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www.aetalaia.cat 
 

INSCRIPCIONS 

Per Internet: http://aetalaia.cat 

Presencials: Agrupació Excursionista Talaia (c. del Comerç, 4) Vilanova i la Geltrú , 

de dilluns a divendres, de 19 a 21 h 

Més informació a: 93 893 12 57 - marxa@aetalaia.cat 
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AAGGRRUUPPAACCIIÓÓ  EEXXCCUURRSSIIOONNIISSTTAA  TTAALLAAIIAA  
Vilanova i la Geltrú 

58a MARXA D’ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ 
XVIII Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat 

II Trofeu Joan Virella (II Edició) 

6 de març 2016 - Olèrdola (Alt Penedès) 

Inscripció per equips oberta a tothom a: www.aetalaia.cat 

NOTA: La persona que inscrigui l’equip, haurà d’aportar les dades de tots els membres 
de l’equip en el moment de fer la inscripció, tant si la fa per Internet com si la fa 
presencialment al local de l’A E Talaia.  

Podran participar a la Marxa d’Orientació tots els socis d'entitats amb llicència de l’any 
en curs expedida per la FEEC, els posseïdors d’una 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 una assegurança que tindrà validesa mentre duri la prova.  

En el moment de la inscripció, caldrà tenir a mà el número del DNI de cada participant 
(apareix imprès a la llicència federativa) i el codi d’identificació de la llicència (imprès 
també a la targeta). 

Els menors d'edat, han d’anotar l’edat en inscriure’s. Si el dia de la Marxa d’Orientació 
no van acompanyats pel seu pare, mare o tutor legal, hauran de presentar 
l'autorització corresponent. 

Un cop inscrits tots els participants d’un equip, c aldrà fer l’abonament de les 
inscripcions. L’ingrés ha de coincidir amb la suma de l’import de tots els 
components de l’equip.  
 
Inscripció dels equips 
 
Nombre de participants   /     Federats    /        Mixtes   /   Menors 
 
                2          3                     Sí     No                  O               O  
 
Socis  Talaia  /  Entitats III Vegueria  /  Altres entita ts  /  Cap entitat 
                          
         Sí                             Sí                              Sí                       Sí 
 
Activar l’inscripció  PROMOCIONAL       l’abonament  de l’import  a l’entitat 
 



         

 

 

           Preu de les inscripcions per participant : 

Adults 
10 €    Socis Talaia i III Vegueria Federats 
12 €    Socis altres entitats Federats 
16 €    Socis Talaia i III Vegueria No Federats 
18 €    No Socis Talaia No Federats 
 
  
Infantils  (fins a 13 anys) 
 3  €    Socis Talaia i III Vegueria Federats 
 5 €    Socis altres entitats Federats 
 9 €    Socis  Talaia i III Vegueria No federats 
11 €   No Socis Talaia No Federats 
 
  
Les persones que no estiguin federades, tenen inclosa  
en el  preu la  llicència temporal obligatòria de la FEEC.  
L’import de  l’assegurança  i de la  tramitació és de 6 €. 
 
 
 
 
 POSSIBILITATS D’EQUIPS 

 

1 EQUIPS  FEDERATS  DE  2 O  3  PERSONES 
 
 2 EQUIPS  MIXTES       DE 2 O  3  PERSONES    Federats i no Federats 
 
 3 EQUIPS SOCIS TALAIA NO FEDERATS DE 2 O 3  PERSON ES 
 
 4  EQUIPS SOCIS ENTITATS VEGUERIA   DE 2 O 3  PERSONES 
 
 5  EQUIPS SOCIS  DE ALTRES ENTITATS DE 2 O 3  PERS ONES 
 
 6 EQUIPS  ALTRES     NO SOCIS DE CAP ENTITAT   DE 2 O 3  PERSONES 
 
 
NOTA: En els equips mixtes, els participants seran com a mínim 1 federat. 
Els no federats han d’abonar l’import que els corre spongui com a socis 
d’una entitat o com a altres. 
 



LLISTAT DORSAL  PREUS I HORA 05.03.2016

DORSAL PREU D NOM1 FE1 NOM2 FE2 NOM3 FE3 HORA

1 24 49 VILADRICH CASES JOAN S CHAVES CASTILLO JOSEP S 08:00:00

2 34 46 SAGARRA MAS ANTONI MUNTS ALBA CARLES 08:00:00

3 24 21 CINCA CASANOVAS MIQUEL S SEGURA OMS JOSEP S 08:01:00

4 36 65 CASAS VIDAL JORDI CASAS VIDAL FRANCESC 08:01:00

5 23 77 CARVAJAL RUIZ GREGORIO S MONTOLIU ALBET MARTA S CARVAJAL MONTOLIU MARIONA S 08:02:00

6 36 56 ANSON MASSICH CARLES LORENTE MAS ESTER 08:02:00

7 24 2 RODRIGUEZ MESEGUER ALFONS S SAGARRA LAMIEL NEUS S 08:03:00

8 36 26 BELCHI IBAÑEZ NURIA LEON JORBA ALBA 08:03:00

9 28 11 BELCHI IBAÑEZ SALVADOR S RIBA TOMAS TERESA 08:04:00

10 34 35 NOES SIDOS XAVIER SALVADOR PENA LURDES 08:04:00

11 36 15 CLEMENT ANDREU MAGI BAQUEDANO FERNANDEZ PILI 08:05:00

12 36 9 CABEZA SERRANO VANESA ARCO SERRAT DAVID 08:05:00

13 36 7 BAIG LOPEZ LETICIA PARMA IADECOLA RUBEN 08:06:00

14 24 52 MORENO GUERRERO JOAN CARLES S JUNCA CAPDEVILA XAVIER S 08:06:00

15 28 78 FORGAS MASSO CRISTINA S PERERA DURAN CRISTINA 08:07:00

16 34 34 MARTI FERRANDO JOAN BENEDI CARBONELL JOAQUIM 08:07:00

17 47 17 BAQUEDANO FERNANDEZ MAITE SOLER SERRANO DAVID SOLER BAQUEDANO MIREIA 08:08:00

18 28 74 MONEDERO RECUERO IGNACIO ROMERO RUIZ MIRIAM 08:08:00

19 52 23 ELIAS GRIFOLL ESTHER LIZANO ESCRIBANO MERCEDES PILI MILA FIGUERES CARLES 08:09:00

20 20 68 CONTRERAS LLANAS ALFRED S PARES CORRETGE ANGELS S 08:09:00

21 20 76 ESCUER MESTRES MARIA CARMEN S ESCUER MESTRES MARIA JOSE S 08:10:00

22 20 31 GOMEZ BORRAS CARLES S CASAS VIDAL JOSEP MARIA S 08:10:00

23 17 22 PADULLES RIBERA GLORIA S SEGURA PADULLES LAIA S 08:11:00

24 26 69 FRANCO CASADESUS MARTA S POCH FRANCO ALBERT 08:11:00

25 36 45 BURCET SOLE JORDI ALONSO BELTRAN ALBERT 08:12:00

26 30 54 SANZ RAMOS MARCOS AZORIN ORTRUÑO MARIA S 08:12:00

27 20 53 BUSQUETS MONTSERRAT MANEL S SOLER ARDEVOL ANNA MARIA S 08:13:00

28 16 61 BAYARRI CONDOM GLORIA S COLS BAYARRI ARNAU S RAVENTOS VINYALS MARTI S 08:13:00

29 20 58 OLIVELLA JANE JOSEP S NOES SIDOS MAGDA S 08:14:00

30 20 73 HUGUET RECASENS MONTSERRAT S ROSELL ALONSO XAVIER S 08:14:00

31 54 44 ALONSO GARCIA MARC BURCET RODRIGUEZ JOAN PUIG JORBA GERARD 08:15:00

32 36 66 CASAS MARIN XAVIER MARTIN RAYA OSCAR 08:15:00

33 36 20 MASANA CAELLES JOSEP ANTONI S CARBONELL PUJOL MARGARIDA S 08:16:00

34 30 48 QUESADA GRESA MANEL S GARCIA CARRASCO JOSEFINA S LOPEZ RODRIGUEZ ROSA MARIA S 08:16:00

35 34 40 SANCHEZ HERNANDEZ PABLO FANLO ESCUDERO LUCIA 08:17:00

36 36 59 IVERN JANSA PERE FONTANET FIGUEROLA GERTRUDIS 08:17:00

37 44 71 CABELLO DIAZ CHEVE S SAMPRIETO RUIZ LAURA JARDON GIMENEZ SILVIA 08:18:00

38 54 19 GOMEZ MARTINEZ ROSER COMA ALMENAR HERENA MATARO ROVIRA ELISABETH 08:18:00

39 30 14 CORBALAN ALTADEMO JORDI S BURCET SOLE RAFEL 08:19:00

40 36 10 EXPOSITO CONTRERAS ANGELA PARRA DIAZ DANIEL 08:19:00

41 36 43 ESCRIGAS CASAS LOURDES ESCRIGAS CASAS ANNA MARIA 08:20:00

42 38 42 BARRERA VILAR JOSEP BARRERA ESCRIGAS JAUME BARRERA ESCRIGAS BIEL 08:20:00

43 20 63 VENTOSA CARBONELL ORIOL S MASDEU RECARENS PILAR S 08:21:00

44 24 55 GIL LAGE ELISENDA S CONESA PRUNERA ALBA S 08:21:00

45 36 12 ARIAS TORREBADELL GEMMA ARQUE DIEZ JORDI 08:22:00

46 29 5 ALONSO DIAZ CRISTINA NULA ALONSO ANTIA 08:22:00

47 20 60 GARCIA FASIUS MIQUEL S SICHES CUADRA MARIONA S 08:23:00

48 48 72 RIGUAL FUSTER ISIDRA GALERA DOMINGUEZ MARIA DOLORS AYALA BUENAVENTURA FRANCESC 08:23:00



49 36 79 MULINARI PARES MIRIAM CERVERA BOLET PERE 08:24:00

50 32 6 RUIZ GRASES JOAN CARLES MATA BORRAS JOSEP 08:24:00

51 47 8 BLANCO PEREZ FRANCISCO JAVIER BLANCO VALLVERDU JULIA VALLVERDU MARTINEZ ROSER 08:25:00

52 28 75 RODRIGUEZ LUZ JOAN S GONZALEZ ANCHO CARMEN 08:25:00

53 20 57 MARTI CARBONELL JORDI S JARIOD AVIÑO ROSA MARIA S 08:26:00

54 24 38 MONROS AUDI ANTONI S ROMERO MONTOYA JOSEP MARIA S 08:26:00

55 34 39 JORBA MASDEU IGNASI BURCET RODRIGUEZ GEMMA 08:27:00

56 24 50 RIERA NOT JOSEP S LOBATO VIDAL MARGARITA S 08:27:00

57 29 4 BAIG LOPEZ LUCIA ACEBRON BAIG JULEN 08:28:00

58 38 32 CABA LLEO XAVIER S ROVIRA BORREL SILVIA LOZAR BARBOSA CRISTINA 08:28:00

59 28 28 GALLOFRE RIUS NEUS S CALLES GALLOFRE JORDI 08:29:00

60 28 24 CORTINA SANJUAN JORDI S CORTINA CERVELLO NURIA 08:29:00

61 24 18 GRABULOSA RODRIGUEZ ARNALD S MIQUEL FAGEDA GUIFRE S 08:30:00

62 24 33 MOROS VELA SANTIAGO S ESPAÑOL SUAREZ MARIA JOSE 08:30:00

63 36 37 MONTANE PASCUAL MARC ARMENGOL DIAZ CLARA 08:31:00

64 20 25 BERNAT COVACHO XAVIER S GUASCH SASTRE MONTSERRAT S 08:31:00

65 42 36 COLL VENDRELL CARLES S MONROIG CASTELLS PERE MONTESINOS EGUIGUREN YOLANDA 08:32:00

66 29 27 GARCIA BENADI ALBERT GARCIA BORBONADA EMMA 08:32:00

67 22 30 POCH MILA ISIDRE S VALLS SOLA PERE S 08:33:00

68 54 80 MORALES GIMENEZ ALBERTO JOVER MODREGO MARTA GONZALEZ TRUJILLO FELIX 08:33:00

69 24 51 GALANTE ESTEVEZ MANEL S CLOTET BERENGUER XELL S 08:34:00

70 30 47 GARRIGA DOT ANNA MARIA S CASOLIVE CARBONELL VINYET S MOLA POVEDA MARIA DOLORS S 08:34:00

71 20 70 FERNANDEZ LLAMBRICH PERE S POCH PARES AGUSTI S 08:35:00

72 13 64 ORTIN MARTINEZ JOAN S ORTIN GARCIA PAU S 08:35:00

73 23 62 GARCIA SANCHEZ ANNA LLIBERTAT S ORTIN GARCIA LAIA-WAYRA S ORTIN GARCIA ONA S 08:36:00

74 36 67 RIERA ALCEDA GIAL NAVARRO PEREZ ANA 08:36:00

75 24 13 MUNTADAS MIRANDA JOAN S RODELLAS SITJAR NEUS S 08:37:00

76 54 16 BAQUEDANO FERNANDEZ YOLANDA CLEMENT BAQUEDANO NURIA SOLER BAQUEDANO AINA 08:37:00

77 20 29 LLOPIS SABATE ISABEL S BERTOLI SANCHEZ MARIA S 08:38:00

78 36 3 MERCADE BESOLI ISMAEL FONTECHA NAVAS SANDRA 08:38:00

79 32 41 MORERA VIDAL JESUS BLANCH ARESTE MARIA TERESA 08:39:00

80 36 1 ELIAS GRIFOLL MARTA LLOBET SANCHEZ GERARD 08:39:00

81 81 PRAT CAMPRECIOS ARNAU ARCO SERRAT SARA BADIA PINILLA MIREIA 08:40:00

82 82 CASAS JORBA SILVIA S MESTRES ROMEU MERCE 08:40:00

83 83 GONZALEZ GIL OSCAR ROS PARRON MARIAN 08:41:00

84 84 FORGAS SERRA SARA TRAFOCHI  ?? GERARD 08:41:00

85 85 COROMINAS RAFAT PERE S BAIG TORRAS ASSUMPTA S 08:42:00

86 86 VENTOSA MASDEU MIREIA VENTOSA MASDEU DANIEL 08:42:00

87 87 ALSO TORRENTS RAMON CASTELLVI MOLINE F.ANTON 08:43:00

88 88 08:43:00

89 89 08:44:00

90 90 08:44:00



lio
~

o rws

.~...

ACCÉS A LES GARRIGUES li FINCA VALLDOSERA"
PUNT DE SORTIDA - ARRIBADA I L'APARCAMENT
DE LA 58a MARXA D'ORIENTACIÓ PER DESCRIPCiÓ
ORGANITZA A.E.TALAIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ
EL 6 DE MARÇ 2016
Pes més informació www.aetalaia.cat Tel 938931257-- . - - - _ ::- .=---:::::-..--_.- . --~::=:--~=. ---

GPS: 41.311127 -1.7477754

GELIDA

IGUALADA J
v.

Sant Sadurni
d'Anoi a DIRECCiÓ

BARCELONA

~...........=r
rdal

r ........~_..•

-.....
:".- -,,. - . "..--

e•• ••.•

GAVÀ

"

Olivella



 

 

A.E.Talaia MOD20160306_058 
 

  
Agrupació Excursionista Talaia  

 
Carrer del Comerç, 4 

08800 Vilanova i la Geltrú 
Telèfon 938931257  

www.aetalaia.cat 
marxa@aetalaia.cat  

 

6 de MARÇ de 2016  
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D’ORIENTACIÓ  
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AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA - Vilanova i la Geltrú 
C. del Comerç. 4 - Tel. 93 893 12 57 - www.aetalaia.cat - marxa@aetalaia.ca 

XVllI COPA CATALANA DE MARXES  

TÈCNIQUES I DE REGULARITAT  



 

 

Reglament  
 
L’Agrupació Excursionista Talaia organitza la 58a Marxa d’Orientació per Descripció, puntuable 
per a la XVllI Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat (CCMTR) de la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). 
 
INSCRIPCIONS 

Podran participar a la Marxa tots els socis d'entitats amb llicència de l’any en curs expedida per 
la FEEC, els posseïdors d’una 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 una assegurança que 
tindrà validesa mentre duri la prova. Els participants amb llicència de la FEEC puntuaran per a 
la CCMTR. 

PODREU INSCRIURE-US A LA MARXA A TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB DE LA FEEC  
www.feec.cat O DE LA PÀGINA WEB DE L’A.E.TALAIA www.aetalaia.cat ON TROBAREU UN 
ENLLAÇ DIRECTE AL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.  

Del 12 de febrer al 4 de març de 2016 també es podran fer inscripcions presencialment al local 
social de la Talaia (c. del Comerç 4, de Vilanova i la Geltrú). Les inscripcions es faran de dilluns 
a divendres, de 7 a 9 del vespre. Tothom que s’hi vulgui inscriure i que ja disposi de la llicència 
federativa de la FEEC, haurà de portar el número de DNI i el Codi d’identificació de la llicència. 
Els menors hauran d’anotar en el lloc corresponent la seva edat. Les inscripcions es faran per 
equips de dues o tres persones participants. Un cop formalitzada la inscripció, s’haurà de fer el 
pagament de l’import total de tots els membres de l’equip. 

A la sortida de la Marxa, els equips tindran l’hora oficial de la prova en un cronòmetre que 
estarà situat en un lloc visible per a tothom, el qual marcarà l’hora i el minut oficials. 

