveixen.

---------

(*) «Us heu fixat mai en un mapa el gran esvoranc que 
provocà a l’antic terme de Castellet la independència de 
l’Arboç, l’any 1174? Castellet va quedar com unes te-
nalles al tombant de l’Arboç. Doncs bé, les tenalles van 
ser de la ‘província’ de Barcelona (ara de l’Alt Penedès) 
i el ‘tenallat’ passà a la província de Tarragona (ara Baix 
Penedès). Aquestes actituds són de bojos i nosaltres els 
donem consentiment».

Acabada la retrospectiva introducció, a partir d’ara, a 
mesura que aneu llegint el relat del recorregut, us ani-
rem documentant un xic de cada lloc per on s’ha passat. 
Anem-hi.

Recorregut de la Marxa 
De la sortida al control A
situat al Bosc del Corral 
d’en Rafeques
La marxa s’ha iniciat al costat de la sala polivalent de la 
Societat Recreativa Castellenca, carrer del Castell núm. 
1. Situats al km 0, a l’inici del carrer del Forn, es tomba-
va a la dreta pel costat d’una casa i al capdavall d’uns 
graons de pedra es travessava un espai d’aparcament i 
la carretera de l’Arboç; en girar aquesta vers el pont da-
munt del riu, hem seguit per la carretera de la dreta, que 
es dirigeix a Torrelletes i Sant Marçal. Poc després l’hem 
deixat per agafar a l’esquerra el camí agrícola cimentat 
que va a La Llacuneta. A mà esquerra teníem el curs del 
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riu (cua del pantà) amagat per la vegetació i, a mà dreta, 
podíem observar una part del nucli de Castellet on des-
taca la torre del castell. 

Uns passos més endavant, a la dreta resten trams de 
vinya i el molí Vell, i a l’esquerra es fan visibles les aigües 
del riu i la vella resclosa del molí. Dels dos antics mo-
lins hidràulics de Castellet, el més visible és el molí Vell 
(datat l’any 1178), tot i que està colgat de bardisses. En 
la part inferior es poden veure les moles i part de la ma-
quinària. Amb corrent elèctric encara va treballar durant 
el segle XX. L’estança està coberta de petites voltes de 
canó amb arcades de mig punt del segle XII. L’aigua uti-
litzada era després conduïda fins al molí Nou, aquest si-
tuat aigües avall del riu i cobert per les aigües del Pantà.

Creuada una línia d’alta tensió, érem en la partida de 
l’Hort del Rector, adjunt al molí Vell. Després d’un revolt 
es travessava a gual el riu de Foix i seguíem per la matei-
xa pista, ara paral·lela a la riera de Marmellar. En un punt 
del recorregut hi havia un rètol indicador de sortida de 
l’àrea del Parc del Foix, denominació oficial del Consorci 
creat l’any 1995.

El riu de Foix l’anomenem així per procedir d’un bell i 
esquerp indret prou conegut del municipi de Torrelles 
de Foix, lloc on hi havia un castell i avui encara hi resta 
el santuari de Santa Maria de Foix. La primera notícia del 
castell és de l’any 984: ‘Castro Fodexo’. A continuació, 
l’any 992, s’esmenta el riu: ‘riuo de Fouexo’. És a dir, 
que ben aviat van escriure que el riu prenia el nom del 
paratge per on discorria, com aquí volem argumentar. 
Tenim exemples en el mateix Penedès: diem ‘riera de 
Marmellar’, ‘riera de Vilafranca’ i ‘riera de Begues’, amb 
la seva corresponent preposició de procedència.

Els documents ens donen diverses grafies del castell, 
1017: Fodexio i Fodexo, 1066: Fodex, etc., i també del 
riu, 1086: rivo de Fodexo, 1161: rivo de Fodexio. L’any 
1212 ja el trobem escrit com actualment: término de 
Foix, però també Fox el 1226 i Fuxio el 1230. En el qües-
tionari de Zamora de l’any 1790 fet a Torrelles es llegeix 
la Riera de Foix. En el municipi de Sant Martí Sarroca hi 
ha la Baronia de Riudefoix, que es remunta al segle XII 
i que avui consta d’una casa fortificada, església i molí 
fluvial. Dels plànols consultats fins ara, l’únic amb el nom 
d’origen correcte, ‘Riu de Foix’, és el que heu portat a 
les vostres mans. També es llegeix “riu de Foix” en el 
text de l’Atles de Catalunya de l’Enciclopèdia Catalana, 
editat el 2006.

Existeix un treball gràfic i etimològic sobre el seu signi-
ficat. Es pot resumir així: la paraula primitiva degué ser 
un participi del llatí vulgar, ‘fodexu’, que tenia el significat 
d’enfonsat, excavat en el terreny. Fodexu passà a Fo-
dexo i posteriorment a Fodex. La pèrdua de la –d, donà 
Foex. L’assimilació de la e per la o formà Fox. Finalment, 
la palatalització del grup –ks donà el so –ix. Per altra 
banda hem llegit: “El mot Foix ve del llatí ‘foces’, que 
vol dir ‘congostos, engorjat’, ja que el riu està enfonsat, 
excavat en el terreny del peu del castell”. Recordem que 
alguns llocs de la nostra geografia es diuen ‘la Fou’ (Ca-
brera d’Anoia, Sant Martí de Tous, Alp, Bor de Bellver, 

Capçanes, Vilamajor, Arles, Fenollet), mot que en caste-
llà passa a dir-se ‘la Hoz’.

Aquest tram de pista que fèiem és part del Gran Recor-
regut GR-92. A la dreta, els conreus de vinya són en 
terreny molt pedregós. La pista feia un revolt de 90º a 
la dreta, deixant a mà esquerra el camí planer i alguns 
senyals de senders, camí vers la Resclosa del molí de 
la Coloma. Aquest indret porta el nom d’un desapare-
gut bosc de l’Oca. Continuàvem entremig de la vinya 
esmentada i plantació d’oliveres. La vista se’ns obria en 
una panoràmica excel·lent de Castellet, on destacava el 
conjunt de castell i església. A l’esquerra hem vist una 
edificació ruïnosa; en aquest punt es deixava la pista per 
girar pel costat de l’edifici ruïnós i agafar un altre tram de 
pista, primer també cimentada però tot seguit de terra, 
que transcorria entre fileres d’oliveres de diferents tipus a 
banda i banda. Arribats en un angle del terreny es girava 
vers la dreta. El camí, de terra, tombava pel costat d’una 
tanca de filferro esquerrana i just en el punt on s’acabava 
la tanca es podia veure a la dreta una bonica barraca de 
pedra seca. En una clariana de la banda esquerra hi ha 
unes instal·lacions properes al corral d’en Rafeques. El 
camí es feia més pedregós i de pinassa i era ascendent. 
S’ha deixat una entrada ampla en el costat esquerre i uns 
terrenys a la dreta. Al costat d’un pi de dues soques sor-
tíem del camí per encetar un corriol boscós a l’esquerra, 
bastant embrossat a l’inici, on hi teníem el control de Pas 
1. Passat aquest se salvava un petit marge. A mà es-
querra hi ha una tanca de filferro de la finca, però ens en 
separàvem de seguida i decantàvem cap a la dreta per 
entrar en el bosc del corral d’en Rafeques. El viarany, de 
pinassa, s’aclaria i es tornava a situar prop de la tanca. 
Seguíem pel mig del bosc dibuixant algunes giragonses, 
tot apropant-nos i allunyant-nos de la filferrada. Es troba-
ven un parell de pins abatuts al costat d’uns rocs; hi pas-
sàvem pel costat i el senderó boscà anava a fer cap en 
un camí al costat d’una vinya, camí que seguíem vers el 
cantó esquerre. Per camí herbós decantàvem una mica 
cap a la dreta on teníem una vinya. Amb la tanca filferra-
da a l’esquerra i una mica elevada, el recorregut triscava 
una estoneta per terreny inculte. Davant nostre es veia 
un roc aïllat i un pi de notables dimensions. Aquest lloc el 
vam escollir per situar-hi el control A. 

Can Xeixa (Xeira)



Relat de la marxa

Del control A al control B
de l’Hospital la Marsera
En algun lloc d’aquest paratge hi ha una masia enruna-
da que en alguns mapes li donen el nom de ‘castell del 
Mirall’, quan en realitat són les restes del mas Vilardell, 
que havia estat propietat de la família Almirall. Del control 
A es seguia durant alguns metres pel costat de la tanca 
que encara era a mà esquerra i el camí herbós feia cap 
en una pista cimentada, que s’ha agafat vers l’esquerra, 
lleugerament ascendent. Es tracta del camí de Morts i 
Vius (camí misser), que travessa la partida de la Marsera, 
trajecte que uneix Castellet i el corral d’en Rafeques amb 
La Llacuneta. Extensa panoràmica de conreus de vinya 
a la dreta. S’ha arribat en una cruïlla: a mà esquerra es 
va vers el corral d’en Rafeques, mentre que a la dreta es 
dirigeix a Sant Esteve. Aquest camí travesser és un dels 
probables itineraris de la Via Augusta, camí que retroba-
rem més amunt. Creuada la ‘Via Augusta’ seguíem en la 
mateixa direcció del camí misser, mentre s’albirava, no 
massa llunyana, la vila de l’Arboç amb la seva ‘Giralda’. 
El terreny era bastant pedregós. Aquest camí de sagra-
ment és ben fressat pels carros i transcorre un bon tram 
pel costat d’un marge de pedra seca que es tenia a la 
dreta amb una filera d’oliveres. Un xic llunyanes podí-
em veure les grans naus del polígon industrial del Foix, 
que són emplaçades en el proper terme municipal de 
l’Arboç, dintre de la tenallada quadra de La Llacuneta, 
que fou en altre temps del terme de Castellet. El marge 
més endavant era terra, i en el punt on aquest s’acabava 
es deixava sobtadament el camí fressat de Vius i Morts 
i es girava a la dreta per terreny un xic imprecís, entre-
mig de vinyes. Gairebé immediatament es feia herbós i 
lleugerament ascendent; un cable barrava el camí però 
el salvàvem pel costat. El camí s’eixamplava i decantava 
cap a la dreta pel mig de vinyes, s’estrenyia i enfilava 
amunt. Davant nostre hi havia una edificació, giràvem tot 
deixant-la a l’esquerra i també una figuera. A continuació 
s’ascendia pausadament entre un talús i marge i vinya a 
l’esquerra. Al capdamunt de la pujada un altre cable bar-
rava el pas i s’esquivava també com l’anterior. En aquest 
enlairat punt hi teníem el control B.

