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Segueix-nos a: 
 
 
 

www.aetalaia.cat 
 

INSCRIPCIONS 

Per Internet:  http://aetalaia.cat, del 6 de febrer al 10 de març de 2017 

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

 del 13 de febrer al 10 de març, de dilluns a divendres, de 19 a 21 h 

Més informació: 

93 893 12 57 - marxa@aetalaia.cat - www.aetalaia.cat 

 

A.E.Talaia MOD20170312_059

http://aetalaia.cat/


59a MARXA D’ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ - AE TALAIA - 12/03/2017 

FULL DE PREINSCRIPCIÓ A L’ENTITAT (del 13 de febrer al 10 de març) 

Data d’inscripció ____  de _____________  de 2017 

 
PARTICIPANT  1  CAP DE L’ EQUIP MAJOR DE 18 ANYS 

 
NOM  ___________________________________________________________________________________  
 
COGNOMS ______________________________________________________________________________  
 
DNI _________________________ FEDERAT _____ Nº TARGETA FEEC  ____________________________  
 
POBLACIÓ _____________________________ PROVÍNCIA  ______________________________________  
 
TELÈFON mòbil ________________________ E-MAIL  ___________________________________________  
 
SOCI/SÒCIA TALAIA O ALTRA ENTITAT III VEGUERIA? ____ NOM  ________________________________  

 
SOCI/SÒCIA ALTRA ENTITAT? ____ NOM ENTITAT  ____________________________________________  
 
DATA DE NAIXEMENT  ____________________________________________________________________  

 
A PAGAR PARTICIPANT 1 = _______ € 
 
 
PARTICIPANT   2 

 
NOM  ___________________________________________________________________________________  
 
COGNOMS ______________________________________________________________________________  
 
DNI _________________________ FEDERAT _____ Nº TARGETA FEEC  ____________________________  
 
POBLACIÓ _____________________________ PROVÍNCIA  ______________________________________  
 
TELÈFON mòbil ________________________ E-MAIL  ___________________________________________  
 
SOCI/SÒCIA TALAIA O ALTRA ENTITAT III VEGUERIA? ____ NOM  ________________________________  

 
SOCI/SÒCIA ALTRA ENTITAT? ____ NOM ENTITAT  ____________________________________________  
 
DATA DE NAIXEMENT _____________________ MENOR? _____ EDAT:  ____________________________  

 
A PAGAR PARTICIPANT 2 = _______€ 
 
 
PARTICIPANT  3 

 
NOM  ___________________________________________________________________________________  
 
COGNOMS ______________________________________________________________________________  
 
DNI _________________________ FEDERAT _____ Nº TARGETA FEEC  ____________________________  
 
POBLACIÓ _____________________________ PROVÍNCIA  ______________________________________  
 
TELÈFON mòbil ________________________ E-MAIL  ___________________________________________  
 
SOCI/SÒCIA TALAIA O ALTRA ENTITAT III VEGUERIA? ____ NOM  ________________________________  

 
SOCI/SÒCIA ALTRA ENTITAT? ____ NOM ENTITAT  ____________________________________________  
 
DATA DE NAIXEMENT _____________________ MENOR? _____ EDAT:  ____________________________  

 
A PAGAR PARTICIPANT 3 = _______€ 
 
 

TOTAL A ABONAR: 1+2+3 = ___________€ 



 
 

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA 

 

59a MARXA D’ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ 

xIX Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat 

III Trofeu Joan Virella (I edició) 
 

12 de març de 2017 - ORDAL (Subirats) - Alt Penedès 
 

L’organització  i el control de SORTIDA estaran ubicats a la sala 

del CAFÈ ATENEU ORDALENC (av. de Barcelona) Ordal 

 

La inscripció està oberta a tothom! 

www.aetalaia.cat - www.feec.cat 

 
INSCRIPCIONS PER EQUIPS 

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 (del 6 de febrer al 10 de març) com si 

la fa presencialment al local de l’A E Talaia (del 13 de febrer al 10 de març).  

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 aquells participants que no s’ajustin a les 

condicions anteriors, l’organització emetrà una llicència temporal de la FEEC amb una 

assegurança que tindrà validesa mentre duri la prova. A l'inscriure-us, haureu de tenir a mà 

el número de DNI i el Codi d’identificació de la llicència federativa de tots els membres que 

formen l’equip. Els menors d'edat han d’anotar l’any de naixement en inscriure’s. Si no van 

acompanyats pel seu pare, mare o tutor legal, hauran de presentar l'autorització 

corresponent. 

Per a més informació: www.aetalaia.cat o al telèfon 93 893 12 57 (els dilluns, dimecres i 
divendres, de 19 a 21 h). 
 
Preu de les inscripcions per participant: 

 

 
Infantils 

(fins a 12 anys) 

Juvenils 

(de 13 a 16 anys) 

Adults 

(a partir de 17 anys) 

 FEDERAT NO FEDERAT FEDERAT NO FEDERAT FEDERAT NO FEDERAT 

Socis Talaia i III Vegueria 3 € 10 € 4 € 11 € 10 € 17 € 

Socis altres entitats 5 € 12 € 6 € 13 € 12 € 19 € 

 

 

* A les persones que no estiguin federades, se’ls tramitarà una llicència temporal obligatòria de la 

FEEC, ja inclosa en el preu. 

http://www.feec.cat/
http://www.feec.cat/
http://aetalaia.cat/attachments/article/1504/59_MARXA_AUTORITZACI%C3%93_PARES.pdf
http://aetalaia.cat/attachments/article/1504/59_MARXA_AUTORITZACI%C3%93_PARES.pdf
http://www.aetalaia.cat/


AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA  
Adherida a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya  
 
AUTORITZACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL PER AUTORITZAR LA 
PARTICIPACIÓ D’UN MENOR, ACOMPANYAT D’UNA TERCERA PERSONA 
ADULTA, A LA 59a MARXA D’ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ  
  
  
Nom i cognoms:  __________________________________________________  
 
Domicili:  ________________________________________________________  
 
Població:  _______________________________________________________  
 
DNI: ____________________ Telèfon de contacte: ______________________  
 
Com a pare/mare/tutor legal de  _____________________________________  
 
 _______________________________________________________________  
 
nascut/uda a ______________________ en data  _______________________  

MANIFESTO  

Que he llegit i accepto el reglament que regeix la 59a Marxa d’Orientació per 
Descripció i, en conseqüència, 

 AUTORITZO  

Nom i cognoms:  __________________________________________________  
 
major d’edat, amb DNI núm. _________________ Telèfon  _______________  
 
perquè pugui acompanyar el/la menor abans esmentat/ada a participar a la 
59a Marxa d’Orientació per Descripció que organitza l’Agrupació Excursionista 
Talaia el dia 12  de març de 2017 a Ordal (Alt Penedès). 
 
Lloc i data: __________________, ___ d _______________de 2017  
  
 Signatura del pare, la mare o el tutor legal 



AJUNTAMENT DE SUBIRATS 
www.subírats.cat 

f) .::r t ,; 
Maria Sanpere Herrero, secretòria-interventora de l'ajuntament df@r Subirats (Alt 
Penedès) 

Li notifico que en la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local el dia 1 de 
febrer de 2017, es va adoptar per unanimitat el següent acord, a reserva dels termes 
que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, el redactat del qual es transcriu 
literalment a continuació: 

22.- AUTORITZAR LA REALITZACiÓ DE lA 59 a MARXA D'ORIENTACIÓ ORGANITZADA PER 

l'AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA 

"Atesa la instància amb registre d'entrada número 136/2017 presentada per part del Sr. 
Josep Candela Ollè, en representació de l'Agrupació Excursionista ïalaia, sol'licitant a 
aquest Ajuntament: 

~ AutOíi tzació per poder realitzar e/proper .diumenge 12 de març de 2017 l)na 

marxa d'orientació per descripció, puntuable per a la copa Catalana de 
Marxes Tècniques, per l'entorn de la serralada d'Ordal (Subirats). 

• Publicitat del nostre municipi (tlyers) per donar informació de la zona als 
participants. 

.. Col 'laboració en l'aportació de trofeus. 
e Material per l'avituallament: 6 taules, 4 cadires, 2 cubells per la brossa. 

Vista la competència de la Junta de Govern Local per a l'adopció d 'aquest acord, en 

virtut de les delegacions fetes per l'Alcaldia mitjançant decret 97/2015, de daTa 17 de 
juny de 2015. 

Vist l'informe favorable emès pel tècnic municipal de data 24 de gener de 2017, es proposa 
a la Junta de Govern l'adopció dels següents acords: 

PRIMER.- Autoritzar a l'Agrupació Excursionista Talaia a realitzar una marxa d'orientació 
per descripció, puntuable per a la copa Catalana de Marxes Tècniques, per ,'entorn de 
la serralada d' Ordal (Subirats), el dia 12 de març de 2017 , autorització que només fa 
referència als camins i corriols de t¡tulmitat pública. 

SEGON.- Lliurar informació turística de la zona als organitzadors de la marxa per ta! de 

donar difusió del nostre municipi. 

TERCER.- Aportar trofeus que gestionarà el servei d'esports de l'Ajuntament per un import 
màxim de 100€. Imputar aquesta despesa a la partida pressupostària 341-22612. 

QUART.- Deixar a l 'Ateneu d 'Ordal el material sol·licitat per l'avituallament de la marxa : 
6 taules, 4 cadires, 2 cubells per la brossa. 

CINQUÈ.- Notificar als organitzadors que hauran de garantir i vetllar per la seguretat vial 
durant el transcurs dels participants pel nostre terme municipal, sent responsable de 
qualsevol incident derivat de l'activitat. Notificar-los també de la necessitat del club de 
disposar d 'una assegurança de responsabilitat civil i una assegurança d'accidents per 
tots els participa nts. 

23tS./20 
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SISÈ.- Notificar als organitzadors que finalitzat l'ús es realitzarà la neteja dels marges així 
com de pintura o senyalització aliena del terme municipal de Subirats, quedant els 
mateixos camins o carreteres que hi havia amb anterioritat a la cursa. 

SETÈ.- Notificar el present acord als interessats i comunicar-lo al servei d'esports de 
l ' ajuntament." 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la seva 
notificació, de conformitat amb el que es disposa en els articles 8, 25 i 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

No obstant això, les persones interessades poden interposar potestativa ment recurs de 
reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l'ha 
dictada, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, segons 
el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d ' 1 d'octubre, del 
procediment Administratiu Comú de les administracions públiques. 

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient en defensa dels seus drets i interessos. 

Subirats, 2 de febrer de 201 7 
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Sr. )()sep COr1c:lela Ollè, en representació de l'Agrupació 
Excursionista Talaia . 
C/Comerç, 4 Vilanova i la Geltrú 08800 