NOTA: La persona que inscrigui l’equip, haurà d’aportar les dades de tots els membres de 
l’equip en el moment de fer la inscripció, tant si la fa per Internet com si la fa presencialment al 
local de l’AE Talaia. 

Preu de les inscripcions per participant: 

Adults 
10 €    Socis Talaia i III Vegueria Federats 
12 €    Socis altres entitats Federats 
16 €    Socis Talaia i III Vegueria No Federats 
18 €    No Socis Talaia No Federats 
  
Infantils  (fins a 13 anys) 
 3  €    Socis Talaia i III Vegueria Federats 
 5 €    Socis altres entitats Federats 
 9 €    Socis  Talaia i III Vegueria No federats 
11 €   No Socis Talaia No Federats 
  
Les persones que no estiguin federades, tenen inclosa  
en el  preu la  llicència temporal obligatòria de la FEEC.  
L’import de  l’assegurança  i de la  tramitació és de 6 €. 
 
 

L’organització oferirà l’esmorzar a tots els marxadors i aigua en punts indicats en el full de ruta. 
El dia abans de la marxa, dissabte 5 de març de 2016, a les 20 h, a la sala d’actes de l’entitat, 
l’organització assignarà per sorteig un dorsal i l’hora de sortida a cada equip inscrit. El resultat 
del sorteig i ordre de sortida es penjaran a la pàgina web www.aetalaia.cat a les 21 h del dia 
esmentat. També s’hi inclourà la taula de transformació horària. (Nova taula horària de 
sortida dels equips: serà de minut en minut. A cada  minut sortiran dos equips).  
SORTIDA    



 

 

La sortida estarà situada a la Finca les Garrigues (Caves Valldosera), al municipi d’Olèrdola. 
S’hi accedeix per la carretera BV-2415 punt 4.8 Km.(de Sant Pere Molanta a Olivella i Sant 
Pere de Ribes ) travessant la urbanització Can Trabal (terme d’Olèrdola).    
  GPS: 41.311127 - 1.7477754 
 
A la Sortida i a l’Arribada hi haurà servei de BAR a disposició de tots els equips participants i 

membres de l’organització, i servei de WC. 
 
Cada minut sortiran dos equips. Els primers iniciaran la Marxa a les 8 del matí i n’aniran sortint 
mentre hi hagi equips. L’organització podrà decidir sobre qualsevol contratemps que pugui 
esdevenir-se a la sortida: 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 al costat del punt 
de sortida de la prova i estarà degudament senyalitzat. 
 
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 
l’autorització corresponent 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 horària a l a Sortida, a la TAULA D’INSCRIPCIÓ 
HORÀRIA I DE SIGNATURA abans d’iniciar el recorregu t. L’incompliment d’aquesta 
norma comportarà la desqualificació  automàtica de la prova. 
 
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 la 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. 
En alguns trams, 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 
animals de companyia (gossos, gats, etc.). 
 
DOCUMENTACIÓ 
El dia 5 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 la sortida el dia de la Marxa, 
sempre i quan s’hagi abonat l'import de la inscripció. 
La documentació lliurada consistirà en: 

1. Tots els fulls descriptius de l’itinerari (amb un número de telèfon d’emergència). 
2. El full de ruta on els controls anotaran els temps de pas. 
3. Un mapa de la zona. 
4. El reglament de la Marxa.  
5. Dorsals d’identificació. (S’han de retornar a l’arribada).  
6. Taula de transformació horària. (Nova taula).  
7. Relat complementari històricogeogràfic de la zona i de l'itinerari seguit, el qual 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 controls 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, amb un minut de neutralització. Els controls faran l’anotació a minut vençut 
segons consta a la nova taula de transformació horària. Els controls no faran 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 marcat 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 serà penalitzat 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. Tenir una conducta incívica i produir danys a terceres persones, objectes o entorn. 
8. Comunicar informació referent a la Marxa (situació de controls o altres incidències) a 

altres participants per qualsevol mitjà (mòbil, walki-talki...) i l'ús de tecnologia com els 
GPS o similars. 

9. 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. 

10. Degradar o malmetre el medi natural. 
11. No formalitzar la inscripció a la Sortida, a la Taula d’inscripció HORÀRIA i de  

SIGNATURA, abans d’iniciar el recorregut. 
 
Un cop tancat el Control de Sortida dels equips, no s’acceptarà cap més equip. 
 
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 58a Marxa d’Orientació per Descripció. 
 
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. 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 www.aetalaia.cat per ser consultada per tots els 
participants. 

 
RECLAMACIONS  
L’organització disposa d'un llibre per anotar les reclamacions que puguin haver-hi. El trobareu a 
la taula de l’organització i de consultes, 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 correu electrònic a marxa@aetalaia.cat, que 
seran ateses per l’organització, juntament amb  l’Àrea de Treball de Marxes i Caminades de la 
FEEC. Acabat aquest període, la classificació passarà a ser definitiva. 
 
HORARI TEMPS OFICIAL  
Es farà públic quan 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 2 d’abril de 2016 a la sala d’actes de l’Agrupació Excursionista Talaia (c. 
Comerç, 4, de Vilanova i la Geltrú), a les 8 del  vespre. A les entitats excursionistes participants 
federades i no federades se’ls comunicarà la data del repartiment de premis. 
  
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 
de la FEEC. 
El fet d’inscriure’s a la Marxa comporta l’acceptació d’aquest 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 2016. 
 
Per a qualsevol dubte o consulta, podeu dirigir-vos a marxa@aetalaia.cat  
 
 
Reglament :   aprovat per la FEEC  Gener  2016 
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DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI
DE LA SORTIDA A L’ARRIBADA

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 autoneutra-
litzats, dades indicades al final dels fulls de descripció.

- Telèfons de contacte en cas d’emergència:
 Cristòfol Soler 606 617 797, Josep Candela 606 117 627, Antoni Castillon 698 826 251

La Marxa s’inicia a la finca Les Garrigues (Caves Valldosera), dins el terme municipal d’Olèrdola. 

Sortim del davant de la façana de la masia. Encarats a la façana, anem cap a l’esquerra. Tenim la casa a 
mà dreta i tot seguit un recinte tancat per un baluard i enjardinat. Deixem a mà dreta un camí que baixa 
seguint el perímetre de l’edifici i anem a l’esquerra. Passem pel costat d’una atzavara, un avet i una zona 
enjardinada, a mà esquerra. Tenim la casa darrere nostre. A mà dreta veiem un margalló i dos pins.

Immediatament deixem el camí que seguíem i agafem el camí de la dreta, baixador, gairebé en sentit 
contrari al que portem. A mà esquerra hi ha una bona vista sobre Olèrdola, el puig de l’Àliga i el turó de 
les Tres Partions. Passem a tocar de la part baixa de la finca, que ens queda a la dreta. A mà esquerra hi 
ha oliveres i atzavares. Quan s’acaba el mur de la casa continuem endavant. Per l’esquerra se’ns ajunta 
un camí. Tenim un petit marge i un margalló a la dreta.

Girem cap a la dreta per travessar una gran esplanada. Comencem a pujar lleugerament cap a la dreta, 
per un camí, vora un xiprer característic, i girem a mà esquerra entre dos pals verticals de fusta. Deixem 
darrere nostre definitivament el conjunt d’edificacions. Tenim vinya a l’esquerra i un tancat per a gossos 
a la dreta. El camí és terrós.
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Arribem a una altra esplanada i continuem tot recte. A l’altra banda retrobem el camí, que ara és una 
mica baixador. De seguida, arran d’un pi pinyoner de dues branques, prenem un camí cap a l’esquerra. 
Mentre avancem, a la banda esquerra podem veure la finca d’on hem sortit. Al cap de poca estona, a mà 
dreta tenim un marge de pedra seca.

Arribats a una bifurcació una mica desdibuixada, deixem el camí que seguíem, que es fa baixador i molt 
pedregós, i continuem pel de la dreta, que és una mica imprecís. Tenim un marge de pedra seca a la 
nostra dreta. Deixem una branca de camí a l’esquerra i continuem endavant per un camí ample i de terra 
vermellosa. Més endavant, el camí es fa una mica pujador i estret.

Fem cap a una pista ampla que seguirem cap a l’esquerra i que transcorre entre un bosc de pins. A 
l’esquerra, a un nivell inferior, hi ha vinya que ocupa un fondal. El camí gira cap a l’esquerra, deixant 
davant nostre un altre camí, i travessa el fondal entre vinyes. Passem prop d’una barraca de pedra seca 
o mulassa i el camí es fa pujador i pedregós.

Travessem una porta de la finca. En aquest punt deixem un camí que surt davant nostre i girem a mà 
esquerra, per un camí que segueix un filat. Tenim una vinya a la dreta. El camí es fa baixador i pedregós 
i seguim amb el filat a la nostra esquerra. Continuem en la mateixa direcció.

Després d’uns revolts, deixem un camí ample a mà dreta i continuem pel nostre seguint encara la filferra-
da. Poc més enllà, deixem un altre camí, també a mà dreta. En el punt on a mà esquerra veiem un cartell 
vermell de propietat privada, deixem de veure el filat perquè passa per darrere els arbres. Continuem pel 
mateix camí. A mà dreta i a un nivell superior podem veure un camp de conreu i una mulassa o barraca 
de pedra seca.

Uns metres abans d’arribar a un trencall, a l’alçada d’un pi amb un senyal groc que tenim a la dreta, 
deixem el camí ample que seguíem i girem sobtadament cap a l’esquerra per un corriol desdibuixat. 
(Cal estar atents als senyals de l’organització, cintes vermelles i verdes). Saltem un petit marge i 
el corriol es fa més visible. Quan arribem a una petita clariana, amb pinassa a terra, deixem un corriol 
a l’esquerra i prenem el de mà dreta. Seguim els senyals. Passem pel costat d’un pi de dues branques 
que ens queda a mà dreta. Just passat aquest pi de dues branques, veiem a la dreta un petit margalló. 
El corriol fa alguna giragonsa a esquerra i a dreta. Veiem un rocallís a mà dreta i ens hi acostem.

Passat el rocallís, saltem un petit marge, passem per sobre un cocó (concavitat a la roca on de vegades 
hi ha aigua) i continuem pel corriol, ara lleugerament a la dreta, entre vegetació. Travessem un petit fon-
do i continuem pel corriol. Girem lleugerament a l’esquerra. A la dreta tenim un marge una mica amagat 
per la vegetació. El petit fondo que acabem de travessar ens queda a l’esquerra. Continuem passant 
entre vegetació. S’acaba el marge que teníem a la dreta.

Arribem a una petita clariana, on el corriol es fa més desdibuixat, però aviat sortim a un camí transversal 
que prenem a mà dreta. Pugem. Davant nostre, podem veure una pedrera. Tornem a fer cap a un camí 
transversal i ara anem a mà esquerra. A banda i banda hi ha camps de conreu. El camí fa un revolt a 
l’esquerra i és pujador. A un nivell inferior i a l’esquerra hi ha una vinya emparrada i a la dreta un camp 
de conreu. Darrere nostre podem veure la pedrera i el puig del Papiol. Seguim en la mateixa direcció.

Arribem a un collet on hi ha un grup de pins. El de l’esquerra té forma de cadira i a la dreta n’hi ha un que 
té un senyal de color groc. Deixem el camí que seguíem i girem a mà esquerra per un altre camí que al 
començament és una mica rocallós. A l’esquerra tenim un camp. El corriol és lleugerament baixador. Un 
cop s’acaba el camp, passem entre bosc de pins i el corriol es fa més pedregós. Fem una giragonsa a 
esquerra i a dreta i deixem a la nostra dreta una barraca de pedra seca. Passem per sobre un rocallís. A 
l’esquerra tenim una vinya de tres passades (fileres de ceps) i a la dreta, a un nivell superior, la barraca 
que hem vist fa un moment. Passem entre bosc i vinya i pel costat d’un gran roure de dues branques. 
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Deixem a la dreta un camí i nosaltres seguim en la mateixa direcció. Baixem per sobre un rocallís. Veiem 
a mà dreta i una mica allunyades unes cases de la urbanització Daltmar i també el puig de l’Àliga. El 
sender ara és terrós, després es fa més ample i pedregós i baixa cap a un fondo. Tenim bosc a banda i 
banda. Continuem pel mateix camí i en la mateixa direcció una bona estona. 

Sortim al revolt d’un camí, que seguirem cap a la dreta. Pugem pel costat d’uns roures. El camí és puja-
dor i va entre bosc. A mà esquerra, entre la vegetació, veiem el que queda d’un marge de pedra seca. 
Fem cap a una pista transversal. A la dreta veiem un pal indicador de camins. Girem cap a l’esquerra. 
Darrere nostre podem veure el puig del Papiol. Tenim vinya a la dreta i un camp de conreu a l’esquerra. 
A mà esquerra també podem veure les cases d’un nucli habitat. 

El camí és una mica pujador i de terra. Just quan s’acaba la vinya de la dreta, deixem un camí també a la 
nostra dreta. Nosaltres seguim en la mateixa direcció que dúiem. A mà dreta, al costat d’un camp i a un 
nivell superior, hi ha un pou. Deixem a la dreta el camí que duu al pou. A la mateixa mà comença un marge 
de terra. Quan el camí fa un lleuger revolt a la dreta, deixem a l’esquerra un camí baixador. Entrem al bosc.

Passem pel costat d’un senyal de prohibició i també arran d’un dipòsit d’aigua. Sortim a una pista cimen-
tada, que seguirem a mà esquerra. Entrem en un nucli de població. A mà dreta hi ha una vinya. Tenim 
una bona panoràmica del puig de l’Àliga i l’església de Sant Miquel d’Olèrdola.

Passem pel costat de les primeres cases del nucli. A la dreta hi ha una vinya jove. Continuem per un 
carrer principal, que no deixarem. A la dreta veiem un pal amb un senyal groc. A l’esquerra, l’hortet d’una 
casa. El carrer de terra fa un revolt suau a mà dreta, baixador. S’acaba la vinya de la dreta i arribem a una 
plaça on hi ha una finca coneguda per les seves caves. També hi ha una agrobotiga, un gran caseriu 
amb una capella, una bàscula, una font de pedra i una premsa.

Deixem la plaça pel carrer principal i passem a tocar del caseriu amb la capella. Passem pel costat d’una 
placeta amb uns bancs de pedra, arbres i un pou. Passada la placeta, deixem un carrer baixador i cimen-
tat a mà esquerra i continuem pel costat del caseriu que dóna nom al nucli.

Davant nostre veiem una torre medieval i una petita edificació adossada. Arribem a l’esplanada on hi ha 
la torre. Darrere nostre hi ha el caseriu amb una de les façanes, on veiem un rellotge de sol. Continuem 
endavant pel costat de la torre medieval i el petit edifici adossat i deixem enrere el nucli de cases. A l’es-
querra hi ha una olivera i un camí que deixem. A la dreta hi ha uns bargallons (margallons). Nosaltres 
seguim en la mateixa direcció per una pista, entre arbres i bancs de pedra. A la dreta hi ha una vinya. 
A l’esquerra, un camp. A mà esquerra, una mica allunyades, veiem les naus d’uns antics galliners. A la 
dreta tenim una bona panoràmica del puig del Papiol, la pedrera, Olèrdola i el puig de l’Àliga al davant.

Deixem el camí que seguíem i decantem a l’esquerra cap a una capella romànica. Passem entre la faça-
na del temple i un petit altar. Vora un xiprer baixem cap a una pista de terra compactada, que seguim cap 
a l’esquerra. A la dreta hi ha vinya i a l’esquerra un camp. Deixem un camí a la dreta amb un cartell de 
propietat privada i continuem per la pista, que fa un revolt a l’esquerra i és descendent. A la nostra dreta 
i una mica allunyats podem veure els galliners que hem anomenat abans. A l’esquerra tenim un marge. 
A la dreta podem veure les cases de l’Altrabanda (Barri). La pista és força ampla. 

Passem per sota una línia de telèfon i poc més enllà d’una altra. A la dreta i entre la vegetació es veu la 
teulada d’una edificació. El camí que seguim continua ample i baixador. A l’esquerra deixem un camí 
pujador que va cap al nucli habitat que acabem de deixar. Anem vorejant una petita vall conreada. Tra-
vessem un camí i un torrent ombrejat pels arbres. Continuem pel camí ample. Poc més enllà, deixem un 
parell de camins a mà esquerra i continuem en la mateixa direcció que dúiem. El camí travessa la vall. 
Anem pujant i després girant cap a la dreta. A la dreta veiem les cases del nucli que hem travessat fa una 
estona. El camí esdevé pujador i transcorre entre pins.
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Al capdamunt de la pujada, a mà esquerra deixem un camí pedregós i tancat amb una cadena. A pocs 
metres, deixem el camí que seguíem i anem cap al de la dreta, que baixa fort i és cimentat. Continuem 
passant entre un bosc de pins. De tant en tant veiem alguna olivera borda. A la nostra dreta tenim una 
bona vista del nucli on hem esmorzat i també d’Olèrdola. Deixem a la dreta l’entrada d’una finca amb 
una porta metàl·lica. El camí puja. A la dreta ens queden unes cases. El camí fa un revolt baixador cap 
a la dreta. A mà dreta tenim les primeres cases d’aquest barri i passem entre unes atzavares i unes fi-
gueres de moro.