Del control B al control C
de Sant Esteve
A partir d’aquí el camí feia un revolt a la dreta i de segui-
da descendia, primer suaument i després més pronun-
ciadament per terreny pedregós. Passats uns revolts i ja 
per terreny més planer entre vinyes, s’arribava al camí 
agrícola cimentat de la ‘Via Augusta’, que hem seguit 
a mà esquerra, vers el nord, pel costat d’uns xiprers; a 
la dreta, més llunyà i a l’altre costat del riu de Foix, es 
veia el nucli poblat de cases blanques de la Resclosa. 
El camí travessava un rasot alhora que deixava a l’es-
querra un ample camí que s’adreça a La Llacuneta. Més 
endavant, una senyalització indica que el nostre camí 
procedeix de cal Rafeques i en un altre cartell es llegeix 
Castellet, Camí rural, etc. En aquest indret de la Mar-
sera, des de l’any 1968 hi ha els pous ‘Ntra. Sra. de la 
Luz’ d’abastament de l’Aigua Vella de Vilanova i la Gel-
trú, perforacions que aleshores van subministrar aigua a 
l’antiga mina Tulita del segle XIX.

Per la dreta se’ns afegia un camí senyalitzat; aviat el nos-
tre feia un revolt cap a la dreta, era força ample, seguia 
cimentat i és feia una mica pujador. De tant en tant es ve-
ien senyals del PR-148, grocs i blancs. A l’esquerra dei-
xàvem un camí pedregós i ample i una entrada de bosc 
i continuàvem per la nostra ‘Via Augusta’, ara descen-
dent. A la dreta hi teníem un dipòsit elevat sobre una tor-
re metàl·lica tipus ‘Far West’... Érem a la vella masia des-
habitada i sense teulat de cal Xeira (en alguns plànols: 
Xeixa). Davant hi ha un pou. Immediatament passada la 
masia i el pou, per tal de distreure una mica el personal, 
es deixava la pista i enfilàvem a mà esquerra un terreny 
erm encarats a un petit bosc de pins. En aquest lloc hi 
teníem el control de Pas 2. Després tornàvem a l’ampla 
pista. Aviat s’arribava davant de cal Conillera, masia des-
habitada i amb restes d’un rellotge de sol i una bonica 
raconada de figueres de moro. En el segle XIX, aques-
ta casa era coneguda per mas Conillera i era propietat 
de can Rossell de Torrelletes (1856), masia que després 
hem tingut ocasió de contemplar en el control H. La cur-
sa passava a ran de la façana principal de cal Conillera, 
deixant-la a l’esquerra; seguíem per un camí ample pel 
mig de vinyes i, sortint del camí per l’esquerra. s’enllaça-
va amb un altre, ample i una mica baixador. Poc més en-
davant es tornava a la pista cimentada i es passava pel 
costat del pont Romà, que travessa la riera d’Estalella, 
curs d’aigua que procedeix del mas Estalella de Castellví 
de la Marca, prop de la Múnia, riera que en temps passat 
potser era denominada “riu de Sant Esteve” (any 991). 
Ho diem perquè a l’any 1856 encara li donaven aquest 
nom: “torrente de St. Esteban” quan el situaven al nord 
de cal Conillera. Al marge dret hi ha senyals de P-148. 
L’arcada del pont, suposadament d’origen romà, resta-
va a mà dreta. Creuada la riera, a mà esquerra ens que-
dava el camí principal que havíem deixat a cal Conillera i 
un altre camí a la dreta vorejant un camp. S’arribava així 
a la placeta que presideix la bonica i important església 
de Sant Esteve i, al seu costat, la masia de can Llopart. 
Instal·lats en aquest bonic indret per esmorzar, us parla-

Dipòsit del Far West



rem del pont, del caseriu de can Llopart (cinc cases) i de 
Sant Esteve de Castellet, conjunt romànic també cone-
gut per Sant Esteve de Les Masuques.

Comencem pel pont. Es documenta l’any 1856 com el 
“pont de pedra”, situat damunt la riera o torrent d’Es-
talella, que és un afluent del riu de Foix. Aquest pont 
donava pas a l’antic camí que de Torrelletes es dirigeix 
a La Llacuneta per cal Conillera (camí pràcticament de-
saparegut), però bàsicament amb el camí que baixa de 
Les Masuques a la Gornal passant per Sant Esteve i el 
corral d’en Rafeques, és a dir, la que volen que sigui 
la ‘Via Augusta’. Per aquesta raó, els historiadors no es 
posen d’acord sobre l’origen del pont. N’hi ha que diuen 
que és d’època romana i d’altres situen la seva cons-
trucció a l’Edat Mitjana. Els primers al·leguen la troballa 
d’un mil·liari romà a can Llopart (1927) –dipositat en el 
Museu d’Arqueologia de Catalunya a Barcelona– i del 
molí romà (a can Llopart mateix, documentat el 1178), 
a més de diverses troballes de ceràmica iberoromana. 
Molt significatiu és que de can Llopart i Sant Esteve en 
el segle XII en diguessin “”Villa S. Stefani”, és a dir, una 
possible vil·la romana, car està edificada a sobre mateix 
d’un jaciment romà. Actualment, separada de la capella 
romànica, can Llopart és una gran masia tancada dins 
un baluard que porta la data de l’any 1778. A la seva fa-

çana s’hi veu un rellotge de sol. El seu nom prové d’una 
família Llopart documentada en el segle XVIII. Aquest 
encreuament de camins, en el fogatge de l’any 1358 era 
la ‘quadra’ de Sant Esteve i propietat de Berenguer de 
Masdovelles, baró i militar de llinatge penedesenc. Però 
això ve de més enllà, de quan l’any 977 el comte Bor-
rell va vendre al noble Unifred Amat el seu ‘castell de 
Sant Esteve’, ço que vol dir que l’actual fortificació de 
Castellet aleshores era coneguda pel nom d’aquesta pri-
mitiva església, suposadament preromànica i que, com 
sabem, ja donava nom al riu de Sant Esteve (991). L’any 
1009, l’església era denominada ‘s. Estefani de Chaste-
lleto’ i en el segle XV es confirma la propietat del donzell 
amb la següent frase: “Ecclesia Sti. Stephani de Caste-
lleto, àlias de Masdovelles”, citant-se que fou parroquial 
en altre temps, car llavors ja era parroquial Sant Pere 
del castell. Deixem per a publicacions especialitzades 
els detalls arquitectònics romànics del temple. Sols us 
direm que consta d’una nau, coberta amb volta de canó, 
cimbori de planta vuitavada, campanar d’espadanya i 
tres absis, el central més gran i amb una finestra d’arc 
de mig punt a la part central i que s’hi va trobar una ara 
d’altar amb la inscripció de l’abat Donadéu (904-917). 
En poques paraules, una aïllada meravella, avui propie-
tat del bisbat de Barcelona.

Del control de Sant Esteve 
al control D
Situats a la façana principal de Sant Esteve, hem seguit 
per la mateixa pista per on hem arribat, és a dir, per la 
‘Via Augusta’. Passat un creuament de línies d’alta ten-
sió, a l’esquerra hem vist la masia de cal Xerric, cons-
trucció moderna que fou coneguda per can Galtés, can 
Rubió i avui propietat dels Prats. Hem seguit recte per 
la pista. S’ha arribat a les cases de cal Renegoll; a la 
dreta hi ha un gran panell de la Xarxa de Senders de l’Alt 
Penedès i a l’esquerra més senyalitzacions. Creuada la 
carretera de Castellet a Sant Marçal BV-2117, hem deixat 
la carretera o ‘Via Augusta’, car s’ha entrat a Les Masu-
ques pel carrer de Sant Esteve, hem girat a la dreta pel 
carrer Nou i al final d’aquest es tombava novament a la 
dreta, resseguint els darreres de les cases, on hi teníem 
el control de Pas 3. Passades aquestes hem seguit un 
camí herbós, tot recte, entre una vinya a un nivell inferior 
a l’esquerra i un terreny erm a la dreta.

Cal informar que el camí que s’ha fet des de les envistes 
del corral d’en Rafeques fins a Les Masuques, passant 
per Sant Esteve, procedeix de La Gornal i és conegut 
per Camí Moliner o Fariner, a la vegada que, com hem 
manifestat abans, és una de les alternatives meridionals 
de la Via Augusta, probablement la remodelació d’Au-
gust. Això ho diuen els estudiosos d’aquesta calçada 
romana pel Penedès.

