DE L’HOSTALNOU AL COLL DE LA BARCADURA
Benvinguts a la XXXVII Marxa Popular de la Vall de Bianya. El temps passa volant, però un any més, quan la primavera ja és a tocar, molta
gent que s’estima la muntanya està disposada a fer un bon recorregut a peu per una part del municipi, per conèixer zones i paisatges que
travessen camins que habitualment no són utilitzats i tenen, com és lògic, raconades d’interès remarcable.
El punt de sortida i arribada s’ha fixat a l’Hostalnou de Bianya, que és el nucli que capitaleja el municipi. Hi ha una bona zona d’aparcament
i reuneix les condicions necessàries per facilitar la feina de l’organització, pensant sobretot en proporcionar un bon accés als participants.
Des de l’Hostalnou, doncs, passant pel Molí de la Riba, es travessaran uns camps que condueixen cap a l’indret on hi ha el Molínou. S’ha de
travessar aquí la riera de Bianya, per un passadís reconstruït no fa gaire temps, i seguir caminant mentre es voreja la part est de la carena
de Puigsolana, passant pel Casot i en direcció cap a can Boix, després de travessar la riera de Capsec.
S’ha de continuar fent camí per la plana, entre camps, i arribar a la Tria i, efectuant un canvi de direcció cap a l’est, arribar immediatament
després al Cos, per vorejar el turó de Sant Josep, al cim del qual hi ha un pedró o oratori de pedra dedicat al sant patriarca. S’hi anava en
processó, en temps deixats enrere, des de l’església parroquial de Sant Martí de Capsec, quan convenia implorar el do de la pluja. Les alzines
cobreixen majoritàriament el bosc.
Tot fent camí, en poca estona s’arribarà a Sant Martí de Capsec (control), una de les esglésies romàniques més boniques de Bianya, del segle
XII i modificada amb posterioritat, per passar seguidament per davant de cal Reliquer i continuar per corriol fins a la Canova. D’aquí estant s’ha
d’enfilar el serrat de la Canova i arribar als Joncars (esmorzar), casa des de la qual es gaudeix d’una de les més extenses vistes panoràmiques
de la Vall de Bianya i de gran part de la Garrotxa. A tocar hi ha la font dels Joncars. S’hi passarà per seguir pujant fins al collet de Sant Tomàs,
que no arriba als 900 m d’altitud però és la part més alta del recorregut.
Des d’aquí, pujant i baixant, s’ha d’arribar fins al coll de la Tuta i el coll de la Barcadura, mentre es va carenejant per la serra de Malforat. Tot
seguit s’iniciarà el descens gradual (control) i arribar al lloc conegut com els Reposadors. No cal aturar-s’hi. S’ha continuar baixant per vorejar
el Bodamont (539 m) i passar, poc després, entre les cases del Soy (o Soi) i l’Aulina, de les més conegudes del vell municipi de Capsec. Ja
s’ha arribat al tram final de la Marxa, passant per espais planers, travessar de nou la riera de Capsec, vorejar la carena de Puigsolana, deixar a
un costat can Bussoga, travessar la riera de Bianya i arribar a l’Hostalnou.
Són, tot plegat, uns quinze quilòmetres de recorregut, que es poden fer amb calma o corrent, però sempre passant enmig d’una natura
exuberant, boscosa, i per indrets, com s’ha dit abans, que poden sorprendre i esdevenir com un bàlsam que pot ajudar a enfortir-nos l’esperit.
La XXXVII Marxa Popular de la Vall de Bianya té per marc la part central del municipi, des de l’Hostalnou fins a la carena que separa la plana
bianyenca de la vall del Bac. És de bon fer, però com sempre cal anar ben calçat i equipat, a fi de poder superar el millor possible qualsevol
contratemps que es presenti.
Bona Marxa Popular, salut per a tothom, que gaudiu de bona companyia mentre camineu i, sobretot, molt bona estada a la Vall de Bianya, que
us acull com sempre amb els braços oberts de la seva gent.

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 7 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.
Cada participant col·labora als programes d’ajut a la pobresa de Càritas Garrotxa,
amb 1€ de la seva inscripció.
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