Quan passem per l’última casa d’aquesta barriada el camí ja no és cimentat i esdevé herbós i baixador. 
A la nostra dreta tenim una barana de fusta i a l’esquerra una casa que anem resseguint. Fem cap a un 
camí, que prenem cap a l’esquerra. Veiem més figueres de moro, bargallons, atzavares i pins. Anem 
seguint aquest camí. A mà dreta i a un nivell inferior podem veure una edificació mig tapada per la ve-
getació. A mà esquerra hi ha una esplanada i una gran fita de pedres. Continuem endavant. Deixem a 
la dreta un corriol i un canyissar. A l’esquerra veiem una balma de roca. El camí és força ample. Tenim 
bosc a banda i banda. A mà dreta, propera, veiem una font seca amagada entre la vegetació i sota una 
alzina majestuosa. Continuem en la mateixa direcció. A mà dreta ens queda una edificació enrunada i 
coberta de vegetació. 

Seguim el camí, una mica pujador. A mà dreta veiem un marge de pedra transversal. Més endavant, a 
l’esquerra, veiem restes de marge, i a la dreta hi ha una vinya. Quan s’acaba el primer tram de vinya 
que hem anat seguint, deixem un camí pujador i pedregós que entra cap al bosc i girem a mà dreta. 
Caminem entre dues vinyes. Travessades les vinyes, girem a l’esquerra. A la dreta ens queda un marge 
de pedra i terra i a l’esquerra les rengleres de ceps. Ben aviat, agafem un camí que fa un revolt pujador 
a mà dreta i entra al bosc. Veiem restes d’un marge enrunat. El camí transcorre pel bosc.

Fem cap a una pista de terra, que prenem a mà esquerra. La pista comença a pujar per entre un bosc 
de pins. Guanyem altitud durant una estona per aquest camí. A mà esquerra, mig amagada, ens queda 
una barraca de pedra seca. Finalment assolim un altiplà, on trobem una bifurcació de camins.

Deixem el camí que seguíem i girem sobtadament cap a la dreta per seguir un camí pedregós. El camí 
va passant entre bosc amb romaní i algun bargalló. Arribem a una altra bifurcació de dos camins i pre-
nem el de l’esquerra. Ara el camí és planer i de terra, després es fa baixador i pedregós. Arribem a una 
petita esplanada amb una altra bifurcació de camins i agafem el de l’esquerra. El camí ara és més estret, 
baixador i pedregós. En aquest tram podem veure antigues roderes de carro.

Arribem a un fondo. Davant nostre i una mica enlairada podem veure una barraca de pedra seca. Aquí 
girarem sobtadament a la dreta, tot deixant un camí a mà esquerra. Podem anar veient restes de marge 
de pedra seca. El corriol ara no és tan baixador ni pedregós. Arribem a una petita esplanada, amb un pi 
solitari a mà esquerra que té un senyal de color blau, i continuem en la mateixa direcció que portàvem. 
Passem pel costat d’una vinya. A l’esquerra se’ns obre una bona panoràmica i hi podem veure el cim 
garrafenc de la Morella. El camí fa un lleuger revolt pujador cap a l’esquerra i torna a entrar al bosc.

Deixem a mà esquerra un camí que baixa cap a una vinya. Atenció! Pocs metres més enllà, prenem un 
corriol a mà dreta. El corriol és poc fressat. Just quan arribem a una petita clariana, seguim el senderó 
que ara gira cap a la nostra esquerra. Fem cap a un altre corriol que ens ve de la dreta i nosaltres anem 
cap a l’esquerra. Baixem i fem alguna giragonsa entre vegetació d’argelagues. Arribem a una petita cla-
riana i a la dreta veiem les restes d’un antic forn de calç.

Seguim un corriol cap a l’esquerra i sortim en un camí ample que tenim davant nostre. Aquest camí és 
el que havíem seguit fa una estona i ens ve per la nostra esquerra. Nosaltres continuem endavant fins 
arribar a una bifurcació.
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Continuem per un camí baixador a l’esquerra. A mà esquerra tenim vinya. El camí gira a l’esquerra, tenim 
vinya a la dreta i a l’esquerra a un nivell superior. El nostre camí fa un revolt força marcat cap a la dreta i 
deixem a l’esquerra un camí que va cap a una vinya. A l’esquerra continuem tenint ceps i a la dreta tenim 
un marge que en algun moment queda tapat pels arbres. Caminem per un fondal arran de vinyes i més 
endavant passem entre dues vinyes. El camí és herbós. Davant nostre, una mica enlairades i a l’esquer-
ra, veiem unes antenes de telefonia mòbil.

Quan s’acaba la vinya deixem un camí pedregós i pujador i nosaltres seguim a l’esquerra, el camí es fa 
baixador. Passem entre dos pals on hi ha una cadena que barra el pas. Arribem a una bifurcació i girem 
a l’esquerra. El camí és ample i passa entre vinyes. Les antenes que vèiem, ara les tenim a la dreta.

Ens acostem a un pal indicador de senders. A la nostra dreta veiem un rasot que ens separa d’una vinya. 
Arribem al pal indicador de la Xarxa de senders i camins del Garraf. A mà dreta deixem un corriol que va 
cap a una masia i per on circula una riera. Continuem pel mateix camí que seguíem. A l’esquerra hi ha 
una vinya amb poques passades (fileres de ceps) i una instal·lació d’aigua soterrada. Tenim la llera de la 
riereta a la dreta, però hi ha moments que queda una mica allunyada.

A mà esquerra i a un nivell superior continuem tenint vinya. Quan s’acaba aquesta vinya, el camí fa un re-
volt suau cap a l’esquerra. A mà dreta hi ha una altra instal·lació com l’anterior. Anem veient algun senyal 
de pintura groga. A la nostra dreta, però tapada per esbarzers, hi ha la riera de la Baguera. A l’esquerra 
torna a començar una vinya, sempre a un nivell superior. Quan s’acaba aquesta vinya, deixem un camí 
pujador a mà esquerra i dos pins una mica separats. En aquest punt deixem el camí que seguíem i girem 
a la dreta per un camí que passa entre dos pins (el de l’esquerra està inclinat). Travessem la riereta que 
teníem fins ara a la nostra dreta.

Un cop travessada la riera continuem per un camí que planeja. El camí s’estreny i es torna a eixamplar. 
Seguim endavant fins arribar a un corriol pujador i pedregós, a mà esquerra, que hem de seguir pel 
costat de dos bargallons (també podem veure a mà esquerra dos pins solitaris una mica separats entre 
ells). El corriol va planejant i passa entre bosc de pins i gatoses. Deixem a mà dreta un corriol que baixa 
cap a la riera. Ara el nostre camí és pujador.

Arribem a una cruïlla i deixem la branca de mà dreta, que és baixadora i va cap a uns camps de conreu. 
Nosaltres continuem pel mateix corriol, que continua pujador i pedregós. Arribem en un punt on trobem 
un filat a mà dreta. L’anem seguint. Més enllà trobem un enforcall ample de camins. Deixem el de l’es-
querra i continuem endavant, deixant a la dreta la porta metàl·lica d’una finca. Continuem endavant. Ara 
tenim filferrada a banda i banda. Més endavant, a l’esquerra, hi ha la porta d’entrada a una altra finca. El 
camí ara no és tan pedregós i planeja.

S’acaba la filferrada que delimita la finca de l’esquerra. El camí esdevé un altre cop pujador. Deixem a 
l’esquerra una petita esplanada a on veiem un camí de pinassa i continuem pel mateix camí, seguint el 
filat de la dreta. A l’esquerra hi ha un marge de pedra seca. Passem pel costat de l’entrada d’una finca  
que té una bústia d’estil americà i una porta metàl·lica.

Quan el filat fa un angle de 90 graus a la dreta, s’arriba a una esplanada amb una cruïlla de camins. 
Agafem la primera branca de l’esquerra, que és pujadora. Veiem edificacions d’una urbanització. Davant 
nostre, una mica enlairades, podem veure les restes de l’antiga masia. Aquest camí que seguim és un 
antic carrer que no es va arribar a urbanitzar, per això a banda i banda s’hi poden veure les vorades que 
havien de delimitar-lo. El camí és pujador i pedregós. A la dreta tenim cases i una mica enlairades podem 
veure les antenes de telefonia mòbil que hem anomenat abans.

Passem per davant de l’entrada d’una casa. Seguim endavant per aquest vial a mig fer i delimitat per les 
vorades. Passem entre bosc. Quan s’obre la vista, podem veure la urbanització (Can Macià) i amb més 
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claredat les antenes, a la dreta. El camí planeja i és de terra. Després torna a ser pujador i pedregós. 
Continuem veient entre la vegetació les vorades que delimiten el camí. Arribem a la tanca de la primera 
casa de la urbanització i a la dreta encara hi ha bosquina. Aviat veiem un cartell que diu “Camí Ronda 
de Ponent”. Des d’aquest punt s’albira una vista panoràmica molt extensa: el turó de les Tres Partions, 
el puig de l’Àliga, Olèrdola i el Montgròs. 

Deixem el camí que seguíem, pujador, i girem a l’esquerra pel camí de la Lluna. Tenim cases a banda i 
banda. En acabar-se les cases de la urbanització el camí es fa més estret, passa entre bosc i és planer 
i de terra. Arribem a una cruïlla i anem cap a l’esquerra. Immediatament tornem a girar a l’esquerra per 
agafar un camí ample, baixador i pedregós. (CAL ESTAR ATENTS ALS SENYALS DE CONFIRMACIÓ: 
CINTES VERDES I VERMELLES).

Passem tres pins junts que hi ha a l’esquerra i al cap d’uns metres deixem el camí que seguíem i girem 
sobtadament a l’esquerra per un corriol baixador. Sota nostre hi ha una vinya. Aquest corriol ens hi 
portarà directament. Abans d’arribar-hi, tenim a la dreta dos pins, un d’ells té una petita inclinació, i tot 
seguit hi ha unes quantes pedres. De seguida som a la vinya. En arribar-hi, tombem a la dreta i ara la 
vinya ens quedarà a l’esquerra. El terreny és terrós. Continuem endavant i quan deixem la vinya enfilem 
recte per un corriol estret i de pinassa. Seguim en la mateixa direcció. Arribats a una petita fita a la dreta, 
el corriol gira a l’esquerra, és baixador i va cap a unes vinyes. Quan arribem a les vinyes, girem a la dreta 
pel costat d’una gran mata (llentiscle). Un cop s’acaba la vinya girem a mà dreta per sobre un petit rasot. 
El camí és pedregós i després herbós. Passem per sota una línia de baixa tensió.

Fem cap a una altra vinya i tot seguit girem a l’esquerra. Aquesta vinya ara ens queda a la dreta. Segui-
rem pel costat de la línia de baixa tensió. Al darrere ens queden les cases de la urbanització. Quan el 
camí que seguim gira cap a l’esquerra, en deixem un altre, més a l’esquerra, que baixa cap a una vinya. 
Anem paral·lels a la línia de baixa tensió, tot i que la tenim una mica separada, a l’esquerra. El camí ara 
és més marcat, planer i terrós. A l’esquerra tenim una vinya de ceps vells i a la dreta, marges de terra 
amb herba.

S’acaba la vinya que teníem a l’esquerra però en comença una altra a un nivell inferior. Nosaltres con-
tinuem encara pel mateix camí i passem pel costat d’una figuera. El camí fa un revolt cap a l’esquerra i 
és força herbós. A la dreta hi ha un camp i també a la dreta, però una mica més amunt, veiem un dipòsit 
d’aigua. Entrem al bosc i arribem a una bifurcació de camins. Agafem el camí de la dreta, més pujador 
i pedregós. Anem en direcció a una masia abandonada, però abans d’arribar-hi el camí que seguim 
desemboca en un camí transversal i ample, el qual seguirem cap a l’esquerra, de baixada. Deixem un 
camí a l’esquerra. A l’alçada d’un margalló que tenim a la dreta, deixem un altre camí baixador, també 
a mà esquerra. Nosaltres seguim en la mateixa direcció, endavant. Al nostre costat, a la dreta, veiem un 
magatzem de la casa i, poc més avall, un gran exemplar de mata (llentiscle). No fem cas dels camins que 
podem veure a banda i banda i continuem pel mateix camí una bona estona. Davant nostre, a l’esquerre 
i enlairat, podem veure el Montgròs.

Durant una bona estona seguirem aquest camí baixador i de trams pedregosos i rebutjarem altres ca-
mins. A mà esquerra i  a un nivell inferior tornem a tenir vinyes. En un punt d’aquest camí que seguim 
comença a banda i banda una filferrada. Passem per davant de l’entrada d’un camí, a mà dreta, que és 
tancat per una cadena. A l’esquerra hi ha una porta metàl·lica. Just quan comença un revolt a la dreta, 
la filferrada de l’esquerra s’acaba, però la de la dreta continua, tot i que en alguns trams està malmesa i 
envaïda per la vegetació.

Se’ns ajunta un camí per l’esquerra. A la dreta hi ha un hidrant per als bombers. Nosaltres seguirem en 
la mateixa direcció que dúiem i passarem pel costat d’un pou de canalització d’aigua. En aquest punt 
torna a haver-hi vinyes a banda i banda. Al fons, veiem una masia. Aviat passem pel costat d’un pi robust 
de dos troncs amb una placa de prohibit caçar.
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Passat el pi de dos troncs, girem a la dreta per un camí pujador i pedregós a l’inici del qual hi ha un pal 
indicador de la Xarxa de camins del Garraf i un senyal de precaució. El nostre camí gira a l’esquerra 
deixant davant nostre l’entrada d’una finca, amb la porta de fusta. Ara el camí planeja. A l’esquerra tenim 
un camp d’oliveres i ametllers. El camí, que es fa ample i pujador, passa pel bosc. L’anem seguint durant 
una estona.

Atenció! Arribem en un punt on el camí s’eixampla una mica per la dreta (s’hi veu un marge) i a l’esquerra 
hi ha un sender baixador. Continuem endavant uns quants metres i deixem el camí ample per agafar un 
corriol a mà dreta que és força visible, pujador i pedregós. (Trobarem cintes de confirmació). El corriol, 
que esdevé més confús, puja entre pins tot fent giragonses. Passem pel costat d’un marge i continuem 
pel senderó fins a una mulassa o barraca de pedra seca. La voregem per la dreta (deixant-la a l’esquer-
ra).

El corriol continua pujant per entre els pins i vegetació arbustiva. Anem fent giragonses, deixem un cor-
riol a la dreta, i continuem en la mateixa direcció que dúiem. Al capdamunt de la pujada sortim a una 
esplanada. A un nivell inferior veiem una vinya. La vista s’obre: podem apreciar entre els pins i una mica 
allunyades les ruïnes d’una masia abandonada i també el puig del Papiol, el puig de la Mola i el cim de 
la Morella.

Travessem l’esplanada cap a l’esquerra, en direcció al bosc. Deixem un camí baixador a l’esquerra i 
travessem una pista ampla per agafar un caminet davant nostre que s’endinsa al bosc. (Tornarem a tro-
bar cintes de confirmació de l’itinerari). Aviat el corriol gira cap a l’esquerra. L’anem seguint per entre el 
bosc. A l’esquerra podem anar veient restes d’antics marges. El corriol va fent alguna giragonsa a dreta 
i esquerra. Trobem una bifurcació i agafem la branca de la dreta, sempre entre bosc i terra de pinassa. 
Arribem a una petita clariana i seguim endavant pel mateix corriol. Fem cap a una esplanada oberta de 
vegetació baixa. Travessem l’esplanada i continuem per un senderó una mica desdibuixat.

Sortim al revolt d’una pista que ve de l’esquerra. Nosaltres anem cap a la dreta. La pista és pujadora i de 
terra. A l’esquerra veiem unes quantes oliveres. Per una porta entrem als terrenys de la finca particular 
de les Garrigues. A l’esquerra hi ha vinya i a la dreta veiem un cartell groc que diu “Atenció! Abelles” i 
veiem alguns ruscos. A banda i banda podem veure bigues verticals de ciment, però sense filferrada 
que delimiti els terrenys. Seguim aquest camí ample i veiem davant nostre el conjunt d’edificacions d’on 
hem sortit aquest matí.

Si ens hi fixem, a mà dreta podem distingir el puig de la Mola i el cim de la Morella. Aviat deixem un camí 
a mà dreta que baixa cap a unes vinyes i nosaltres continuem pel camí principal, que ara és baixador. 
A la dreta veiem un pou de pedra molt ben construït. Quan el camí gira cap a l’esquerra i es fa pujador, 
podem veure una mica allunyades, a la nostra esquerra, la capella i la torre medieval del nucli on hem 
esmorzat. Més enllà, a la carena, veiem el puig de l’Àliga i l’església de Sant Miquel d’Olèrdola. A la dreta 
tenim tres oliveres. A partir de la tercera olivera comença un rasot, també a la dreta. A mà dreta comença 
una altra filera d’oliveres i a l’esquerra, a un nivell inferior, hi ha arbres fruiters.

El camí que seguim fa cap a un de transversal i girem cap a la dreta. Aquest camí ja el coneixem perquè 
és el mateix per on hem sortit aquest matí. A mà esquerra comença el mur de la masia. Anem pujant i 
deixem a l’esquerra el camí que va arran del mur de la finca. Continuem recte.