Hem fet poca estada a Les Masuques, poblet situat a 
uns 6 km al N de Castellet, vora el límit amb el terme de 
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Relat de la marxa

Santa Margarida i els Monjos. És una població plane-
ra, de formació recent, amb cases dels segles XX i XIX 
(42 edificis l’any 1980). Existí un arabista que deia que 
el nom de Les Masuques deriva de Manzil’uqaib, que 
significa ‘casa o hostal de la pujada’. Observant el lloc 
planer on s’assenta el poblat, no creiem que la teoria 
sigui massa raonable. Més aviat hem de fer cas d’altre 
etimologista opinant que una ‘masuca’ és un mas petit 
i en conseqüència Les Masuques esdevindrien un aple-
gament de masietes. També existí un historiador que 
creia en un veïnatge abans conegut per Masdovelles, 
però per ara no s’ha pogut demostrar aquesta denomi-
nació. En tot cas ja hem dit més amunt que Masdovelles 
era el senyor de la quadra de Sant Esteve.

De Les Masuques hem tornat a la carretera de Castellet, 
que s’ha seguit per l’esquerra vers el sud. Un pont salva 
el riu de Foix i un rètol indica la direcció del mas Pigot, 
mas que ofereix Allotjament Rural. Un altre plafó ens feia 
saber que tornàvem a entrar al Parc del Foix. S’ha girat 
a mà esquerra a frec d’un colze del guarda–rails. S’inici-
ava el camí ample i planer de cal Vicenç i el mas Pigot. 
A la dreta un extens conreu de vinya nova, ço és, de 
maiol; a l’esquerra la rasa de mas Pigot, mig amagada 
i flanquejada per un canyissar. S’arribava així a la pis-
ta de terra que puja de cal Martí a cal Vicenç. Davant, 
un rètol anunciava el mas Pigot. S’ha girat a l’esquerra. 
Travessada la rasa del mas Pigot, més amunt, en una 
bifurcació de pistes ambdues cimentades, hem agafat la 
del mas Pigot. Sortint d’una corba i poc després d’una 
lleugera pujada, érem davant l’entrada o antara d’una 
vinya. En aquest indret hi teníem el control D.

Del control D al control E
Es seguia endavant en paral·lel a la rasa del mas Pigot. 
El camí, primer terrós i després cimentat però amb sòl 
bastant deteriorat, era una mica pujador, feia un revolt 
ben marcat a la dreta, creuava la rasa i seguia per pista 
ara planera pel mig del bosc; poc després tornava a ser 
ascendent i cimentada; el nostre camí transcorria per 

sota una línia d’alta tensió i més endavant ens en sepa-
ràvem una mica. El recorregut era molt boscós. La pista 
feia un revolt molt pronunciat cap a la dreta i en aquell 
punt hi trobàvem el control E. 

Per qüestions que no vénen al cas, no s’ha pogut visitar 
el mas Pigot, on s’han fet troballes iberoromanes i dis-
posen d’un columbari romà o colomar medieval, segons 
l’opinió d’uns i d’altres arqueòlegs.

Del control E al control F
Del control s’ha deixat la pista cimentada i pujadora per 
agafar, a l’esquerra, un camí ample i descendent pel mig 
del bosc. Passada una petita esplanada o clariana es 
continuava per terreny sensiblement més pujador, que 
girava vers la dreta, deixant un camí a l’esquerra en la 
mateixa direcció que portàvem. El camí, de pinassa i pe-
dra, era força ample entre bosc de pins. Deixant a la dre-
ta un altre camí boscà, se seguia per una pista planera 
encarats al mas de la quadra de Bellestar, ja en el terme 
municipal de Santa Margarida i els Monjos. 

La masia és un antiquíssim assentament de població, 
tancat dintre un baluard de l’any 1856. El mas Bellestar 
és un edifici gòtic fortificat que pertanyia a un senyoriu 
que en el segle XIV obtingué el permís per bastir una 
capella dedicada a Sant Pere, avui enrunada, la creu de 
la qual resta damunt la portalada del baluard. El casal 
disposa de finestral de pedra i un escut majestuós. Que 
el lloc fou habitat fa milers d’anys ho demostren les tro-
balles arqueològiques d’un poblat iberoromà, on s’exca-
varen sitges que donaren tota classe de materials lítics. 
Bellestar es documenta des de l’any 1164.

Davant la masia hem girat per passar a ran d’un lateral, 
restant el casal a la dreta. L’ample camí feia baixada i tor-
nava a passar pel costat de vinyes. En un dia prou clar es 
pot gaudir des d’aquest indret d’una àmplia panoràmica 
dels entorns, amb perfils de muntanyes molt conegudes 
de l’Alt i Baix Penedès. La pista, cimentada, se n’anava 
a la dreta, i nosaltres seguíem camí avall sense perdre la 
direcció que portàvem. El sòl, rocallós, bastant malmès i 
baixador, ens menava a un camí ample que seguírem en 
sentit descendent. En una cruïlla de camins senyalitzats 
hem agafat la branca esquerra, tot havent creuat un petit 
rasot de la dreta, i seguíem ara per camí ample, planer i 
de terra. Ens trobàvem a les envistes de cal Brugal. Un 
cop davant del mas, hem passat pel costat deixant-lo a 
la dreta. 

Aquesta masia també pertany al terme de Santa Mar-
garida i els Monjos. Anys enrere pertanyia a la mateixa 
família de cal Vicenç, aquesta situada al límit amb el mu-
nicipi de Castellet, masia que després del control F ens 
quedarà fora del nostre itinerari. Cal Brugal es documen-
ta des de l’any 1404, llavors conegut per mas Brugal, 
cognom dels seus estadants.

De cal Brugal es baixava per camí de terra i entretant 
es feia visible la citada masia de cal Vicenç i més enllà 
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el nucli de Les Masuques. En aquest indret hi ha la font 
de la Mata, rica en ceràmica ibèrica superficial. En un 
angle d’una vinya de l’esquerra es feia cap a la pista 
cimentada que venia de Bellestar; l’agafàvem en sentit 
descendent i planejant. Al capdavall del camí hi havia 
un rètol que indicava Perill de Riuades. Més a la dreta 
es podia veure un pas a gual del riu de Foix, però hem 
rebutjat aquesta opció i s’ha girat a l’esquerra per conti-
nuar per un camí ample; a la dreta hi vèiem una renglera 
de plàtans i a l’esquerra un terreny remogut i preparat 
suposadament per a plantació de vinya o fruiters. El 
camí continuava planer i voltat de vinyes. En un punt 
es deixava un camí d’enfront que es dirigia al mateix riu 
de Foix, per girar fort a l’esquerra en camí cimentat. A 
la dreta hi havia un desguàs. Enlairada, a mà dreta, da-
munt, es tornava a guaitar cal Vicenç. En finalitzar el tram 
cimentat el camí seguia terrós, per girar a la dreta, de 
cara al sud; en aquesta banda un vinya de maiol, mentre 
que a mà esquerra hi havia un marge i bosc. En un punt 
determinat, enfront d’una branca que puja a cal Vicenç, 
hi teníem el control F. 

Del control F al control G 
de la Resclosa
Circulàvem pel camí de cal Vicenç a cal Martí. A mà dre-
ta, en un nivell inferior, hi havia una gran extensió de vi-
nya que arribava a tocar el riu. S’ha entroncat amb un 
camí i hem girat a la dreta, pel costat d’un canyissar i 
el rasot de mas Pigot; el camí era ample i planer i en 
el moment en què feia un revolt cap a la dreta, amb un 
tram cimentat, l’hem deixat i hem seguit amunt, a mà 
esquerra. Se’n rebutjava un altre a la part esquerra i se-
guíem recte per un de planer i herbós al mateix temps 
que es passava per sota una línia d’alta tensió. Cami-
nàvem entre un petit conreu. A mà esquerra era bosc 
de pins i a la dreta esbarzers. En el cantó esquerre es 
veien les instal·lacions d’un antic pou i comptadors en 
desús. Hem seguit endavant, paral·lels a pals i línia tre-
nada. Alguns metres abans que aquesta línia decantés 
cap a la dreta, hem deixat un camí a la dreta que ana-

va a la carretera de Castellet. Nosaltres ens separàvem 
també del traçat de la línia per declinar vers l’esquerra. 
A la dreta teníem vinya i a l’esquerra plantació d’arbres. 
El nostre itinerari girava de seguida i de sobte cap a la 
dreta i ascendia pel costat de fruiters. Es recuperava així 
el traçat de la línia que havíem deixat mentre el camí ens 
conduïa a cal Martí. 

Aquesta gran masia consta de diversos edificis i corrals. 
En la façana principal s’observa un rellotge de sol. Del 
caseriu en surt un camí que porta a cal Romagosa de 
Torrelletes, altra gran masia que no tenim ocasió de veu-
re de prop. 

Hem passat pel costat de cal Martí tot deixant la casa 
a la dreta per adreçar-nos a la carretera de Castellet, 
que hem creuat per dirigir-nos a la Resclosa. Hi porta 
un camí agrícola que passa per una gran extensió de 
fruiters i conreus de vinya. Per un cert temps s’ha ca-
minat en paral·lel a una línia de telèfon i després ens 
n’hem separat quan la pista girava i deixava la línia. Al 
costat d’una torre de línia de mitjana tensió s’ha deixat 
la pista per seguir, per l’esquerra, guiats pel traçat de la 
línia elèctrica sobre un terreny planer, herbós i bastant 
imprecís. Més endavant hem deixat a la dreta la torre on 
ara queda soterrada la línia elèctrica aèria que havíem 
seguit. Hem vist una edificació a la dreta; tot seguit hem 
entrat en un nou nucli habitat, batejat amb el nom de 
la Resclosa, que consta d’una munió de xalets i hem 
passat pel Control de Pas 4; hem enfilat un primer carrer 
i abans d’arribar al seu final s’ha girat a l’esquerra per 
continuar, en descens, entremig dels xalets. Acabat el 
carrer cimentat s’ha fet cap en un indret herbós i una 
mica desendreçat; al davant hi ha un tancat amb unes 
instal·lacions de pou. Girant a la dreta es passava pel 
costat d’una caseta per a transformadors. En aquest lloc 
hi teníem el control G.