D NOM1 NOM2 NOM3 ENTITAT POBLA

1 CASAS VIDAL JOSE MARIA GOMEZ BORRAS CARLES TALAIA VILANOVA

2 ALONSO GARCIA MARC PUIG JORBA GERARD BURCET RODRIGUEZ JOAN NO ADS VILANOVA

3 ROVIRA COLET JOAN PUNTIJOCH LOZANO ESTER NO ADS VILANOVA

4 BURCET RODRIGUEZ GEMMA JORBA MASDEU IGNASI NO ADS VILANOVA

5 SANCHEZ BENAVIDES MIQUEL FANLO ESCUDERO LUCIA HERNANDEZ RAMIREZ PILAR NO ADS HOSPITALET

6 ARTIGAS ORTIZ CARLES MARCHANTE SOLANO JOAN NO ADS VILANOVA

7 LLENAS FARRAS RICARD LOPEZ SOLER XAVIER BAEZA JANIRA NO ADS VILANOVA

8 GRABULOSA RODRIGUEZ ARNALD MIQUEL FAGEDA GUIFRE S.JOAN ABADESSES S.JOAN ABADESSES

9 LOZADA ESPI JORDI MATEO RIOS MERCE NO ADS VILANOVA

10 JOSE HILL NURIA LARA LLAO MARTA NO ADS VILANOVA

11 PARES CORRETGE ANGELS CONTRERAS PARES MIREIA TALAIA VILANOVA

12 INGLES GUILLEM GEMMA CRUSAT CATA CARLOS NO ADS VILANOVA

13 CARBONELL PUJOL MARGARIDA MASANA CAELLES JOSEP ANTONI TALAIA VILANOVA

14 BAQUEDANO FERNANDEZ PILAR CLEMENT ANDREU MAGI NO ADS VILANOVA

15 MOROS VELA SANTIAGO ESPAÑOL SUAREZ MARIA JOSE CE PARETS PARETS

16 VILADRICH CASAS JOAN CHAVES CASTILLO JOSEP CE AVINYO AVINYO

17 CLOTET BERENGUER MERITXELL GALANTE ESTEVEZ MANEL CE AVINYO AVINYO

18 MESTRE GUILLEM JOSEP ESTEVE CABELLO DIAZ MARIA SOCORRO TALAIA VILANOVA

19 POCH PARES AGUSTI FERNANDEZ LLAMBRIC PERE TALAIA VILANOVA

20 ALSO TORRENTS RAMON ALSO TORRENTS ROSA MARIA TALAIA VILANOVA

21 BURCET RODRIGUEZ MARTI BURCET SANS ARNAU NO ADS VILANOVA

22 HUGUET RECASENS MONTSERRAT ROSELL ALONSO XAVIER NO ADS VILANOVA

23 FABRE FABRE CRISTOFOR COLLADO GARCIA MARIA EUGENIA NO ADS VILANOVA

24 ESCRIGAS CASAS ANNA MARIA ESCRIGAS CASAS LOURDES NO ADS VILANOVA

25 MOLINA ROSELL FRANCESC GARCIA PIQUERAS MARIA ELENA CE SITGES SITGES

26 ORTIN MARTINEZ JOAN ORTIN GARCIA PAU CARBONELL BERNAT TALAIA VILANOVA

27 CASAS JORBA SILVIA MESTRES ROMEU MERCE NO ADS VILANOVA

28 CONTRERAS PARES JOSEP ACEBES TOSTI ANDRES GARCIA GARCIA SILVIA TALAIA VILANOVA

29 MARTI FERRANDO JOAN BENEDI CARBONELL JOAQUIM NO ADS VILANOVA

30 FRANCO CASADESUS MARTA POCH FRANCO ANNA NO ADS VILANOVA

31 IVERN JANSA PERE FONTANET FIGUEROLA GERTRUDIS NO ADS VILANOVA

32 POCH MILA ISIDRE VALLS SOLA PERE TALAIA VILANOVA



33 BELCHI IBAÑEZ SALVADOR GATELL FERNANDEZ GRISELDA TALAIA VILANOVA

34 REINOSA JIMENEZ JAIME REINOSA GORDILLO AITANA REINOSA GORDILLO HUGO

35 ACEDRON OROZCO JORDI ACEBRON BAIG JULEN NO ADS RIBES

36 BAIG LOPEZ LUCIA ACEBRON BAIG AITANA NO ADS RIBES

37 ALONSO DIAZ CRISTINA NULA ALONSO ANTIA NO ADS RIBES

38 OSUNA VARGAS OSCAR SERRANO GALVEZ LUIS JORBA DELGADO NEREA NO ADS VILANOVA

39 CONESA PRUNERA ALBA GIL LAGE ELISENDA CM HOSPITALET HOSPITALET

40 ESCUER MESTRES MARIA CARME ESCUER MESTRES MARIA JOSE TALAIA VILANOVA

41 MUÑOZ SORIA CARLES SOLE RODRIGUEZ ANTONI ROSELL CALVO XAVIER NO ADS VILANOVA

42 BARRERA VILAR JOSEP BARRERA ESCRIGAS JAUME BARRERA ESCRIGAS BIEL NO ADS VILANOVA

43 GARCIA SANCHEZ ANNA-LLIBERTAT ORTIN GARCIA LAI-WAYRA ORTIN GARCIA ONA TALAIA VILANOVA

44 LLUCH CAROL ALBERT VILA MASIP NEUS NO ADS CUBELLES

45 RAVENTOS JOSEP ALMIRALL FUSTER ELISENDA RAVENTOS NATALIA NO ADS VILANOVA

46 LOZADA ESPI XAVIER LOPEZ LOPEZ JOSEFINA TALAIA VILANOVA

47 CASAS VIDAL JORDI CASAS VIDAL FRANCESC NO ADS VILANOVA

48 BAIG TORRAS ASSUMPTA CASADO MAESTRO MARIA JESUS TALAIA VILANOVA

49 SICHES CUADRA MARIONA GARCIA FASIUS MIQUEL TALAIA VILANOVA

50 FERRER PATERNA MARCEL.LI FERRER MORERA BERNAT

51 REIXACH VALVERDE CONCEPCIO ARTIGAS GUASCH PERE TALAIA VILANOVA

52 EXPOSITO CONTRERAS ANGELA PARRA DIAZ DANIEL NO ADS RIBES

53 BURCET SOLE JORDI RODRIGUEZ GALLEGO MARIA NO ADS VILANOVA

54 MOLINA CORTES CARLOS SERRANO DELAHOZ JOSE CE SITGES SITGES

55 BELCHI IBAÑEZ NURIA IBAÑEZ RAMIRO LAGUNAS NO ADS VILANOVA

56 ZAPATER GUILERA JORDI GUILERA RICO ANNA MARIA G.M.ST.SADURNI S.SADURNI ANOIA

57 MUNTADAS MIRANDA JOAN SALGADO VIÑAS PERE CAMPDEVANOL CAMPDEVANOL

58 MARTI CARBONELL JORDI MARTI JARIOD LAURA TALAIA VILANOVA

59 CORTINA SANJUAN JORDI LOPEZ AGUILERA FRANCISCO TALAIA VILANOVA

60 MONROS AUDI ANTONI ROMERO MONTOYA JOSEP MARIA CM HOSPITALET HOSPITALET

61 BUZZON GONZALEZ CARLES ESTAPE VINYET NO ADS VILANOVA

62 CONTRERAS PARES ALFRED ESCORIHUELA CONTRERAS MARTA ILL DRIUS NO ADS VILANOVA

63 FERRER GARRIGA MARCEL-LI FERRER MORERA ALBA EATON MARTORELL MAX NO ADS VILANOVA

64 VIDAL FARRE JOSEP AYALA BUENAVENTURA FRANCESC NO ADS VILANOVA

65 MOYES RAMOS CARLES MOYES ULLOA POL ULLOA ESCOBAR MARIA CE MOLINS REI MOLINS DE REI



66 MONTOLIU ALBET MARTA CARVAJAL RUIZ GREGORIO CARVAJAL MONTOLIU MARIONA TALAIA VILANOVA

67 LLOPIS SABATE ISABEL BERTOLI SANCHEZ MARIA NOES SIDOS MAGDA TALAIA VILANOVA

68 BAIG LOPEZ LETICIA PARMA LADECOLA RUBEN NO ADS BARCELONA

69 SAGARRA MAS ANTONI MUNTS ALBA CARLES FERRER SAGARRA GUILLEM NO ADS VILANOVA

70 CABA LLEO XAVIER ROVIRA BORRELL SILVIA LOZAR BARBOSA CRISTINA TALAIA VILANOVA

71 MARTIN RAYA OSCAR RODRIGUEZ MERINO ALBERTO CASAS MARIN XAVIER NO ADS VILANOVA

72 JUNCA CAPDEVILA XAVIER MORENO GUERRERO J.CARLES CE AVINYO AVINYO

73 BAQUEDANO FERNANDEZ MAITE SOLER BAQUEDANO MIREIA NO ADS VILANOVA

74 MERCADE BESOLI ISMAEL FONTECHA NAVAS SANDRA NO ADS ROQUETES

75 VINYALS FLORENCIANO ENRIQUETA DAGA GOMEZ MARIA ROSA TALAIA VILANOVA

76 MOLA POVEDA MARIA DOLORS FERNANDEZ MIRANDA TERESA VIYUELA VIYUELA ELVIRA CE SITGES SITGES

77 NOES SIDOS XAVIER SALVADOR PENA LURDES NO ADS VILANOVA

78 MONGAY IBAÑEZ CARLES MONGAY MAS VINYET MONGAY MAS ANDREU NO ADS VILANOVA

79 GARCIA BENADI ALBERT GARCIA BORBONADA EMMA GARCIA BORBONADA ARNAU NO ADS CANYELLES

80 SEGURA OMS JOSEP CINCA CASANOVA MIQUEL AE MARTORELL MARTORELL

81 SANS GASSO LURDES FONTANALS MARTA NO ADS VILANOVA

82 COLLDEFORNS SANTANDER ALBERT LOPEZ JULIA NIDIA NO ADS VILANOVA

83 ESTEBAN SANTAMARIA MERCEDES PALOMARES OLIVER ROSA MORALES RODRIGUEZ JUAN CE SITGES SITGES

84 VIÑALS DELGADO ANGELS CUENCA BEDMAR ESTHER NO ADS VILANOVA

85 LOBATO VIDAL MARGARITA RIERA NOT JOSEP CE AVINYO PUIGDALBER

86 CASOLIVE CARBONELL VINYET GARRIGA DOT ANNA MARIA TRIVIÑO FUENTES JOSE CE SITGES SITGES

87 BAQUEDANO FERNANDEZ YOLANDA CLEMENT BAQUEDANO NURIA SOLER BAQUEDANO AINA NO ADS VILANOVA

88 GARCIA CARRASCO JOSEFINA QUESADA GRESA MANEL LOPEZ RODRIGUEZ ROSA MARIA CE SITGES SITGES

89 CASAS JORBA ALBERT PUIG JORBA ROGER CUSINE CASAS JOAN NO ADS CUBELLES

90 BORRAS SERRANO MARIBEL BORRAS SERRANO MAR TANCO GIMENEZ ESTER NO DAS VILANOVA

91 MOROS ESPAÑOL XAVIER CODINACHS MARIA CE PARETS PARETS

92 LLEIDA HEREDERO SERGI SANCHEZ GONZALEZ SILVIA NO ADS VILANOVA
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Reglament 

 
L’Agrupació Excursionista Talaia organitza la 59a Marxa d’Orientació per Descripció, puntuable per 

a la XlX 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. 

DEL 6 DE FEBRER AL 10 DE MARÇ, 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’AE TALAIA 

www.aetalaia.cat ON TROBAREU UN ENLLAÇ DIRECTE AL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ DE LA 

FEEC. A PARTIR DEL 13 DE FEBRER, INSCRIPCIÓ PRESENCIAL A L’ENTITAT. 

Del 13 de febrer al 10 de març de 2017 també es podran fer inscripcions presencialment al local 

social de l’AE 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 data de naixement. Les inscripcions es faran per 

equips de dues o tres persones participants. Un cop formalitzada la inscripció, s’haurà de fer   

l'ABONAMENT de l’import total de tots els membres de l’equip. 

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. 

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. 

Preu de les inscripcions per participant: 

 
Infantils 

(fins a 12 anys) 

Juvenils 

(de 13 a 16 anys) 

Adults 

(a partir de 17 anys) 

 FEDERAT NO FEDERAT FEDERAT NO FEDERAT FEDERAT NO FEDERAT 

Socis Talaia i III Vegueria 3 € 10 € 4 € 11 € 10 € 17 € 

Socis altres entitats 5 € 12 € 6 € 13 € 12 € 19 € 

 

Les persones que no estiguin federades, tenen inclosa la llicència temporal obligatòria de la FEEC 

en el preu. 

 

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 11 de març de 2017, a les 20 h, a la sala d’actes de l’entitat (c. 

del Comerç, 4), 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 horària per ordre de sortida dels equips. 

   

 

 

http://www.feec.cat/
http://www.aetalaia.cat/


 

 

 

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 sortirà UN equip. El primer equip iniciarà la Marxa a les 8.00 h 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, estarà degudament senyalitzat i hi haurà personal de l’organització per donar les indicacions 

oportunes als conductors. 

 

EQUIPS 

Els equips estaran formats per dues o tres persones. Com a mínim, han de tenir 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 
 

Sortida Marxa Localització per GPS: UTM  31T E 403845 N 4583293 

Graus  41 23.726 N, 01 50.987 E 

 

L’organització i el control de SORTIDA estaran ubicats a la sala del “CAFÈ ATENEU 

ORDALENC” (avinguda de Barcelona) de la població d’Ordal (Subirats). 

 

És obligatori formalitzar la inscripció horària a la sortida. TAULA 1: acreditacions i entrega 

dels dorsals, noves inscripcions i cobrament. TAULA 2: recollida de la documentació i 

materials. TAULA 3: anotació de les dades de sortida i horari al full de ruta. 

Verificació del full de ruta a la SORTIDA MARXA KM0. Obligatori abans d’iniciar el recorregut. 

L’incompliment d’aquesta norma comportarà la desqualificació automàtica de l’equip. 

 

Tots els marxadors hauran de dur motxilla i el distintiu d’identificació que els correspongui 

sempre en un 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 11 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 el dia de la Marxa abans de la sortida, sempre i quan s’hagi 

abonat l'import de la inscripció i l’acreditació corresponent. 

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 del recorregut de la Marxa de la sortida fins a l'arribada, a 

partir de les 8.00 h. 

7. Taula horària amb l’ordre de sortida de cada equip, establert pel sorteig. 

 

 



 

 

 

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 mig minut vençut 

segons consta a la 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 mig minut (30’’) 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 mitja 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. 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 12 anys (inclosos) rebran un reconeixement per la seva 

participació a la 59a Marxa d’Orientació per Descripció. 

 

CLASSIFICACIÓ PER ENTITAT 

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 Ill TROFEU JOAN VIRELLA. I EDICIÓ. Cal  

guanyar-lo dos anys seguits o tres alterns perquè quedi en propietat. 

 

LES CLASSIFICACIONS 

Classificació General. El llistat de classificats federats amb llicència anual o bé llicència temporal 

estarà penjada a la pàgina web 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 1 d’abril de 2017 a la sala d’actes de l’Agrupació Excursionista Talaia (c. del 

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 2017. 

 

Per a qualsevol dubte o consulta, podeu dirigir-vos a marxa@aetalaia.cat  

 

Reglament aprovat per la FEEC - Gener de 2017 

mailto:marxa@aetalaia.cat
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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
  autoneutralitzats, 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 té lloc a ORDAL, agregat del municipi de Subirats, comarca de l’Alt Penedès. El 
seu inici és a la plaça de l’Ateneu, al començament d’unes escales, on està situat el km 0 
de la Marxa. A la nostra esquerra hi ha el local de l’Ateneu Ordalenc i una font urbana. A 
la nostra dreta, hi ha un plafó informatiu circular de l’Ajuntament de Subirats.

Baixem les escales i continuem tot recte pel carrer del Sol, que davalla suaument i va 
girant a mà dreta. Més avall se’ns ajunta un altre carrer per la dreta i el carrer que 
seguíem se’n va cap a un pont. 

En aquest punt, travessem la calçada i prenem un camí baixador que al començament 
és encimentat però que de seguida és de terra. Entrem en un bosc. Deixem a mà dreta 
un camí baixador i continuem recte, però pocs metres més enllà deixem el camí que 
seguíem i girem de cop a mà dreta.

Continuem endavant i de seguida trobem un trencall de camins (a mà dreta hi ha el camí 
que hem deixat fa un moment). Prenem el camí de l’esquerra, que és estret i pedregós.
Arribem a una bifurcació i prenem el corriol de l’esquerra, pujador i pedregós. Mentre 
anem pujant, podem anar veient restes de marges a banda i banda. Al nostre darrere, 
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veiem la població d’on acabem de sortir i una carretera principal i molt concorreguda. 
Guanyem alçada.

Arribem a una nova bifurcació i agafem la branca de la dreta. Ara, el poble ens quedarà 
a la nostra dreta. El camí que seguim és rocallós i baixador, després es fa una mica més 
ample. Passem pel bosc. Ara el camí es fa més planer i no tan pedregós.

Si ens hi fixem, a la dreta podem veure una barraca de pedra seca (mulassa). El camí es 
torna novament baixador i pedregós, nosaltres seguim en la mateixa direcció. Veurem a 
la dreta i una mica apartada una bassa amb aigua. 

Arribem a una esplanada: a la dreta, deixem un corriol i un camí, i a l’esquerra, un dipòsit 
de clavegueram. Travessem l’esplanada i seguim endavant. Podem veure a l’esquerra 
un pi solitari. A la dreta veiem una tapa de claveguera i a l’esquerra un camí que va a un 
camp de conreu. El nostre camí s’ha fet ample i anem entre bosc. A la dreta veurem una 
altra tapa de clavegueram i un camí ample, però nosaltres seguim la nostra direcció. De 
seguida trobem una altra tapa de clavegueram.

Més endavant, el camí gira lleugerament cap a la dreta. Seguim endavant. El camí és 
força ample. A la dreta i una mica enlairades podem veure algunes cases del poble d’on 
hem sortit. 

Ara, el camí que seguim fa una corba bastant marcada cap a la dreta i en aquest punt 
en deixem un altre davant nostre que és pedregós i pujador, i un altre a l’esquerra 
també pedregós. El camí fa un descens suau i just passat un camí a l’esquerra girem 
sobtadament també a l’esquerra per un corriol pedregós on hi ha un pal indicador. Al cap 
de pocs metres, girem a mà dreta, per on van els senyal d’un sender de gran recorregut 
(GR).

A la nostra esquerra, dins del bosc, podem veure una barraca de pedra seca. A la nostra 
dreta, una mica allunyada, una depuradora. Ara el camí és un corriol rocallós i amb arrels 
superficials.

Un cop hem passat la depuradora, el corriol s’enfila. Continuem veient marques de GR. 
No perdem la direcció que portem, ara entre bosc. Anem deixant diverses branques de 
camins a banda i banda.

Avancem un estona pel bosc, planejant, i a mà dreta veiem diversos edificis allunyats: una 
masia amb una capella, un recinte blanc -cementiri- i altre edificacions, totes envoltades 
de vinyes. 

Quan el caminet comença a baixar, passem arran d’una edificació mig enrunada amb 
un senyal de GR. El camí s’ha fet baixador i rocallós. Seguim baixant fins a un fondo, 
on travessem un camí i seguim el corriol en la mateixa direcció que portàvem, però ara 
pujant. Seguim marques de GR.

Quan arribem al final de la pujada fem cap a un camí ample i transversal. El seguim 
cap a la dreta, però de seguida arribem a un trencall ample de tres camins (hi ha un pal 
indicador). Prenem el camí del mig, que és baixador.

Passem per sota d’uns cables d’alta tensió. Podem veure algues torres elèctriques. 
Continuem endavant i paral·lels a la línia d’alta tensió. A mà dreta veiem una masia 
allargada. Per sobre nostre s’entrecreuen dues línies elèctriques d’alta tensió. El camí 
continua força pedregós i es fa més planer, entre bosc.



Més enllà, passem arran del peu d’una torre d’alta tensió, que ens queda a l’esquerra. El 
camí baixa fins a un fondal i el va seguint, dins del bosc, per sota els cables.

Fem cap a un camí transversal, girem cap a la dreta per bosc i aviat passem arran 
d’una vinya emparrada que ens queda a l’esquerra. Podem veure una mica més enllà la 
carretera que hem vist abans i alguna altra torre d’alta tensió una mica enlairada.

Fem cap a un altre camí transversal. A l’esquerra hi ha un plafó informatiu sobre la varietat 
de raïm Merlot, i a la dreta un indicador de la ruta vitivinícola de Subirats. Nosaltres 
prenem el camí cap a l’esquerra. A la dreta hi ha un petit canyissar.

La vinya que teníem a l’esquerra s’acaba. Aquí el nostre camí és ample i de terra, i se’n 
va cap a l’esquerra, però nosaltres el deixem i girem cap a la dreta (pal de fusta). El camí 
puja un mica i tenim vinyes a banda i banda.

A la dreta hi ha una torre d’alta tensió. Una mica allunyada podem veure la façana de la 
capella que hem anomenat fa una estona. Davant nostre i una mica enllà podem veure 
unes masies. Tenim la carretera a prop.

Passem per entre una figuera i una torre d’alta tensió (al fons, veiem la façana rosada 
d’una masia). A la dreta hi ha una vinya. Uns metres més enllà (abans d’arribar a la 
carretera), girem sobtadament a l’esquerra passant per entre uns roures i travessem una 
petita rasa.

Tot seguit, anem cap a la dreta per un camí mig desdibuixat. A prop nostre veiem el pont 
que passa per sota la carretera i a la dreta hi ha un marge de terra.

Entrem a la llera del torrentet i passem per sota el pont. Un cop passat, pugem una 
rampa força dreta i fem cap a una vinya que ens queda a mà esquerra. Immediatament 
creuem la rasa que tenim a la dreta i fem cap a un camí cimentat i còmode. El seguim a 
mà esquerra. Darrere nostre veiem la carretera.

A la dreta podem veure la masia amb la façana rosada, i a l’esquerra, el cementiri que 
hem anomenat fa una estona. També a l’esquerra veiem un dipòsit pintat amb grafits. 
Tenim vinya a banda i banda.

Deixem a l’esquerra un camí que va cap al cementiri i nosaltres seguim la mateixa 
direcció que dúiem, pel costat d’un pal indicador de la xarxa de senders de l’Alt Penedès 
i un petit canyissar. Veiem a prop les primeres cases d’un nucli rural.

Passem a tocar d’uns magnífics exemplars de lledoners i alzines. El camí es fa una 
mica pujador. Deixem camins secundaris a banda i banda. Passem pel costat d’un gran 
lledoner amb marques de pintura i entrem al nucli de cases.

El camí cimentat que seguim es diu carrer del Bisbe Irurita i puja decidit fent un parell de 
llaçades. Quan s’acaba la pujada, arribem a una plaça situada al darrere d’uns edificis 
(hi ha una finestra d’estil gòtic) i davant d’uns antics magatzems.

Travessem la placeta i passem pel costat d’uns dipòsits.  Deixem a mà esquerra dos 
camins i passem arran d’un petit cobert (a terra hi ha una pica de marbre). El camí es fa 
herbós i puja pel costat de les últimes cases d’aquest nucli. Més endavant, a l’esquerra 
hi ha una edificació, i a mà dreta una tanca de filferro.

Travessem una esplanada, sense camí evident, seguint la mateixa direcció que portàvem, 

3



i continuem per un camí pel costat dret d’un camp.  A un nivell inferior, a la nostra dreta, 
hi ha vinyes. Passem per sota una línia de mitja tensió. 

Anem baixant i el camí comença a ser pedregós. Deixem camins secundaris a banda i 
banda. Tornem a passar per sota una línia de mitja tensió. Anem per un bosc de pins, 
seguint aquest camí.

Trobem una  bifurcació i continuem per la branca de l’esquerra lleugerament pujadora.  
El nostre camí va girant cap a l’esquerra, i en aquest punt deixem a mà dreta una entrada 
de camí herbós que va cap a una vinya. Ara pugem i el camí és rocallós.

Als pocs metres deixem un camí a l’esquerra. Ara el camí s’ha fet més estret i va guanyant 
alçada. Deixem a la nostra esquerra un senderó i un pi amb uns rètols metàl·lics blancs 
(coto de caça).  Baixem una mica i després planegem. El sender torna a pujar i a ser 
pedregós, gira lleugerament cap a la dreta i el seguim una bona estona. 

Just al costat d’un claper que tenim a l’esquerra, deixem el camí que seguíem i girem 
sobtadament a l’esquerra per un viarany desdibuixat. (Cal estar atents als senyals de 
l’organització, cintes vermelles i verdes). Passem pel costat d’un pi de dues branques 
molt visible, que ens queda a l’esquerra, i per entre pins joves.

Seguim una mica endavant sense camí i saltem un petit marge, a mà dreta. Fem cap cap 
a un senderó transversal. El seguim a la dreta. Una mica més endavant trobem un camí 
que seguim cap a l’esquerra. Podem veure un altre claper a la nostra esquerra.

A la dreta hi ha algunes caixes de ruscos d’abelles i uns marges de pedra. Més enllà, una 
vinya delimitada per una filferrada i a l’esquerra una alzina i un dipòsit sota un cobert. El 
camí ens allunya de la vinya, s’endinsa cap al bosc i fa un revolt cap a l’esquerra.

Passat el revolt, a l’alçada d’un pi gran, nosaltres girem sobtadament cap a la dreta per 
un corriol pujador, que passa arran d’un petit marge. El sender planeja una estona. Al 
marge del camí anirem trobant unes fites petites d’obra que delimiten una propietat.

A l’esquerra, si ens hi fixem, veurem una gran fita de pedra, més antiga, al costat d’un pi. 
Se’ns obre una mica la panoràmica per la dreta.