Quan arribem a l’alçada de dos margallons (un de petit i un de més gran) que són a la nostra esquerra, 
passem entre aquestes dues plantes i sortim a un camí de graveta, que seguim cap a l’esquerra. Poc 
més enllà, anem cap a la dreta i sortim a la façana de la masia que ja coneixem, on finalitza aquesta 
Marxa. 
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Mitjanes horàries:

De la Sortida al Control A: 4,06 km/h = 1,13 m/seg

Del Control A al Control B: 4,56 km/h = 1,27 m/seg

Del Control B al Control C: 4,50 km/h = 1,25 m/seg

Del Control C al Control D: 4,38 km/h = 1,22 m/seg

Del Control D al Control E: 3,86 km/h = 1,07 m/seg

Del Control E al Control F: 4,72 km/h = 1,31 m/seg

Del Control F al Control G: 4,20 km/h = 1,17 m/seg

Del Control G al Control H: 4,41 km/h = 1,22 m/seg

Del Control H al Control I: 2,95 km/h = 0,82 m/seg

Del Control I a l’Arribada : 3,85 km/h = 1,07 m/seg

Al Control B: 30 minuts descans i esmorzar

Altres dades a tenir en compte:

- Tant a la Sortida com a l’Arribada hi ha Bar i Serveis.

- Els marxadors trobaran aigua als Controls D i G.

- Segons el Reglament, en cada control sense parada de descans es con-
cedeix, com a mínim, 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
   Antoni Castillon: 698 826 251



MARXA D'ORIENTACIÓ  A.E. TALAIA

TAULA    DE    TRANSFORMACIÓ    HORARIA   (PER MINU TS)

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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60 58a MARXA D’ORIENTACIÓ
PER DESCRIPCIÓ

XVIII COPA CATALANA DE MARXES TÈCNIQUES
I DE REGULARITAT

II TROFEU JOAN VIRELLA (2a edició)

COMARCA DE L’ALT PENEDÈS

6 DE MARÇ DE 2016

Organitzada per: l’AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA Vilanova i la Geltrú
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futura Vegueria del Penedès. El tram de marxa dins del 
Garraf corresponia als controls E, F, G i H, en els quals 
s’ha passat per les masies olivellenques de la Roqueta, 
can Miret, can Macià i cal Fuster. De tota manera no cal 
insistir que tot el circuit no s’ha mogut del massís garra-
fenc, ja que el vessant nord de les carenes visitades és 
de l’Alt Penedès mentre que el vessant sud és del Garraf. 
Cal aclarir que els estreps d’aquesta important serralada 
calcària arriben fins a Calafell, just on la plana del Penedès 
fineix a la Mediterrània, planura que presideix el Vendrell. 
És així que la vegetació que s’ha vist és totalment de tipus 
garrafenc.
La marxa de l’any passat a Castellet i la Gornal era un itine-
rari més planer que el d’avui, si més no els trams dels con-
trols de l’església de Sant Esteve i del nucli poblat de les 
Masuques, però en part també va transcórrer per aquest 
muntanyam del prelitoral rocós, ja que el poble de Torre-
lletes i el castell de Castellet estan situats a unes respecta-
bles alçades i totalment integrats al massís del Garraf. A la 
sortida de Castellet hi hagueren inscrits 111 equips, dels 
quals 24 eren de tres persones. El nombre d’entitats par-
ticipants arribà a onze. De la totalitat, sols es classificaren 
98 equips, una participació dins la mitjana de la dècada de 
les darreres marxes.

Dins de l’extens terme municipal d’Olèrdola hi hem rea-
litzat més d’una marxa, però en la demarcació de Vilade-
llops feia molts anys que no hi tornàvem. El 5 de març 
de 1961 va tenir efecte la 3a Marxa Social d’Orientació i 
Regularitat per Descripció, la qual sortia de Sant Pere de 
Ribes i recorria els llocs de l’Arboçar i Viladellops per fina-
litzar a Canyelles. En aquella ocasió s’inscriviren 51 equips, 
en sortiren 50 i foren classificats 48. El recorregut fou de 
vora 22 quilòmetres, els quals es van fer en cinc hores i 
quart efectives, dinant a l’Arboçar de Baix on es van donar 
dues hores de temps. Llavors, i durant moltes edicions, les 
marxes s’iniciaven en un indret i acabaven en un altre. Els 
sistemes de locomoció eren els que eren i es donava in-
formació als participants dels autobusos de línia, d’anada 
el matí al lloc de sortida i tornada a Vilanova en acabar la 
cursa. No hi havia pressa per tornar a casa. Passaren els 
anys i l’automòbil s’imposà en els desplaçaments. Alesho-
res es crearen problemes per recuperar el cotxe que s’ha-
via deixat a la sortida. La solució fou dissenyar els itineraris 
circulars. Aquest sistema el vàrem inaugurar ja fa dècades 
i ha donat bons resultats de participació.
El trajecte forjat l’any 1961 no té res a veure amb el re-
corregut d’enguany, ja que llavors s’arribava i se sortia de 
Viladellops per altres camins dels d’avui. El circuit que s’ha 
fet en aquesta nova oportunitat ha defugit les urbanitza-
cions que teníem a tocar, limitant-nos a travessar el bonic 
caseriu de Viladellops per tal de facilitar l’hora de l’esmor-
zar i poder admirar el patrimoni d’un llogaret prou antic i 
separat de les vies de comunicació actuals. Per altra ban-
da, la masia escollida per a la sortida i l’arribada és molt 
acollidora, a més d’estar situada al bell mig d’una natura 
esplendorosa. És veritat que s’ha fet caminar per planes 
i paratges de certa alçada, no massa, i s’ha trobat alguna 
masia aïllada, però les posicions de les Garrigues i de Vila-
dellops són insòlites. 
Com s’haurà comprovat, hem caminat a cavall de dues 
comarques. La masia de les Garrigues pertany a la de-
marcació de Viladellops, que a la vegada és del municipi 
d’Olèrdola, és a dir, de la comarca de l’Alt Penedès, mentre 
que una escassa part de la marxa s’ha realitzat en el terme 
municipal d’Olivella, que és de la comarca del Garraf. Com 
a comarques no tenen cent anys de vida, però pertanyen 
a una part de la històrica Vegueria de Vilafranca i, actual-
ment, ambdues comarques aspiren a formar part d’una 
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El terme d’Olèrdola és un dels més extensos de l’Alt Pene-
dès, de 29,9 quilòmetres quadrats, mentre que el terme 
d’Olivella en té alguns més, exactament 38,8. Si hem de 
descriure els municipis de la marxa d’avui, primerament 
ho farem d’Olèrdola.
En el segle X, el terme del castell d’Olèrdola abastava des 
de l’actual poble de Santa Fe del Penedès fins al mar i des 
de Sitges fins a Cunit, incloent-hi Cubelles, Sant Pere de 
Ribes i Vilanova i la Geltrú. Avui, el municipi d’Olèrdola li-
mita amb els termes municipals de Castellet i la Gornal, 
Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca, La Granada, Sant 
Cugat Sesgarrigues, Avinyonet, Olivella i Canyelles. De tots 
ells, Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca, Sant Cugat, 
Avinyonet i Canyelles foren d’aquell antic territori olerdo-
là, essent Vilafranca la successora de la fortalesa i ciutat 
d’Olèrdola, la qual, fins a la primeria del segle XII havia 
estat la capital del Penedès. Segons les troballes arque-
ològiques, l’inici de l’ocupació d’Olèrdola s’efectuà vers el 
segle IV abans de Crist i la romanització a partir del segle 
II abans de Crist. Aquestes dates vénen avalades per les 
dues muralles que s’hi varen construir: un sistema defen-
siu antecedent als ibers –que la van aprofitar de nou–, i la 
romana, aquesta darrera de grans carreus, que avui en-
cara tanca la fortificació, dintre de la qual resten una gran 
cisterna romana, les ruïnes del castell, l’església romànica 
de Sant Miquel, gran quantitat de sepultures medievals 
antropomorfes (conegudes per sepultures olerdolanes) i 
nombroses sitges del poblat interior, sepultures i sitges 
que també s’han trobat a l’exterior del recinte, en el pla 
dels Albats. Olèrdola és un nom enigmàtic preromà, tal 
vegada indoeuropeu, potser relacionat amb el relleu, però 
que té paral·lelismes amb l’àrab ‘al-àrd (al-) cúla’, “terra 
alta”. Altra opinió sobre el seu significat és ‘uard-al-úla’, 
“l’enlairada”. Però el professor Coromines admet que si bé 
el mot és ibèric segur i fins evident, avui per avui no se’n 
sap què vol dir.
Desallotjats els musulmans del Penedès al començament 
del segle X, els cristians ocuparen les restes protohistò-
riques d’Olèrdola, restauraren la fortalesa i crearen una 
urbs o “civitate Olerdula”, documentada així des de l’any 
978, tot i que el castell consta que ja existia l’any 956 (“cas-
tro Olerdola, in Penitese”).
El 992, el levita (diaca) Sunifred va construir una segona 
església (l’actual), atès que des de l’atac d’al-Mansur el 986, 
segons Milà i Fontanals (1868) Olèrdola havia quedat “no 
del todo desierta, ni tampoco cautiva, pero sí desmantela-
da”. Aquesta segona església es va aixecar damunt d’una 
de més petita preromànica, de la qual resta una petita 
porta d’arc de ferradura més andalusina i mossàrab que 
preromànica. Posteriorment, el 1025, el comte Berenguer 
Ramon i la seva muller Sança proporcionaren la carta de 
població a Olèrdola, on en el document original es llegeix: 
“sive castri Olerdule, sive Penitensis”. Més ençà, el 1039, 
Mir Geribert, llavors senyor d’Olèrdola, jurà un sacramen-
tal (ritual) al comte sobre “ipsa civitate de Olerdula, simul 
cum ipsos castellos vel castros qui in ipsa civitate sunt 
aut in antea erunt”, és a dir, sobre la ciutat d’Olèrdola i 
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els castells o castres que hi ha i abans hi havia en la ciu-
tat. Entre aquest any 1039 i 1049, existeix un altre sacra-
mental fet pel sotsfeudal Guillem Borrell de Sant Vicenç 
al comte “neque de civitate que dicunt Olerdula, neque 
de ipso comitatu que dicunt Penitense” (per la ciutat que 
en diuen Olèrdola i pel comtat que en diuen Penedès). 
Finalment, l’any 1063 es documenta la convinença entre 
el comte i Mir Geribert d’Olèrdola, fent esment de “ipsam 
civitatem quam dicunt Olerdola cum ipso comitatu quem 
dicunt Penitensem et omnes castellos vel castros, rochas 
vel puios” (la ciutat dita Olèrdola, com del comtat anome-
nat Penedès i els seus castells o castres, roques i pujols). 
Resta prou demostrat que Olèrdola era considerada una 
ciutat i que el Penedès era un comtat.
Tot això se’n va anar en orris vers l’any 1105 amb la des-
trucció d’Olèrdola en una invasió de morabits conduits per 
Sidi Ali Ben Yusuf, que arribaren fins a Gelida i van deixar 
mig Penedès devastat, destruint esglésies, profanant llocs 
sants i incendiant gairebé tot el que trobaren. Les cròni-
ques diuen que mataren molta gent i feren captius molts 
milers d’homes i concretament del castell d’Olèrdola se’n 
dugueren un gran nombre d’habitants que hi eren per de-
fensar-lo, després d’haver-ne matat molts.
Passat el trasbals, l’any 1108 s’intentà la repoblació d’Olèr-
dola i el terme del castell (“castellum Olerdule”), donant 
privilegis i concessions especials als que volien anar a 
repoblar el lloc i els seus termes, dins els quals són es-
mentats: “s. Margarita (i els Monjos), Moia (Moja), s. Dig-
na (a Vilafranca), Fonte Taiada (Font-Tallada), Villa de Lu-
pis (Viladellops) i Monte Rotundo” (la Plana Rodona), és a 
dir, dirigit a “todos los que se estableciesen en Olérdola 
ó permaneciesen ó trabajasen en su restauración” (Milà i 
Fontanals 1868).
El cert és que Olèrdola no es va repoblar com abans i 
d’aquest fet és quan va néixer Vilafranca – “vila franca”, o 
sigui, lliure d’impostos i situada a l’entorn de l’antiga torre 
Dela–, indret ideal per als pagesos que cercaren un lloc 
millor en el pla, car Olèrdola era massa encinglerada i fe-
réstega. Dalt, en el cingle, restà tota sola l’església restau-
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rada de Sant Miquel, capella que continuà essent parrò-
quia fins que es va construir la nova a la Plana Rodona, 
beneïda l’any 1885.
En l’actualitat, el terme olerdolà consta de diversos pobles 
i poblats disseminats, entre els quals cal esmentar les ur-
banitzacions la Cogullada i Daltmar, Moja, el Sepulcre, la 
Serreta, la Vall, la Barquera, la Plana Rodona (Sant Miquel), 
can Moles, can Segarra, Sant Pere Molanta, can Sadurní, 
can Torres de Font-Tallada, Ferran, la urbanització de can 
Trabal i Viladellops.
Passem ara a descriure un xic d’Olivella. Com s’ha dit més 
amunt, del seu terme n’hem fet un petit tram, però cal dir 
alguna cosa d’aquest municipi. La primera menció d’Olive-
lla que es conserva és en un document que porta la data 
del 18 de febrer de l’any 992 i que concerneix, precisament, 
a la donació de Viladellops al monestir de Sant Cugat, ces-
sió de la qual parlarem en passar per aquest caseriu. En 
aquest antic escrit es llegeix que el terme del “Castrum 
Olivella” estava situat a orient de Viladellops. Aleshores 
Olivella era al límit de les terres dels senyors de Cervelló 
-de qui depenia- amb el del castell d’Olèrdola. Si aquest 
castell ja tenia terme -ja que es citen els topònims dels 
seus límits-, és evident que devia ser un castell termenat, 
és a dir, que el seu senyor tenia jurisdicció civil i criminal 
sobre el territori que li corresponia. D’aquest mateix any, 
per l’acta de consagració de l’església d’Olèrdola sabem 
que els límits d’aquesta església arribaven de la “fonte de 
cuzines” (font de codines) al “cabra fico” (can Grau de Ca-
brafich) i seguien cap a la “Gavarra” d’Olesa, abraçant tot el 
terme actual d’Olivella, que llavors potser encara depenia 
eclesiàsticament d’Olèrdola perquè no devia tenir esglé-
sia. Més endavant, en el segle XI, el 1002, Giscafred Moixó 
va donar al monestir de Sant Cugat un alou (possessió lliu-
re exempta de càrregues i drets senyorials) que tenia en 
el terme d’Olèrdola, en el lloc de Llacunalba (avui del mu-
nicipi de Canyelles), alou que afrontava pel cantó d’orient 
amb els “terminos de Castrum Olivella”. Aquesta zona del 
Penedès i Garraf era als segles IX i X zona de frontera, mig 
deshabitada i en procés de repoblament; els castells que 
s’hi bastien eren nuclis forts per a la defensa de l’escassa 
població, que a més vivia molt disseminada. El nucli antic 
d’Olivella –com s’esdevé en la història de molts pobles–, 
no coincidia amb l’actual. Estava situat a l’indret del castell 
vell d’Olivella, en el turó conegut ara per puig Molí, on en-
cara hi ha restes d’una torre forta, i més avall, en el vessant 
de la muntanya hi ha les ruïnes de l’església romànica. Fins 
al segle XII en què el 1164 es signà la carta de població del 
puig de Cabot, atorgada per Pere de Ferran, Pere de Puig-
roig (ambdós, feudals dels Cervelló), Guerau de Lavit i el 
seu germà Guillem, a favor de Cabot i altres famílies, no es 
creà un nou nucli més estable a Olivella, el llavors anome-
nat “castell Nou”. En el document hi diu que calia fer cases 
al puig erm, sobre les rompudes, i calia fortificar-lo en un 
termini de sis anys. Olivella, que anà passant de mans de 
diversos senyors feudals sotsfeudataris dels Cervelló, en 
un moment del segle XIII -no sabem quan- passà a mans 
de la Catedral de Barcelona. El 1271, el bisbe Arnau insti-
tuí a favor de l’acabada de fundar capella de les Onze Mil 
Verges (1268), situada davant el palau episcopal, el priorat 
de les dites verges, constituït bàsicament pel territori del 

castell d’Olivella, administrat pel sacerdot que guardava la 
capella, anomenat prior. Com a successor del Castell Vell, 
no hi ha dubte que el Nou contribuí al desenvolupament 
del poble, desplaçant l’antiga població d’un lloc inhòspit a 
un indret més acollidor. Des d’aquell moment, el municipi 
tingué un poblament regular, però molt vacil·lant segons 
les èpoques. En el “Tall dels soldats” de 1595 hi consten 
dues llars que no hi havia en censos anteriors: el mas de 
la Roqueta i cal Fuster, que són dues de les tres masies 
que hem vist durant la marxa. La subordinació a l’esglé-
sia barcelonina existí fins a la desamortització del segle 
XIX i d’aquesta dependència del bisbat ve l’actual escut de 
l’Ajuntament. En l’actualitat, el municipi d’Olivella, a més 
del poble, és el conjunt d’unes poques masies habitades i 
de cinc grans urbanitzacions: La Plana Novella, Can Surià, 
Las Colinas, Mas Milà–Can Milà i Mas Mestre.
Acabada aquesta 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 del Saldonar
S’ha sortit del davant de la masia de les Garrigues, de la 
qual parlarem a l’arribada. Encarats a la façana, hem anat 
vers l’esquerra, deixant la casa a mà dreta seguint el recin-
te tancat pel baluard i el jardí. Més endavant hem escollit 
el camí de l’esquerra i hem passat pel costat d’una zona 
enjardinada. La masia s’ha quedat al nostre darrere. A mà 
dreta, restava un margalló o bargalló –que és el nom que 
li donem al Garraf– i dos pins.
Immediatament s’ha deixat el camí que seguíem i s’ha 
agafat un camí baixador de la dreta. A la banda esquerra 
hi havia una bona vista sobre Olèrdola, el puig de l’Àliga i 
el turó de les Tres Partions. En acabar el mur de la casa 
seguíem endavant. Per l’esquerra se’ns ajuntava un camí, 
i passats un petit marge i un altre margalló s’ha girat cap 
a la dreta per travessar una gran esplanada. Hem pujat 
lleugerament cap a la dreta per un camí, vora un xiprer 
característic i s’ha girat a mà esquerra entre dos pals ver-
ticals de fusta.
Darrere hem deixat definitivament la masia de les Garri-
gues. Teníem vinya a l’esquerra i un tancat per a gossos a 
la dreta. El camí era terrós. S’ha travessat una altra espla-
nada i s’ha retrobat el camí, llavors una mica baixador. Tot 
seguit, arran d’un pi pinyoner de dues branques, es prenia 
un camí esquerrà. En aquest cantó es podia veure la ma-
sia de les Garrigues d’on s’havia sortit. Al cap de poca es-
tona, a la dreta, un marge de pedra seca. En arribar a una 
bifurcació una mica desdibuixada, hem deixat el camí que 
seguíem, baixador i molt pedregós, i s’ha agafat el dretà. 
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Relat de la marxa