Del control G de la
Resclosa al control H
de Cal Rossell
S’ha girat a l’esquerra per un camí de terra i tot seguit 
érem novament en una pista cimentada que creua el 
fondo del Montoliu i s’adreça a Castellet per la Casota 
i la Roqueta, paral·lels al traçat d’una línia elèctrica. Des 
d’aquest indret de la Plana es podia albirar novament 
Castellet. En alguns pals s’observaven senyals de GR-
92. La pista l’hem deixada en el punt on la línia decanta 
cap a la dreta juntament amb un camí. Nosaltres hem 
agafat una branca de camí de terra a l’esquerra, voltat 
de vinyes. En un entreforc de camins s’han deixat les 
branques de la dreta i s’ha seguit recte amunt per una 
branca rocallosa. En alguns trams de rocallís es poden 
observar encara les roderes dels carros que devien cir-
cular per aquests rodals en temps passats, car el camí 
era conegut per la Carrerada del riu. Vista panoràmica 
sobre la vila de l’Arboç i muntanyes dels entorns. El camí 
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Relat de la marxa

seguia pujant suaument pel costat d’una rasa oberta per 
a recollida d’aigües i protecció dels conreus. Més en-
davant es deixava un camí vers la dreta, i nosaltres, pel 
costat d’un gran margalló/bargalló que hi havia a mà 
esquerra, hem agafat aquesta direcció. El camí fineix 
abans d’entrar en una vinya propera i aquí s’ha girat a 
la dreta, remuntat un camí ample boscà en terreny de 
pinassa. En un nivell inferior s’entreveu la carretera de 
Castellet. Hem passat pel costat d’una plantació de cac-
tus a la dreta i d’un gran mur de pedra seca a l’esquerra. 
Salvat un cadenat, es continuava trepitjant sòl de pinas-
sa pel costat del mur fins a desembocar davant de cal 
Rossell, on hi teníem el control H.

Aquesta masia és d’estil basilical atalussada, encarada a 
migdia, amb rellotge de sol i tancada per un baluard que 
porta la data de l’any 1611. Una de les dependències 
és de l’any 1638. L’antiguitat de la casa ve avalada pel 
fogatge de 1497, de quan hi vivia Marc Rossell i família, 
que també fou censada l’any 1553. Un segle després, 
el 1662, es tenen dades d’Isidre Rossell, ‘pagès de Tor-
relles terme de Castellet’. I el 1785, de Josep Rossell de 
Torrelletes, el qual obtingué la compra i absolució dels 
censos i del domini directe de totes les seves propietats 
per part del senyor de Castellet. En el Nomenclàtor de 
1860 la masia ja portava l’actual denominació: ‘Rossell’. 
Aquesta nissaga encara és propietària de la casa.

De Cal Rossell al control I
S’ha sortit de la finca per una rampa de cara a la car-
retera, que hem travessat per situar-nos a l’altra banda 
i entrar a Torrelletes, i s’ha vorejat l’àrea recreativa de 
la plaça dels Oms, que teníem a l’esquerra. Situats en 
aquest agregat de Castellet i la Gornal, anem a parlar-ne 
un xic. Ho farem copiant una vegada més el text del relat 
complementari de fa vint anys i si hi ha alguna novetat 
la incorporarem:

“Aquest poblet és situat a la part central del terme, al NO 
de Castellet, amb el qual l’uneix la carretera veïnal BV-
2117 que porta a Les Masuques i a Sant Marçal... Antiga-
ment aquest caseriu era conegut per Torrelles de Caste-
llet, però va acabar per dir-se Torrelletes per diferenciar-lo 
de Torrelles de Foix. De fet Torrelles ja vol dir ‘torres peti-
tes’ (‘turricelles’ en baix llatí), però si en català volem fer 
el seu diminutiu, en diem Torrelletes. Aquest cas també 
s’esdevé a Torrelletes de Llobregat, on dintre del seu mu-
nicipi hi ha el lloc de Torrelletes, és a dir, ‘Torrelles petita’.

“Torrelletes és un llogaret situat en un serrat, a 183 m 
altitud, des del qual es contempla un paisatge de mun-
tanyes, penyes i barrancs d’aspecte aspre, acrescut 
pel freqüents incendis que ha sofert, però que no deixa 
d’oferir a l’excursionista un atraient interès. Abans dispo-
sava d’una petita església dedicada a Santa Magdalena, 
que fou enderrocada durant la guerra civil. A ca l’Altet 
conserven una pica baptismal d’immersió, senzilla, tal 
vegada procedent de la desapareguda capella. Actual-
ment es disposa de minses dades de Torrelletes. L’any 
1303 es té notícia d’un ‘Romeus de Turribus’ tonsurat a 

Sant Pere de Castellet, però potser no era de Torrelletes. 
En el cens de 1497, hi veiem un Malivern a Castellet, 
cognom que es repeteix en el fogatge de 1553: ‘En Mal 
Ivern’, al costat de ‘En Ferrer de Torrelles’ i ‘N’Altet de 
Torrelles’, aquest darrer llinatge encara present en una 
casa notable del poble. Dels Malivern de ‘Torrelles de 
Castellet’ es troben referències a l’Arxiu Municipal de 
Vilanova en documents dels segles XVI i XVII. El 1587 
també s’hi troba ‘Tomàs Altet de Torrelles, parròquia de 
Castellet’. Es desconeix quan va començar a dir-se ofi-
cialment Torrelletes, tot i que segurament la veu popular 
devia fer-ho ja feia molts anys”. Podem afegir que l’any 
1677 ja hi ha constància d’un ‘Joan Altet, pagès de Tor-
relletes’, descendent del Tomàs de 1587 i pare de ‘Jo-
sep Altet, pagès de Torrelles’, ço demostra que en aquell 
temps ja s’escrivien les dues modalitats.

Hem vist els primers carrers del nucli de població. A l’es-
querra hi teníem el carrer dels Hospitalers, un petit hort, 
el carrer de Llevant i també una rotonda, on hi havia el 
control de motxilla en el banc de la placeta. S’agafava a 
la dreta el carrer de Santa Magdalena en paral·lel a una 
línia trenada. Finalitzat el carrer ens hem allunyat de les 
cases i, sense perdre la direcció, hem seguit un camí 
de terra i herbós, vers el bosc proper. El camí és ample, 
i quan ha iniciat un revolt molt marcat cap a l’esquerra, 
s’ha deixat per agafar un sender a la dreta, rocallós i 
ascendent. En el seu inici un cartell indicava a Castellet. 
Aquest sender, antic camí de carro, és molt fressat, entre 
vegetació molt espessa i variada. Seguíem una bona es-
tona aquest camí fressat, rocallós i boscà, sense tenir en 
compte algunes derivacions laterals no tan marcades; 
després en descens suau, el camí es tornava més ample 
i rocallós i a estones més estret però sempre ben fressat. 
Hi havia un pal indicador a la dreta i nosaltres giràvem 
també en aquesta direcció seguint un tram de rocallís 
per un tram molt ombrívol. Més endavant, un altre pal 
indicava a Castellet i també més enllà una altra senya-
lització de PR. Hem deixat el camí ample i hem girat en 
un revolt vers el cantó esquerre en direcció a Castellet. 
El camí era força ample, ombrívol i boscà. Seguíem bai-
xant per pista ampla. Després d’una continuada baixada 
i a tocar d’un marge de pedra esquerrà, giràvem a la 
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dreta pel costat d’un pal senyalitzat a Castellet a la dreta 
i d’un PR a l’esquerra. El camí baixava bruscament per 
uns graons rocosos i després remuntava fins a trobar 
novament un senderó, camí que resultava herbós. A 
l’esquerra un petit conreu de vinya vella i uns marges 
terrosos a la dreta que alternava a trams amb marge de 
pedra. El camí es feia ample. A mà esquerra vèiem bosc 
molt apinyat i alguns cingles. Trobàvem novament més 
indicacions de camí i es girava a la dreta, passant a ran 
d’un cisterna. Continuàvem entre conreus per camí am-
ple, que ascendia suaument i ens portava en un petit 
replà de la dreta. Aquí hi teníem el control I.