Podem veure arbres fruiters, horts i vinyes. Més endavant,  a la dreta i a un nivell inferior, 
podem veure unes oliveres. Continuem endavant i al mig del camí trobem un gran forat. 
Compte! El passem per un dels costats. Ara el camí és baixador i rocallós.

Continuem baixant i fem cap a una pista cimentada que seguim cap a la dreta.  De seguida 
s’acaba el cimentat i la pista és ampla  i de terra. A l’esquerra deixem un camp de conreu. 
Davant nostre veiem unes cases. La pista és ampla i a banda i banda hi ha oliveres.

Quan la pista fa un revolt cap a l’esquerra, se’ns ajunta un camí per la dreta. Continuem 
per la pista i trobem un altre trencall. Deixem a mà dreta el camí més ample i planer que 
va cap a unes cases i nosaltres continuem pel que és cimentat i puja.

Anem cap a la dreta i passem per davant d’una font. Girem cap a l’esquerra passant per 
darrera la font. A la nostra dreta hi ha una barana de fusta. Seguim aquest carrer pujador. 
A l’esquerra hi ha cases i a la dreta una filferrada que delimita uns camps. Passem pel 
costat d’unes caves. S’acaba la  filferrada de la dreta.

El carrer guanya alçada. Se’ns ajunta un carrer per  l’esquerra i passem pel costat d’una 
casa senyorial que ens queda a l’esquerra.
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Anem pujant pel carrer Sant Jordi (a l’esquerra hi ha una font). Passem pel costat de 
l’última casa d’aquest carrer i continuem endavant. A la nostra dreta podem veure altres 
cases d’aquesta població i camps, i a l’esquerra un camp delimitat per una filferrada.

Quan el camí que seguim fa un gir tancat cap a la dreta, el deixem i n’agafem un altre, 
també asfaltat, que va cap a l’esquerra, pel costat d’una torre de mitja tensió. A la dreta 
hi ha un marge i a l’esquerra un fondo.

Més endavant i a l’esquerra deixem un camí baixador amb un rètol d’àrea privada de 
caça. Anem guanyant alçada i entrem al nucli pel carrer del Penedès.

Al final d’aquest carrer, anem cap a l’esquerra per un carrer transversal i tot seguit girem 
cap a la dreta pel carrer Nou, pel costat d’una placeta amb uns bancs. Continuem pel 
carrer Nou, que és ample.

Passat un pi amb dues branques, a mà esquerra, i passats els garatges d’una casa, 
giram sobtadament a l’esquerra per un camí encimentat i pujador. A la dreta hi ha una 
filferrada que delimita el terreny d’una casa. El camí es fa herbós i pedregós. 

Quan la filferrada gira cap a la dreta en un angle de 90º, nosaltres deixem el camí que 
seguíem i també girem cap a la dreta, seguint la direcció de la filferrada, per un camí 
herbós. Poc més enllà, trobem davant nostre unes pedres de grans dimensions que 
barren el pas dels vehicles.

Passades les pedres, trobem dos senders. Prenem el de l’esquerra, herbós i mig 
desdibuixat, sempre en la mateixa direcció. Passem pel costat d’una torre de formigó 
ajaguda, ens queda a a dreta i que barra el pas. Un cop passada, deixem a la dreta una 
esplanada i anem tot recte, per un viarany baixador.

Trobem una altra torre de formigó ajaguda i, pel seu costat, saltem a una pista molt 
ampla. Continuem en la mateixa direcció i passem entre unes oliveres (a l’esquerra) i un 
pi ( a la dreta) que té penjat un rètol de prohibit caçar.

Anem baixant pel costat del límit del bosc. Poc més avall, ens anem separant del bosc i 
anem cap a la nostra esquerra. Passem pel costat d’una figuera i d’uns cedres (darrere 
hi ha un petit edifici) i seguim baixant.

Travessem una esplanada en direcció a un dipòsit i una barraca de pedra seca molt 
visibles. Hi passem ben bé pel costat (ens queden a l’esquerra). Abans d’arribar al bosc, 
trobem un camí transversal que seguim cap a la dreta, de baixada. El camí es fa més 
fressat i ample. Anem pel bosc. Passem per sobre una pila de terra que talla el trànsit als 
vehicles i continuem pel camí. Davant nostre i enlairada podem veure la part posterior d’un 
edifici. Fem cap a un antic camp de futbol i passem pel costat d’una de les porteries que 
ens queda a la dreta.

Trobem un camí transversal i el seguim a mà dreta. És planer. Ens acostem a un pont 
(hi passa la carretera que ja coneixem). Passem per sota el pont (si ens hi fixem, al punt 
més alt de la volta del pont hi creix una figuera). Seguim endavant pel camí principal i 
arribem a una pista transversal. La seguim cap a l’esquerra. Passem per sota una línia 
de baixa tensió i deixem a l’esquerra una antena.

El camí és una pista ampla que es comença a enfilar de valent. Anirem deixant a banda 
i banda camins secundaris. Com que guanyem alçada també guanyem bones vistes 
de Font-Rubí, del Castellà, del Montagut, del Montmell i de la població on hem iniciat la 
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marxa. Darrere  nostre, podem veure les muntanyes de Montserrat, i més a la dreta, el 
cim del Montcau. 

Ara també veiem, a la nostra esquerra, una antiga  torre de telègraf situada dalt d’un 
turó. La pista per on pugem alterna trams encimentats  amb trams de terra compactada. 
Pugem i passem per sota una línia d’alta tensió.

Arribem al final de la pujada, a la mateixa carena de la serra, i hi trobem un encreuament 
de camins. Anem cap a l’esquerra, per la carena, que és planer. Avancem per aquest 
camí, que havia estat una carrerada de ramats transhumants.

Veiem davant nostre algunes torres d’alta tensió. Més allunyada, hi ha una urbanització. 
Continuem per l’ampla pista una estona, deixant alguns camins secundaris.

A la nostra esquerra, allunyada, veiem la torre de telègraf que ja hem  esmentat i una 
pedrera. Passem per sota d’una línia d’alta tensió i pel costat mateix d’una torre elèctrica. 
Hi ha torres a dreta i a esquerra. Tenim més a prop la urbanització que hem anomenat.

La pista que seguim comença a baixar. Per l’esquerra se’ns ajunta un camí. A banda i 
banda de la pista principal hi ha algunes entrades de camí secundàries que van al peu 
de les torres elèctriques. Passem per sota una altra torre d’alta tensió. A prop, a la dreta, 
veiem dues torres juntes. Continuem endavant. 

Més enllà, passem pel costat de les dues torres i deixem un camí a mà dreta. Al cap d’uns 
metres, abans d’arribar a una altra torre que hi ha a l’esquerra, girem sobtadament cap 
a la nostra esquerra per un viarany pedregós. De seguida sortim a un camí transversal 
que també seguim cap a l’esquerra.

Passem per sota uns quants cables d’alta tensió. El camí és baixador, pedregós i  anem 
pel bosc. A la dreta, allunyades però ben visibles, hi ha la torre de telègraf i  la pedrera 
que hem anomenat abans. 

Passem pel costat d’una antiga pedrera que ens queda a l’esquerra. Uns metres més 
enllà, girem a mà dreta per un corriol ben fressat i baixador. Continuem endavant i passem 
per la vora d’un esvoranc (ATENCIÓ A NO CAURE-HI!) que és una antiga pedrera de 
calç, on ha crescut força canyissar.

El corriol és estret i passa per la vora superior de la pedrera (VIGILEU!), a una alçada 
considerable. Arribem a una esplanada. A l’esquerra hi ha l’entrada de la pedrera que 
acabem de passar. Continuem endavant i de seguida passem pel costat de l’entrada 
d’una altra pedrera de calç. A la nostra dreta veiem els murs enrunats d’una edificació 
i a la nostra esquerra un petit abeurador per a perdius. Continuem pel camí baixador i 
ample i al capdavall veiem a mà esquerra una bassa.

En aquest punt, el camí ample continua cap a la carretera, però nosaltres el deixem i 
girem a mà dreta, cap a una esplanada herbosa. Passem pel costat de les restes d’un 
forn de calç, que veiem a la nostra dreta.

Passada l’última edificació, continuem tot recte. Deixem dos pins  a l’esquerra. A uns 
metres, a l’alçada d’un petit arboç que tenim a mà dreta, girem sobtadament a l’esquerra 
per un viarany desdibuixat.(Cal estar atents als senyal de l’organització, cintes 
vermelles i verdes). Anem baixant per la bosquina, per antics i petits marges, tot fent 
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alguna giragonsa, i passem a tocar d’una barraca de pedra seca. Seguim el corriol que 
travessa un fondal planer.

Poc més enllà, sortim a una pista transversal, que seguim cap a la dreta. Veiem a 
l’esquerra la carretera. De seguida tornem a fer cap a una altra pista transversal, que ara 
seguim cap a l’esquerra. Hi ha un pal de fusta de la xarxa de senders.

Anem avançant i travessem la carretera per sota un pont. A l’altre cantó, hi ha  un pal 
indicador.

Deixem un camí a la nostra dreta i continuem en la direcció que dúiem. Pugem 
lleugerament i de seguida girem cap a l’esquerra, en direcció a la carretera, deixant un 
camí barrat amb una gran pedra i un corriol a la dreta.

Just abans d’arribar a la carretera, agafem un camí a la dreta, pujador i pedregós, que 
es torna estret. Caminem paral·lels a la carretera, que tenim a la nostra esquerra, i anem 
perdent alçada. 

Acabem sortint a un camí més ample i planer. A l’esquerra, el camí passa per sota un 
pont, però nosaltres anem a mà dreta. Aquest camí és planer i pedregós. Anem passant 
per sota de diverses línies d’alta tensió. El camí continua  paral·lel a la carretera, però hi 
ha moments que se n’allunya.

Quan el camí que seguim comença a pujar, el deixem i girem a mà esquerra per travessar 
novament la carretera per sota un pont. Passat el pont, prenem un camí a mà dreta. 
Continuem paral.lels a la carretera, que ara tenim  a la dreta.

Arribem a una petita bifurcació i continuem per la branca de l’esquerra. Més endavant 
se’ns ajunta el senderó que hem deixat fa un moment i trobem una nova bifurcació, més 
ampla.

Nosaltres continuem per la branca esquerra, de terra rocallós i humit. Aviat se’ns ajunta 
per la dreta el camí que ve d’un pont. Anem a mà esquerra, pel camí principal, que 
avança per una zona de coscons (garric) i després per un bosc de pins.

Al final d’una baixada, hi ha una alzina al mig del camí. La passem per una de les vores 
i continuem endavant, per camí planer i còmode. Veiem la carretera propera, damunt 
nostre, a la dreta. 

El camí ens fa travessar novament la carretera per sota un pont. Passat el pont, continuem 
tot recte.  Poc més enllà,deixem un camí pujador a l’esquerra i entrem a un antic camp 
de futbol que ja coneixem. Caminem per la vora esquerra del camp (deixem a la nostra 
dreta primer una porteria i després l’altra).

Continuem recte pe mateix camí de fa una estona i passem per sota el pont de la 
carretera. Continuem endavant i sortim a  una pista transversal de fa una estona, però 
ara la seguim cap a la dreta. 

La pista és ampla i ens acosta al nucli urbà el poble o hem iniciat la caminada. Quan  
trobem una bifurcació, prenem la branca de l’esquerra, caminem uns metres, però de 
seguida prenem un camí que puja cap a la dreta. 

Fem cap a una pista i la prenem a mà esquerra, cap al poble. Fem una última pujada i 
arribem a un carrer del nucli urbà.
Anem a mà esquerra. Aviat passem a tocar d’una escola i d’una pista poliesportiva 
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coberta. El carrer fa una pujada i un gir a la dreta i surt a una cruïlla de carrers. A mà 
dreta tenim el carrer del Sol, per on hem sortit aquest matí. Nosaltres anem tot recte per 
pujar les escales que ens duen fins a la plaça de l’Ateneu, on donem per finalitzada la 
marxa d’enguany.

Mitjanes horàries:

De la Sortida al Control A: 4,02 km/h = 1,12 m/seg

Del Control A al Control B: 4,01 km/h = 1,11 m/seg

Del Control B al Control C: 4,37 km/h = 1,21 m/seg

Del Control C al Control D: 4,16 km/h = 1,16 m/seg

Del Control D al Control E: 4,30 km/h = 1,19 m/seg

Del Control E al Control F: 4,70 km/h = 1,30 m/seg

Del Control F al Control G: 3,69 km/h = 1,03 m/seg

Del Control G al Control H: 4,16 km/h = 1,16 m/seg

Del Control H al Control I: 4,26 km/h = 1,18 m/seg

Del Control I a l’Arribada : 4,39 km/h = 1,22 m/seg

Al Control C:        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 Control G.

 - Segons el Reglament, en cada control sense parada de descans es concedeix,

 com a mínim, un minut de neutralització per marcar els horaris.

 - Entre el Control de Sortida i el Control A  2 minuts automarcatge.

 - Entre el Control I i el Control d’Arribada  2 minuts automarcatge.

 - Telèfons de contacte en cas d’emergència: Cristòfol Soler: 606 617 797

   Josep Candela: 606 117 627

   Antoni Castillon: 698 826 251
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HORA DORSAL HORA DORSAL HORA DORSAL HORA DORSAL HORA DORSAL HORA DORSAL

08:00:00 1 08:33:00 34 09:06:00 67 09:39:00 100 10.11:00 133 :10.44:00 166

08:01:00 2 08:34:00 35 09:07:00 68 09:40:00 101 10.12:00 134 10.45:00 167

08:02:00 3 08:35:00 36 09:08:00 69 9:41:00. 102 10.13:00 135 10.46:00 168

08:03:00 4 08:36:00 37 09:09:00 70 09:42:00 103 10.14:00 136 10.47.00 169

08:04:00 5 08:37:00 38 09:10:00 71 9,43:00 104 10.15:00 137 10.48:00 170

08:05:00 6 08:38:00 39 09:11:00 72 09:44:00 105 10.16.00 138 10.49:00 171

08:06:00 7 08:39:00 40 09:12:00 73 09:45:00 106 10.17:00 139 10.50:00 172

08:07:00 8 08:40:00 41 09:13:00 74 9.46,00 107 10.18.00 140 10.51:00 173

08:08:00 9 08:41:00 42 09:14:00 75 09:47:00 108 10.19:00 141 10.52:00 174

08:09:00 10 08:42:00 43 09:15:00 76 09:48:00 109 10.20:00 142 10.53:00 175

08:10:00 11 08:43:00 44 09:16:00 77 09:49:00 110 10.21:00 143 10.54:00 176

08:11:00 12 08:44:00 45 09:17:00 78 09:50:00 111 10.22:00 144 10.55:00 177

08:12:00 13 08:45:00 46 09:18:00 79 09:51:00 112 10.23:00 145 10.56:00 178

08:13:00 14 08:46:00 47 09:19:00 80 09:52:00 113 10.24:00 146 10.57:00 179

08:14:00 15 08:47:00 48 09:20:00 81 09:53:00 114 10.25:00 147 10.58:00 180

08:15:00 16 8,48:00 49 09:21:00 82 9.54:00 115 10.26:00 148 10.59:00 181

08:16:00 17 08:49:00 50 09:22:00 83 09:55:00 116 10.27:00 149 11.00:00 182

08:17:00 18 08:50:00 51 09:23:00 84 09:56:00 117 10.28:00 150 11.01:00 183

08:18:00 19 08:51:00 52 09:24:00 85 09:57:00 118 10.29:00 151 11.02.00 184

08:19:00 20 08:52:00 53 09:25:00 86 9.58:00 119 10.30:00 152 11.03.00 185

08:20:00 21 08:53:00 54 09:26:00 87 09:59:00 120 10.31:00 153 11.04:00 186

08:21:00 22 08:54:00 55 09:27:00 88 10.00:00 121 10.32:00 154 11.05:00 187

08:22:00 23 8.55:00 56 09:28:00 89 10-01:00 122 10.33:00 155 11.06:00 188

08:23:00 24 08:56:00 57 09:29:00 90 10.02:00 123 10.34:00 156 11.07:00 189

08:24:00 25 08:57:00 58 09:30:00 91 10.03:00 124 10.35;00 157 11.08:00 190

08:25:00 26 08:58:00 59 09:31:00 92 10.04:00 125 10.36:00 158 :11.09.00 191

08:26:00 27 08:59:00 60 09:32:00 93 10.04:00 126 10.37:00 159 11.10:00 192

08:27:00 28 09:00:00 61 09:33:00 94 10.05:00 127 10.38:00 160 11.11:00 193

08:28:00 29 09:01:00 62 09:34:00 95 10.06:00 127 10.39:00 161 11.12.00 194

08:29:00 30 09:02:00 63 09:35:00 96 10.07:00 129 10.40:00 162 11.13:00 195

08:30:00 31 09:03:00 64 09:36:00 97 10.08:00 130 10.41:00 163 11.14:00 196

08:31:00 32 09:04:00 65 09:37:00 98 10.09:00 131 10.42:00 164 11.15:00 197

08:32:00 33 09:05:00 66 09:38:00 99 10.10:00 132 10.43:00 165 11.16:00 198

ACONSELLEM ELS PARTICIPANTS QUE ES PRESENTIN AMB TEMPS SUFICIENT, UNS 30 MINUTS ABANS

DE L’HORA DE SORTIDA DEL SEU DORSAL, PER GESTIONAR TRÀMITS D’INSCRIPCIÓ A LA SORTIDA

TAULA  HORÀRIA DE SORTIDA DELS EQUIPS PER ORDRE DEL SORTEIG 

LA SORTIDA DELS EQUIPS SERÀ D'UN EQUIP PER MINUT A PARTIR DE LES 8.00 h

59a  MARXA D’ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ - 12/03/2017

I  NÚMERO DE DORSAL



59a MARXA D'ORIENTACIÓ PER DESCRIPCiÓ 2017 

INFORMACiÓ PER L'INSCRIPCIÓ 
OBLIGATÒRIA DELS EQUIPS ABANS 

DE PENDRE LA SORTIDA DE LA MARXA 

12 de març a les 7 h l'ESPAI DE L'ORGANITZACIÓ 
ESTARÀ A LA VOSTRA DISPOSICiÓ 

CARTELLERA D'INFORMACIÓ 

Llistat amb l'hora i numero de Sortida de cada equip 
per ordre del Sorteig. 