Del control A del Saldonar
al control B de Viladellops
Abans de reprendre la marxa cal explicar què és un saldo-
nar. El saldó, sauló o soldó, és terra arenisca (silícica) blan-
quinosa lleugerament argilenca i poc consistent que en 
temps passats era usada per eixugar la tinta dels escrits i, 
més ençà, un del components per a la fabricació de vidre 
i d’algun ciment. Així, el lloc on hi ha saldó és un saldonar i 
l’indret on s’extreu en quantitat una saldonera. El Saldonar 
de Viladellops és conegut amb aquest nom l’any 1537 i es 
torna a documentar l’any 1730.
En sortir del control hem deixat per una bona estona la 
pista de can Trabal i s’ha girat a mà esquerra per un altre 
camí que comença un xic rocallós i més aviat baixador. 
Finalitzat un camp, es passava per un bosc de pins i el 
corriol es tornava més pedregós. S’ha fet una giragonsa a 
esquerra i a dreta i s’ha deixat una barraca de pedra seca. 
Hem creuat un altre rocallís. A la banda esquerra hi havia 
una vinya de tres fileres de ceps i a la dreta, a un nivell su-
perior, la barraca anterior. Llavors, entre bosc i vinya, hem 
passat pel costat d’un gran roure. A la dreta es deixava un 
camí. S’ha baixat per damunt d’un rocallís. Al cantó dret 
es veien les cases enlairades de la urbanització Daltmar i 
també el puig de l’Àliga. El sender s’ha fet terrós, després 
més ample i pedregós, baixant vers un fondal. Teníem el 
bosc Negre a banda i banda. 
Després d’una bona estona s’ha sortit al revolt d’una pista 
que procedeix de la barriada de l’Altra Banda, que l’hem 
seguida cap a la dreta. Hem pujat pel costat d’uns roures. 
A mà esquerra i entre la vegetació s’observava el que que-
da d’un marge de pedra seca. Hem arribat altre cop a la 
pista que procedeix de can Trabal. A la dreta hi havia un 
pal indicador de camins. S’ha girat a l’esquerra. Darrere 
nostre restava el puig del Papiol. Teníem vinya a la dreta i 
un camp de conreu al costat esquerre. Per aquest cantó 
ja es veien les cases de Viladellops. El camí és una mica 

El camí era una mica desdibuixat i teníem un altre marge 
de pedra seca, a la dreta. Hem deixat una branca de camí 
a l’esquerra i hem seguit per un camí ample i de terra ver-
mellosa que, més enllà, es feia una mica pujador i estret. 
S’ha fet cap a una pista ampla que s’ha seguit vers l’es-
querra. Aquesta pista transcorria en sentit nord, ja que 
vol anar a la muntanya del Papiol. A mà esquerra, i a un 
nivell inferior, una vinya ocupava un fondal. El camí girava 
cap a mà esquerra, deixant davant nostre un altre camí i 
es travessava el fondal de vinyes de “Comalligues”, segles 
enrere escrit “coma d’Alies”. Es passava prop d’una barra-
ca de pedra seca o mulassa –nom que donem a Vilanova 
a aquest tipus de construcció garrafenca–, mentre el camí 
era pujador i pedregós, per travessar una de les portes de 
la finca de les Garrigues.
En aquest punt s’ha deixat el camí del Papiol, que passa 
per les Casetes del Rossell, i hem agafat la pista que va de 
la urbanització de can Trabal a Viladellops, camí acompa-
nyat del filat que delimita la propietat. A la dreta, una de 
les vinyes de la plana de les Garrigues. El camí és baixador 
i pedregós i segueix pel costat del filat. 
Després d’uns revolts, s’ha deixat un camí ample a la dre-
ta, que també va a les Casetes del Rossell, seguint encara 
el filat. Poc més enllà, hem deixat un altre camí, també a la 
dreta. En el punt on a mà esquerra hi havia un cartell ver-
mell de la propietat, hem deixat de veure la tanca perquè 
passa per darrere els arbres. Hem continuat pel mateix 
camí, que va a Viladellops. A banda dreta i a un nivell supe-
rior es podia veure un camp de conreu i una altra barraca 
de pedra seca. 
Uns metres abans d’arribar a un trencall, a l’alçada d’un pi 
amb un senyal groc de sender situat a la dreta, hem deixat 
la pista i hem girat sobtadament cap a un corriol esquerrà 
desdibuixat. Calia estar atents als senyals de l’organitza-
ció, amb cintes vermelles i verdes. Saltat un petit marge, el 
corriol es feia més visible. En arribar a una petita clariana, 
de sòl de pinassa, hem deixat un corriol esquerrà i hem 
pres el de mà dreta. Sempre atents als senyals, hem pas-
sat pel costat d’un pi de dues branques. Just passat el pi, 
a la dreta hi havia un petit margalló. El corriol feia alguna 
giragonsa a esquerra i a dreta i s’acostava a un rocallís. 
Aquí teníem el Pas 1.

Passat el rocallís, hem saltat un petit marge, hem passat 
per sobre d’un cocó (concavitat a la roca on s’hi diposi-
ta aigua de pluja), i hem seguit pel corriol. Creuat un pe-
tit fondal, hem continuat pel corriol amb un lleuger gir a 
l’esquerra, mentre a la dreta hi havia un marge una mica 
amagat per la vegetació; aleshores el fondal restava a la 
banda esquerra. 
Acabat el marge de la dreta, s’arribava a una petita claria-
na; el corriol es desdibuixava, però aviat se sortia al camí 
que procedeix del bosc Negre, el qual s’ha agafat a mà 
dreta, ascendint. Enfront es veia la pedrera del Papiol. 
Hem retornat a fer la pista de can Trabal a Viladellops, 
agafant-la vers el sud. A banda i banda s’hi veien camps 
de conreu. Darrere nostre, la pedrera i el puig del Papiol. 
Sense perdre la direcció s’arribava a un collet on hi ha un 
grup de pins. El que teníem al cantó esquerre tenia forma 
de cadira i a la banda dreta un altre mostrava un senyal de 
color groc d’un sender. Aquí teníem el control A.

Capella de Sant Joan



Del control de Viladellops
al control C de la font
de Sant Joan
És el moment de parlar de Viladellops. Aquest llogaret oler-
dolà es coneix des de l’any 976, quan Àlvar i la seva muller 
Bonadona donaren a l’església de Sant Cugat del Vallès 
les terres i vinyes, cases i corrals, que tenien en el terme 
d’Olèrdola, les quals limitaven a llevant amb els Gorgs i a 
migdia amb “villa de Lobos”. El document fou escrit per 
Sunifred d’Olèrdola, anomenat Llop. Pocs anys després, 
el 992, Eneco, anomenat Bonfill, i Ervigi, testamentaris del 
difunt jutge Teudiscle, donaren al monestir de Sant Cugat 
els alous i masies que en deien “Villam de Lupos”, amb els 
seus termes i pertinences, terres i vinyes, cases, corrals, 
així com “ipsa ecclesia que infra est et altaris venerata”, 
altres edificis, plantacions, selves, garrigues, muntanyes, 
valls, colls, ponts, així com aigües, prats, pastures, roques, 
llenyes de diverses classes, cultius i erms, etc. Tot això 
situat en el comtat de Barcelona, a la “Marchia”, dins el 

“Penitense”, sota els termes d’Olèrdola, d’Olivella i de “ipsa 
Marítima” (l’actual costa de Vilanova i de Cubelles). Limita-
va a llevant amb els termes del “Castrum Olivella” i seguia 
pujant gradualment per la serra mateixa, sobre “ipso pute-
olo de Langovardo” (pou de Monombra) i s’allargava fins al 
“pugium que dicunt Ozuzio” (o Auzuz, el puig d’en Portes); 
pel cantó de migdia el “collum que dicunt de Bonella” (vora 
la Roqueta), amb “ipso fitore” (penya del Fitó) i el terme de 
Canyelles; a ponent amb el torrent que raja en temps de 
pluja (riera de Vilafranca) i passa per sota “ipsam rocham 
que dicunt Corbatera” (l’actual roca Corbatera, damunt la 
carretera); i a cerç, amb la sitja i l’alou que fou del difunt 
Sendres, fill del difunt Sunifred Llop, i la “cacumine mon-
cio” (el cim de la muntanya), el qual anomenen Papiol, i 
d’allà baixa poc a poc per la serra fins a l’esmentat torrent 
sota Corbatera. Entre els testimonis de la donació a Sant 
Cugat hi havia Ballomar, altre fill de Llop. La rodalia ter-
menal de Viladellops era i és tot el vessant sud del Papiol 
i seguia més o menys l’actual límit d’Olèrdola amb Avinyo-
net, Olivella i Canyelles, rodalia que inclou les Garrigues i 
la urbanització de can Trabal.
En la crida a la reconstrucció del castell d’Olèrdola de l’any 
1108, Viladellops fou un dels llocs del terme que dispo-
saria de privilegis i concessions especials si era repoblat. 
Noranta anys després, el 1198, en morir Guillem de la Gra-
nada va confessar que havia comprat Viladellops a Pere 
de Ferran i que donava íntegrament el lloc a la comanda 
dels Hospitalers de Sant Valentí de les Cabanyes. A partir 
d’aleshores, l’Orde dels Hospitalers de Sant Joan de Jeru-
salem seran els amos i senyors de Viladellops.
Llavors Viladellops apareix sovint com una quadra. Ja sa-
bem que una quadra era una jurisdicció senyorial especial 
dins el terme d’un castell termenat, centrada en una forti-
ficació, torre o casa fortificada, en el nostre cas dins el ter-
me d’Olèrdola. A Viladellops, a més de la casa del senyor 
(abans castell), encara existeix una torre de defensa i una 
capella –que gairebé mai mancava en una quadra–, l’es-
glésia romànica de Sant Joan, dedicació dels Hospitalers.
El primer cens conegut, de l’any 1358, atribueix 17 focs o 
cases a l’àmbit de Viladellops, entre les quals hi havia els 
Oller i els Miró dels Mirons (després can Trabal) i P. Garri-
ga (les Garrigues). En el fogatge de l’any 1378 ja constava 
que la “Quadra de Vila de Lops” era del comanador de Vi-
lafranca de l’Orde de l’Hospital.
A primers del segle XVII a Viladellops emergí la família Fon-
tanals. El 1638, els jurats de Vilanova i de La Geltrú con-
cediren llicència, facultat i potestat al pagès Gabriel Fonta-
nals, juntament amb Jaume Miquel del Pont, de Santa Fe, 
de poder vendre a Vilanova i a La Geltrú neu o glaç durant 
sis mesos. Posteriorment, el 1694, en una visita pastoral 
el bisbe manà als hereus i successors de la casa de Josep 
Fontanals de la plaça i a Gabriel Fontanals, tots de Vila-
dellops, “que facin lloses i juntes a les sepultures”. En el 
capbreu –confessió dels vassalls del senyoriu– de 1730, 
Joan Fontanals és batlle de la quadra pels Hospitalers i es 
fa menció dels “patis del Castell ho torra del Señor”, castell 
que va desaparèixer sota l’actual Casa Gran de la plaça. 
Aleshores, a la demarcació de Viladellops hi havia 24 ca-
ses i 95 habitants. Anterior a la desamortització dels béns 
eclesiàstics, el darrer document de les possessions de la 

pujador i terrós. Hem continuant per la pista, a mà dreta 
de la qual, al costat d’un camp i a un nivell superior, hi 
havia el pou del molí de Vent, l’accés al qual hem deixat. 
En un lleuger revolt cap a la dreta, es deixava a l’esquerra 
un camí baixador i hem entrat al bosc. Hem passat pel 
costat d’un senyal de prohibició i també arran d’un dipòsit 
d’aigua. Ací s’ha encetat la pista cimentada que procedeix 
d’Olèrdola i entra al caseriu de Viladellops. A mà dreta hi 
ha una vinya. Des d’aquest lloc es té una bona panoràmica 
del puig de l’Àliga i l’església de Sant Miquel d’Olèrdola. 
Passades les cases de can Salvador hem seguit pel carrer 
principal. El vial de terra fa un revolt suau a mà dreta i és 
baixador. Hem arribat a la Plaça, on hi ha la finca –la Casa 
Gran, amb un campanaret d’espadanya–  coneguda per 
les seves caves i una agrobotiga, una bàscula, la font de 
pedra del caseriu i una premsa. En aquest ample i bonic 
lloc hi teníem el control B i mitja hora per esmorzar.

Font de Sant Joan
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Relat de la marxa

Del control de la font de 
Sant Joan al control D dels 
dos termes

Comanda hospitalera és de l’any 1809. En aquesta ocasió 
és reelegit en el càrrec el batlle Joan Fontanals, cerimònia 
efectuada “en la Plassa, ahont estaba construït lo castell 
vuy derruït”, batlle que més tard prengué possessió de “la 
Iglesia de dita Quadra baix la invocació de Sant Joan”. Des-
prés de la desamortització de l’any 1832, Viladellops passà 
a ser del marquès de Barberà i de la Manresana, domiciliat 
a Barcelona. Però el 1868, l’heretat de “San Juan de Vila-
dellops” era de la família Soler, la qual, vers una dècada 
decretava concurs de successors i subhasta de les finques 
situades a Viladellops. Finalment, la finca de la Casa Gran 
i les seves terres –on hi tenen 20 hectàrees de vinya– va 
passar a la família Desvalls, actualment de Marcelo Des-
valls.
El nom de Viladellops pot ésser que no es refereixi ex-
clusivament a l’animal salvatge, ja que  podria venir d’un 
antropònim, car en temps medievals hi havia persones 
que portaven el nom de Llop, si més no Sunifred, l’ardiaca 
d’Olèrdola en el segle X, que tothom coneixia per Llop. Els 
Llop, en el temps foren els Llopis, i en castellà tenia l’equi-
valent Lope, que donà origen al cognom López.
Hem marxat de la plaça passant pel costat de la Casa Gran. 
A poques passes es troba una placeta amb bancs de pe-
dra, arbres i un pou. Després de la placeta s’ha deixat un 
carrer baixador i cimentat a mà esquerra que es dirigeix a 
la Casa de Pedra. Enfront hi havia la torre de defensa de 
planta circular del segle XI i una petita edificació adossa-
da;  la veu popular creu que era la presó i algú pensa que 
podria ser la primitiva església del lloc (del segle X?). S’ha 
passat entre la torre i l’entrada principal de la Casa Gran, 
on a la façana de migdia disposa d’un rellotge de sol. 
Camí avall, a mà dreta es veien uns bargallons i més en-
llà arbres i bancs de pedra. Aixecant la vista s’observen 
les naus dels antics galliners de la Plana de Capellet, nom 
documentat l’any 1065. També es pot guaitar una bonica 
panoràmica del Papiol, la pedrera, Olèrdola i el puig de 
l’Àliga.
Hem arribat a la capella romànica de Sant Joan, del segle 
XI, petita església d’una nau, amb contraforts laterals, res-
taurada no fa molts anys. Sota el campanar d’espadanya 
hi ha l’entrada principal, encarada a ponent. Enfront de 
la façana hi ha un pedró, base pètria o taula de pedra on 
hi manca la corresponent creu. A tocar el xiprer, senyal 
de bona acollida, s’ha baixat per la pista que es dirigeix al 
barri de l’Altra Banda o de la Font per l’indret de les Argiles, 
deixant un camí dretà particular. Després hem passat pel 
mig d’un bosc de pins de cal Mingo. A mà dreta, un xic 
lluny, hi vèiem les granges de la Plana del Capellet i davant 
teníem les cases de l’Altra Banda, anomenades així per es-
tar a l’altre costat del torrent de les Jonqueres, però també 
conegudes pels Masets. Ben propera és la masia de cal 
Mingo, la teulada de la qual es veia a mà dreta, amagada 
per la vegetació, i situada al peu de la pretèrita “Carretera” 
que anava de Sitges a Olèrdola passant per Sant Pere de 
Ribes i Viladellops, itinerari que retrobarem després. L’am-
pla pista feia baixada i deixava Viladellops al cantó esquer-
re. S’ha vorejat la petita vall conreada i s’ha travessat el 
torrent de les Jonqueres. Al capdamunt de la pujada, a mà 
esquerra hi havia un camí pedregós tancat amb una ca-