Del control I a l’arribada
Seguíem remuntant decantant cap a l’esquerra per camí 
de pinassa i de força amplada pel mig del bosc. Anàvem 
a desembocar al voral de la carretera de Castellet a Tor-
relletes, que l’hem recorregut cap a l’esquerra per pocs 
metres. De seguida s’ha girat a l’esquerra enfront d’uns 
rètols indicadors al Pantà, església, cementiri i zona 
d’aparcament, tot deixant a la dreta dita carretera. El 
nostre caminar era per pista cimentada i al costat d’oli-
veres per l’esquerra; ens venia un tram de bosc i marge 
de pedra seca. Al costat d’una torre de línia d’alta tensió, 
sortíem de la pista cimentada i agafàvem un camí es-
querrà, ample i planer, on hi havia la zona d’aparcament 
dels vehicles dels marxadors. Deixant a l’esquerra una 
pista barrada per uns grans rocs, a pocs metres decan-
tàvem cap a la dreta per entrar en un indret molt boscós, 
camí de pinassa i recte. A la dreta ja es veien les parets 
del cementiri de Castellet. En una bifurcació de camins 
hem escollit la branca dreta, un pèl més ascendent. Ar-
ribats en un camí transversal també hem anat a la dreta. 
Alguns senyals durant el recorregut ens indicaven que 
fèiem un tram del sender GR-92. A la dreta hi havia un 
gran dipòsit d’aigua. Aviat i per l’esquerra començava a 
fer-se visible una espectacular panoràmica del pantà de 
Foix i l’església de Sant Pere de Castellet. En una espla-
nada als darreres de l’església, el recorregut continua-
va per un estret i embrossat corriol tocant a les parets 
del conjunt d’edificis, que ens quedaven a la dreta (en 

aquest tram hi havia un control d’automarcatge) i anà-
vem a sortir obertament amb vistes al Pantà i davant les 
parets del castell i torre de Castellet. Des d’aquesta es-
planada la vista de tot el conjunt arquitectònic i l’entorn 
paisatgístic era immillorable. El recorregut continuava 
per una rampa descendent enrajolada a tocar dels murs 
del castell i després, deixant una placeta a la dreta, la 
rampa es feia ascendent per arribar just davant la porta 
d’entrada al Castell. Davant l’entrada hi ha uns graons 
de pedra molt empinats que a nosaltres ens calia bai-
xar. En ser al capdavall seguíem a la dreta, arran d’una 
barana, tot contemplant les pintoresques perspectives 
que ens oferia l’entorn. Resseguint les parets per sota el 
castell i unes primeres cases, sortíem novament en un 
tram de rampa enrajolada que seguíem vers l’esquerra. 
Teníem cases a banda i banda. La rampa feia un revolt, 
continuava per un tram més estret i baixador deixant a la 
dreta el carrer del Castell i el Racó de Sant Pere, sempre 
per pis enrajolat fins arribar al costat del local de la Soci-
etat del poble, on s’havia iniciat la Marxa. 

Ja que hem començat i acabat a Castellet, ara toca re-
produir una vegada més uns bocins del que vam relatar 
poc abans de finalitzar la marxa de l’any 1995. Després, 
si cal afegir quelcom, per exemple, la recent nominació 
de Centre d’Unesco de les Reserves de la Biosfera Me-
diterrànies, ho farem al darrere.

“Castellet és un conjunt monumental centrat en el seu 
castell i església romànica de Sant Pere. El poble de 
Castellet, juntament amb La Gornal, formen un extens 
municipi en el qual s’hi troben Les Masuques, Sant Mar-
çal, Torrelletes, Clariana i les Casetes de Bellvei. El poble 
es troba encinglerat sobre la riba esquerra del riu (de) 
Foix, que forma un meandre que li dóna la volta just on 
conflueix la riera de Marmellar. Pujant pels carrers s’arri-
ba a la plaça de l’Ajuntament, presidida pel baluard del 
castell, situat a dalt d’un turó que domina el pas del riu 
i el seu pantà i des del qual s’albira des de la serra del 
Montmell fins a Montserrat. El castell és de grans dimen-
sions i de planta irregular, adaptat als desnivells del ter-
reny. De traça romànica, segurament fou aixecat als se-
gles XI-XII. En el recinte superior existeix la torre circular 
del segle XII, si bé restaurada. L’entrada devia ser prope-
ra a la torre quadrada exterior. Hi havia també entrades 
en un segon i tercer clos, aquesta darrera d’arc de mig 
punt del segle XIV, dominada per un matacà. Hi ha altres 
torres emmerletades, però destaca la de l’homenatge, 
que sobresurt de les altres edificacions. Aquest castell 
és erigit a sobre d’un poblat ibèric i romà, del qual s’han 
trobat fragments de ceràmica iberoromana i una destral 
de basalt polit. El seu nom, diminutiu de castell, ja surt 
documentat l’any 1009 i no precisament per tenir peti-
tes dimensions, ja que en aquell temps, quan es parlava 
d’un ‘castellet’ es tractava d’una reculada fortificació de 
l’Edat del Bronze o d’època ibèrica.

“L’església de Sant Pere de Castellet té pòrtic de volta 
de canó i conté dos sepulcres de marbre sostinguts per 
un joc de capitells. És una nau modificada (amb afegits 
laterals) i possiblement tenia creuer, ja que en resten els 
arcs. De fet aquest temple romànic podria ser la reedi-

Cal Rossell
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Relat de la marxa

ficació d’una primitiva església del segle X, ja que era 
parròquia a la primeria del segle XII. Així, l’any 1106, el 
comte Berenguer donà a l’església de Santa Maria de 
Solsona i als seus canonges la capella de ‘Sancti Pe-
tri de Casteleto’, amb la condició de posar-hi capellà. 
Aquesta dependència solsonenca encara persistia el 
1282 qüestionada pel bisbat de Barcelona i el 1314 fins 
i tot creava un benefici personal de delmes i primícies.

“Les primeres referències de Castellet són de l’any 976, 
però aleshores era conegut per ‘termine de s. Stefani’, 
nom de l’única parròquia que hi havia en el segle X... 
D’aquesta, quan l’any 977 el comte Borrell ven el castell 
de Castellet a Unifred Amat l’anomena ‘kastrum meum, 
que nuncupantur s. Stephani’ i ho feia amb la condició 
d’edificar-hi murs i refer les torres... El castlà, de sobre-
nom Amat, morí en lluita contra els sarraïns en la defen-
sa del castell de Selmella, possessió de la família dels 
Gurb, a la qual pertanyia l’Amat per ser fill d’Ansulf de 
Gurb, així com germà d’Hug de Cervelló. El seu fill Otger 
obtingué el castell de Castellet mentre que l’altre fill, Gui-
llem, fou infeudat en el veí castell de Castellví de la Mar-
ca. Ja hem dit que l’any 1009 s’esmenta per primera ve-
gada ‘s. Estefani de Chastelleto’ i el ‘termine de Chaste-
leto’. Poc després, quan foren fixats els límits del territori 
amb Calders i Santa Oliva, la terminologia és ‘castri s. 
Stephani, quod dicitur Castelletum’ (any 1017), incloent 
Bellvei, Calafell, L’Arboç (fins al 1174) i La Llacuneta (fins 
al 1255)... Al segle XII es produí el desmembrament de 
part del terme de Castellet en donar-se la vila de L’Arboç 
al fill del comte de Barcelona (1174). Més endavant, per 
testament de Bertran de Castellet, clergue de Vilafran-
ca, La Llacuneta passà a Santes Creus (1255). El dar-
rer personatge del llinatge fou Blai de Castellet, ja que 
l’any 1405 el rei Martí ho vengué tot a Pere de Torrelles. 
D’aquesta família, el castell passà als Desplà i d’aquests 
als Requesens (1460). Amb la revolta dels remences la 
fortalesa fou assetjada i presa en batalla per les forces 
del Conestable Pere (1464), però després, en tornar la 
pau, tornà de nou succeïda pels Aguilar en extingir-se la 
branca masculina (1566) i per idèntiques raons, els Icart 
i els Queralt (1566). Aquests darrers, comtes de Santa 
Coloma, conservaren els seus drets fins al segle passat. 
Finalment, adquirit el castell per la família Peray (1923), 
en van fer la restauració els anys vint del segle passat”.

Finalitzat part del relat de l’any 1995, seguim ara amb la 
incorporació de les darreres novetats. Al maig de 1999 
ACESA va adquirir el castell a l’Hospital de nens pobres 
de Barcelona i en va fer la restauració amb la intenció de 
donar una solució sostenible a la conservació del Patri-
moni (2001). Per això va comptar amb l’autorització del 
Departament de Cultura de la Generalitat. La restauració 
ha tingut un doble objectiu: salvar el castell i assegu-
rar-ne la conservació per a generacions futures, tot de-
senvolupant un nou pla d’usos del conjunt. Un vegada 
restaurat, ACESA va lliurar el castell a la Fundació Cas-
tellet del Foix, esdevenint un centre de difusió d’idees i 
de projectes amb l’objecte de promoure el desenvolupa-
ment socioeconòmic del territori a partir de grans infra-
estructures. L’edifici s’estructura en dos cossos: L’edifici 

del coneixement (instal·lacions per a sessions de treball) 
i l’edifici de la història (espai-museu, oficines i sala del 
Patronat). La Fundació també ens ha facilitat la darrera 
novetat del castell: recents excavacions arqueològiques 
han demostrat que el que inicialment es pensava que 
era una fortalesa medieval, en realitat ja era una fortifica-
ció present i vigilant el camí des del segle IV aC.

El 2013 s’anunciava que el castell de Castellet, seu de la 
Fundació Abertis, seria la seu del centre per a les Reser-
ves de la Biosfera dels Ecosistemes Mediterranis, que 
impulsa la UNESCO (Organització de les Nacions Uni-
des per a l’Educació, la Ciència i la Cultura). Amb motiu 
d’haver escollit nosaltres el poble de Castellet per a la 
celebració de la 57a Marxa, la Fundació Abertis ens ha 
facilitat una preciosa informació d’aquesta designació, 
amb data 2014, del castell de Castellet com a Centre 
UNESCO de les Reserves de la Biosfera de Mediterrà-
nies, únic de la seva categoria en el marc del Programa 
MaB (Man and the Biosphere), ja que és el primer cas de 
col·laboració publico-privada amb una empresa líder en 
el món en gestió d’autopistes. La designació afavorirà 
l’estudi exhaustiu de la regió mediterrània, atès que el 
Centre es troba en un indret únic, amb una biodiversitat 
rica i singular pròpia d’aquesta regió... Enclavat a l’espai 
natural del Parc del Foix, ofereix les millors condicions 
per dur-hi a terme sessions de treball i conferències.