Tindreu un rellotge amb l'hora de Sortida Oficial 

ELS EQUIPS SORTIRAN UN PER MINUT EL PRIMER A LES 8 '00 h 

1 Taula: d'acreditació i recollida dels dorsals 
noves Inscripcions i Cobrament 

2 Taula: recollida de documentació, i Consultes. 

3 Taula :d'anotació horari Oficial de Sortida al full de Ruta 

Nota: El full de Ruta tindrà de portar les dades que us demanem 
hora oficial de SORTIDA del equip Nom del primer participant 
inscrit i el numero del DORSAL 

Verificació dades Full de Ruta. 
la trobareu al Punt de Sortida Km. O 

BONA MARXA 

SORTIDA Km. O SORTIDA I ARRIBADA 



TAULA DE TRANSFORMACiÓ HORARIA (MIG MINUT) CONTROLS 

08:00:00 O 08:35:00 70 09:10:00 140 09:45:00 210 10:20:00 280 10:55:00 350 
0800:30 1 08:3530 71 09:10:30 141 09:45:30 211 10:20:30 281 10:55:30 351 
0801 :00 2 08:36:00 72 09:11:00 142 09:46:00 212 10:21 :00 282 10:56:00 352 
0801 :30 3 08:36:30 73 09:11 :30 143 09:4630 213 10:21 :30 283 10:56:30 353 
0802:00 4 08:37:00 74 09:12:00 144 09:47:00 214 10:22:00 284 10:57:00 354 
08:02:30 5 08:37:30 75 09:12:30 145 09:47:30 215 10:22:30 285 10:57:30 355 
0803:00 6 0838:00 76 09:13:00 146 09:48:00 216 10:23:00 286 10:58:00 356 
0803:30 7 0838:30 77 09:13:30 147 09:48:30 217 10:23:30 287 10:58:30 357 
08:04:00 8 08:39:00 78 09:14:00 148 09:49:00 218 10:24:00 288 10:59:00 358 
08:04:30 9 08:39:30 79 09:14:30 149 09:49:30 219 10:24:30 289 10:59:30 359 
08:05:00 10 08:40:00 80 09:15:00 150 09:50:00 220 10:25:00 290 11 :00:00 360 
0805:30 11 08:40:30 81 09:15:30 151 09:50:30 221 10:25:30 291 11 :00:30 361 
0806:00 12 08:41 :00 82 09:16:00 152 09:51 :00 222 10:26:00 292 11 :01 :00 362 
0806:30 13 08:4130 83 09:16:30 153 09:51 :30 223 10:26:30 293 11 :01 :30 363 
0807:00 14 08:42:00 84 09:17:00 154 09:52:00 224 10:27:00 294 11 :02:00 364 
0807:30 15 08:42:30 85 09:17:30 155 09:52:30 225 10:27:30 295 11 :02:30 365 
0808:00 16 08:43:00 86 0918:00 156 09:53:00 226 10:28:00 296 11:03:00 366 
0808:30 17 08:43:30 87 09:18:30 157 09:53:30 227 10:28:30 297 11 :03:30 367 
08:09:00 18 08:44:00 88 09:19:00 158 09:54:00 228 10:29:00 298 11:04:00 368 
08:09:30 19 08:44:30 89 09:19:30 159 09:54:30 229 10:29:30 299 11:04:30 369 
08:10:00 20 08:45:00 90 09:20:00 160 09:55:00 230 10:30:00 300 11 :05:00 370 
08:10:30 21 08:45:30 91 09:20:30 161 09:5530 231 10:30:30 301 11 :05:30 371 
08:11 :00 22 08:46:00 92 09:21:00 162 09:56:00 232 10:31:00 302 11:06:00 372 
081130 23 08:4630 93 09:21 :30 163 09:56:30 233 10:31:30 303 11:06:30 373 
0812:00 24 08:47:00 94 09:22:00 164 09:57:00 234 10:32:00 304 11 :07:00 374 
08:12:30 25 08:4730 95 09:22:30 165 09:57:30 235 10:32:30 305 11:07:30 375 
08:13:00 26 08:48:00 96 09:23:00 166 09:58:00 236 10:33:00 306 11:08:00 376 
0813:30 27 08:4830 97 09:23:30 167 09:58:30 237 10:33:30 307 11:08:30 377 
08:14:00 28 08:49:00 98 09:24:00 168 09:59:00 238 10:34:00 308 1109:00 378 
08:14:30 29 08:49:30 99 09:24:30 169 09:59:30 239 10:34:30 309 11:09:30 379 
08:15:00 30 08:50:00 100 09:25:00 170 10:00:00 240 10:35:00 310 11:10:00 380 
08:15:30 31 08:50:30 101 09:25:30 171 10:00:30 241 10:35:30 311 11:10:30 381 
08:16:00 32 08:5100 102 09:26:00 172 10:01:00 242 10:36:00 312 11 :11 :00 382 
081630 33 08:5130 103 09:26:30 173 10:0130 243 10:36:30 313 11 :11 :30 383 
081700 34 08:52:00 104 0927:00 174 100200 244 10:37:00 314 11:12:00 384 
081730 35 08:52:30 105 09:27:30 175 10:02:30 245 10:37:30 315 11:12:30 385 
0818:00 36 0853:00 106 09:28:00 176 10:03:00 246 10:38:00 316 11:13:00 386 
0818:30 37 08:53:30 107 09:28:30 177 1003:30 247 10:38:30 317 1113:30 387 
0819:00 38 0854:00 108 09:29:00 178 10:04:00 248 10:39:00 318 11:14:00 388 
08:19:30 39 085430 109 09:29:30 179 10:0430 249 10:39:30 319 11:14:30 389 
08:20:00 40 08:55:00 110 09:30:00 180 10:05:00 250 10:40:00 320 1115:00 390 
08:20:30 41 08:55:30 111 09:30:30 181 10:05:30 251 10:40:30 321 11:15:30 391 
0821 :00 42 08:56:00 112 09:31 :00 182 10:06:00 252 10:41:00 322 11:16:00 392 
08:21 :30 43 08:56:30 113 09:31 :30 183 1006:30 253 10:41:30 323 1116:30 393 
08:22:00 44 0857:00 114 09:32:00 184 10:07:00 254 10:42:00 324 11:17:00 394 
08:22:30 45 08:57:30 115 09:3230 185 10:07:30 255 10:42:30 325 11 :17:30 395 
0823:00 46 0858:00 116 0933:00 186 10:0800 256 10:43:00 326 11:18:00 396 
08:23:30 47 08:58:30 117 09:33:30 187 10:08:30 257 10:43:30 327 11 :18:30 397 
08:24:00 48 08:59:00 118 0934:00 188 10:0900 258 10:44:00 328 11:19:00 398 
08:24:30 49 08:59:30 119 09:34:30 189 1009:30 259 10:44:30 329 11 :19:30 399 
08:25:00 50 09:00:00 120 09:35:00 190 10:1000 260 10:45:00 330 11 :20:00 400 
08:25:30 51 09:00:30 121 0935:30 191 10:10:30 261 10:45:30 331 11 :20:30 401 
08:2600 52 09:01 :00 122 0936:00 192 1011 :00 262 10:46:00 332 11 :2100 402 
08:26:30 53 09:01 :30 123 09:36:30 193 10:1130 263 10:46:30 333 11 :21 :30 403 
082700 54 09:02:00 124 09:37:00 194 10:12:00 264 10:47:00 334 11 :2200 404 
08:27:30 55 09:02:30 125 09:37:30 195 10:12:30 265 10:47:30 335 11 :22:30 405 
0828:00 56 09:03:00 126 09:38:00 196 10:13:00 266 10:48:00 336 11 :23:00 406 
08:28:30 57 09:03:30 127 09:38:30 197 10:13:30 267 10:48:30 337 11 :2330 407 
0829:00 58 09:04:00 128 09:39:00 198 10:14:00 268 10:49:00 338 11 :24:00 408 
0829:30 59 09:04:30 129 0939:30 199 10:14:30 269 10:49:30 339 11 :24:30 409 
08:30:00 60 0905:00 130 09:40:00 200 10:15:00 270 10:50:00 340 1125:00 410 
08:30:30 61 09:05:30 131 09:40:30 201 10 1530 271 10:50:30 341 11 :25:30 411 
0831:00 62 09:06:00 132 09:41 :00 202 10:1600 272 10:51 :00 342 11 :26:00 412 
08:31 :30 63 09:06:30 133 09:41 :30 203 10:16:30 273 10:51:30 343 11 :26:30 413 
08:32:00 64 0907:00 134 09:42:00 204 1017:00 274 10:52:00 344 11 :27:00 414 
08:32:30 65 09:07:30 135 09:42:30 205 10:1730 275 10:52:30 345 11:27:30 415 
0833:00 66 09:08:00 136 09:43:00 206 10:18:00 276 10:53:00 346 11 :28:00 416 
08:33:30 67 09:08:30 137 09:43:30 207 10:1830 277 10:53:30 347 11 :28:30 417 
08:34:00 68 09:09:00 138 09:44:00 208 10 1900 278 10:54:00 348 1129:00 418 
0834:30 69 09:09:30 139 09:4430 209 10 1930 279 1054:30 349 11:29:30 419 



11 :30:00 420 12:05:00 490 12:40:00 560 13: 15:00 630 13:50:00 700 14:25:00 770 
1130:30 421 1205:30 491 12:40:30 561 13: 15:30 631 13:50:30 701 14:25:30 771 
11:3100 422 12:06:00 492 12:41:00 562 13:16:00 632 13:51 :00 702 14:26:00 772 
11:31:30 423 12:06:30 493 12:41 :30 563 13:16:30 633 13:51 :30 703 14:26:30 773 
11 :32:00 424 12:07:00 494 12:4200 564 13:17:00 634 13:52:00 704 14:27:00 774 
11 :32:30 425 12:07:30 495 12:42:30 565 13:17:30 635 13:52:30 705 14:27:30 775 
11 33:00 426 12:08:00 496 12:43:00 566 13:18:00 636 13:53:00 706 1428:00 776 
11 :33:30 427 12:08:30 497 12:43:30 567 13:18:30 637 13:53: 30 707 14:28:30 777 
1134:00 428 1209:00 498 12:4400 568 13:19:00 638 13:5400 708 14:29:00 778 
11 :34:30 429 12:09:30 499 12:44:30 569 13:1930 639 13:54:30 709 14:29:30 779 
11 :35:00 430 12:10:00 500 12:45:00 570 1320:00 640 13:55:00 710 14:30:00 780 
11 :35:30 431 12:10:30 501 12:45:30 571 13:20:30 641 13:55:30 711 14:30:30 781 
11:36:00 432 12:11 :00 502 12:46:00 572 13:21:00 642 13:56:00 712 14:31:00 782 
11 :36:30 433 12:11:30 503 12:46:30 573 13:21 :30 643 13:56:30 713 14:31:30 783 
11:37:00 434 12:12:00 504 12:47:00 574 13:22:00 644 13:57:00 714 14:32:00 784 
11:37:30 435 12:12:30 505 12:47:30 575 13:2230 645 13:57:30 715 14:32:30 785 
11:38:00 436 12:13:00 506 12:4800 576 13:23:00 646 13:58:00 716 14:33:00 786 
11 :38:30 437 12:13:30 507 12:48:30 577 13:23:30 647 13:58:30 717 14:33:30 787 
11 :3900 438 12:14:00 508 12:49:00 578 13:24:00 648 13:59:00 718 14:34:00 788 
11:3930 439 12:14:30 509 12:49:30 579 1324:30 649 13:59:30 719 14:34:30 789 
11 :40:00 440 12:15:00 510 12:50:00 580 13:25:00 650 14:00:00 720 14:35:00 790 
11 :40:30 441 12:15:30 511 1250:30 581 13:25:30 651 1400:30 721 14:35:30 791 
11 :41 :00 442 12:16:00 51 2 12:51 :00 582 13:26:00 652 14:01 :00 722 14:36:00 792 
11:41 :30 443 12:16:30 513 12:51 :30 583 13:26:30 653 14:01 :30 723 14:36:30 793 
11 :42:00 444 12:17:00 514 1252:00 584 13:27:00 654 14:02:00 724 14:37:00 794 
11:42:30 445 12:17:30 515 12:52:30 585 13:27:30 655 14:02:30 725 14:37:30 795 
11 :43:00 446 12:18:00 516 12:53:00 586 13:28:00 656 14:03:00 726 14:38:00 796 
11 :4330 447 12:18:30 517 12:53:30 587 13:28:30 657 14:03:30 727 14:38:30 797 
11 :44:00 448 12:19:00 518 12:54:00 588 13:29:00 658 14:04:00 728 14:39:00 798 
11 :44:30 449 12:19:30 519 12:54:30 589 13:29:30 659 14:04 :30 729 14:39:30 799 
11 :45:00 450 12:20:00 520 12:55:00 590 13:30:00 660 14:05:00 730 14:40:00 800 
11 :4530 451 12:20:30 521 12:55:30 591 13:30:30 661 14:05:30 731 14:40:30 801 
11 :46:00 452 12:21 :00 522 12:56:00 592 13:31:00 662 14:06:00 732 14:41:00 802 
11 :46:30 453 12:21 :30 523 12:5630 593 13:31 :30 663 14:06:30 733 14:41 :30 803 
11:47:00 454 12:22:00 524 12:57:00 594 13:32:00 664 14:07:00 734 14:42:00 804 
11:47: 30 455 1222:30 525 12:57 :30 595 13:32:30 665 14:07:30 735 14:42:30 805 
11 :48:00 456 12:23:00 526 12:58:00 596 13:33:00 666 1408:00 736 14:43:00 806 
11 :48:30 457 12:23:30 527 1258:30 597 13:33:30 667 14:0830 737 14:43:30 807 
11 :49:00 458 12:24:00 528 12:59:00 598 13:34:00 668 14:0900 738 14:44:00 808 
11 :49:30 459 12:24:30 529 1259:30 599 13:34:30 669 14:09:30 739 14:44:30 809 
11 :50:00 460 12:25:00 530 13:00:00 600 13:35:00 670 14:10:00 740 14:45:00 810 
11 :50 :30 461 12:25 30 531 13:00:30 601 1335:30 671 14:10:30 741 14:45:30 811 
11 :51 :00 462 12:26:00 532 13: 01 :00 602 13:36:00 672 14:11 :00 742 14:46:00 812 
115130 463 122630 533 13:01:30 603 13:36:30 673 14:11 :30 743 14:46:30 813 
11 :52:00 464 12:27:00 534 13:02:00 604 13:37:00 674 14:12:00 744 14:47:00 814 
1152:30 465 12:27:30 535 13:02 :30 605 13:37:30 675 14:12:30 745 14:47:30 815 
11 :53:00 466 12:28:00 536 13:03:00 606 13:38:00 676 14:13:00 746 14:48:00 816 
11 :53:30 467 12:28:30 537 13:03:30 607 13:38:30 677 14:13:30 747 14:48:30 817 
11 :54:00 468 12:29:00 538 13:04:00 608 13:39:00 678 14:14:00 748 14:49:00 818 
1154:30 469 12:29:30 539 13:04:30 609 13:39:30 679 14:14:30 749 14:49:30 819 
11 :55:00 470 12:30:00 540 13:05:00 610 13:40:00 680 14:15:00 750 14:50:00 820 
11 :55:30 471 12:30:30 541 13:05:30 611 13:40:30 681 14:15:30 751 14:50:30 821 
11 :56:00 472 12:31 :00 542 13:06:00 612 13:41 :00 682 14:16:00 752 14:51 :00 822 
11 :56:30 473 12:31 :30 543 13:06:30 613 13:41:30 683 14:16:30 753 14:51:30 823 
11 :5700 474 12:32:00 544 13:07:00 614 13:42:00 684 14:17:00 754 14:52:00 824 
11 :57:30 475 12:3230 545 13:07:30 615 13:42:30 685 14:17:30 755 14:52:30 825 
11 :58 :00 476 12:3300 546 13:0800 616 13:43:00 686 14:18:00 756 14:53:00 826 
11 :58 30 477 12:33:30 547 13:0830 61 7 13:43:30 687 14:18:30 757 14:53:30 827 
1159:00 478 12:3400 548 13:0900 618 13:44:00 688 14:19:00 758 1454:00 828 
11 :5930 479 1234:30 549 13:09:30 619 13:44:30 689 14:19:30 759 14:54:30 829 
12:0000 480 12:35:00 550 1310:00 620 13:45:00 690 14:20:00 760 14:55:00 830 
12:00:30 481 12:35:30 551 13:10:30 621 13:45:30 691 14:20:30 761 14:55:30 831 
12:0100 482 123600 552 13:11 :00 622 13:46:00 692 14:21 :00 762 14:56:00 832 
12 0130 483 12:36 30 553 13:11 :30 623 13:46:30 693 14:21 :30 763 14:56:30 833 
12:02:00 484 12:37:00 554 13:1200 624 13:47:00 694 14:22:00 764 14:57 :00 834 
12:02:30 485 12:37:30 555 13:12:30 625 13:47:30 695 14:22:30 765 14:57:30 835 
120300 486 12:3800 556 131300 626 13:48:00 696 14:23:00 766 14:58:00 836 
12:03:30 487 12:38:30 557 13: 1330 627 13:48:30 697 14:23:30 767 14:58:30 837 
12:04:00 488 12:39:00 558 13: 14:00 628 13:49:00 698 14:24:00 768 1459:00 838 
12:04:30 489 12:39:30 559 13:14:30 629 13:49:30 699 1424:30 769 14:59:30 839 
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MARXA D’ORIENTACIÓ
PER DESCRIPCIÓ59a

XIX Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat
III Trofeu Joan Virella (1a edició)
12 de març de 2017

Presentació de la Marxa
Si fem un repàs de les darreres Marxes des de la 
48a edició de l’any 2006 (per no anar més enrere), 
observarem que, a excepció de les corresponents 
a la 50a (any 2008) i la 53a (any 2011), que es van 
celebrar una a la comarca del Baix Llobregat i l’altra 
a la del Garraf, respectivament, en la resta d’anys 
no ens hem mogut de la comarca de l’Alt Penedès. 
I avui, tornem-hi! I també tornem novament en 
unes contrades que pertanyen a l’extens municipi 
de Subirats, a llevant de la comarca. Amb tot, 
però, si no anem errats, no es pot dir que es 
repeteixin trams dels anteriors circuits, llevat de 
dos punts com són l’avenc d’Ordal i el castell de 
Subirats. En una molt llunyana, parlem de 1974, 
1a Marxa Intersocial (16a edició Social), en un 
itinerari unidireccional de Sant Sadurní a la font 
de Cantillepa de Gelida es passava pel castell de 
Subirats, l’avenc d’Ordal, maset d’en Parellada 
i es va pujar al turó de Montcau; la Marxa del 
2007 feia un circuit circular a l’entorn de Sant Pau 
d’Ordal, pel cantó de migdia del terme; i ja més 

propera, la de 2012, tenia la sortida i arribada 
a Torre-ramona descrivint un cercle que repetia 
en aquesta ocasió, com dèiem, dos punts de la 
Marxa de 1974: el castell de Subirats i l’avenc 
d’Ordal. No tenim record de cap més coincidència. 