Seguint el mateix camí, a mà dreta hi ha les restes del molí 
- fassina de Sant Joan, mig tapat per la vegetació. El molí 
enrunat de Sant Joan tenia dos pisos i teulada de dos ves-
sants i s’alimentava d’una bassa que recollia l’aigua de la 
fondalada. 
Passades les runes el camí es feia pujador. A mà dreta hi 
havia un marge de pedra transversal. Més endavant, en 
aquesta ocasió a l’esquerra, restes d’un altre marge, i a la 
dreta una vinya. Quan un camí pujador entrava al bosc, 
nosaltres hem girat a la dreta i hem travessat la fondala-
da entre dues vinyes i passades aquestes s’ha girat a l’es-
querra. Hem circulat entre un marge dretà i una renglera 
de ceps, fins que s’ha agafat a la dreta un camí que feia 
un revolt pujador i entrava al bosc. Després de transcór-
rer per la boscúria s’ha arribat a una pista de terra, que 
hem agafat a l’esquerra en direcció a llevant, tot pujant 
per bosc de pins joves fins assolir un altiplà on hi ha una 
bifurcació de camins. 
Ací hi teníem el control D, a 200 metres d’alçada, enfront 
de la muntanya del Plazell.

dena, però hem seguit recte fins a un camí dretà cimentat 
que baixava fortament a un bosc de pins. Damunt teníem 
Viladellops i més enllà Olèrdola. 
Després de deixar l’entrada d’una finca amb porta metàl-
lica, el camí pujava mentre a la dreta teníem les primeres 
cases de l’Altra Banda. Passades les darreres cases de la 
barriada, el camí ha deixat de ser cimentat i ha esdevingut 
herbós i baixador. Després d’una barana de fusta i una 
casa hem anat a un camí esquerrà. Ací hi hem vist figueres 
de moro, bargallons, atzavares i pins. Al costat esquerre 
una esplanada i una gran fita de pedres, i més endavant, 
també a l’esquerra, una balma de roca. El camí era força 
ample. A mà dreta, propera, hi havia la font de Sant Joan, 
amagada entre la vegetació i sota una alzina majestuosa. 
Pel que fa a la font, arranjada els anys seixanta del segle 
passat, donava un bon doll, però en l’actualitat està ben 
deixada. En aquest indret s’han fet troballes de terrissa 
ibèrica i romana, ço que indica una utilitat més que mil-
lenària de l’apreciat líquid.
Un pic s’ha passat la font, uns metres més amunt, sota 
d’un arbre hi havia el control C.

Barraca de pedra seca



Del control E de
la Roqueta al control F
de la rasa del Bagaret
Com hem dit abans, la Roqueta és una masia d’Olivella i 
està situada sobre un turonet. Se’n tenen dades històri-
ques des de l’any 1587. El 2004, un periòdic anunciava 
que l’havien habilitat feia uns sis anys i estava a la ven-
da. La propietat, habitada per un estranger, té més d’una 
ha i l’habitable més de 600 m2. El preu era de 1.200.000 
euros, amb mobles, algunes peces d’estil francès. La casa 
està protegida per un baluard, té teulada de dos vessants 
cap als costats, la façana encarada a migdia i anys enrere 
disposava de dos rellotges de sol. Cisterna interior i altra 
exterior. Antigament, al peu d’aquesta “Carretera” hi teni-
en una tercera cisterna i un cóm per abeurar a disposició 
dels que passaven per aquesta ruta muntanyosa.
En el control E hem deixat la “Carretera” per baixar cap a 
l’esquerra, flanquejats de vinya primer a l’esquerra i des-
prés d’un revolt a ambdós costats. El nostre camí feia un 

En el terme d’Olivella, entre les urbanitzacions de Can 
Milà–Mas Milà i la de Mas Mestre hi transcorre el torrent 
de les Carreteres, denominació que pren de l’antiga “Car-
retera” de Sitges a Olèrdola per Viladellops. Hem d’expli-
car per què el nom d’aquest torrent és plural. A partir del 
Mas Mestre vers Viladellops hi havia dues “Carreteres” que 
formaven una Y: una de curta i muntanyosa per la Roque-
ta i el coll de Bonella, avui camí intransitable des de la Ro-
queta a Viladellops; l’altra més llarga i planera pel fondo 
de la Caseta d’en Fuster. La primera, d’anada, l’hem fet en 
sentit oest–est, mentre que la segona, de tornada, s’ha fet 
en direcció est–oest. Foren uns itineraris molt freqüentats 
durant centúries, antecessors de les actuals carreteres. La 
“Carretera” era el “camí carreter” més dret des de la costa 
sitgetana fins a Olèrdola i Vilafranca. Documentada durant 
segles a Sitges, a Sant Pere de Ribes –on dóna nom a la 
masia de la Carretera– i a Olivella, és mencionada en el 
capbreu de Viladellops de l’any 1730 i consta en els mapes 
actuals de la contrada.
En sortir del control D hem agafat la “Carretera” vers la 
dreta, pedregosa. Des d’aquest punt fins més enllà del 
control E de la Roqueta, sols la deixarem en alguns pe-
tits sectors. El camí travessava bosc amb romaní i algun 
bargalló. S’arribava a una bifurcació. Sobre nostre, a mà 
dreta, quedava el turó de la Roqueta. S’agafava la branca 
esquerra, per camí primer planer i terrós i després baixa-
dor i pedregós. En una petita esplanada una altra bifurca-
ció de camins. El de l’esquerra segueix essent “Carretera” 
de la Roqueta, en aquest lloc estreta, descendent i pedre-
gosa. En aquest tram es podien veure antigues roderes 
de carro, el mitjà més utilitzat durant molts anys. D’aquí 
procedeix lògicament el nom de les carreteres, per ésser 
antics camins de carro.
En una fondalada, davant nostre i una mica enlairada hi 
havia una barraca de pedra seca. Aquí la “Carretera” de 
la Roqueta girava sobtadament a la dreta tot deixant un 
camí a mà esquerra. Marges de pedra seca a l’entorn. El 
corriol ja no era tan baixador ni pedregós. S’arribava a una 
petita esplanada, amb un pi solitari a mà esquerra que 
té un senyal de color blau. Aquí era l’antic coll de Bone-
lla, punt termenal d’Olèrdola amb Olivella i Canyelles, pas 
d’aquesta “Carretera”, coll del qual -hem dit més amunt- es 
tenen referències de l’any 992 i prou documentat en els 
capbreus dels anys 1537 i 1730. En aquest darrer docu-
ment s’hi llegeix: “dellà Coll de Bonella dita la Carratera” 
(sic). D’aquest coll, a mà dreta, un ample camí davallava 
paral·lel al fondo del Veguer fins a la nova carretera de 
Canyelles a Ribes. Nosaltres hem seguit pel de la banda 
esquerra, és a dir, per la dita “Carretera” de la Roqueta, 
llavors planera i de terra.
Es passava pel costat d’una vinya i pel cantó esquerrà 
se’ns obria una bona panoràmica garrafenca i el cim de 
la Morella. El camí feia un lleuger revolt pujador cap a l’es-
querra i tornava a entrar al bosc. Es deixava a mà esquerra Façana de la Casa Gran de Viladellops 

Del control D de la
“Carretera” de la Roqueta
al control E

un camí que baixava vers a una vinya i, pocs metres més 
enllà, agafàvem un corriol dretà, poc fressat. Just en arri-
bar a una petita clariana, s’ha seguit el senderó que girava 
cap a la nostra esquerra.
Es baixava i fèiem alguna giragonsa entre argelagues.  En 
una petita clariana, a la dreta es veien les restes de dos 
antics forns de calç de la Roqueta, una de les activitats de 
la pagesia, avui en desús, però en funcionament els anys 
seixanta del segle passat. En aquest paratge hi teníem el 
Pas 2. 
Per mitjà d’un corriol esquerrà hem sortit de nou a la “Car-
retera” de la Roqueta, la qual hem seguit cap a llevant, fins 
a una bifurcació, on hem trobat el control E. En aquest 
punt, un camí dretà puja a la masia, que teníem damunt 
mateix. Aquesta masia disposa d’un nou accés pel fondal 
de la Roqueta directe a la carretera B-211 de Canyelles a 
Sant Pere de Ribes.
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Un cop travessada la rasa, el camí planejava, s’estrenyia i 
es tornava a eixamplar fins a fer cap a un corriol pujador i 
pedregós esquerrà que hem seguit, ran de dos bargallons. 
Llavors, el corriol planejava i passava entre bosc de pins i 
gatoses i més endavant el camí es feia pujador. En arribar 
a una cruïlla hem deixat la branca dretana, descendent, 
que es dirigeix al fondo d’en Miret i hem continuat pel ma-
teix corriol, pujador i pedregós. A la dreta s’ha trobat un fi-
lat i l’hem seguit. Més enllà, un enforcall ample de camins. 
Hem escollit el dretà. En aquest cantó, la porta metàl·lica 
d’una finca i més enllà teníem el filat a banda i banda. Més 

Relat de la marxa

Del control F al control G 
de Las Colinas

endavant, a mà esquerra, una porta d’entrada a una altra 
finca. El camí ja no era ara tan pedregós i planejava. La tan-
ca finia en delimitar la finca de l’esquerra i el camí tornava 
a ser pujador. Passada una petita esplanada hem conti-
nuat fent camí seguint una filat de la dreta. Es passava pel 
costat de l’entrada de la finca de can Miret, que disposa 
d’una bústia d’estil americà i una porta metàl·lica.
Ja que som aquí, quatre mots de can Miret, una masia en-
lairada damunt d’un turonet. Documentada des del segle 
XVIII, estava enrunada en el XX i fou rehabilitada al comen-
çament del XXI. La finca és propietat d’en Rafael Sala i l’any 
2011 s’anunciava amb “Productes del Mar i la Terra del 
Massís del Garraf: Clar de castanyer. Finca can Miret d’Oli-
vella”, vi que produeix amb normalitat.
Quan el filat fa un angle de 90 graus a la dreta, s’arriba a 
una esplanada on hi ha una cruïlla de camins i s’ha escollit 
l’esquerrà, pujador. Es tracta d’un carrer sense urbanitzar, 
per això a banda i banda s’hi poden veure les vorades que 
havien de delimitar-lo. El camí és a més de pujador, pe-
dregós. A la dreta, cases de la propera urbanització i, una 
mica enlairades, les antenes de telefonia mòbil que s’han 
vist abans. S’ha passat per davant de l’entrada d’una casa i 
hem seguit pel mateix vial a mig fer per entrar en un bosc. 
Quan s’obria la vista, es podia veure part de la urbanitza-
ció de Las Colinas on, a la dreta, resta la gran masia de can 
Macià, del segle XVII però fa anys enrunada. El camí terrós 
planejava; es tornava pujador i pedregós, amb les vorades 
delimitadores. S’ha arribat a la tanca de la primera casa 
de la urbanització i a la dreta encara hi havia bosquina. En 
un cartell es llegia: “Camí Ronda de Ponent”. Es tracta d’un 
vial que uneix Las Colinas amb la urbanització Mas Mestre 
pel fondo del Maset de la Miquela. Des del punt on érem 
s’observava una panoràmica molt extensa: el turó de les 
Tres Partions, el puig de l’Àliga, Olèrdola i el Montgròs. En 
aquest lloc hi havia el control G.

En deixar el camí que seguíem, pujador, hem girat a l’es-
querra pel camí de la Lluna. Finalitzades les cases de la 
urbanització el camí es feia més estret, entrava en el bosc, 
era planer i terrós. En una cruïlla hem anat vers l’esquerra 
i immediatament tornàvem a girar a l’esquerra, per agafar 
un camí ample, baixador i pedregós. A partir d’aquí s’havia 
d’estar atent als senyals de confirmació, ja que s’ha sortit 
de la urbanització i s’anava per caminois que portaven a 
les vinyes mitjançant corriols de tota mena que ens feien 
passar pel costat de pins, d’una petita fita i d’una gran mata 
de llentiscle, fins arribar al fondo de cal Fuster, on resta un 
camí que passa per sota una línia de baixa tensió, deixant 
les cases de la urbanització al darrere. La línia elèctrica 
ens guiava fins vora un dipòsit d’aigua, on s’entrava al bosc 
i en una bifurcació de camins hem escollit el de la dreta, 
més pujador, camí que ha desembocat en el que porta a la 
masia de cal Fuster, no fa molts anys abandonada.
És una casa documentada el segle XVI, quan formava part 

revolt força marcat cap a la dreta i en deixàvem un altre 
esquerrà a una vinya. En aquesta banda continuàvem te-
nint ceps i a la dreta un marge que en algun moment que-
dava tapat pels arbres. Érem en el torrent de la Roqueta, 
tributari del torrent de les Carreteres, que a la vegada ho 
és de la riera de Begues. Més enllà el camí era herbós. 
Davant nostre, una mica enlairades i a l’esquerra, resten 
les antenes de telefonia mòbil de Las Colinas. Quan s’ha 
acabat la vinya, hem deixat un camí pedregós i pujador. 
Nosaltres hem seguit a l’esquerra. El camí es feia baixador. 
S’ha passat entre dos pals on una cadena barrava el pas i 
arribats en una bifurcació s’ha girat a l’esquerra. En aquest 
punt ens hem acomiadat definitivament de la “Carretera” 
de Viladellops a Ribes per la Roqueta. El camí és ample i 
passa entre vinyes. Les antenes que abans vèiem ara les 
teníem a la dreta, mentre que damunt nostre, a la banda 
esquerra, resta la muntanya del Plazell, lloc on l’any 1939 
hi va caure un avió metrallat.
Ens hem acostat a un pal indicador de la Xarxa de senders 
i camins del Garraf. A la nostra dreta hi havia el rasot del 
fondo d’en Geló –tributari del torrent de les Carreteres– 
que ens separava d’una vinya. Geló és un diminutiu d’An-
geló, renom dels Mestre, propietaris de Ribes que tenien 
un corral o maset proper. A mà dreta hem deixat el corriol 
de la “Carretera” que procedeix de Viladellops i es dirigeix 
a la urbanització de can Milà costejant el torrent de les 
Carreteres. Nosaltres ara hem escollit la “Carretera” de Vi-
ladellops. Al cantó esquerre, una vinya amb poques fileres 
de ceps i una instal·lació d’aigua soterrada. A la banda dre-
ta, la llera de la rasa del Bagaret, que en alguns moments 
quedava un xic allunyada. A mà esquerra i a un nivell 
superior hi havia vinya. Quan aquesta s’acabava, l’ample 
camí feia un revolt suau cap a l’esquerra. A mà dreta hi 
havia una altra instal·lació com l’anterior i alguns senyals 
de pintura groga. També a la dreta, però tapada per es-
barzers, seguia la rasa del Bagaret. A l’esquerra una altra 
vinya, sempre a un nivell superior, i al final d’aquesta hem 
deixat la “Carretera” en el lloc on hi havia dos pins una 
mica separats. Hem escollit un camí dretà que passa entre 
dos pins, un d’ells inclinat. Hem creuat la rasa del Bagaret 
i en aquest indret hi havia el control F, sota el vessant est 
del puig de Portes.

Del control G al control H 
de la Caseta d’en Fuster



En aquest control hem recuperat la “Carretera” de Vilade-
llops que havíem deixat en el control F. La Caseta d’en Fus-
ter era anomenada “maset den Fuster” i també “lo maset 
de la Carretera dit den Fuster” (1730), ja que havia estat 
propietat dels Fuster d’Olivella, és a dir, del mateix pagès 
que vivia a la masia que hem vist poc abans. Els Fuster 
la van vendre i poc després passà a ser d’un tal Puig de 
Sitges. Aquesta família la subhastà el 1893 amb el nom de 
“Corral Nou o Casa Xica del Fusté” i actualment és popular-
ment coneguda per la Caseta i fins i tot per la Caseta Xica i 
la fondalada de llevant porta el nom de fondo de la Caseta.