Comiat
Hem arribat a la conclusió del relat complementari. Com 
cada any, en aquest darrer espai repetim gairebé el ma-
teix. Esperem que els participants hagin gaudit de l’itine-
rari. 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 aspectes històrics 
i geogràfics que mancaven en la descripció del circuit, 
per la qual cosa pretenem que aquest recull sigui pro-
fitós en una altra ocasió més relaxada que la present. 
Moltes gràcies per la vostra presència i, com sempre, us 
convidem a participar en l’edició de l’any vinent.

Vicenç Carbonell Virella

Església de Sant Pere de Castellet
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A. E . TALAIA

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

SORTIDA
Pas carretera 2
Pas 1
A 26,00 1 28,00 28 1.770 4,08 1,13
B 12,00 1 13,00 13 830 4,15 1,15
Pas 2
C 19,00 30 20,00 20 1.550 4,89 1,36
Pas carretera 2
Pas 3
Pas carretera
D 22,00 1 54,00 54 1.790 4,88 1,36
E 9,00 2 10,00 10 670 4,47 1,24
F 26,00 1 28,00 28 2.120 4,89 1,36
Pas carretera 3
Pas 4
G 24,00 1 28,00 28 1.910 4,78 1,33
Foto 3
H 18,00 6 22,00 22 1.270 4,23 1,18
Pas carretera
Motxilla
I 26,00 1 32,00 32 2.030 4,68 1,30
Pas 5 autocontrol 2
Mirador 3
ARRIBADA 18,00 24,00 24 1.370 4,57 1,27

TOTALS 200,00 59,00 259,00 259 15.310 4,59 1,28
hores = 3,00 4,00
minuts = 20,00 59,00 19,00

Castellet

La Resclosa

Camí sota Mas Pigot

Cruïlla de camins

Cal Rosell

Cami la Resclosa

Camí Pujador

Torrelletes
Plaça de l'olivera

Corriol Sant Pere

22 DE MARÇ DE
2015

57ª MARXA D'ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ

SITUACIÓ MITJANADISTANCIES
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HORARIS

Carrer Nou

Sant Esteve

Camí Mas Pigot

Sant Pere

El Moli Vell

Pont Riu Foix

Cal Vicenç
De Cal Martí

Vinya la Casota

Les Masuques

Bosc de Rafeques

Bosc Cal Xeixa

Castellet

Camp d'oliveres

xls



Full1

Pàgina 1

CONTROLS SITUACIÓ PERSONES
SORTIDA

BAR SORTIDA

SORTIDA

Tina Moya

A

B

C

D

E

F

G

H

Direcció: Tofol Soler- Adjunt Direcció: Josep Candela-
Seguretat: J.M.Castillon
Pilar Porras, Tofol Soler, Josep Candela, M. Guasch, R. Castells

Castellet Horaris i Signatures =Salvador Butí, Nati Salvado,Sole Pascual, Mercé Porta
Material i Documentació = Manel Vidal. Marcel.lina Simon
Accés Carretera BV-2115 = Francesc Altabas
Aparcament Cementiri = Membres dels ADF

Pas 1 Bosc de Rafeques

Camp d'oliveres Josep Mª Also, Dolors Lacasa,  Xavier Capdet

Vinya la Casota Xavier Salleras. Jesus Santacana. Jordi Bassas

Pas 2 Bosc Cal Xeira Jordi Martí

Sant Esteve Vicenç, Rosa, Pep, Paqui, T.Duran ,E.Perera, P.Melendez,
 Helena Carbonell, C.Piqué, Evelia Casado

Pas 3 Les Masuques Antoni Ordovas

Camí Mas Pigot Nuria Forgas, Carles Torras. Josep Mª Raset, Antonia Papiol

Camí sota Mas Pigot Josep Elias,  Marina Massó, Angels Pubill, Mercé Savalls

Cal Vicenç Josep Sanchez, Petri Perez, Salvador Pujadas

Pas 4 Camí la Resclosa Ramon Forgas

La Resclosa Ramon Martí, Antoni Blanco, Marta Martí

Cal Rossell Sole Pascual, Mercé Porta, Blai Poch

Motxil.la Pl. OliveraTorrelletes Rosa Farriol



Full1

Pàgina 2

I

AUTOMARCATGE

ARRIBADA

Cruilla de camins Jordi Forgas, Sonia Dallá, Nuria Dallá, J.Carles Garcia, Jofre

Pas 5 Corriol Sant Pere

Castellet Salvador Butí, Nati Salvado, Tofol Soler, Pilar Porras, 
Joan Raventós, Lurdes Campins

Equip obrir marxa Blanca Forgas, Josep Carbonell, Evelia Casado, Xavier Bernat, Montse Carbonell, 
Joan Raventós Toni Muela, Lurdes Campins,

Equip escombra Josep Candela, Jordi Sans, Ramon Castells
Equip infórmatic :    Ramon Casas, Francesc Altabas
Preparació itinerariTofol Soler, Josep Candela
Relat Complement. :Vicenç Carbonell
Repartir Controls:   Jani Ferrer, Tofol Soler
Material Divers :       Xavier Salleras
Megafonia, Horaris:               Josep Sanchez, Tofol Soler
Metge                         David Aivar CasanovaDavid Aivar Casanova
Descripció Blanca Forgas, Lurdes Campins



