De l’Hostalnou al coll de Passa-serres, el puig de la Cau i el nou pont de Coran
Ja tenim aquí la XXXIV Marxa Popular de la Vall de Bianya. Déu n’hi do les edicions que ja s’han portat a terme!

Trenta-quatre anys és ja un bon recorregut per a la història i només cal pensar quanta gent hi ha participat, els
esforços que s’han anat fent i les col·laboracions que han fet possible la seva continuïtat en el temps. La Marxa
Popular de la Vall de Bianya forma part de l’anecdotari, del record i de la vida de moltes persones, a totes les quals
es vol retre des d’aquí un homenatge senzill però no per això menys agraït, perquè sense el suport que li han donat
amb la seva participació al llarg de tots aquests anys no tindria raó de ser aquest anual recorregut per les diferents
zones que configuren el paisatge bianyenc.
Com en ocasions anteriors, el punt de sortida i arribada s’ha fixat a l’Hostalnou. Hi ha espai per a l’aparcament,
lavabos i equipaments que faciliten una més bona organització, la qual cosa sempre és d’agrair. Des de l’Hostalnou
s’anirà cap a la carena de Puigsolana, que obligarà a fer alguna pujada forta, apta per a tothom, per tot seguit baixarla, travessar la riera de Capsec i anar en direcció a la Planella i Llistosella, dues cases molt antigues, i enfilar-se a
continuació pel serrat de Llistosella, passar per l’Aulet i seguir cap a la part alta de la serra de Malforat. Es passarà
pel Joncars i la font que li és propera (s’hi esmorzarà), on hi ha la pista que mena a la vall del Bac. Des d’aquí, els
Joncars, a uns 686 m d’altitud, hi ha unes bones vistes panoràmiques, de les quals es podrà gaudir plenament si les
condicions meteorològiques hi acompanyen. El coll de Passa-serres i el Puigventós formen també part de l’itinerari,
passant per camins que transcorren per la serra d’Amont, seguir cap al Quiquiric i anar al puig de Sant Valentí i el
puig de la Cau (824 m), on convergeixen els límits municipals de la Vall de Bianya i Sant Joan les Fonts.
A partir d’aquí el camí és de baixada en la seva major part. A les envistes del sector de Capsec caldrà salvar, més
tard, la costa de la Cau, anar zigzaguejant pels darrers camins boscosos i arribar, ja a la plana, a can Roig i Coran
(o Curant, com consta en la toponímia oficial), per passar un xic més enllà pel nou pont acabat de construir sobre la
riera de Bianya, més ample que l’anterior i que ha resolt un problema de pas de vehicles, també, d’inundacions quan
les aigües baixen crescudes. Can Bossoga i el Molí Nou quedaran a un costat del darrer tram, per arribar finalment
a l’Hostalnou (400 m d’altitud).
Com no podia ser d’altra manera, és una Marxa Popular en plena natura, passant per planes, boscos i muntanyes,
pujant i baixant, ja quan l’hivern s’acaba i es poden flairar olors de primavera. És un itinerari fàcil, ben marcat per
l’organització i que, de ben segur, complaurà als participants. Només cal desitjar que tot vagi bé, que el temps sigui
esplèndid i que tothom gaudeixi, de debò, de la Vall de Bianya i de tot el que atresora, ja que aquest és un territori
amb encant. Per recordar-lo i visitar-lo tot l’any, vaja!

XXXIV MARXA POPULAR DE

NOTES:
- Les inscripcions es podran fer des de mitja hora abans. Durant l’itinerari es donarà esmorzar als participants.
- El preu d’inscripció és de 5 euros per participant.
- El recorregut estarà degudament senyalitzat.
- L’organització no es fa responsable dels danys i accidents personals que puguin patir els participants a la Marxa.
- L’organització, en cas d’una meteorologia molt adversa, pot anul·lar o modificar la marxa. Consulteu la web
de l’ajuntament www.valldebianya.cat o trucar al telèfon 972 29 09 33.
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