Del control H al control I de 
les Carreteres

Del control I a l’arribada

Del control hem travessat l’esplanada vers l’esquerra en 
direcció al bosc. S’ha deixat un camí baixador a l’esquerra i 
per darrera vegada hem trepitjat la “Carretera”, la qual s’ha 
travessat per agafar un caminet davant nostre que entra-
va en el bosc. Hi tornaven a haver cintes de confirmació. 
El corriol anava girant ara a l’esquerra, ara a la dreta, fent 
giragonses. En una bifurcació, hem agafat la branca de la 
dreta, sempre dins el bosc, fins arribar a una petita clari-
ana, però seguint el mateix corriol, que ha creuat una es-
planada. Finalment s’ha sortit al camí de les Garrigues, pis-
ta pujadora fins a una porta de la finca. Passada aquesta, 
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El Pou i les Garrigues

Del control I a l’arribada

de l’heretat de can Milà de la Crivellera. L’any 1620 un Fus-
ter es casà amb una filla del Milà, que van dotar-los de la 
masia, des d’aleshores coneguda per casa Fuster. Després 
de posseir-la diversos propietaris, pels volts dels anys qua-
ranta del segle XX, el pastor de la Cerdanya Antoni Torné 
adquirí la propietat als Mestre. Des d’aleshores la família 
Torné hi visqué permanentment fins que fa una dècada la 
van deixar per sempre més, tot i que segueixen conreant 
les terres.
Després de la masia, hem passat pel costat d’un altre 
exemplar de mata–arbre o llentiscle i hem seguit el llarg 
camí d’accés a la “Carretera”, camí que és carreter, baixa-
dor i de trams pedregosos. En un punt d’aquest camí co-
mençava a banda i banda un tancat amb filat. S’ha passat 
per davant de l’entrada d’un camí tancat per una cadena. 
A l’esquerra hi ha una porta metàl·lica. Tot baixant, venia 
un camí per l’esquerra i a la dreta hi havia un hidrant per 
als bombers. Hem seguit camí avall pel costat d’un pou 
de canalització d’aigua. En aquest punt tornava a haver-hi 
vinyes a banda i banda. Al fons, es veia la masia coneguda 
per la Caseta d’en Fuster. Al costat d’un pi robust de dos 
troncs amb una placa de prohibit caçar, a poques passes 
de la masia, hi teníem el control H.

Casa Gran de Viladellops desde la plaça 

Sortint del control, passat el pi de dos troncs, giràvem a 
la dreta per la mateixa “Carretera”, pujadora i pedregosa, 
a l’inici de la qual hi ha un pal indicador de la Xarxa de 
camins del Garraf i un senyal de precaució. Després es 
planejava, mentre a mà esquerra teníem un camp d’oli-
veres i ametllers. Més tard, el camí, que es feia ample i 
pujador, passava pel bosc. L’hem seguit durant una es-
tona. En un punt on el camí s’eixamplava una mica per 
la dreta i a l’esquerra hi havia un sender baixador, hem 
deixat momentàniament la “Carretera” per un corriol a mà 
dreta, en principi força visible, pujador i pedregós, però 
que esdevenia més confús i seguia pujant entre pins tot 
fent giragonses. Es passava pel costat d’un marge i per un 
senderó fins a una barraca de pedra seca, vorejant-la per 
la dreta. Darrere la barraca hi havia el pas 3.
El corriol seguia pujant per entre els pins i vegetació ar-
bustiva, fent més giragonses. Al capdamunt de la pujada 
se sortia a una esplanada i la vista s’obria: es podia apre-
ciar entre els pins i una mica allunyades les ruïnes de la 
masia abandonada de cal Bagaret o Vegueret, que dóna 
nom a la rasa del Bagaret que procedeix de can Trabal i al 
fondo de cal Bagaret que teníem sota nostre, a mà dreta. 
També s’observava el puig del Papiol al nord, el puig de 
la Mola i el cim de la Morella, aquests darrers a l’est. En 
aquest emplaçament. hi teníem el control I.



Relat de la marxa

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 profitós en 
una altra ocasió més relaxada que la present. Moltes grà-
cies per la vostra presència i, com sempre, us convidem a 
participar en l’edició de l’any vinent.  

 

 Vicenç Carbonell Virella

a mà dreta un cartell ens advertia de l’existència d’abelles 
en uns ruscos. A banda i banda hi havia bigues verticals de 
ciment, però sense filat delimitador. Seguíem aquest camí 
ample, ara baixador, i davant nostre ja observàvem la ma-
sia de les Garrigues. Ben proper, a mà dreta, al capdavall 
del fondo del Calau, hi ha el pou de les Garrigues, constru-
ït fa segles i ben documentat en el s. XVIII. El camí girava 
a l’esquerra i pujava. Des d’aquest punt s’ullava la capella 
i la torre medieval de Viladellops. Més enllà, la carena del 
puig de l’Àliga i l’església de Sant Miquel d’Olèrdola. Final-
ment, s’arribava davant la façana de les Garrigues, on ha 
finalitzat la Marxa.
És l’hora de parlar d’aquesta gran masia –gairebé un ca-
seriu– situada al bell mig de la distància que hi ha entre  
Viladellops i can Trabal, altra històrica masia que ha donat 
nom a una urbanització. La finca de les Garrigues, de 240 
ha, de les quals 180 són de massa forestal, fou adquirida 
per la vilanovina família Valldosera els anys seixanta del 
segle passat, que hi restaurà la casa i construí els cellers 
i caves, comercialitzant la primera collita el 1981. Abans, 
l’any 1967, poc després de la compra, Enric Valldosera 
Martinell va demanar permís per instal·lar un motor de 
tres cavalls en un pou de les Garrigues, on hi tenia 20 va-
ques.

Les Garrigues

Fem un xic d’història de la masia. Tot i que en el fogatge de 
l’any 1358, dintre de l’àmbit de Viladellops hi figura un “P. 
Garriga”, desconeixem si vivia a les Garrigues. Hem d’es-
perar el cens de l’any 1497 per trobar-hi Joan Milà, un fill 
del qual va confessar les seves terres en el capbreu dels 
Hospitalers de Sant Joan de l’any 1537 com: “Heres den 
Johannis Milà qº mansi de les Garrigues”, és a dir, hereu del 
difunt Joan Milà del mas de les Garrigues i fill de la víuda 
Elisabet Milana del mas de les Garrigues. En aquesta con-
fessió hi consten totes les set propietats dels Milà (la masia 
amb el seu corral, el Papiol, la coma d’en Puig, la Vinya, el 
Figueral, la coma de n’Alies i l’oliverar del Vinyet, totalitzant 
41 jornals entre camps, bosquina i muntanya) i les seves 
respectives afrontacions, que són, més o menys, les matei-
xes de l’actualitat. En el fogatge de l’any 1553, a la masia hi 
vivia Montserrat Milà, un fill de la qual l’any 1575 es va ca-
sar amb la pubilla Font del proper caseriu de l’Arboçar. Al 
segle XVII les Garrigues passaren a ser de la família Rigual 
i un d’ells arribà a ser batlle de Viladellops (1718). Aquests 

Rigual l’any 1726 van vendre les Garrigues al botiguer bar-
celoní Francesc Ferrer, llavors habitant a Vilafranca, el qual 
va confessar la seva propietat als Hospitalers el 1730, amb 
una diferència de superfície prou notable respecte a l’any 
1537, car deia tenir uns 300 jornals més o menys.
Sigui per tractar-se d’una possessió religiosa o per ésser 
de Francesc Ferrer, l’any 1818 enfront de la masia hi havia 
la capella dedicada a Sant Francesc de Paula. La dada no 
coincideix amb una fotografia dels anys 1900, on es veu la 
capella amb un campanaret de cadireta, segons s’expres-
sa, dedicada a la Puríssima.
Situats en el present segle, l’any 1996, Valldosera de la ma-
sia les Garrigues obtingué la Medalla d’Or entre els 100 
millors vins d’Espanya. I darrerament, l’any 2011, la finca 
Valldosera anunciava Productes del Mar i la Terra del Mas-
sís del Garraf: Brut Nature Subirat Parent.
Desitgem als amables propietaris acollidors un bon futur 
i els donem les més expressives gràcies per la seva cordi-
alitat.
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Vilanova i la Geltrú 06/03/2016   21:26 1/1

A. E . TALAIA

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

SORTIDA
Pas 1 La Porcarissa
A Pi de la Cadira 39,00 1 39,00 39 2.640 4,06 1,13
B Viladellops 20,00 30 21,00 21 1.520 4,56 1,27
Motxilla Capella de Sant Joan
C Font de Sant Joan 24,00 1 54,00 54 1.800 4,50 1,25
D Crüilla 222 13,00 3 14,00 14 950 4,38 1,22
Pas 2 Pou de glaç
E Camí sota Roqueta 14,00 2 17,00 17 900 3,86 1,07
F Passat la riera 15,00 1 17,00 17 1.180 4,72 1,31
G Inici camí de la Lluna 21,00 3 22,00 22 1.470 4,20 1,17
H Cruïlla de la Caseta 23,00 2 26,00 26 1.690 4,41 1,22
Pas 3 Barraca de pedra
I Pla amb vistes 12,00 2 14,00 14 590 2,95 0,82
ARRIBADA Les Garrigues 17,00 19,00 19 1.090 3,85 1,07

TOTALS 198,00 45,00 243,00 243 13.830 4,19 1,16
hores = 3,00 4,00
minuts = 18,00 45,00 3,00

Les Garrigues

6 DE MARÇ DE
2016
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58a  MARXA   PERSONAL DELS CONTROLS i SEGURETAT
 
SORTIDA  FINCA LES GARRIGUES  Centre de l´Organització i Seguretat
Accés per Carretera BV-2415    4.8 Km.  GPS.   41.311127,      1.7477754
Avituallament  Viladellops                        GPS   41,18,23,76´´,   1,44,12,31´´

                                  Organització

Responsable executiu  de la Prova  Joan Raventós Hill  Tel.696373454
Direcció de la Organització Cristòfol Soler                        Tel 606617797
Adjunt Direcció Josep Candela  i Equip d’escombra        Tel 606117627
Responsable de Seguretat  Josep Manual Castillón         Tel 698826251
Coordinació  Controls    Jani  Ferrer  i Cristòfol Soler                                     
 Informàtica     Ramon Casas,                                              Tel 680102567

 Bar    Sortida Personal   Pilar Porras  (Tiquets )   
                                          Cristòfol Soler
                                          Sole Pascual    Mercè Porta
     
Bar    Arribada  Personal       Pilar Porras  (Tiquets ) 
                                                 Cristòfol Soler
                                                Jordi Sans  Ebelia Casado      
           
        Col·locació cartells     Cristòfol Soler  i  Josep Candela
        Coordinació   i  muntatge    d’esmorzar   Josep Candela

        Informàtica     Ramon Casas,   Francesc Altabas

        Sortida i Arribada  Materials i Documentació    Inscripcions   
         Manel Vidal ,Marcel.lina Simon  Entrega de  Bosses Documentació
         I Cobrament  de l’inscripció  del  Participants 

         Acreditació i Dorsals Ramon Castells   Blai  Poch  i  Xavier Ventosa   
            
        Noves   Inscripcions  Jani Ferrer

        Recollida del materials a la Arribada Xavier Salleras    

                                               SEGURETAT
        Creu Roja               Nom                                    Tel
        Ambulància   una  Nom                                    Tel

        METGE       Metgessa  Maria Jesús Sanquino   Cáceres
                            DNI: 07005350X   Nº col·legiada  48907   

       Seguretat   Aparcament  Francesc Altabas
                     
        ADF    1 Vehicle     acompanyar  Ambulància   i  Metge
Sr.   Mauri Ullate    Vehicle                
Sr.   Quilian Fita     Vehicle
Sr.   Raimon  Forn



                                    CONTROLS         MARXA
 
        EQUIP DE Sortida organitzar els Controls                  Hora  3/4   de  7h  
        Lurdes Campins,   Evelia Casado,  Montse  Carbonell,
       Josep   Carbonell  Queti Vinyals  Joan Raventós   Jordi Sans  
       Josep Mª Sànchez,  Petri Perez    Ramon Forgas.    Clàudia  Miret     
       Jordi Marti 

       CONTROL SORTIDA   
       HORÀRIA I SIGNATURES   BALUARD DE LA FINCA        Hora  7 h
       Salvador  Butí    Natí Salvado,,         Taula Horari Sortida
       Carme  Barcelo                                  Taula  Signatures   Sortida
                                                        MARXA

PAS 1  Les   Porquerisses       Tina Moya                                  Hora  7h´10 ´

 A   Pí de la Cadira  Josep Mª Also,  Dolors Lacasa,   
       Aina  Castellví  Xavier Capdet                                             Hora  7h 39´
        
B    Finca Viladellops deban porta del Seller  Vicenç Carbonell
      Pep   Torras                                                                            Hora´  8h 00
       Avituallament     Rosa ,   Paqui,    T. Duran,    E. Perera,
       P. Melendez   Helena  Carbonell,   C. Piqué                          

M    Capella de Sant. Joan    Rosa Farriol    Motxilla                 Hora   8h 30

C     Font  de Sant Joan   Xavier Salleras.  Jesus  Santacana , ´       
       Enric  Viver                                                                            Hora    8h 54´

D    Cruïlla Cota  222   Josep Elies .Roser Grifoll,  Marina Massó.
       Àngels Pubill.  Mercé Savalls            ( Aigua )                   Hora   9h 08     
   
Pas 2   Forn de Calç       Ramon Forgas    ´                              Hora   9h 20´
  
 E   Camí sota Roqueta   Josep Sanchez,   Petri  Perez.  
                                          Jordi Martí                                        Hora    9h 25´

F   Passat la Riera       Jordi  Bassas    
                                      Josep Mª Raset   Antònia Papiol           Hora  9h 42´
                                                                                              
 G  Inici Camí la Lluna  ADF   Quilian Fita   Raimon Forn   
                                          Clàudia Miret    Xavier Ventosa         Hora  10h 04´

H  Cruïlla de la Caseta   Núria Forgas  Carles Torras  Carla Torras Forgas
                                         Blanca Forgas  Anna Forgas   Fulgencio Garcia   
                                                                                                      Hora  10h 30´

P3 Barraca de Pedra  seca     Antoni  Ordovas                         Hora  10h 40´

I    Pla amb Vistes   Sole Pascual,   Mercè Porta   
                                  Blai  Poch                                                    Hora  10h 44´
   



      Arribada  Les Garrigues 

      Lectura   Horària    Lurdes  Campins  Ramon Castells 
                                                                    
      Controls Arribada      Salvador Butí   Nati Salvado 
                                           Joan Raventós  Queti Vinyals
                                       