RESULTATS DEFINITIUS 57ª MARXA A.E.TALAIA 07.04.2015

ORDRE DORSAL NOM1 NOM2 NOM3 CLUB PUNTS

1 21 JORBA MASDEU IGNASI BURCET RODRIGUEZ GEMMA SOCI TALAIA 6

2 81 BELCHI IBAÑEZ SALVADOR RIBA TOMAS TERESA TALAIA 7

3 64 MITJANS FONT RAMON MARCER FONT JOSEP XULIUS 7

4 7 CORTADA DE LA PEÑA MARIA VIDAL COSP MARTA CARBO CABEZA SIRA NO ADS 8

5 37 BERAMENDI NUALART MARC CATASUS FRIGOLA ANTONI C.E.BLAUS 8

6 28 SOLER SERRANO DAVID BAQUEDANO FERNANDEZ MAITE SOLER BAQUEDANO MIREIA   7 NO ADS 8

7 27 MUNTADAS MIRANDA JOAN RODELLAS SITJAR NEUS CAMPDEVANOL 8

8 31 CLEMENT ANDREU MAGI BAQUEDANO FERNANDEZ PILAR NO ADS 8

9 40 NOES SIDOS XAVIER SALVADOR PENA LURDES SOCI TALAIA 8

10 108 GONZALEZ NOGUES CARLES GONZALEZ CATALA MAR    12 PEREZ CARBONELL ORIOL 12 NO ADS 8

11 2 IVERN JANSA PERE FONTANET FIGUEROLA GERTRUDIS NOM ADS 8

12 44 COLLDEFORNS SANTANDER ALBERT OCHOA JULIA LAURA NO ADS 8

13 82 LLOPIS SABATE ISABEL NOES SIDOS MAGDA TALAIA 9

14 103 CASAS VIDAL JOSEP Mª GOMEZ BORRAS CARLES TALAIA 9

15 12 SAGARRA MAS ANTONI MUNTS ALBA CARLES SOCI TALAIA 9

16 35 ARNO BELLIDO ALBERT ROBLES BOSCH FIDEL NO ADS 9

17 45 BUTI BARCELO ELISENDA MARTINEZ CORTES RAQUEL SOCI TALAIA 9

18 84 MASSANA CUADRAS XAVIER PEREZ ASENSIO ANNA NO ADS 10

19 23 MARTI FERRANDO JOAN BENADI CARBONELL JOAQUIM SOCI TALAIA 10

20 59 MASDEU RECARENS PILAR VENTOSA CARBONELL ORIOL TALAIA 10

21 75 MONROS AUDI TONI ROMERO MONTOYA JOSEP Mª C.M.HOSPITALET 10

22 85 BAIG TORRAS ASSUMPTA COROMINAS RAFART PERE TALAIA 10

23 34 ARCHILLA ALBET ROGER MARTINEZ VILA MARTA ARCHILLA MARTINEZ NIL    0,9 TALAIA 10

24 54 RODRIGUEZ GALLEGO MARIA BURCET SOLER JORDI SOCI TALAIA 10

25 17 RODRIGUEZ MESEGUER ALFONS MATINEZ LABRADOR FRANCISCO J. NO ADS 10

26 87 LOPEZ SOLER XAVIER GOMEZ BARRERA JOAN IGNACI NO ADS 11

27 95 ELIAS ALBA JOSEP ELIAS SINTES ONA      11 FONTDECABA ALBA MARTI    11 SOCI TALAIA 11

28 86 SOLER PASCUAL NURIA CORBALAN ALTADEMO JORDI U.M.ERAMPRUNYA 11

29 74 MARTI CARBONELL JORDI ANSON MASSICH CARLES TALAIA 11

30 80 GARCIA SANCHEZ ANNA-LLIBERTAT ORTIN GARCIA LAIA-WAYRA ORTIN GARCIA PAU    11 TALAIA 11

31 109 DAGA GOMEZ Mª ROSA OROS DAGA BIEL OROS DAGA POL        13 TALAIA 11

32 30 CARBONELL PUJOL MARGARIDA MASANA CAELLAS JOSEP ANTONI TALAIA 11



33 8 ORTIN MARTINEZ JOAN ORTIN GARCIA ONA     8 TALAIA 11

34 39 VIDAL FARRE JOSEP JIMENEZ LLAMAS DIEGO TOMAS SOLER JOSEP SOCI TALAIA 11

35 111 ESCUER MESTRES Mª JOSE ESCUER MESTRES Mª CARME ZENDRERA FERRES NURIA TALAIA 11

36 110 PRAT CAMPRECIOS ARNAU ARCO SERRAT SARA NO ADS 11

37 79 FERRER PEREZ FRANCESC MANKO OLGA A.E.MATXACUCA 12

38 52 ARBOS ARQUES ALBERT IGLESIAS RICART EVA MONTOLIU CARRILLO ANNA C.E.BLAUS 12

39 73 BERTRAN ESTELLEZ JOSEP FERRER CONTRERAS ALBERT TALAIA 12

40 1 MERCADE BESOLI ISMAEL FONTECHA NAVAS SANDRA NO ADS 12

41 49 BURCET RODRIGUEZ MARTI GARCIA RAVENTOS AINA SOCI TALAIA 12

42 43 CONTRERAS PARES ALFRED MATARO PASCUAL ROSER MATARO CONTRERAS GUILLEM  2 TALAIA 12

43 11 GALLOFRE RIUS NEUS CALLES GALLOFRE JORDI TALAIA 12

44 91 BARBERO STEINBLOCK CARLOS BARBERO PLANAS NICOLAS BOONSTRA PLANAS CLAUDIA  10 NO ADS 12

45 32 CABA LLEO XAVIER LOZAR BARBOSA CRISTINA TALAIA 12

46 55 PUJOL VALLES LLUIS SOCIAS MESEGUER CONXITA NO ADS 12

47 107 CATALA ROIG JUDIT GONZALEZ CATALA CLARA  10 GONZALEZ CATALA LAIA  10 NO ADS 12

48 3 GONZALEZ MONROS CRISTINA SOLER VAL MERITXELL C.M.HOSPITALET 13

49 10 MATA ROMERO ALEJANDRO SZUBSKA DARIA NO ADS 13

50 78 POCH MILA ISIDRE VALLS SOLA PERE TALAIA 13

51 15 LEON JORBA ALBA BELCHI IBAÑEZ NURIA NO ADS 13

52 5 SICHES CUADRA MARIONA GARCIA FASIUS MIQUEL TALAIA 14

53 6 GONZALEZ HIDALGO CARME MERCADE FUENTES JOSEPA TALAIA 14

54 83 ARCO SERRAT DAVID CABEZA SERRANO VANESA NO ADS 14

55 13 CASAS JORBA ALBERT CARRETERO BLANCO GLORIA NO ADS 14

56 38 MEDINA ALSINA JORDI BAU LLOSA RAMON NO ADS 14

57 101 BOONSTRA SIEMELING JEROEN BOOSNTRA PLANAS AMANDA BARBERO PLANAS ALEX    13 NO ADS 14

58 94 PLANAS FERNANDEZ Mª JOSE PLANAS FERNANDEZ LOURDES NO ADS 14

59 106 ROCA CAMPINS JOSEP LUZ CASANY MARGARITA ROCA LUZ SERGI      8 NO ADS 14

60 57 FUENTES ALIMBAU RAMON BASCUÑANA MUNNE MARIA RUIZ MIRACLE SILVIA NO ADS 15

61 58 CASAS JORBA SILVIA USIETO ARAGONES MONTSERRAT TALAIA 15

62 53 ALONSO GARCIA MARC BURCET RODRIGUEZ JOAN NO ADS 15

63 88 BARRERA VILAR JOSEP BARRERA ESCRIGAS JAUME  10 SOCI TALAIA 16

64 104 MONTANER PASCUAL MARC ARMENGOL DIAZ CLARA NO ADS 16

65 92 SANCHEZ HERNANDEZ PABLO SANZ RAMOS MARCOS SOCI TALAIA 16

66 42 MASSANA PIJOAN CASIMIR CUADRAS PAGES NEUS TALAIA 16



67 41 BUSQUETS MONTSERRAT MANEL SOLER ARDEVOL ANNA MARIA TALAIA 16

68 97 ALSO TORRENTS RAMON CASTELLVI MOLINE CISCO TALAIA 17

69 65 BARRERA ESCRIGAS BIEL    7 ESCRIGAS CASAS ANNA SOCI TALAIA 17

70 56 ALBESA MONTSERRAT DAVID ROMERO COLLADO SONIA NO ADS 17

71 47 PASTOR VIEL FRANCESC XAVIER DOMENECH LOPEZ ESTER ST.QVIRZE VALLE 17

72 26 GONZALEZ TRUJILLO FELIX AGUILO ESCRICH OLGA NO ADS 17

73 24 LIDNER GUIRAO MARC        13 GONZALEZ ANCHO CARMEN NO ADS 17

74 71 PANCHO RUIZ PAULA LLENAS CIRAUQUI IRENE NOGUE MARTINEZ ALBA NO ADS 18

75 16 MARRUGAT HARRIS ANTONI MEDINA GONZALEZ FRANCESC TALAIA 18

76 100 GARCIA BENADI ALBERT GARCIA BORDONABA EMMA     7 NO ADS 18

77 36 FERNANDEZ LLAMBRICH PERE POCH PARES AGUSTI ESTEBAN TARRASON JAUME TALAIA 18

78 20 CARBONELL GARCIA JORDI MATARO ROVIRA ELISABET NO ADS 18

79 25 HUGUET RECASENS MONTSERRAT ROSELL ALONSO XAVIER TALAIA 18

80 89 CASAS MARIN XAVIER MARTIN RAYA OSCAR NO ADS 18

81 61 PLANA MORATA MARIA NURIA SOLE POCH JOSEP Mª NO ADS 19

82 51 GOMEZ GARCIA JOSE ANTONIO MONTANER MONTANER XAVIER NO ADS 19

83 19 BLANCO CIRUELOS NURIA ALBA CAMPOY SERGI GUERRERO CABEZAS SANDRA C.E.SITGES 19

84 90 TUTUSAUS LLANAS ORIOL ALTISENT GOMEZ ANA NO ADS 20

85 67 PLANAS CENDRA MARIA BLANCO MARTI CARLOTA  10 SOCI TALAIA 21

86 4 POCH FRANCO NURIA FRANCO CASADESUS MARTA POCH FRANCO ALBERT TALAIA 21

87 70 COLOMER VIDAL MERITXELL FERNANDEZ MORENO NATALIA NO ADS 22

88 68 LLOBET SANCHEZ GERARD ELIAS GRIFOLL MARTA TREVIÑO MANERO MAITE NO ADS 23

89 76 CRUELLS ROGER ALBA ESCALERA PONCE JOEL NO ADS 24

90 98 PEREZDEARRILUCEA AMOROSMATILDETORRES GARCIA BLANCA FOMENT E.B. 24

91 105 SEGURA OMS JOSEP ROS PARRON M.ANGELES C.E.LA SENYERA 25

92 48 BAIG LOPEZ LETICIA PARMA IADECOLA RUBEN NO ADS 33

93 69 LLUCH CAROL ALBERT VILA MASIP NEUS SOCI CEC 34

94 102 ALONSO DIAZ CRISTINA BAIG LOPEZ LUCIA NO ADS 34

95 99 RODRIGUEZ LUZ JOAN RODRIGUEZ GONZALEZ MIQUEL  13 TALAIA 41

96 33 MONEDERO RECUERO IGNACIO ESCUDERO ALONSO ELOY TALAIA 51

97 29 GALLEGO ARENAS YOLANDA MATARO GALLEGO LAIA   8 NO ADS 67

98 63 BALLESTEROS ARENAS RAQUEL LOPEZ CAMPAÑA NURIA DONATO ELIZONDO GUIDO NO ADS 83

99 9 BAQUEDANO FERNANDEZ YOLANDA CLEMENT BAQUEDANO NURIA SOLER BAQUEDANO AINA NO ADS DESC

100 46 FORGAS MASSO CRISTINA FUSTER PASCUAL FINA PERERA DURAN CRISTINA TALAIA DESC



RESULTATS 57ª MARXA PER CLUBS

ORDRE ENTITAT PUNTS

1 TALAIA 25

EQUIPS INSCRITS 111

EQUIPS CLASIFICATS 98

EQUIPS NO PRESENTATS 11

EQUIPS DESCLASSIFICATS 2

EQUIPS DE DUES PERSONES 76

EQUIPS DE TRES PERSONES 24

PERSONES FEDERADES 74

PARTICIPANTS MENORS 21

TOTAL ENTITATS 11



          AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA  TALAIA   
 
 

                      57a MARXA D’ORIENTACIÓ 2015 

 
              ENTREGA DE TROFEUS  
                                 I 
   RECONEIXEMENT ALS MENORS DE 13 ANYS   

 
       DISSABTE 18 D’ABRIL DEL 2015 

 
                       A LES 20 h 

 
         SALA D’ACTES DE L’ENTITAT 

 
          ¡¡¡  NO T’HO PERDIS   ¡¡¡ 
 
              REGALS 

           I      MÉS 
 
          LLISTAT DELS 15  PRIMERS EQUIPS CLASSIFICATS 
          DE LA CLASSIFICACIÓ GENERAL  DE LA MARXA  
          AMB DRET  DE TROFEU 
 
