
10a Marxa de Regularitat de la Regió IV 
 
Data: diumenge 8 d'octubre de 1989 
 
Itinerari: Tivissa (Ribera d'Ebre) - GR7 - ermita de Sant Blai - barranc de les 
Cabreres - collet de Picafocs - drecera de Benet - coll de la Tossa - cim de la 
Tossa (720 m) - coll de Monetze - barranc de Meliques - font de Melica - coll de 
Monetze - collet de Picafocs - collet de la Llena - Tivissa.     
 
Distància total: 14,5 km Hores totals:  5,16 h 
 
Sota el patrocini de la FEEC - Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya 
i amb la col·laboració de l'ajuntament de Tivissa, el nostre Grup va organitzar 
aquesta 10a Marxa de Regularitat de la Regió IV (Alt Camp, Baix Camp, 
Tarragonès, Conca de Barberà, Priorat i Ribera d'Ebre) a les muntanyes de 
Tivissa. 
 
Les marxes de regularitat són una modalitat competitiva que, a diferència de les 
de velocitat o d'orientació, premia qui porta un ritme més regular, adaptat a les 
velocitats dels diferents trams, calculats prèviament pels organitzadors i que 
solen correspondre a velocitats considerades normals per a gent caminadora i 
adaptades a les característiques del tram en qüestió. L'itinerari està clarament 
senyalitzat.  
 

  
 
El equips participants, de dues persones, reben una documentació on estan 
indicats la descripció, el mapa i l'itinerari de la marxa, amb les distàncies i 
velocitats entre els diferents punts de control. Als controls es marca l'hora de 
pas i al final guanya qui aconsegueix menys diferència entre el temps emprat i 
el calculat per l'organització. Els detalls es poden consultar al reglament adjunt. 
 
La preparació d'aquest tipus de marxes acostuma a ser molt laboriosa. En el 
nostre cas, vam triar una zona llavors poc coneguda com les muntanyes de 
Tivissa, a la Ribera d'Ebre. Al mesos previs vam resseguir camins i senders per 
tal de triar un itinerari agradable i variat, que mostrés els atractius de la zona, 
des del cim de la Tossa, de 720 metres d'alçada, vèrtex de la serra, fins 
monuments com l'ermita de Sant Blai o indrets tan agradables com la font de 
Melica. 



  

  
 
Durant els treballs previs vam patir alguns inconvenients aliens. El primer va 
ser que el bonic camí empedrat que passava pel Salt de Sant Blai per accedir a 
l'ermita, va ser esborrat de mapa mitjançant la construcció d'una pista per 
facilitar l'accés de cotxes. Alguns antics camins més de la zona van ser 
eixamplats amb el mateix objectiu i van perdre l'encant primitiu amb què els 
havíem conegut. El segon i més fort va ser l'incendi forestal que a l'estiu va 
cremar part de la serra, castigada periòdicament per aquest fenomen. Ens vam 
veure obligats a modificar i escurçar el recorregut per tal d'evitar passar per 
zones que havien quedat tristament irreconeixibles.  
  

  
   
Van participar un total de 18 equips de quatre entitats excursionistes. La marxa 
la va guanyar una parella de la Secció Excursionista del Club Natació Reus 
Ploms, que també va encapçalar la classificació per entitats. Al final es va fer el 
repartiment de premis.  
 
Nombrosos membres del nostre Grup van col·laborar, tant en la neteja, 
senyalització i medició del camí passant-hi la roda, com el dia de la marxa, en 
què van participar en els 12 controls de pas. 
 
Com a balanç final cal destacar per una banda l'èxit organitzatiu i esportiu 
reconegut pels representants federatius i per una altra l'escassa participació, 
només 18 parells i el balanç econòmic negatiu tot i la subvenció de la 
Federació. 
 