El trajecte d’avui s’allunya una mica dels anteriors 
recorreguts. En aquesta ocasió s’ha escollit el 
petit nucli o agregat d’Ordal per a un itinerari 
allargassat però també amb sortida i arribada al 
mateix punt i que fa conèixer de prop les serres 
d’Ordal als marxadors, en un ampli panorama del 
Pla de can Revella a gairebé la Creu i coll de la 
Creu d’Ordal circulant per un tram de Carrerada, 
i la vista també posada cap a la serra del Pi de 
Molló, entre plans de conreu de vinya i terrenys 
més elevats de pineda i muntanyam proper a 
través de camins un xic rocallosos propis de la 
zona. Un sector que limita amb els municipis de 
Gelida i d’Olesa de Bonesvalls i el de Vallirana, 
aquest darrer en un extrem de la serra d’Ordal 
i pertanyent a la comarca del Baix Llobregat.   

Capella de Sant Esteve



Relat de la marxa

Ordal
Agregat de Subirats situat a la serra d’Ordal, vora 
la Creu d’Ordal, situada al coll d’Ordal a 510 m, és 
partió del terme de Subirats amb Cervelló, Vallirana i 
Olesa de Bonesvalls. Sota el nom de serres d’Ordal 
s’amaga un territori poc conegut pels excursionistes 
però d’una gran riquesa paisatgística. Els humans des 
de l’edat mitjana han solcat els seus camins, ja fos pel 
camí ral de Vilafranca a Barcelona o per les carrerades. 
Per aquestes antigues vies de transhumància 
baixaven els ramats a l’hivern provinents del Pirineu 
cap al Garraf o cap al delta del Llobregat i tornaven 
a pujar a l’estiu, buscant climes millors i pastures més 
abundants. Tota la zona muntanyosa del municipi 
es troba inclosa dins l’Espai d’Interès Natural (EIN) 
de les Muntanyes d’Ordal. La Marxa d’avui sortia 
de la plaça de l’Ateneu del poble d’Ordal, un dels 
nuclis de població del municipi de Subirats. L’agregat 
d’Ordal és dividit en quatre barriades situades al llarg 
de la carretera N-340, que transcorre per l’antic camí 
reial construït per ordre de Carles III. Les barriades 
són can Revella, Sant Esteve, el Vidre i Ordal, en 
el vessant penedesenc del coll de la Creu d’Ordal.

Can Revella és una barriada de cases l’entorn de 
la qual dóna nom al conjunt. La família Revella 
residia a Ordal des de temps immemorials i eren 
propietaris de grans extensions de terrenys del 
terme. Alguns d’ells havien estat batlles del municipi 
de Subirats i fins i tot familiars del Sant Ofici. A 
començos del passat segle s’extingí la línia directa 
d’aquesta família i n’esdevingueren successors 
els comtes d’Olzinelles, els quals renovellaren 
la casa pairal convertint-la en residència palau. 

Sant Esteve és un nucli arredossat entorn de 
la capella parroquial. Els Revella construïren la 
primera capella, possiblement a començos del 
segle XV. El curs del temps envellí el temple que 
arribà a amenaçar ruïna, essent precís construir-
ne un altre de nou i més espaiós, fet que després 
de moltes vicissituds es consumà l’any 1929.                      

El Vidre és un agrupament de cases al costat 
d’una antiga indústria vidriera inaugurada l’any 

Ateneu Ordalenc

1833 i que persistí fins el 1933, exactament una 
centúria. Hi treballaven uns quaranta homes i 
utilitzaven com a una de les matèries primes 
la ‘sal de llop’, calcita cristal·litzada, força 
abundosa en la zona d’Ordal. Tot explotant una 
d’aquestes pedreres es descobrí l’obturada boca 
de l’Avenc dels Esquirols, prop del coll d’Ordal. 

Ordal és el nucli que es troba més a prop del coll i 
el més nodrit del conjunt. Ubicat al quadrant sud-
est del municipi i travessat per la N-340, aparegué, 
amb la seva fesomia moderna, a principis del segle 
XIX, arran del pas de la carretera, com a nucli de 
serveis i d’allotjament per als viatgers -disposava 
dels hostals de Can Sella i de Can Revella-, i sobretot 
des de l’any 1833, en què es fundà el forn de vidre. 
En la font de dades Idescat de 2011 consta una 
entitat de població de 655 hab. En destaca una 
vida sociocultural intensa, a través d’entitats socials 
com l’Ateneu Ordalenc. Inaugurat l’any 1928, és 
un edifici de planta rectangular amb coberta a dues 
aigües i una façana simètrica, amb tres obertures 
rectangulars a la planta baixa, remarcades amb 
motllures blanques que contrasten amb el color 
morat del parament. Aquest relleu s’allarga cap 
amunt damunt la porta descrivint unes falses 
obertures que conformen l’element més destacat de 
la façana, el coronament de la qual és de perfil sinuós.

Pel que fa a la seva etimologia, Ordal, situat al 
pas d’un camí difícil i secular i probable lloc de 
parada, podria ser un derivat d’«hostal» (Enric 
MOREU-REY). Una altra opinió és que el nom li 
deu venir justament de l’Hostal famós que hi havia 
en aquesta collada. És evolució fonètica bastant 
normal de la forma osdal, que revestí el mot hostal 
en occità antic i, dialectalment en el mateix català 
antic, del llatí HOSPITALE: (ONOMASTICON VI).

Font de Sant Jordi
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El municipi de Subirats
Subirats és el municipi més extens a llevant de 
la comarca de l’Alt Penedès. La part oriental és 
accidentada pels darrers contraforts del massís 
del Garraf, on hi ha les serres d’Ordal, a ponent 
del coll de la Creu d’Ordal (507 m). Les costes 
més altes són a la carena per on passa la divisòria 
amb els termes situats més a llevant, on hi ha el 
turó de Montcau (643 m), al límit amb Gelida, el 
puig del Telègraf (563 m), (límit amb Cervelló) i 
altres pujols amb altituds superiors als 500 m en 
la partió de termes amb Olesa de Bonesvalls, com 
el puig del Bosc Glaçat (501 m). La comarca de 
l’Alt Penedès es troba en la depressió prelitoral 
catalana, els terrenys de la qual se situen entre 
els 90 m a la part més baixa, i els poc més de 
900 m al punt més alt. La major part del territori 
-76%- no supera, però, els 400 m. La comarca de 
l’Alt Penedès, d’una extensió de 592,41 km2, està 
situada entre les comarques de l’Anoia al Nord, el 
Garraf i el Baix Penedès al Sud, el Baix Llobregat a 
l’Est i l’Alt Camp a l’Oest.  

El nom Penedès apareix a diversos documents 
a partir del segle X. Sembla que deriva del mot 
‘penna’ que significava penya, roca. Si aquesta 
hipòtesi és certa, el terme Penedès significaria 
comarca rocallosa, comarca pedregosa.

L’origen geològic del relleu que envolta la 
comarca es troba, principalment, al Mesozoic (era 
secundària), mentre que els materials que formen 
les zones més baixes i planes tenen un origen 
quaternari. Els terrenys quaternaris estan formats 
per sorres, llims, argiles i pedres, i són molt bons 
per al conreu de la vinya, tant pel que fa a la seva 
composició química -alt contingut de calç- com 
per la bona capacitat del sòl per a drenar les 
aigües.

El Penedès té una xarxa hidrogràfica caracteritzada 
per rius amb cabals escassos i un notable estiatge, 
de manera que molts d’ells només circulen 
intermitentment. 

Tots aquests elements o característiques: camins 
rocallosos o pedregosos, extensos conreus de 
vinya i fruiters, antigues pedreres i restes de forns 
de calç i de molins, cabals escassos o gairebé 
imperceptibles de torrents i fondals tals com el 
Torrent de la Creu d’Ordal o els Fondos de Can 
Revella i de Mas Granada, són els que configuren 

Rutes vitivinícoles de la zona 

L’itinerari del castell de Subirats és el més destacat 
de tots els que conformen les rutes vitivinícoles, 
essent Lavern, un altre nucli de població com el 
d’Ordal pertanyent al municipi, el veritable centre 
neuràlgic de les rutes que el recorren. Aquesta 
zona del camí discorre per terrenys amb una 
certa elevació, la qual cosa permet tenir vistes 
força interessants. S’hi troba, a més, exemples 
d’altres conreus de secà que no són la vinya, com 
ara les oliveres o els ametllers. Igualment, hom 
pot observar espècimens d’arbres que no són 
propis de la zona sinó que han estat introduïts, 
com per exemple el lledoner o l’eucaliptus.

Barraques de pedra seca

Són un element molt comú en el paisatge rural 
d’aquestes contrades i molt destacat al municipi 
de Subirats. Es troben barraques escampades per 
la pràctica totalitat del terme, però és al sector 
de les serres d’Ordal on es detecta la major 
concentració per les característiques del territori, 
on els camps de conreu quedaven més allunyats 
dels nuclis de població. Per això és freqüent trobar 
barraques emplaçades en antics marges de vinya 
ara abandonats, on el terreny ha estat guanyat 
novament per la vegetació i el bosc. Aquest 
abandonament de les terres ha provocat que l’estat 
de moltes d’aquestes construccions tradicionals 
es trobi en una avançada fase de deteriorament. 
També, però, s’han detectat barraques en perfecte 
estat de conservació, especialment les ubicades 
prop de camps de conreu, algunes de les quals 
encara es fan servir per guardar els estris del 
camp i com a aixopluc per als pagesos. D’altres 
resten enmig dels camps sense tenir cap ús però 
són conservades pels propietaris de les terres on 
es troben. Solen ser edificacions de pedra sense 

Alguns aspectes patrimonials, 
històrics, culturals i geogràfics

el marc de l’itinerari escollit per a la celebració 
de la Marxa d’avui i han servit de referència als 
participants per seguir la descripció del recorregut.
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cap mena de material d’unió, de planta circular i 
sostre de falsa volta. En el transcurs de l’itinerari 
de la Marxa celebrada avui, els participants n’han 
pogut veure un bon nombre, algunes a prop del 
camí i altres no tant, que poden ser identificades 
en el Plànol que s’acompanya al Relat. Les més 
apropades al camí recorregut serien doncs, les 
Barraques del Boter, del Geniu de Cal Parellada, 
de Cal Xicu, de Cal Reveixí, de Cal Serafí, de 
Cal Cortina, de Cal Jaumetó i la del Xim. Ja més 
allunyada del recorregut i amb el mateix nom 
d’una de les citades, cal fer menció de la barraca 
de Cal Reveixí, aquesta ubicada al Fondo dels 
Vidriers, l’única de planta quadrada de tot el 
terme de Subirats, característica que la fa singular.

De la Sortida al Control A

Recorregut de
la Marxa

La Marxa ha sortit de la plaça de l’Ateneu del 

poble d’Ordal a l’inici d’unes escales on estava 

situat el km 0 de la Marxa. A l’esquerra quedava el 

local de l’Ateneu Ordalenc i una font urbana i a la 

dreta un plafó informatiu circular de l’Ajuntament 

Barraca de pedra seca del Xim

Restes de forns de calç

Quant al Patrimoni Cultural i Natural de Subirats, 
és important també l’elaboració de calç amb les 
tècniques tradicionals que han quedat patents 
en les restes de sis forns localitzats com són: els 
forns del Pago I i II, el forn de calç d’en Massana, 
un altre situat prop de can Bou, el forn del 
Pollet i el forn de Cal Fèlix, que tot i estar en 
runes permeten interpretar encara la utilització 
d’aquestes curioses estructures. Especialment 
rellevant és el forn de calç de cal Fèlix, que 
els marxadors han tingut ocasió d’observar de 
prop durant el recorregut. Aquest darrer es 
troba en millor estat que els anteriors citats i és 
d’una tipologia constructiva menys freqüent. 
Presenta dues boques d’alimentació amb els 
arcs construïts amb carreus de pedra vermella, 
ubicades a la paret davantera més gran dels forns 
de calç. La seva conservació representaria una 

oportunitat única des del punt de vista pedagògic 
d’explicar el procés d’elaboració de la calç. 

Carrerada de la Creu d’Ordal 

Donat que l’itinerari ha circulat un bon tram per 
aquells camins careners tan interessants i propers 
a la nostra comarca, creiem que és bo saber quina 
és l’opinió d’alguns estudiosos sobre el tema. Ho 
transcrivim a continuació: «...La xarxa de camins 
ramaders està formada per aquells camins públics 
per on discorre o ha discorregut tradicionalment 
el trànsit ramader en els desplaçaments vinculats 
a la transhumància. Se sap gràcies a l’arqueologia 
que la pràctica de la ramaderia al massís de Garraf 
es remunta a la prehistòria, i fins i tot se sospita 
que ja podria ser transhumant a petita escala en 
època ibèrica i romana (Miret in Rovira i Miralles 
1999, Miret 2001). Vilà (in Solé Sabarís 1958) 
considera que malgrat els antecedents preromans 
i romans, la gran transhumància és netament 
medieval (s. XI i XII), i en aquest sentit, el primer 
document localitzat fins ara (Vilà 1949) que fa 
referència a una carrerada a Catalunya, és de l’any 
1055 i es refereix a la “Via pecorale de Ceguiolas” 
(Les Gunyoles), una carrerada que enllaça amb la 
de Begues, i que unia la Conca de Barberà i l’Alt 
Camp (on es troben els monestirs de Poblet i Santes 
Creus) amb la capçalera del Llobregat i la Cerdanya. 
Segons Vicenç Carbonell (in Rovira & Miralles 
1999), aquesta carrerada seria posteriorment 
anomenada Carrerada de la Cerdanya. Gort, 
Palomar i Sugranyes (2007) també esmenten una 
antiga carrerada, potser la mateixa, que des de les 
Terres de l’Ebre travessava el Priorat, les muntanyes 
de Prades, la Conca i el Penedès per a continuar 
cap els Pirineus...» (VI Ponències Eramprunyà).  
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Del Control A al Control B

Es feia via resseguint durant un curt tram el 
curs del torrent de la Creu d’Ordal, gairebé 
imperceptible, i es creuava el fondo de la Remuga 
mentre es podien observar algunes barraques més 
o menys properes al camí i a les darreres cases 
del poble d’Ordal, Barraques com la del Boter, 
del Geniu de Cal Parellada i la de Cal Xicu. S’ha 
seguit algun tram de camí senyalitzat com a 
sender de GR i s’ha avançat una estona planejant 
per una partida coneguda com els Boscos del 
Marquès de Camps, passant a frec del Corral del 
Bosc i creuant el fondo de Can Revella. A partir 
d’aquí es continuava per camí ara pujador i amb 
senyalització de GR fins arribar a un trencall 
de tres camins on hi havia un pal indicador. 
Per sota d’uns cables d’alta tensió i pel  costat 
d’algunes torres elèctriques, s’arribava a la vista 
d’una masia coneguda com la Casa Llarga, no 
gaire lluny de la qual hi havia situat el Control B.    

LA CASA LLARGA és una masia situada al sud del 
barri de la Capella, al marge esquerre del fondo de 
can Revella, al peu del camí que neix al costat de 
l’antic Hostal de can Revella i s’enfila en direcció a 
la serra de les Planes, primer entre camps i després 
entre boscos. Els seus orígens històrics, vinculats 

Del Control B al Control C
S’ha deixat a mà dreta la Casa Llarga. Seguint per 
una zona d’entrecreuaments de línies elèctriques 
i torres d’alta tensió entre el bosc, s’ha baixat cap 
a un fondal fins a fer cap a un camí transversal 
que s’ha seguit arran de vinya emparrada de la 
zona dels Rierals. Poc més endavant, a la cruïlla 
d’un altre camí transversal, s’ha pogut veure un 
plafó informatiu sobre la varietat de raïm Merlot 
i un indicador de la ruta vitivinícola de Subirats. 
El marxador havia de seguir el trencall esquerre. 

(Només a títol informatiu relacionat amb Can 
Revella, petit barri on s’arribaria tot seguit, direm 
que si s’agafés el trencall oposat al del marxador, es 
passaria prop de la Barraca del Rei, per un camí que 
més endavant es fusiona amb un altre que prové 
dels darreres de la Casa Llarga, i juntament puja 
cap a la Font de la Capella i arriba a la carretera 
N-340, prop de la Serra i el Vidrer. Es tracta d’una 
antiga font convertida en capella, presidida per 
una imatge de la Mare de Déu de Llorda, situada 
dins una gruta artificial enmig d’un petit bosc de 
plataners. Al costat hi ha restes d’un antic safareig. 
Sembla que havia estat un lloc d’esbarjo dels 
comtes d’Olzinelles, propietaris de Can Revella). 