        LLISTAT   DELS   MENORS  AMB  DRET  DE    
          RECONEIXEMENT  PER LA PARTICIPACIÓ  DE  
          LA MARXA  2015 
 
 



             57a MARXA D’ORIENTACIÓ 2015  
 
 
                 ORDRE  DORSAL  NOM1  NOM2  NOM3  CLUB  PUNTS  
 
1  21 JORBA MASDEU IGNASI BURCET RODRIGUEZ GEMMA................................................................ ..SOCI TALAIA.....  6 
 
2  81 BELCHI IBAÑEZ SALVADOR RIBA TOMAS TERESA.....................................................................................TALAIA ......7  
 
3  64 MITJANS FONT RAMON MARCER FONT JOSEP............................................................................................. XULIUS ......7 
 
 4  7 CORTADA DE LA PEÑA MARIA VIDAL COSP MARTA CARBO CABEZA SIRA..........................................NO ADS ... .8  
 
5  37 BERAMENDI NUALART MARC CATASUS FRIGOLA ANTONI................................................................C.E.BLAUS ......8 
  
6  28 SOLER SERRANO DAVID BAQUEDANO FERNANDEZ MAITE SOLER BAQUEDANO MIREIA 7........  NO ADS..... 8  
 
7  27 MUNTADAS MIRANDA JOAN RODELLAS SITJAR NEUS ................................................................CAMPDEVANOL:...8 
 
 8  31 CLEMENT ANDREU MAGI BAQUEDANO FERNANDEZ PILAR.................................................................... NO ADS... .8  
 
9  40 NOES SIDOS XAVIER SALVADOR PENA LURDES................................................................................. SOCI TALAIA.... 8  
 
10  108 GONZALEZ NOGUES CARLES GONZALEZ CATALA MAR 12 PEREZ CARBONELL ORIOL 12....... NO AD.... 8 
  
11  2 IVERN JANSA PERE FONTANET FIGUEROLA GERTRUDIS.......................................................................... NO  ADS.... 8  
 
12  44 COLLDEFORNS SANTANDER ALBERT OCHOA JULIA LAURA ................................................................. NO ADS .. .8  
 
13  82 LLOPIS SABATE ISABEL NOES SIDOS MAGDA.............................................................................................. TALAIA... 9 
 
 14  103 CASAS VIDAL JOSEP Mª GOMEZ BORRAS CARLES ...................................................................................TALAIA... 9  
 
15  12 SAGARRA MAS ANTONI MUNTS ALBA CARLES SOCI................................................................................  TALAIA... 9 
 
 

Llistat provisional 



REPARTIMENT DEL TROFEUS  DE LA  57a MARXA  2015 
 
LLISTAT DELS  MENORS    PER ORDRE D’EDAT  
 
QUE REBRAN UN RECONEIXEMENT  EL DIA 18-4-2015 
PER LA SEVA PARTICIPACIÓ A LA 57a MARXA     
A LA SALA D’ACTES DE L’ENTITAT A LAS 20 h 
 
 MIQUEL RODRIGUEZ GONZALEZ  13 
 
 MARC LIDNER GUIRAO  13 
 
ALEX BARBERO PLANAS 13 
 
POL OROS DAGA  13 
 
ORIOL PEREZ CARBONELL  12  
 
MAR GONZALEZ CATALA  12 
 
ONA ELIAS SINTES  11 
 
MARTI FONTDECABA ALBA  11 
 
PAU ORTIN GARCIA  11 
 
CLAUDIA BOONSTRA PLANAS 10 
 
CLARA  GONZALEZ CATALA  10 
 
LAIA GONZALEZ CATALA  10 
 
JAUME BARRERA ESCRIGAS  10 
 
CARLOTA BLANCO MARTI 10 
 
LAIA MATARO GALLEGO  8 
 
SERGI ROCA LUZ 8 
 
ONA ORTIN GARCIA  8 
 
BIEL BARRERA ESCRIGAS  7 
 
MIREIA SOLER BAQUEDANO  7 
 
EMMA GARCIA BORDONABA   7 
 
GUILLEM MATARO CONTRERAS  2 
 
NIL ARCHILLA MARTINEZ  0,9 
 
 PER QUALSEVOL DUBTE  TEL 938931257    SECRETARIA DE L’ENTITAT   DE 19 a 21 h  
Dilluns   Dimecres  i Divendres o consultar    www. aetalaia.cat            Marxes 



57a Marxa d'Orientació per Descripció 
XVII Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat de la FEEC 
II Trofeu Joan Virella (1a edició) 
22 de març de 2015 
 
El passat diumenge 22 de març es va celebrar la 57a  Marxa d'Orientació per Descripció organitzada 
per l'Agrupació Excursionista Talaia de Vilanova i la Geltrú, prova puntuable per a la XVII Copa 
Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat de la FEEC, corresponent a la 1a edició del II Trofeu 
Joan Virella. Aquesta prova competitiva és la que enceta el calendari de Marxes Tècniques de la 
Federació i s'ha celebrat, també com l'any passat i en anteriors edicions, dins la comarca de l'Alt 
Penedès, concretament en el municipi de Castellet i la Gornal, molt proper a Vilanova i la Geltrú. 
Tot i que en aquest municipi s'hi ha celebrat més d'una marxa, aquesta vegada l'itinerari escollit ha 
estat per la part de Castellet fronterera amb Santa Margarida i els Monjos, un recorregut inèdit que  
ha portat els participants a conèixer bells indrets d'aquesta comarca penedesenca, amb antigues 
masies, extenses planes conreades sobretot de vinya, a part d'oliverars i fruiters, alguns nuclis 
poblats que s'han tocat d'esquitllada com el de les Masuques i Torrelletes, i una arquitectura tan 
important com el mil·lenari temple romànic de Sant Esteve de les Masuques i no cal dir el magnífic 
conjunt monumental del castell i església romànica de Sant Pere de Castellet. 
 
El recorregut de la marxa començava i acabava davant la Sala polivalent de la Societat Recreativa 
Castellenenca, situada al carrer del Castell. A pocs minuts d'haver iniciat la caminada ja s'obtenien 
bones panoràmiques del petit nucli de Castellet on sempre destaca el conjunt monumental de la  
torre del castell i el campanar de l'església romànica. Es travessava el riu de Foix i es continuava en 
paral·lel a la riera de Marmellar fins a sortir de l'àrea del Parc de Foix. Més endavant es podia 
albirar a la llunyania la coneguda població de l'Arboç, famosa per la reproducció de «la Giralda» de 
Sevilla, que es distingia clarament, i seguint a trams el traçat de la «probable Via Augusta» 
s'arribava davant la façana principal del conjunt romànic de Sant Esteve de les Masuques i el 
caseriu de can Llopart, després de passar pel costat del (suposat) Pont Romà, que travessa la riera o 
torrent d'Estalella, afluent del riu de Foix. Aquest bonic indret fou l'escollit per oferir l'esmorzar als 
marxadors.                  
 
A partir d'aquí l'itinerari continuava per terreny bastant planer cap a Les Masuques, poblet situat a 
pocs quilòmetres al N de Castellet, al límit amb el terme de Santa Margarida i els Monjos, i més 
endavant, després de creuar novament el riu de Foix, els marxadors s'encaminaven, ara per terreny  
més pujador i boscós, cap a les immediacions del Mas Pigot, d'on es tenen notícies de troballes 
iberoromanes i un columbari romà (que no es varen poder visitar). Després de passar pel mas de la 
Quadra de Bellestar, ruïnós edifici gòtic fortificat del segle XIV, en terme de Santa Margarida i els 
Monjos, l'itinerari continuava cap a Torrelletes, on s'hi arribava després de deixar enrere altres 
masies, aquestes habitades, com cal Brugal i cal Martí, envoltat de plantació de fruiters i el petit 
nucli habitat de la Resclosa, i per últim Cal Rossell, antiquíssima masia avalada per un fogatge de 
1497. A  partir d'aquí s'entrava al petit nucli de Torrelletes, llogaret situat en un serrat a 183 m alt, 
des del qual es contempla un paisatge de muntanyes, penyes i barrancs d'aspecte aspre. El 
recorregut de la marxa canviava totalment de fesomia; ara transcorria per terreny rocallós i més 
feréstec i ombrívol, a estones seguint senders de GR-92 i a estones per senders de PR, directament 
encarats a Castellet, fins atènyer l'espectacular panoràmica del pantà de Foix i el conjunt 
monumental del castell i església romànica de Sant Pere de Castellet. Des de l'entrada al castell, i tot 
contemplant les pintoresques perspectives de l'entorn del Pantà es resseguien les parets per sota el 
castell fins a fer cap finalment davant el local de la Societat del poble, on havia iniciat la Marxa. 
 
 
 
 



Les dades provisionals facilitades fins al moment de la ressenya, són: 
Equips inscrits   111 
No presentats      11 
Equips de dos marxadors    76 
Equips de tres marxadors    24 
 
Dels 100 equips participants: 
Participants menors      21 
Nombre d'entitats     11 
Participants federats     74 
 
Total del recorregut   15,310 km 
Mitjana horària     4,59 km/h 
Temps oficial       3 h 20 min 
Temps neutralitzat     0 h 59 min 
Temps Total      4 h 19 min 
   
Total de punts dels millors equips de cada entitat: 
Resultat per equips: A.E. Talaia 25 punts 
 
No hi ha més entitats federades que puguin optar a la classificació per no arribar al mínim de tres 
equips.  
 
El lliurament de trofeus és previst per al dissabte dia 18 d'abril de 2015, al local de l'AE Talaia, a les 
8 del vespre.    
 
         Grup de Marxes de l'AE Talaia 
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