 Equip de l’escombra   Josep Candela     Carme Barcelo   

 Nous Col·laboradors
 Clàudia  Miret
 Xavier  Ventosa   



RESULTATS DEFINITIUS 58ª MARXA TALAIA 2016 24.03.2016

ORDRE DORSAL NOM1 NOM2 NOM3 CLUBS PUNTS

1 11 CLEMENT ANDREU MAGI BAQUEDANO FERNANDEZ PILI NO ADS 6

2 2 SAGARRA MAS ANTONI MUNTS ALBA CARLES TALAIA 8

3 8 BELCHI IBAÑEZ NURIA LEON JORBA ALBA NO ADS 8

4 21 ESCUER MESTRES MARIA CARMEN ESCUER MESTRES MARIA JOSE TALAIA 8

5 52 RODRIGUEZ LUZ JOAN GONZALEZ ANCHO CARMEN TALAIA 9

6 81 PRAT CAMPRECIOS ARNAU ARCO SERRAT SARA BADIA PINILLA MIREIA NO ADS 9

7 1 VILADRICH CASES JOAN CHAVES CASTILLO JOSEP C.E.AVINYO 9

8 45 ARIAS TORREBADELL GEMMA ARQUE DIEZ JORDI NO ADS 9

9 9 BELCHI IBAÑEZ SALVADOR RIBA TOMAS TERESA TALAIA 10

10 61 GRABULOSA RODRIGUEZ ARNALD MIQUEL FAGEDA GUIFRE ST.JOAN ABADESE 10

11 55 JORBA MASDEU IGNASI BURCET RODRIGUEZ GEMMA TALAIA 11

12 86 VENTOSA MASDEU MIREIA VENTOSA MASDEU DANIEL NO ADS 11

13 26 SANZ RAMOS MARCOS AZORIN ORTRUÑO MARIA club murcia 11

14 43 VENTOSA CARBONELL ORIOL MASDEU RECARENS PILAR TALAIA 11

15 25 BURCET SOLE JORDI ALONSO BELTRAN ALBERT TALAIA 12

16 36 IVERN JANSA PERE FONTANET FIGUEROLA GERTRUDIS NO ADS 12

17 10 NOES SIDOS XAVIER SALVADOR PENA LURDES TALAIA 12

18 80 ELIAS GRIFOLL MARTA LLOBET SANCHEZ GERARD NO ADS 12

19 72 ORTIN MARTINEZ JOAN ORTIN GARCIA PAU TALAIA 13

20 75 MUNTADAS MIRANDA JOAN RODELLAS SITJAR NEUS CAMPDEVANOL 13

21 50 RUIZ GRASES JOAN CARLES MATA BORRAS JOSEP CEP 14

22 18 MONEDERO RECUERO IGNACIO ROMERO RUIZ MIRIAM NO ADS 14

23 53 MARTI CARBONELL JORDI JARIOD AVIÑO ROSA MARIA TALAIA 14

24 63 MONTANE PASCUAL MARC ARMENGOL DIAZ CLARA NO ADS 14

25 77 LLOPIS SABATE ISABEL BERTOLI SANCHEZ MARIA TALAIA 15

26 65 COLL VENDRELL CARLES MONROIG CASTELLS PERE MONTESINOS EGUIGUREN YOLANDA C.E.SITGES 15

27 31 ALONSO GARCIA MARC BURCET RODRIGUEZ JOAN PUIG JORBA GERARD NO ADS 15

28 35 SANCHEZ HERNANDEZ PABLO FANLO ESCUDERO LUCIA NO ADS 15

29 58 CABA LLEO XAVIER ROVIRA BORREL SILVIA LOZAR BARBOSA CRISTINA TALAIA 15

30 14 MORENO GUERRERO JOAN CARLES JUNCA CAPDEVILA XAVIER C.E.AVINYO 15

31 74 RIERA ALCEDA GIAL NAVARRO PEREZ ANA NO ADS 15



32 70 GARRIGA DOT ANNA MARIA CASOLIVE CARBONELL VINYET MOLA POVEDA MARIA DOLORS C.E.SITGES 16

33 41 ESCRIGAS CASAS LOURDES ESCRIGAS CASAS ANNA MARIA NO ADS 16

34 47 GARCIA FASIUS MIQUEL SICHES CUADRA MARIONA TALAIA 16

35 64 BERNAT COVACHO XAVIER GUASCH SASTRE MONTSERRAT TALAIA 16

36 62 MOROS VELA SANTIAGO ESPAÑOL SUAREZ MARIA JOSE C.E.PARETS 16

37 76 BAQUEDANO FERNANDEZ YOLANDA CLEMENT BAQUEDANO NURIA SOLER BAQUEDANO AINA NO ADS 16

38 48 RIGUAL FUSTER ISIDRA GALERA DOMINGUEZ MARIA DOLORS AYALA BUENAVENTURA FRANCESC TALAIA 16

39 54 MONROS AUDI ANTONI ROMERO MONTOYA JOSEP MARIA C.M.HOSPITALET 16

40 32 CASAS MARIN XAVIER MARTIN RAYA OSCAR NO ADS 17

41 38 GOMEZ MARTINEZ ROSER COMA ALMENAR HERENA MATARO ROVIRA ELISABETH NO ADS 17

42 37 CABELLO DIAZ CHEVE SAMPRIETO RUIZ LAURA JARDON GIMENEZ SILVIA TALAIA 17

43 78 MERCADE BESOLI ISMAEL FONTECHA NAVAS SANDRA NO ADS 17

44 73 GARCIA SANCHEZ ANNA LLIBERTAT ORTIN GARCIA LAIA-WAYRA ORTIN GARCIA ONA TALAIA 17

45 59 GALLOFRE RIUS NEUS CALLES GALLOFRE JORDI TALAIA 17

46 44 GIL LAGE ELISENDA CONESA PRUNERA ALBA C.M.HOSPITALET 17

47 34 QUESADA GRESA MANEL GARCIA CARRASCO JOSEFINA LOPEZ RODRIGUEZ ROSA MARIA C.E.SITGES 17

48 71 FERNANDEZ LLAMBRICH PERE POCH PARES AGUSTI TALAIA 17

49 16 MARTI FERRANDO JOAN BENEDI CARBONELL JOAQUIM TALAIA 18

50 69 GALANTE ESTEVEZ MANEL CLOTET BERENGUER XELL C.E.AVINYO 18

51 3 CINCA CASANOVAS MIQUEL SEGURA OMS JOSEP RIPOLL 18

52 40 EXPOSITO CONTRERAS ANGELA PARRA DIAZ DANIEL NO ADS 18

53 56 RIERA NOT JOSEP LOBATO VIDAL MARGARITA C.E.AVINYO 18

54 29 OLIVELLA JANE JOSEP NOES SIDOS MAGDA TALAIA 19

55 5 CARVAJAL RUIZ GREGORIO MONTOLIU ALBET MARTA CARVAJAL MONTOLIU MARIONA TALAIA 19

56 42 BARRERA VILAR JOSEP BARRERA ESCRIGAS JAUME BARRERA ESCRIGAS BIEL TALAIA 19

57 23 PADULLES RIBERA GLORIA SEGURA PADULLES LAIA MARTORELL 20

58 82 CASAS JORBA SILVIA MESTRES ROMEU MERCE TALAIA 20

59 33 MASANA CAELLES JOSEP ANTONI CARBONELL PUJOL MARGARIDA TALAIA 20

60 15 FORGAS MASSO CRISTINA PERERA DURAN CRISTINA TALAIA 20

61 60 CORTINA SANJUAN JORDI CORTINA CERVELLO NURIA TALAIA 20

62 84 FORGAS SERRA SARA TRAFACH  ??  GERARD NO ADS 20

63 24 FRANCO CASADESUS MARTA POCH FRANCO ALBERT TALAIA 21

64 67 POCH MILA ISIDRE VALLS SOLA PERE TALAIA 21



65 7 RODRIGUEZ MESEGUER ALFONS SAGARRA LAMIEL NEUS C.E.FLIX 22

66 12 CABEZA SERRANO VANESA ARCO SERRAT DAVID NO ADS 22

67 20 CONTRERAS LLANAS ALFRED PARES CORRETGE ANGELS TALAIA 22

68 27 BUSQUETS MONTSERRAT MANEL SOLER ARDEVOL ANNA MARIA TALAIA 22

69 22 GOMEZ BORRAS CARLES CASAS VIDAL JOSEP MARIA TALAIA 23

70 83 GONZALEZ GIL OSCAR ROS PARRON MARIAN UEC GRACIA 24

71 17 BAQUEDANO FERNANDEZ MAITE SOLER SERRANO DAVID SOLER BAQUEDANO MIREIA NO ADS 26

72 85 COROMINAS RAFAT PERE BAIG TORRAS MARIA ASSUMPTA TALAIA 27

73 39 CORBALAN ALTADEMO JORDI BURCET SOLE RAFEL ERAMPRUNYA 27

74 19 ELIAS GRIFOLL ESTHER LIZANO ESCRIBANO MERCEDES PILI MILA FIGUERES CARLES NO ADS 28

75 68 MORALES GIMENEZ ALBERTO JOVER MODREGO MARTA GONZALEZ TRUJILLO FELIX NO ADS 29

76 30 HUGUET RECASENS MONTSERRAT ROSELL ALONSO XAVIER TALAIA 29

77 6 ANSON MASSICH CARLES LORENTE MAS ESTER NO ADS 30

78 66 GARCIA BENADI ALBERT GARCIA BORBONADA EMMA NO ADS 32

79 51 BLANCO PEREZ FRANCISCO JAVIER BLANCO VALLVERDU JULIA VALLVERDU MARTINEZ ROSER NO ADS 34

80 13 BAIG LOPEZ LETICIA PARMA IADECOLA RUBEN NO ADS 43

81 46 ALONSO DIAZ CRISTINA NULA ALONSO ANTIA NO ADS 43

82 57 BAIG LOPEZ LUCIA ACEBRON BAIG JULEN NO ADS 43

83 28 BAYARRI CONDOM GLORIA COLS BAYARRI ARNAU RAVENTOS VINYALS MARTI TALAIA 46

RESULTATS PER EQUIPS 58ª MARXA2016 (3 MILLORS EQUIPS DE CADA ENTITAT)

ORDRE ENTITATS PUNTS

1 TALAIA 27

2 C.E.AVINYO 42

3 C.E.SITGES 48

EQUIPS INSCRITS                         87

EQUIPS NO PRESENTATS            3

EQUIPS DESQUALIFICATS             1

EQUIPS DE 3 PERSONES             18

NUMERO TOTAL D'ENTITATS          12

PERSONES FEDERADES              82

PERSONES NO FEDERADES       102



PERSONES MENORS D'EDAD       10

CLUBS:

AVINYO                    4 EQUIPS

C.E.FLIX                      1     "

C.E.PARETS               1     "

C.E. SITGES                3     "

CAMPDEVANOL           1     "

C.E.P.                           1     "

ERAMPRUNYA              1     "

MARTORELL                 1     "

RIPOLL                          1    "

ST.JOAN ABADESSES   1    "

A.E. TALAIA                   35   "

UEC DE GRACIA            1     "

C.M.HOSPITALET 2     "



PRIMERS 15 CLASSIFICATS MARXA TALAIA 15.03.2016
ORDRE DORSAL NOM1 F1 NOM2 F2 NOM3 F3 ENTITAT PUNTS POBLACIO TELEFON1 TELEFON2 TELEFON3 MENOR2 MENOR3

1 11 CLEMENT ANDREU MAGI BAQUEDANO FERNANDEZ PILI NO ADS 6 VILANOVA 650059704 682454518

2 2 SAGARRA MAS ANTONI MUNTS ALBA CARLES TALAIA 8 VILANOVA 616410847 616410847

3 8 BELCHI IBAÑEZ NURIA LEON JORBA ALBA NO ADS 8 ROQUETES 636287997 660335046

4 21 ESCUER MESTRES MARIA CARMEN S ESCUER MESTRES MARIA JOSE S TALAIA 8 VILANOVA 616064050 616064050

5 52 RODRIGUEZ LUZ JOAN S GONZALEZ ANCHO CARMEN TALAIA 9 VILANOVA 660698216 660698216

6 81 PRAT CAMPRECIOS ARNAU ARCO SERRAT SARA BADIA PINILLA MIREIA NO ADS 9 SITGES 650916619 678272258 680584412

7 1 VILADRICH CASES JOAN S CHAVES CASTILLO JOSEP S C.E.AVINYO 9 AVINYO 630276724 ??

8 45 ARIAS TORREBADELL GEMMA ARQUE DIEZ JORDI NO ADS 9 SITGES 646888802 635281348

9 9 BELCHI IBAÑEZ SALVADOR S RIBA TOMAS TERESA TALAIA 10 VILANOVA 646525653 609603832

10 61 GRABULOSA RODRIGUEZ ARNALD S MIQUEL FAGEDA GUIFRE S ST.JOAN ABADESE 10 ST.JOAN ABADESS 678357760 625985978

11 55 JORBA MASDEU IGNASI BURCET RODRIGUEZ GEMMA TALAIA 11 VILANOVA 638701764 617702630

12 86 VENTOSA MASDEU MIREIA VENTOSA MASDEU DANIEL NO ADS 11 VILANOVA 677572814 ??

13 26 SANZ RAMOS MARCOS AZORIN ORTRUÑO MARIA S club murcia 11 BARCELONA 630756807 619779110

14 43 VENTOSA CARBONELL ORIOL S MASDEU RECARENS PILAR S TALAIA 11 VILANOVA 617496825 938160435

15 25 BURCET SOLE JORDI ALONSO BELTRAN ALBERT TALAIA 12 VILANOVA 607312840 627312840
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Elsparticipants esvan haver d'abrigar aprimera hora: JORDI CASAS

SENDERiSME RUGBI

Cursa
d'orientació,
aCubelles
Cubelles vapresentar dime
cresla primeraCursad'Ori
entaciódelmuníejpl, Lacita
està prevista per al 20 de
març i serà puntuableper a
la lliga del Gran Penedès.
LesInscripcions perpartici
par-hiestan obertesper In
ternet a travésdelwebde la
cursa, www.cubellesorlen
teeringexperience.blogspot.
com.es/. Elpreu ésde12 eu
ros. Hi poden participar me
nors de14 anys ambundes
comptedel 50%.

Vi1adellops. Hi havia excursio
nistes que no ho coneixien i d'al
tres que feia anys que no passaven
per aquest indret apartat de car
reteres , un petit paradís amb un
aspecte impecable i en el qual no
s'hi han fet barbaritats

Els guanyadors van ser Magí
Clement i Pili Baquedano. Van
completar el podi Antoni Sagar
ra i Carles Munts (Talaia) i Núria
Belchi i Alba León. El triomfper
equips se'lvan endur els locals de
la Talaia, amb el CEAvinyói el CE
Sitges,en la segona i la tercera po
sició, respectivament.

nova. La trobada era puntuable
per a la XVIIICopa Catalana de
Marxes Tècniques i de Regulari
tat. En aquesta ocasió, la ruta es
va desenvolupar pel terme mu
nicipal d'Olèrdola, a la zona de
Viladellops, alllindar amb la di
visòria comarcal entre l'AltPene
dès i el Garraf.LaMarxa també va
transcórrer per una part del ter
me d'Olivella.

A banda de l'encert dels orga
nitzadors d'ubicar la sortida a la
Finca Les Garrigues (Caves Vall
dosera), també va convèncer por
tar l'esmorzar al petit nucli de

JORDI CASAS
esports@diaridevilanova.cat
DLt ROOLA'

Un total de 195 participants, re
partits en 87 equips, van pren"
dre part, diumenge passat, en la
58a edició de la Marxa d'Orien
tació per Descripció de l'Agrupa
ció Excursionista Talaia de Vila-

La cita era puntuable
per ala Copa Catalana
de l'especialitat

Gairebé 200 participants,
ala 58a Maria de la Talaia

I\TDE VILANOVA

sde final
I, definits

COPA CIUTAT DEVILANOVA
Setzens de final

1.001NitsTres Tombs - AW Tacó

a Cantera Roca - Becker

a BarTea Chiquito 2 - 0+0 Perruqueria

l- BarGranja Tac- Cañateca Carns Mtez.

SPECIALOLYMPICS

l , v



4 de març de2016

Més informació a
www.dlarldevllanova.ca t

La Marxa de
la Talaia arriba
diumenge a
la 58a edició

SENDERISME

ren
,

t, guia
lianatsd'Espanya

Font i Avila enplena competic ió.RFEC

REDACCiÓ

esports@diaridevilanova.cat
VILANOVA I LA GELTRÚ

La Marxa d'Orientació per
Descripció de L'Agrupació
ExcursionistaTalaiade Vila
nova arriba aquest diumen
ge a la 58a edició. La cita,
puntuable per a la XVIII
Copa Catalana de Marxes
Tècniques i de Regularitat
(CCMTR) de la Federació
d 'Entitats Excursionistes
de Catalunya (FEEC), arren
carà a la Finca LesGarrigues
(Caves Valldosera), al muni
cipid'Olèrdola. Cadaminut
sortiran dos equips i els pri
mers ho faran a partir de les
vuit del matí.-Els equips es
taranformats per dues otres
persones .Undels encants de
la marxa és que combina el
vessant competitiu dels sen
deristes que busquen la vic
tòria i el vessant aficionat
dels participants que s'hi
apunten per caminar i gau
dir dels paisatges del Pene
dès. Hi haurà una classifi
cació per equips i una altre
per entitats, que sortirà dels
punts totalitzats pels seus
tres conjunts més ben clas
sificats. L'entitat que s'en
dugui el títol guanyarà el II
trofeuJoan Virella,Per acon
seguir-lo en propietat cal
guanyar la marxa dos anys
seguits o tres de manera al
terna. El lliurament de pre
mis serà el dos d'abril.

¡:l..DUET t:t(rALh.
JoanFonti /gnacio
Avilaamblesmedalles
quevan conquerir a
Galapagar. RFEC

tat de meravella a la meva ca
dència, apunta Font per expli
car la clau de l'èxit de l'equip
que formen. En l'horitzó tenen
els Jocs Paralímpics de Rio de
Janeiro. Abans disputaran

els Mundial s d 'aquest :;tf.~f~~~~
any, previstos del17 al {~

20 de març a Montec
hiari, Itàlia.

car,
1St passat Font i Avilaes
l'or en la prova en línia
n dels Mundials de Suïs
Ge setmana passat van
r la seva hegemonia en
ital en pista. El duet ca
fljar-seel primer or dis
a prova de persecució i
lli la seva actuació l'en
afinal directa de veloci
iinal del quilòmetre per
e•

~ 30 anys, va ser campió
l del quilòmetre en pis
)03 i va aconseguir vic
ibéen carretera. La pas
per la bicicleta, a més,
provar el ciclocròs.Ara
;proves en solitari amb
en carretera i en pista

•fessor d'spinning. En
ila s'ha forjat una rela
tat que va més enllà del
iobre la bicicleta inten
!. Com que I'Ignacío
:ompetitmaiambbi
) té vicis i s'ha adap-

lquet de tornar a compe
ostar pel ciclisme adap
arella amb Joan Font, el
lamunt la bicicleta. No
tia de res, relata el vi
l través de l'ONCE va
tr amb mi per formar
nprincipi vaig dub
ü è emva sortir l'ofer
Hu ip professional de
en carretera al Japó,
g valorar la possibi
)articipar en Jocs Pa
's i Mundials. Ho vaig
lm una experiència
)lt llaminera i m'hi

'I r I I



DISPUTADA LA MARXA D’ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ 

El diumenge 6 de març es va disputar la 58a edició de la Marxa d’Orientació 
per Descripció, que inaugurava la 13a Copa Catalana de Marxes Tècniques i 
de Regularitat de la FEEC. 

La prova va començar i finalitzar a la Masia Les Garrigues (Caves Valldosera), 
situada al terme municipal d’Olèrdola, a l’Alt Penedès, amb una participació de 
84 equips i 195 marxadors de totes les edats. 

La marxa, organitzada per l’Agrupació Excursionista Talaia, va recórrer 14 km 
per paisatges típicament penedesencs, de boscos mediterranis i camps de 
vinyes i sembrats, amb nombrosos fondals i carenes que posaven a prova 
l’orientació dels marxadors, els quals anaven seguint l’itinerari amb l’ajuda 
d’una descripció escrita i un mapa detallat de la zona. 

Els punts més perdedors, de senders i corriols, estaven marcats amb cintes de 
confirmació. Els marxadors havien de trobar l’itinerari correcte i passar per 
diversos controls horaris, a banda de trobar alguns altres controls de pas 
situats en punts no coneguts pels participants. 

La ruta va visitar la població de Viladellops i la barriada dita de l’Altrabanda a 
través de les capçaleres del torrent de les Jonqueres i la rasa de Cal Bagaret.  

Els tres primers llocs de la classificació van ser ocupats per l’equip format per 
Magí Clement i Pili Baquedano, en primera posició; Antoni Sagarra i Carles 
Munts, de la Talaia, en segona posició, i Núria Belchi i Alba León, en tercera 
posició, tots ells amb tan sols 8 punts, una excel·lent puntuació. 
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