Tanquem el parèntesi i tornem a seguir l’itinerari 
real dels marxadors. Aquests continuaven  
endavant doncs pel trencall esquerre, de cara al Pla 
de Can Revella després d’un apropament altre cop 
al curs del torrent de la Creu d’Ordal. Es tornaven 

de Subirats, municipi al qual pertany la població 
d’Ordal. Es baixaven les escales i es continuava 
recte pel carrer del Sol en davallada suau i girant a 
mà dreta, carrer que després d’ajuntar-s’hi un altre 
fa cap a un pont proper al qual no s’hi arribava sinó 
que es deixava de banda per travessar una calçada 
i agafar tot seguit un camí baixador. S’entrava així 
en una zona forestal. A mà dreta es deixava un 
camí baixador, que poc més enllà es recuperava 
després d’haver fet passar els marxadors pel Pas 
1 d’automarcatge. Salvat el primer escull, es 
continuava endavant sempre atents als canvis de 
sentit que calia per seguir correctament l’itinerari, 
que anava guanyant alçada entre restes de 
marges a banda i banda de camí. Mirant enrere 
es podia veure la població d’Ordal i el tram de 
la carretera N-340, encara propers. Després 
d’una bifurcació la ruta començava un descens 
gradual per camí rocallós amb alguns espais 
entre bosc i més planers on s’hi podien veure un 
dipòsit i algunes tapes de clavegueram, indret 
al voltant d’aquest estava situat el Control A.

a can Revella, són del segle XIX. Es té notícia de 
la seva presència en el territori, tant a través del 
nomenclàtor de la província de Barcelona de l’any 
1860, com en el plànol geològic i topogràfic 
Almera/Brossa editat l’any 1897. Tot i el seu precari 
estat de conservació, presenta una volumetria 
singular que no es pot assimilar a cap construcció 
similar del terme municipal. La construcció és una 
referència al límit entre els paisatges vitivinícoles 
de la plana de l’Alt Penedès i els paisatges forestals 
de les muntanyes d’Ordal, al peu d’un sender 
de gran recorregut GR-5, conegut com sender 
dels miradors, que va de Sitges a Arenys de Mar 
passant per Montserrat i el Montseny. ... reforça 
un petit conjunt de construccions rurals, de masies 
i masets arrecerats a les muntanyes d’Ordal, 
actualment en gran part enrunats.. // Pla Especial 

de Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions... 
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Finestral Gòtic

a veure altres barraques properes, com la de Cal 
Reveixí i la de Cal Serafí. Mentre s’avançava, es 
podia albirar al mateix temps i no massa llunyans 
alguns edificis, com la masia i Capella de Sant 
Sebastià a una banda de la carretera N-340, 
que estava a tocar, i a l’altra banda un cementiri 
i més enllà altres edificacions pertanyents a Can 
Revella i els seus Cellers, conjunt tot ell envoltat 
de vinyes entre la Plana del Marquès de Camps 
i les Vinyes del Marquesat. S’entrava a la llera 
d’un torrentet, es passava un pont per sota 
l’esmentada carretera i es circulava entre vinyes. 
Es deixava un trencall que menava al Cementiri 
i un pal indicador de la Xarxa de Senders de l’Alt 
Penedès. Els primers edificis del petit nucli rural, on 
destacava la façana rosada de la masia, es veien 
molt a prop. Tot seguit, uns magnífics exemplars 
de lledoners i alzines donaven la benvinguda al 
caminaire abans d’arribar a una placeta situada 
al darrere d’uns edificis on destacava aquí una 
bonica finestra d’estil gòtic. Davant uns antics 
magatzems pertanyents a les Cases de Can 
Revella hi havia el CONTROL C (ESMORZAR). 

CAL REVELLA. Els orígens d’aquesta masia es 
remunten als segles XIII-XIV. Els seus propietaris 
van tenir sempre gran notorietat i a partir del segle 
XVII, a través de diversos enllaços matrimonials, 
van engrandir molt notablement el seu patrimoni. 
L’any 1929 va morir sense descendència Antoni 
Ravella Busquets i va heretar la propietat la seva 
néta Josefa Tor Ravella, casada amb Ramon 
d’Olzinelles, comte d’Olzinelles. El seu hereu, 
Hermenegild d’Olzinelles i Tor Ravella, va ser 
comte d’Olzinelles per nomenament pontifici. 
Posteriorment va passar a la família Camps, quan 
Concepció Olzinelles es va casar amb Pelayo de 
Camps i de Matas, a qui fou concedit el títol de 
Marquès de Camps l’any 1878 per part del papa 
Pius IX. La casa ha estat molt modificada al llarg 
dels segles. Entre 1777 i 1780 es va construir 
l’edifici nou, remodelat als segles XIX i XX. És un 
gran casal senyorial amb dues torres cantoneres i 
una de central, un cos lateral amb galeria d’arcs 
de mig punt i una terrassa amb balustrada. A un 
mur lateral exterior hi ha les restes d’un finestral 
gòtic. Situada al peu de la carretera nacional, en 
una plana de vinyes entre el torrent de la creu 
d’Ordal i la carretera, molt propera al barri de la 
Capella, can Revella i el poble d’Ordal. L’Hostal de 
can Ravella -que durant un temps es va conèixer 
com a hostal nou per distingir-lo del de can Sella- 

el va construir Josep Ravella Feu, propietari de la 
hisenda de can Ravella, l’any 1788. En els llibres 
de notes d’Isidre Mata del Racó s’anomena Hostal 
d’Ordal. L’Hostal de can Ravella, durant la guerra 
del Francès, va ser escenari d’allotjament de 
soldats, robatoris i incendis. El cos de la Guàrdia 
Civil va estar instal·lat a l’Hostal de can Ravella 
fins al 6 d’octubre de 1934. En el plànol de la 
Mancomunitat de Catalunya de 1914 consta com 
a “Cuartel de la Guardia Civil”. La casa es coneix 
també com “La Serra” pel fet que s’hi va emplaçar 
una serradora durant més de cent anys. Fins l’any 
1926 l’escola d’Ordal va estar instal·lada en una sala 
superior de l’Hostal de can Ravella. Era una escola 
mixta i la mestra va ser Maria de la Mercè Malló.

CASA RAVELLA és un celler familiar relacionat 
amb el món del vi des de principis del 1700. 
Tenen vinyes en diferents municipis de l’Alt 
Penedès, vinyes emparades sota la Denominació 
d’Origen Penedès. El celler està situat just al 
centre de la finca Cal Revella, al poble d’Ordal, 
a uns 325 m d’alçada sobre el nivell del mar.

CAPELLA DE CAN RAVELLA. Documentada des 
del segle XV, fou inicialment la capella de Can 
Revella, una masia que es troba a poca distància, 
a l’altra banda de la carretera. L’edifici va ser 
reconstruït l’any 1520, però el seu aspecte actual 
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com a desdibuixat i senyalitzat amb cintes de 
confirmació, la qual cosa posava en alerta el 
caminaire expert en aquestes qüestions que podia 
trobar-se amb un proper control. I no anava errat. 
Es tractava efectivament del control de Pas 2, 
situat estratègicament entremig d’uns pins joves, 
poc abans de saltar un petit marge i desembocar a 
un senderó transversal. Era aquest punt el sector de 
recorregut més allunyat per sobre el poble d’Ordal. 
A l’esquerra, el Turó de Revella, de 478,6 m alt i la 
Serra del Pi de Molló, de 527 m alt, on s’hi troben 
els boscos de la Creueta i l’avenc d’Ordal entre 
altres paratges coneguts. Passat aquell control, 
l’itinerari continuava després en sentit totalment 
oposat al que s’havia arribat i s’encarava així al 
poble d’Ordal, un camí ‘amenitzat’, a falta d’altres 
elements destacables, per la vista d’un altre claper 
o conjunt de pedres amuntegades, unes caixes 
de ruscos d’abelles i marges de pedra notables, 
així com una vinya delimitada per una filferrada, 
una alzina i un dipòsit d’aigua sota un cobert. 
Allunyant-se de la vinya tocava endinsar-se al 
bosc, i fent un gir sobtat en la direcció es passava 
a ran d’un marge amb fites petites d’obra que 
delimitaven una propietat mentre que per l’altre 
vessant s’obria una panoràmica d’arbres fruiters, 
horts i més vinyes dins la zona de les Vinyes del 
Marquesat ja esmentades abans, i també oliveres. 
Poc més endavant la descripció anunciava als 
marxadors l’existència d’un gran forat al mig 
del camí, motiu pel qual es recomanava d’anar 
molt en compte. S’arribava al CONTROL D.

Del Control D al Control E
Esquivat el ‘forat’, es feia via per camí baixador i 
rocallós fins arribar a una pista ampla de primer 
encimentada i poc després terrosa. En aquell 
punt es creuava el fondo de Mas Granada. 
Venien un seguit de camps de conreu i oliveres 
i davant es veien les cases properes d’un raval 
d’Ordal. En arribar a una illeta es passava a tocar 
d’una font, la Font dels Roures, lloc on estava 
situat el ‘temut’ Control de Motxilla. D’aquí 
es virava en rodó deixant al darrere la finca de 
Cal Parellada i se seguia un carrer asfaltat i 
pujador per passar tot seguit per can Magí i 
per les Caves Mas Pujadó dins la masia de 
Cal Rial, casa senyorial construïda el 1885. 

Del Control C al Control D
Passada l’estona programada per al repòs i 
l’esmorzar, la ruta continuava deixant enrere 
aquell nucli de cases i havent travessat la placeta 
es passava pel costat d’uns dipòsits. També es 
deixaven enrere un parell de camins i un petit 
cobert. A l’esquerra, tot i que no es feia visible als 
ulls del marxador, consta segons els mapes que 
hi havia el Corral de Can Revella. A la dreta, a un 
nivell inferior, s’hi veien unes vinyes, conegudes 
com les Vinyes del Marquesat. Després d’haver 
creuat per sota un parell de línies de mitja tensió, 
se seguia un camí per un bosc de pins en lleugera 
pujada per esdevenir poc després i per una bona 
estona un tram de pujada continuada per terreny 
estret i rocallós. En aquest sector s’hi veia una 
altra de les tantes barraques observades durant 
el circuit; es tractava de la Barraca de Cal Cortina. 
Més enllà, just al costat d’un claper, es deixava el 
camí i els marxadors havien de girar a l’esquerra 
per un viarany que en la descripció ja anunciaven 

es deu a la refecció de 1782, mercès al testament 
d’Antoni Ravella. Estava dedicada a sant Esteve i 
era sufragània de Sant Pau d’Ordal. L’advocació de 
sant Sebastià és posterior a la Guerra Civil. Durant 
molts anys va ser utilitzada com a parroquial pels 
veïns del poble d’Ordal. L’edifici és d’una sola 
planta i està adossat per la part de l’absis a unes 
cases amb què que forma un conjunt unitari. El 
portal és d’arc rebaixat. A la façana hi destaca 
un escut del comte d’Olzinelles concedit pel 
papa Lleó XIII el 1883 a Hermenegild d’Olzinelles 
i de Tos, propietari del mas de Can Revella.

En aquest relat s’ha fet esment sovint del nom 
Revella. Cal dir que pel que fa a cognoms, les 
mateixes persones o famílies tant escrivien Revell 
com Ravell, Revella o Ravella. Com a nom de 
persona, Revell, amb les seves diverses variants, 
es troben en documents de l’any 812 al 998, i 
es desconeix si es volia expressar una persona 
‘molt vella’ o bé ‘indomable’, que s’aplica al revell 
o ullastre bord. El nom de persona ha passat a 
ser nom de lloc i és probable que d’aquí vingui 
el nom del veïnat de cases de can Rabella, que és  
tal com es troba escrit de vegades. Aquest nom, 
amb totes les seves variants, han donat nom a 
una serra, torrent i fondal en el terme de Subirats. 
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Can Rial

Del Control E al Control F
Sense deixar la direcció que es portava, es passava 
a ran d’unes torres de formigó ajagudes i s’anava 
baixant pel costat del límit d’un bosc per separar-
se’n poc després. Es travessava una esplanada 
en direcció a un dipòsit i una barraca de pedra 
seca molt visible, la Barraca de Cal Jaumetó. Es 
trobava un camí transversal, fressat i ample, que 
se seguia fins a fer cap a un antic camp de futbol 
i d’allà un altre camí conduïa a un pont proper 
sota la coneguda carretera N-340 (al punt més 
alt de la volta del pont s’hi veien unes figueres). 
Creuat el pont es continuava endavant pel camí 
principal i s’arribava aviat a una  pista transversal 
que se seguia cap a l’esquerra CONTROL F.

Font dels Roures

CAN PARELLADA és situada a ponent del nucli 
d’Ordal. El cognom Parellada apareix el 1515, 
quan Bartomeu Guilera va vendre el mas a Bernadí 
Parellada. Dos segles després, un successor seu, 
Josep Parellada, va ser procurador de tots els 
béns que l’abadia de Ripoll tenia al Penedès. La 
masia actual, d’estil neoclàssic, va ser construïda 
al segle XIX. És de planta quadrangular, amb 
planta baixa, pis i golfes, amb el nivell superior 
formant una creu a la teulada que descriu un 
frontó triangular a les quatre façanes i terrasses 
als angles. Annexa s’hi troba la masia primitiva 
del segle XIV, amb portal adovellat i arcs d’estil 
ogival a l’interior. El conjunt d’ambdues cases està 
envoltat de jardí i d’una tanca de pedra que, en 
un dels seus angles, té una torre de totxo per al 
rellotge. El veïnat de Can Parellada ocupa un petit 
nucli de cases ben bé al costat de la casa pairal.   

CASA GRAN DE CAN RIAL. EDIFICI RESIDENCIAL 
(1911-1929). Una mica més amunt de la casa vella 
de Can Rial hi ha un gran casal de planta quadrada i 
teulada a quatre vessants, amb jardí envoltat d’una 
tanca de pedra. Les obertures dels dos primers pisos 
estan emmarcades amb pedra artificial. Les del pis 
superior, amb maó vist. Cal destacar la cornisa, 
amb diverses filades de maons i caps de teula.

CAN RIAL. MASIA (S. XVI-XVII). Documentat 
des del segle XIV, el mas de Can Rial ha donat 
lloc a un petit barri proper al nucli d’Ordal. La 
casa més antiga que es conserva, tot i que molt 
transformada, és de l’any 1623, si atenem a la 
data gravada en una llinda. Podem veure altres 
finestres antigues, amb llindes, brancals i ampits 
motllurats. El portal és adovellat, de punt rodó.

LES CAVES MAS PUJADÓ es troben situades a Cal Rial 
on ja s’elaborava vi, actualment també elaboren cava. 

Un cop passada l’última casa del carrer Sant Jordi 
es continuava endavant. A la dreta  es podien 
veure alguns camps i altres cases de la població. Se 
seguia fins a entrar al nucli més poblat pel carrer 
del Penedès i es transitava per aquesta part fins a 
tornar a sortir als defores seguint la direcció d’una 
filferrada en un gir de 90º per un camí herbós. 
Poc més enllà es trobaven unes pedres de grans 
dimensions que barraven el pas dels vehicles i aquest 
era el lloc escollit per a localitzar el CONTROL E. 

Pont de les 3 figueres
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Torre del Telègraf

Sobre aquest element singular, declarat bé cultural 
d’interès nacional BCIN, permeteu-nos fer un incís 
per ampliar-lo una mica més amb la transcripció 
d’unes notes extretes de l’Arxiu d’en Joan Virella i 
Bloda, que fou un gran estudiós de les comarques 
penedesenques, a part de formar part dels 
impulsadors i organitzadors d’aquestes marxes 
d’orientació per descripció. Deia el següent:   

«No ens ha estat possible establir en quina època 
concreta s’edificaren les torres del telègraf òptic. 
Creiem que fou a cavall dels segles XVII i XVIII, 
entre les guerres dels Segadors i de Successió. 
Tampoc sabem quin sistema s’utilitzà en la primera 
època de servei, però més tard, fins que caigueren 
en desús, s’emprava el procediment de Claude 
Chappe, inaugurat per primera vegada en la línia 
telegràfica òptica París-Lille, l’any 1794. Consistia 
en un pal de fusta muntat al cim de la torre, en 
l’extrem superior del qual s’articulaven dos regles. 
Els angles que aquests formaven amb el pal i 
entre ells donaven lloc a combinacions en nombre 
suficient per interpretar les lletres. Des d’una altra 
torre o castell intermedi eren observats els senyals 
mitjançant una ullera de llarga vista. Les torres 
són quasi idèntiques totes elles. N’hem vist des 
de Cambrils fins al coll de l’Ordal. Són de planta 
rectangular, amb un basament lleugerament 
atalussat. Hi ha dues úniques finestres a diferent 
nivell i algunes espitlleres. Tenien accés per 
la primera finestra, que feia ensems de porta 
enlairada, i s’hi pujava per una escala que devia 
actuar com un pont llevadís. Les parets estan 
fetes de grossos carreus molt ben treballats i a 
la part superior una cornisa envolta tot l’edifici. 
Algunes torres tenen un ample vall a tot l’entorn». 

Del Control F al Control G
A partir d’aquest punt es guanyava alçada 
notablement i amb això bones vistes sobre la 
població d’Ordal i els entorns: al darrere, les 
muntanyes de Montserrat, i més a la dreta el cim 
del Montcau (coronat de torres elèctriques) i una 
antiga TORRE DE TELÈGRAF situada dalt d’un 
turó.  S’arribava al final de la pujada, a la mateixa 
carena de la serra, en un encreuament de camins, 
a 546,3 m alt, i se seguia el trencall esquerre. 
CONTROL G.    

Panoràmica

Torre del telègraf d’Ordal, situada a l’antiga 
carretera N-340, port d’Ordal. Tot i que la torre 
actual és del 1854, consta que hi hagué una 
torre de telegrafia òptica almenys des de l’any 
1640. Es tracta d’una torre de planta baixa i dos 
pisos, ara en estat ruïnós, atalussada a la base, 
feta de maçoneria i arrebossada exteriorment. 
Està situada prop d’una pedrera, al límit 
dels termes de Subirats, Cervelló i Vallirana. 

Del Control G al Control H
Es continuava avançant encara per aquest camí 

carener, antiga carrerada de la Creu d’Ordal, 
un braç secundari de la Carrerada Reial de la 

Cerdanya utilitzada pels pastors transhumants 

que traslladaven els seus ramats cap al Pirineu. En 

el transcurs del recorregut es deixaven de banda 

alguns camins secundaris, es veien algunes torres 

d’alta tensió i, més allunyada, al vessant dret 

de la carena, la urbanització El Lledoner, que 

pertany al  municipi d’Olesa de Bonesvalls; a la 



Del Control I a l’Arribada
Per camí planer i còmode es feia novament cap a 
la carretera i es creuava per sota un altre pont. Es 
continuava recte i s’entrava al ja conegut camp de 
futbol, repetint d’aquesta manera un petit tram 
de recorregut per tornar a creuar per enèsima 
vegada la N-340 per sota el pont i sortir a la 
mateixa pista transversal de feia una estona (quan 
s’havia emprès camí cap a la Carrerada); ara el 
calia seguir, però, cap a la dreta i acostar-se així al 
nucli urbà del poble. Abans d’arribar-hi, però, els 
marxadors encara havien de superar una darrera 
prova: el control de Pas 4, d’automarcatge. 
Una última pujada i s’arribava a un primer carrer 
del nucli urbà. Es passava a frec d’una escola i 
una pista poliesportiva coberta, es continuava 
pel mateix carrer del Sol per on s’havia sortit a 
primera hora i també per les mateixes escales que 
havien de conduir els participants a la plaça de 
l’Ateneu, on trobarien el CONTROL D’ARRIBADA 
i on es donava la Marxa per finalitzada. 

Comiat
Per no trencar amb la tradició de cada any, ens 
acomiadem tot esperant que els participants 
hagin gaudit de l’itinerari. El mapa i el recull de 
dades que aporta aquest relat complementari els 
poden ajudar a afegir una mica més d’informació 
sobre aquest sector de territori penedesenc 
en els aspectes més de caire històric, cultural i 
geogràfic que avui han pogut intuir i fruir basant-
se només en la descripció del circuit. Aquest 
si més no ha estat el nostre objectiu i també el 
nostre desig. Moltes gràcies per la seva presència 
i, com sempre, els convidem a participar en 
l’edició de l’any vinent, que serà ja la Seixantena! 

      
Grup de Marxes i Caminades de l’AE Talaia 

Relat de la marxa

Del Control H al Control I
(El Plànol que acompanya el Relat, passat el 
pont hi situa un anomenat Molí de Calç, però 
en tot cas aquest no formava part de l’itinerari). 
Així doncs, un cop passat el Control, el trajecte 
de retorn en direcció al poble d’Ordal discorria 
paral·lel a la carretera, que quedava a l’esquerra, 
i continuava així fins que es tornava a travessar 
per sota un altre pont i s’agafava un camí dretà 
tot seguint un cop més el poc recognoscible 
curs del torrent de la Creu d’Ordal. La carretera, 
per un curt tram, quedava aleshores a la dreta. 

banda esquerra, tot i que allunyada, es podien 
distingir encara la Torre del Telègraf esmentada 
i una pedrera. Al camí carener, en començar a 
davallar, se li ajuntava un camí per l’esquerra i en 
un continuat descens es feia cap al coll del Bosc 
Glaçat a 510 m alt. A partir d’aquí el recorregut 
prenia un caire ben diferent. Es deixava la carena, 
i el camí, baixador i pedregós, transcorria pel 
bosc. Es passava pel costat d’una antiga pedrera 
i també per la vora d’un esvoranc, antiga pedrera 
de calç, on calia anar molt en compte ja que el 
corriol passava a una alçada considerable. Arribats 
a una esplanada es trobaven dues entrades a 
altres pedreres de calç. Al capdavall del camí 
ample i baixador, prop d’una bassa, es deixava 
aquest camí, que continuava cap a la carretera, i 
l’itinerari del marxador girava a mà dreta per anar 
cap a una esplanada herbosa i passar pel costat 
de les restes d’un forn de calç, molt interessant  
d’aquella zona, l’anomenat Forn de Calç de 
Cal Fèlix, en una àrea coneguda per Bosc del 
Molí de Calç. El trajecte continuava per viaranys 
desdibuixats, raó per la qual calia estar atent a les 
cintes de confirmació amb els colors de l’entitat, i 
tot baixant per la bosquina i antics i petits marges 
en giragonses es passava a tocar d’una barraca de 
pedra seca, la Barraca del Xim, lloc del Control 
de Pas 3. Resolt aquest, el corriol travessava un 
fondal planer i poc més enllà, seguint unes pistes 
transversals a dreta i esquerra respectivament, 
s’avançava fins a creuar un altre cop la carretera 
per sota un pont, a poca  distància de la Creu 
d’Ordal i coll de la Creu d’Ordal (a uns 507 m 
alt entre les comarques de l’Alt Penedès i el Baix 
Llobregat). A l’altre cantó del pont hi havia un 
pal indicador. S’havia aconseguit el CONTROL H.

(A prop es podia veure un pont sota la carretera 
que té la barana de color blau). Pel camí 
principal, es continuava avançant per zona de 
coscons o garrics i  bosc de pins. A la vora d’una 
alzina al mig del camí hi havia el  CONTROL I .   
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PLANOL DE LA 59a MARXA 
D'ORIENTACIÓ PER DESCRIPCiÓ 
Comarca de l'Alt Penedès 12 de març de 2017 

Organitzada per l'AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA 
Vilanova i la Geltrú 



A. E . TALAIA

CONTROL Nº TEMPS HORARI
OFICIAL NEUTR. TOTAL METRES M ACUM

SORTIDA Ordal 0 8:00:00

Pas 1 - AC 2

A Camí prop depuradora 17,00 1 19,00 38 8:19:00 1.140 1.140
B La Casa Llarga (darrera) 14,50 1 15,50 31 8:34:30 970 2.110
C Can Ravella (esmorzar) 21,00 30 22,00 44 8:56:30 1.530 3.640

Pas 2

D Control del Forat 24,50 1 54,50 109 9:51:00 1.700 5.340
E Pedres Grosses 18,00 1 19,00 38 10:10:00 1.290 6.630
F Inici Pujada (pasat pont Fig) 11,50 1 12,50 25 10:20:30 900 7.530
G Coll Cota 500 19,50 5 20,50 41 10:43:00 1.200 8.730

AUTN Fotos Edificis Moli Calç 2

Pas 3

H Pont Sota N-340 (moli calç) 22,50 1 29,50 59 11:12:30 1.560 10.290
I Pont Sota N-340 (abans fig) 15,50 1 16,50 33 11:29:00 1.100 11.390

Pas 4 - AC 2

ARRIBADA Ordal 14,50 17,50 35 11:46:30 1.060 12.450

TOTALS 178,50 48 226,50 453 12.450
hores = 2 0 3
minuts = 58,50 48 46,50

59ª MARXA D'ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ 12 DE MARÇ DE
XIX COPA CATALANA DE MARXES TÈNIQUES DE REGULARITAT  CCMTR 2017

III  TROFEU JOAN VIRELLA - I EDICIÓ

SITUACIÓ HORARIS DISTANCIES



Classificació Nº Dorsal Participant 1 Edat 1 Participant 2 Edat 2 Participant 3 Edat 3 Club/Entitat Punts

1 58 JORDI MARTÍ CARBONELL LAURA MARTÍ JARIOD   AGRUP.EXCTA. TALAIA 6

2 17 MERITXELL CLOTET BERENGUER MANEL GALANTE ESTEVEZ   CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ 9

3 31 PERE IVERN JANSÁ GERTRUDIS FONTANET FIGUEROLA   . 9

4 16 JOAN VILADRICH CASAS JOSEP CHAVES CASTILLO   CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ 10

5 32 ISIDRE POCH MILA PERE VALLS SOLA   AGRUP.EXCTA. TALAIA 10

6 2 MARC ALONSO GARCIA GERARD PUIG JORBA JOAN BURCET RODRIGUEZ 17 . 10

7 95 CARLES COLL VENDRELL DOLORES HERNÁNDEZ ZAMORA JOSEP CARLES VERDEGAY ORTUÑO CENTRE EXCTA. DE SITGES 11

8 77 XAVIER NOÉS SIDÓS LURDES SALVADOR PENA   AGRUP.EXCTA. TALAIA 11

9 15 SANTIAGO MOROS VELA MARIA JOSE ESPAÑOL SUAREZ   CENTRE EXCTA. PARETS 12

10 22 MONTSERRAT HUGUET RECASENS XAVIER ROSELL ALONSO   AGRUP.EXCTA. TALAIA 12

11 21 MARTÍ BURCET RODRÍGUEZ ARNAU BURCET SANS   AGRUP.EXCTA. TALAIA 12

12 26 JOAN ORTIN MARTÍNEZ PAU ORTIN GARCÍA 13 BERNAT PÉREZ CARBONELL 13 AGRUP.EXCTA. TALAIA 12

13 27 SÍLVIA CASAS JORBA MERCÈ MESTRES ROMEU   AGRUP.EXCTA. TALAIA 12

14 25 FRANCESC MOLINA ROSSELL Mª ELENA GARCIA PIQUERAS   CENTRE EXCTA. DE SITGES 13

15 3 JOAN ROVIRA COLET ESTER PUNTIJOCH LOZANO   . 13

16 64 JOSEP VIDAL FARRÉ FRANCESC AYALA BUENAVENTURA   AGRUP.EXCTA. TALAIA 13

17 39 ALBA CONESA PRUNERA ELISENDA GIL LAGE   CLUB MUNTANYENC L’HOSPITALET 13

18 8 ARNALD GRABULOSA RODRÍGUEZ GUIFRÉ MIQUEL FAGEDA   UNIÓ EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES 14

19 82 ALBERT COLLDEFORNS SANTANDER NIDIA LOPEZ JULIÀ   . 14

20 60 ANTONI MONRÓS AUDÍ JOSEP MARIA ROMERO MONTOYA   CLUB MUNTANYENC L’HOSPITALET 15

21 69 ANTONI SAGARRA MAS CARLES MUNTS ALBÀ GUILLEM FERRER SAGARRA AGRUP.EXCTA. TALAIA 15

22 75 QUETI VINYALS FLORENCIANO MARIA ROSA DAGÀ GOMEZ   AGRUP.EXCTA. TALAIA 15

23 65 CARLES MOYÉS RAMOS POL MOYÉS ULLOA 13 MARIA ULLOA ESCOBAR CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI 16

24 12 GEMMA INGLES GUILLEN CARLOS CRUSAT CATA   . 16

25 74 ISMAEL MERCADE BESOLI SANDRA FONTECHA NAVAS   . 16

26 92 SERGI LLEIDA HEREDERO SILVIA SANCHEZ GONZALEZ   AGRUP.EXCTA. TALAIA 16

27 6 CARLES ARTIGAS ORTIZ JOAN MARCHANTE SOLANO   . 16

28 70 XAVIER CABA LLEÓ SILVIA ROVIRA BORRELL CRISTINA LOZAR BARBOSA AGRUP.EXCTA. TALAIA 16

29 1 JOSEP Mª CASAS VIDAL CARLES GOMEZ BORRAS   AGRUP.EXCTA. TALAIA 17

30 43 ANNA-LLIBERTAT GARCÍA SÁNCHEZ LAIA-WAYRA ORTIN GARCÍA 16 ONA ORTIN GARCÍA 10 AGRUP.EXCTA. TALAIA 17

31 85 MARGARITA LOBATO VIDAL JOSEP RIERA NOT   CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ 17

32 96 JORDI LUZ CASANY ALVARO LUZ 11   . 17

33 93 CARLES GONZALEZ NOGUES LAIA GONZALEZ CATALÀ 12 ARNAU GONZALEZ CATALÀ 10 . 17

34 13 MARGARIDA CARBONELL PUJOL JOSEP ANTONI MASANA CAELLES   AGRUP.EXCTA. TALAIA 17

35 19 AGUSTÍ POCH PARÉS PERE FERNANDEZ LLAMBRICH   AGRUP.EXCTA. TALAIA 17

36 56 JORDI ZAPATER GUILERA ANNA MARIA GUILERA RICO   GRUP DE MUNTANYA SANT SADURNÍ 17

37 83 MERCEDES ESTEBAN SANTAMARIA ROSA PALOMARES OLIVER JUAN MORALES RODRIGUEZ CENTRE EXCTA. DE SITGES 17

38 59 FRANCISCO LOPEZ AGUILERA JORDI CORTINA SANJUAN   AGRUP.EXCTA. TALAIA 18

39 53 JORDI BURCET SOLÉ MARIA RODRIGUEZ GALLEGO   AGRUP.EXCTA. TALAIA 18

40 94 JUDIT CATALÀ ROIG CLARA GONZALEZ CATALÀ 12 MAR GONZALEZ CATALÀ 14 . 18

41 42 JOSEP BARRERA VILAR JAUME BARRERA ESCRIGAS 12 Biel BARRERA ESCRIGAS 9 AGRUP.EXCTA. TALAIA 18

42 40 MARIA CARME ESCUER MESTRES MARIA JOSE ESCUER MESTRES   AGRUP.EXCTA. TALAIA 18

43 4 GEMMA BURCET RODRÍGUEZ IGNASI JORBA MASDÉU   AGRUP.EXCTA. TALAIA 18

44 14 PILAR BAQUEDANO FERNANDEZ MAGI CLEMENT ANDREU   AGRUP.EXCTA. TALAIA 19

59a MARXA D’ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ - 12/03/2017
CLASSIFICACIÓ DEFINITIVA 

Agrupació Excursionista TALAIA



45 11 Angels PARÉS CORRETGER MIREIA CONTRERAS PARÉS   AGRUP.EXCTA. TALAIA 19

46 57 JOAN MUNTADAS MIRANDA PERE SALGADO VIÑAS   GRUP EXCTA. CAMPDEVÀNOL 19

47 52 ANGELA EXPÓSITO CONTRERAS DANIEL PARRA DÍAZ   . 20

48 46 XAVIER LOZADA ESPÍ JOSEFINA LÒPEZ LÒPEZ   AGRUP.EXCTA. TALAIA 20

49 20 RAMON ALSO TORRENTS ROSA MARIA ALSO TORRENTS FRANCISCO LOPEZ BERBEL AGRUP.EXCTA. TALAIA 21

50 61 CARLES BURZON GONZALEZ VINYET ESTAPÉ   AGRUP.EXCTA. TALAIA 21

51 66 MARTA MONTOLIU ALBET GREGORIO CARVAJAL RUIZ MARIONA CARVAJAL MONTOLIU 10 AGRUP.EXCTA. TALAIA 21

52 7 RICARD LLENAS FARRÀS XAVIER LOPEZ SOLER JANIRA BAEZA . 21

53 89 ALBERT CASAS JORBA ROGER PUIG JORBA 15 JOAN CUSINE CASAS 11 . 22

54 67 ISABEL LLOPIS SABATE MARIA BERTOLI SÁNCHEZ MAGDA NOÉS SIDÓS AGRUP.EXCTA. TALAIA 22

55 87 YOLANDA BAQUEDANO FERNANDEZ NURIA CLEMENT BAQUEDANO AINA SOLER BAQUEDANO 16 AGRUP.EXCTA. TALAIA 22

56 71 OSCAR MARTIN RAYA ALBERTO RODRÍGUEZ MERINO FRANCESC XAVIER CASAS MARIN . 22

57 5 MIGUEL SANCHEZ BENAVIDES PABLO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ PILAR HERNANDEZ RAMIREZ AGRUP.EXCTA. TALAIA 23

58 54 CARLOS MOLINA CORTES JOSÉ SERRANO DE LA HOZ   CENTRE EXCTA. DE SITGES 23

59 9 JORDI LOZADA ESPÍ MERCÈ MATEO RIOS   AGRUP.EXCTA. TALAIA 23

60 28 SILVIA GARCIA GARCIA ANDRES ACEBES TOSTI JOSEP CONTRERAS PARÉS AGRUP.EXCTA. TALAIA 24

61 33 SALVADOR BELCHI IBAÑEZ GRISELDA GATELL FERNANDEZ   AGRUP.EXCTA. TALAIA 24

62 73 MAITE BAQUEDANO FERNANDEZ MIREIA SOLER BAQUEDANO 9   AGRUP.EXCTA. TALAIA 25

63 72 XAVIER JUNCA CAPDEVILA J.CARLES MORENO GUERRERO   CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ 26

64 55 NÚRIA BELCHI IBAÑEZ LAGUNAS IBAÑEZ RAMIRO   . 27

65 90 MARIBEL BORRAS SERRANO MAR BORRAS SERRANO ESTER TANCO GIMENEZ . 29

66 51 CONCEPCIÓ REIXACH VALVERDE PERE ARTIGAS GUASCH   AGRUP.EXCTA. TALAIA 30

67 44 ALBERT LLUCH CAROL NEUS VILA MASIP   CEC 30

68 80 MIQUEL CINCA CASANOVAS   CLUB EXCTA. RIPOLL 31

69 84 MARIA DELS ANGELS VIÑALS DELGADO ESTHER CUENCA BEDMAR   . 31

70 18 JOSEP ESTEVE MESTRE GUILLEM Mª SOCORRO CABELLO DIAZ   AGRUP.EXCTA. TALAIA 31

71 81 LURDES SANS GASSÓ MARTA FONTANALS   . 31

72 30 MARTA FRANCO CASADESUS ANNA POCH FRANCO   AGRUP.EXCTA. TALAIA 31

73 38 OSCAR OSUNA VARGAS LUIS SERRANO GALVEZ NEREA JORBA DELGADO TYM 32

74 49 MARIONA SICHES CUADRA MIQUEL GARCIA FASIUS FASIUS   AGRUP.EXCTA. TALAIA 32

75 41 CARLES MUÑOZ SORIA ANTONI SOLE RODRIGUEZ XAVIER ROSELL CALVO . 32

76 23 CRISTOFOR FABRE FABRE MARIA EUGENIA COLLADO GARCIA   AGRUP.EXCTA. TALAIA 33

77 86 VINYET CASOLIVÉ  CARBONELL ANNA MARIA GARRIGA DOT JOSE TRIVIÑO FUENTES CENTRE EXCTA. DE SITGES 34

78 24 ANNA Mª ESCRIGAS CASAS LOURDES ESCRIGAS CASAS   AGRUP.EXCTA. TALAIA 35

79 45 JOSEP RAVENTÓS ELISENDA ALMIRALL FUSTER NATÀLIA RAVENTÓS . 36

80 48 MARIA ASSUMPTA BAIG TORRAS Mª JESUS CASADO MAESTRO   AGRUP.EXCTA. TALAIA 36

81 76 Mª DOLORS MOLA POVEDA TERESA FERNÀNDEZ MIRANDA ELVIRA VIYUELA VIYUELA CENTRE EXCTA. DE SITGES 38

82 29 JOAN MARTÍ FERRANDO JOAQUIM BENEDI CARBONELL   AGRUP.EXCTA. TALAIA 41

83 50 MARCEL·LÍ FERRER PATERNA BERNAT FERRER MORERA 6   AGRUP.EXCTA. TALAIA 42

84 79 ALBERT GARCIA BENADÍ EMMA GARCIA BORDONABA 9 ARNAU GARCIA BORDONABA 6 . 44

85 62 ALFRED CONTRERAS PARÉS MARTA ESCORIHUELA CONTRERAS 11 DARIUS ILL AGRUP.EXCTA. TALAIA 49

86 63 MARCEL·LÍ FERRER GARRIGA ALBA FERRER MORERA 8 MAX EATON MARTORELL 6 AGRUP.EXCTA. TALAIA 49

87 88 JOSEFINA GARCIA CARRASCO MANEL QUESADA GRESA ROSA MARIA LÓPEZ RODRIGUEZ CENTRE EXCTA. DE SITGES 53

88 78 CARLES MONGAY IBAÑEZ VINYET MONGAY MAS 8 ANDREU MONGAY MAS 6 . 57

89 10 NURIA JOSE HILL MARTA LARA LLAÓ   . 68

90 68 LETICIA BAIG LOPEZ RUBEN PARMA IADECOLA   . 97

91 37 CRISTINA ALONSO DIAZ ANTIA NULA ALONSO 8   . 98

92 36 LUCIA BAIG LOPEZ AITANA ACEBRÓN BAIG 5   . 101

93 35 JORDI ACEBRÓN OROZCO JULEN ACEBRÓN BAIG 7   . 102

94 34 JAIME REINOSA JIMENEZ AITANA REINOSA GORDILLO 10 HUGO REINOSA GORDILLO 5 . 104



RESULTATS PER EQUIPS 59ª MARXA 2017 3MILLORS EQUIPS DE CADA ENTITAT

ORDRE ENTITATS PUNTS

1 A.E. TALAIA 28

2 C.E. AVINYO 36

3 C.E. SITGES 41

EQUIPS INSCRITS 96

EQUIPS NO PRESENTATS 1

EQUIPS DESQUALIFICATS 1

EQUIPS DE TRES PERSONES 32

NUMERO TOTAL D'ENTITATS 10

PERSONES FEDERADES 80

PERSONES NO FEDERADES 140

PERSONES MENORS D'EDAD 26

CLUBS: EQUIPS:

AVINYO 4

C.E.SITGES 7

ST.JOAN DE LES ABADESSES 1

A.E. TALAIA 22

C.M.HOSPITALET 2

G.M.ST.SADURNI 1

C.E.PARETS 1

C.E.MOLINS DE REI 1

CAMPDEVANOL 1

A.E.MARTORELL 1
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XIX Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat 

III Trofeu Joan Virella (la. Edició) 

12 de març de 2017 - ORDAL (Subirats) - Alt Penedès 

15 primers classificats 

Jordi Marti Carbonell - Laura Marti Jariod A.E. TALAIA 
Meritxell Clotet Berenguer - Manel Galante C.E. AVINYO 
Estevez 
Pere Ivern Jansà - Gertrudis Fontanet Figueroa VILANOVA 
Joan Viladrich Casas - Josep Chaves Castillo C.E. AVINYO 
Isidre Poch Milà - Pere Valls Solà A.E. TALAIA 
Marc Alonso Garcia - Gerard Puig Jorba VILANOVA 
Joan Burcet Rodriguez 
Carles Coll Vendrell - Dolores Hernandez C.E. SITGES 
Zamora - Josep Carles Ortuño 
Xavier Noès Sidós - Lurdes Salvador Pena A.E. TALAIA 
Sabtiago Amorós Vela - Ma, José Español C.E. PARETS 
Suàrez 
Montserrat Huguet Recasens - Xavier Rosell A.E. TALAIA 
Alonso 
Marti Burcet Rodriguez - Arnau Burcet Sans A.E. TALAIA 
Joan Ortin Martinez - Pau Ortin Garcia - A.E. TALAIA 
Bernat Perez Carbonell 
Silvi a Casas Jorba - Mercè Mestres Romeu A.E. TALAIA 
Francesc Molina Rossell - Ma. Elena garcia C.E. SITGES 
Piqueras 
Joan Rovira Clotet - Ester Puntijoch Lozano VILANOVA 
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ACTIVITATS ESPORTIVES

La sortida i arribada es farà al poble d'ORDAL (Subirats), amb un

recorregut de 12,400 quilomètres. La sortida del primer equip està

prevista a les 8 del mati.
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ENSENYAMENT

Vaga de deures! És la fi de la civilització!
(/opinio/doc/67175/vaga-de-deures--

es-la-fi-de-la-civilitzacio-.html)
JORDI LARREGOLA

Debatre sobre idees és un exercici que s'hauria de fer des de la

presumpció d'intel·ligència. Tots estem subjectes a l'error però tots som

persones prou madures per prendre les nostres decisions
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domèstics de Catalunya (/territori/doc/68872/el-penedes-
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Un foc crema tres cotxes aparcats i causa danys a l'exterior

de dos immobles a Vilanova i la Geltrú (/societat/doc/68478

/un-foc-crema-tres-cotxes-aparcats-i-causa-danys-

a-lexterior-de-dos-immobles-a-vilanova-i-la-geltru.html)

Emprenedors vilanovins volen reobrir la Discoteca Ufo's al

Vila Lauren (/opinio/doc/68552/emprenedors-vilanovins-

volen-reobrir-la-discoteca-ufos-al-vila-lauren.html)
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quest pròxim diumen
ge, 12 de març, ens tras
lladarem com a molts 
altres vilanovins prac
ticants de l'excursio
nisme al poble d'Ordal 

(així escrit sense l'article apostro
fat com els plau als naturals de la 
zona) per participar en la 59a edi
ció de la Marxa d'Orientació per 
Descripció, que organitza anyal
ment l'Agrupació Excursionis
ta Talaia. En aquesta nova edició 
els excursionistes tindrem opor
tunitat, de nou, de conèixer una 
part de la comarca del Penedès, 
la seva part més oriental. És una 
zona que queda més allunyada 
que la de l'any passat que es va fer 
al voltant del petit nucli de Vilade
llops. Aquest cop és el nucli d'Or
dal pertanyent al terme munici
pal de Subirats que és el més gran 
de l'Alt Penedès. El cap del terme 
és la població de Sant Pau d'Ordal, 
que és el poble de més anomena
da i que té un nom que pot portar 
a alguna confusió amb el veí d'Or
dal. Per això ja va fer bé, en el seu 
moment, l'organització de remar
car que el lloc concret de la prova 
és el poble dit Ordal que es troba a 
peu de la carretera nacional N-340 
en direcció a Molins de Rei, i encla
vat en plena zona coneguda com a 
Muntanyes d'Ordal. 

Donades les característiques 
muntanyoses de la zona és de Pre
veure que la Marxa es desenvolu
parà en territori desnivellat. pot
ser ple de tobogans, per això ja van 
advertir els organitzadors que tots 
els participants anessin ben calçats. 
Amb aquest avís no és fàcil ima
ginar que serà per trescar per al
gt.ma tartera, torrentera o fondo 
feréstec. Ens ho hem d'imaginar 
perquè, és clar, la ruta és secreta. 
No s'ha filtrat res. Del poc que se 
sap és que el recorregt.lt totalitza 
uns dotze quilòmetres, semblants 
a la llargada de la darrera Camina
da Popular, per la qual cosa els que 
hi vàrem participar ens podem fer 
una idea. Ara bé, de totes totes, tan 
planera no serà. Ja es va avançar, al 
seu dia també, que tot i ser el Pene
dès terra de vinyes, en el recorre
gt.lt de la Marxa no se'n trepitja cap 
ni una, a diferència de la de l'any 
passat. És una incògnita total i per 
tant, el principal al·licient d' aques
ta mena de prova excursionista. 

Essent, doncs, la ruta de la Mar
xa un misteri, ens atrevim a aven
turar alguna possibilitat com ara 
que vagi cap al conegt.lt Pont de 
l'Arcada, un pont natural al qual 
ens agradar·ia tornar. L'única vega
da que hi vam estar va ser en una 
sortida de l'Institut d'Estudis Pe-

nedesencs, quarl encara vivia Joan 
Virella. Era l'any 1989. Tal vegada 
es pugi a una d'aquestes munta
nyes de nom curiós del qual ens 
agradaria saber el motiu, que hi 
ha als voltants d'Ordal com són el 
turó de les Mentides, o el d'Oró, o 
el que rep el nom de Pi de les Qua
tre Soques. Vés a saber. També es
tem intrigats per saber el lloc on 
es farà l'esmorzar. És costum de 
fer-ho en un lloc habitat, general
ment, en una masia gran, aIllb his
tòria, però aquesta vegada sembla 
que l'organització haurà tingut 
problemes per trobar un indret 
adient. Ho diem perquè tot obser
vant el mapa de la zona de l'edi
torial Piolet, a les rodalies més o 
menys allunyades del poble hem 
vist que són un desert de masi
es. No creiem tampoc que es pas
si per algt.lll traIll del sender cone
gut com a GR-5 de Sitges a Mont
serrat que passa per les proximi
tats d'Ordal. 

De les muntanyes d'Ordal, a 
banda de 1'esmentat mapa de 1'edi
torial Piolet, la mateixa editorial té 
editat un llibre escrit pel vilanoví 
Joan Carlos Borrego. Tot i que en 
el títol del llibre es cau en el comú 
error d'anomenar l'Ordal, el llibre 
ens aporta bona informació per on 
caminar per aquella zona. Des del 
poble es pot pujar als cims de mun
tanyes conegudes com el Montcau 
o el puig de les Agulles, però segur 
que aquest diumenge no es puja
ran. Serà interessant comprovar 
en el transcurs de la Marxa, si la 
ruta s 'ha servit d'algunes de les ru
tes del llibre. Nosaltres, portarem, 
juntaIllent aIllb el mapa, el llibre a 
la motxilla, taIllbé per si de cas ens 
perdem que no seria la primera ve
gada. Hem de dir que Joan Carlos 
Borrego és autor també d'altres lli
bres d'excursions, un d'ells de Gar
raf, i si no recordem malament, 
aquests dies, estar presentant un 
del Penedès. Es veu que tenen sor
tida aquests llibres. 

Per acabar, ens alegrem de tor
nar al terme de Subirats ,ja que no 
és la primera vegada que acull una 
Marxa de la Talaia. Recordem ha
ver participat els darrers anys en 
dues marxes, una pels voltants de 
la Torre Ramona, amb pujada al 
castell inclosa, i una altra centra
da en els voltants de la capital Sant 
Pau d'Ordal. Per cert, volem fer es
ment que la celebració de la Mar
xa coincidirà amb les festes que 
Subirats fa per la commemoració 
de mil cent anys del seu castell. Per 
molts anys, doncs. 



10 de febrer de 2017 

La Talaia 
presenta 
la 5ga Marxa 
per descripció 
REDACCiÓ 

esports@diaridevilanova.cat 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

L'Agrupació Excursionista Ta
laia ja ha posat fil a l'agulla a la 
59a Marxa d'Orientació per Des
cripció, que se celebrarà el12 de 
març. La presentació de la prova 
és aquest divendres (20.00 h) allo
cal social de l'entitat. Les inscrip
cions es poden fer per internet 
fins al 10 de març al web www.ae
talaia.cat. L'altra opció és forma
litzar-les de manera presencial a 
la mateixa seu de la Talaia, del13 
de febrer all O de març, de dilluns 
a divendres, de les set de la tarda a 
les nou de la nit. Hi ha tres catego
ries: infantils (fins a 12 anys), ju
venils (de 13 a 16 anys) i adults (a 
partir de 17 anys). La prova és la 
XIX Copa Catalana de Marxes Tèc
niques i de Regularitat i el III Tro
feu]oan Virella. 



17 de març de 2017 ' 

La Marxa va aplegar més 
de 200 persones en la 
seva darrera edició 

JORDI CASAS 

VILANOVA I LA GELTRÚ 

Noranta-quatre equips, molts 
d'ells de tres components i al
guns formats per excursionistes 
provinents de llocs allunyats com 
Campdevànol, van sortir a fer la 
Marxa d'Orientació per Descrip
ció que es va celebrar diumenge 
passat, 12 de març, i que va ser or
ganitzada per l'Agrupació Excur
sionista Talaia. En total van parti
cipar més de dues-centes persones 
en aquesta 59a edició. La Marxa 
es va desenvolupar per les roda
lies del poble d'Ordal, a la comar
ca de l'Alt Penedès i es va consti
tuir, pràcticament, en un passeig 
dominical per camins boscans, de 
vinyes i muntanya que, en molts 
trams es van compartir amb grups 
de ciclistes i motoristes, per la 
qual cosa calia estar alerta, enca
ra que no va transcendir cap situ
ació desagradable però que en prò
ximes edicions, caldria evitar. 

L'esmorzar es va dur a terme en 

La Marxa va tenir lloc als voltants del poble d'Ordal. J.CASAS 

un llogarret centrat en una masia 
important coneguda com a Can 
Revel1a, relativament propera a 
Ordal. A banda dels grans lledo
ners existents i l'insòlit finestral 
gòtic, el que més va sobtar del bar
ri ordolenc era que a l'entrada hi 
ha un carrer dedicat al bisbe lruri
ta, un fet ben estrany, ja que a Bar-

celona, d'on va ser bis be durant la 
. segona República, se li va retirar el 
que tenia assignat. Un dels veïns 
del barri va aclarir que, durant les 
visites pastorals a la zona, s 'hos
tejava a la masia que presideix el 
lloc que avui té la façana de color 
de rosa i que, es veu, acumula mol
ta història i en altres temps també 

acumulava riquesa. 
Altres detalls anecdòtics vis

cuts durant la Marxa van ser, pri
mer, un derivat del fet que en el 
text de la Descripció hi apareixia 
la paraula claper. Per dues vegades 
perquè hi havia dos clapers a una 
determinada zona,i eren citats 
com a referència per guiar els ca
minants pel mig del bosc. Aques
ta era la intenció però no tothom 
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estaven per reparar. 
També cal dir que el cronista 

que firma aquestes ratlles aquesta 
vegada no es va perdre, com l'any 
passat, però tampoc va acabar el 
recorregut previst, ja que el tram 
final de la Marxa tenia un extra: 
una pujada forta i llarga fins a la 
carrerada dita de la Creu d' Ordal, 
sota la muntanya del Pi de les Qua
tre Soques. Ningú més es va tirar 

enrere però alguns cami-tenia clar que volia dir 
la paraula. I d'aquí 
que més d'un grup 

;i:.;'';' .... nants, amb posteriori-

j~~t{,{~f:Jr<;< t~~ ;~jad~a~~~~~ va passar de llarg 
per un control 
de pas que esta

>,~'~lIStltuir .• ta-rucs, altres de 
.~1J9P,a~¡g·· malparida i també 

va amagat entre 
la pineda. Un al
tre fet simpàtic 

.. · .. c:rIL~~s d~~ae~~~~:~~ 
:, ........... ,.;;... .. ........ ~ 

es va viure al bar
... ·;a'''lny~l .. · nostra muntanya 

""<;i~uJltany~' vf~~)::;a~aia~lj~a~ ri de can Rial que 
té uns carrers cos
teruts, alguna casa anti-
ga admirable i també algunes 
fonts públiques amb el seu pedrís 
per seure-hi. Una en diuen la font 
dels Roures i l'altra de Sant Jordi. 
Aquells caminants que van voler 
calmar la set o refrescar-se es van 
trobar que no hi rajava aigua. Un 
altre veí va aclarir que dos mesos 
enrere va haver-hi una glaçada 
que va rebentar les canonades i 

Carlos Borrego, en el 
seu llibre d'excursions 

d'Ordal, en diu que és una ascen
sió forteta. Només ens vàrem per
dre unes formidables vistes, però 
vàrem evitar, per una altra part, 
diverses zones de periU que s' avi
saven en el text de la Descripció. 

Els guanyadors van ser els vila
novins Jordi Martí i Laura Martí. 
Els trofeus es repartiran el pròxim 
primer dia d'abril. 

___ ~ __ , ___ ...:1 __ 



 
 

Comunicat de premsa 

 
 

La 59a Marxa d’Orientació per Descripció aplega més de 200 

participants 
 

La Marxa obre la 19a Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat que organitza la 

Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. 

Més de 200 persones van participar diumenge 12 de març a la 59a edició de la ja històrica Marxa 

d’Orientació per Descripció que organitza l’Agrupació Excursionista Talaia des de l’any 1959. 

Enguany es va disputar a la població d’Ordal (Alt Penedès), amb un total de 94 equips de dos o 

tres marxadors que havien de seguir un itinerari a partir de la lectura d’una descripció lliurada per 

l’organització. Calia passar per tots els controls de pas establerts al llarg del recorregut i mantenir 

una velocitat regular en funció del terreny -força abrupte i pedregós en algun punt- i el desnivell. 

El primer equip va sortir puntualment a les 8 del matí de l’Ateneu Ordalenc, punt de sortida i 

d’arribada i on durant una bona estona es va aplegar una multitud de marxadors i acompanyants. 

La ruta, d’uns 13 km, recorria els voltants del poble d’Ordal -casa Llarga, can Revella, can Rial- i 

després s’enfilava fins a la Carrerada per baixar tot seguit pel torrent de la Creu d’Ordal fins al 

poble. 

Els tres primers equips classificats van ser Jordi Martí i Laura Martí, de l’AE Talaia, seguits de 

Meritxell Clotet i Manel Galante, del Centre Excursionista d’Avinyó, i de Pere Ivern i Gertrudis 

Fontanet, en tercera posició. 

Els organitzadors de la prova valoren positivament l’alta participació -215 persones en 94 equips- i 

la diversitat de perfils entre els marxadors, amb persones de totes les edats i una presència 

destacada de joves i infants. També valoren la tasca dels gairebé 60 voluntaris de l’entitat que són 

els que al llarg de l’any i també el dia de la Marxa fan possible l’activitat. 

Com és habitual, després de la prova els marxadors van rebre un relat complementari molt complet 

amb informació detallada de la caminada que havien fet amb comentaris sobre el patrimoni històric 

i patrimonial que havien anat trobant al llarg del camí. L’any que ve, l’AE Talaia organitzarà la seva 

60a Marxa d’Orientació per Descripció, una cita obligada i apta per a tots els excursionistes que 

vulguin posar a prova el seu sentit de l’orientació. 

-- 

AE Talaia 

C. del Comerç, 4 

08800 Vilanova i la Geltrú 

Tel. 93 893 12 57 

Més informació: www.aetalaia.cat  

 
L’Agrupació Excursionista Talaia, fundada l’any 1955, és una entitat esportiva i cultural que té com a objectiu la promoció i 

la pràctica de les activitats de muntanya i la difusió de la cultura pròpia. Actualment compta amb més de 750 associats 

que practiquen les diverses modalitats de l’excursionisme: senderisme, alta muntanya, espeleologia, escalada, esquí, 

caminades, marxes, curses i raids... 

http://www.aetalaia.cat/



