
XXXVI MARXA POPULAR DE

VALL DE BIANYA
Diumenge 13 de març de 2016

Lloc i hora de sortida: camp de la Ferreria de Sant Ponç - 7 matí
[Indicadors abans d’arribar a la boca sud del túnel de Collabós  (N-260)] 

LA FERRERIA - COLLABÓS - BAGA DE CASTILLA - SANTIGOSA 
PUIG ESTELA -  SANTA LLÚCIA DE PUIGMAL - LA FERRERIA

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 6 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 modifi car la marxa. Consulteu la web 
de l’ajuntament www.valldebianya.cat o trucar al telèfon 972 29 09 33.

Amb el patrocini de

AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA
www.valldebianya.com

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

DE SANT PONÇ D’AULINA FINS AL PUIG D’ESTELA

Som-hi de nou! La primavera és propera i es torna a programar la Marxa Popular de la Vall de Bianya, que arriba a l’edició XXXVI. Han passat 
molts anys des que s’inicià una aventura, amb totes les incògnites del món, que s’ha anat consolidant amb el pas del temps i esdevé a hores 
d’ara una de les manifestacions més arrelades que configuren el calendari anual d’actes i celebracions a la Vall de Bianya.

Aquesta vegada el punt de sortida i d’arribada serà al final de la vall de Sant Ponç d’Aulina, en lloc proper a la Ferreria, que disposa de zona 
per a l’aparcament de vehicles i també per tenir-hi tots els serveis necessaris per a acollir i atendre degudament als nombrosos participants. 
A molts cal agrair-los, des d’aquí, la seva fidelitat i l’entusiasme amb què acullen cada nova edició. 

Des d’aquest sector de la Ferreria s’iniciarà, doncs, la Marxa. Poc més enllà es travessarà, pel sota, la carretera dels túnels del Capsacosta, 
en el seu tram final, i es deixarà a la dreta l’església romànica de Sant Ponç d’Aulina, per enfilar amunt la muntanya (el darrer túnel quedarà 
a sota) i amb unes quantes ziga-zaga s’arribarà a Collabós, una casa (enrunada) que es trobava al límit de l’antic terme municipal de Sant 
Salvador de Bianya, els residents a la qual portaven a batejar els seus nounats a l’església parroquial de Sant Salvador, que els quedava força 
llunyana.

Fent pujades i baixades s’anirà fent camí per les muntanyes de la zona del Capsacosta fins al coll dels Aulinencs, a la serra de les Cambres, 
on es farà el primer dels dos controls previstos. Sense pèrdua de temps es continuarà caminant per travessar la baga i el bosc de Castilla, 
tot vorejant per sota el puig de Castelltallat (1.280 m), que es troba dins el terme municipal de Sant Joan de les Abadesses. L’itinerari de la 
Marxa d’enguany passa, precisament, per territoris de la Vall de Bianya i de Sant Joan de les Abadesses, en els límits de les comarques de 
la Garrotxa i el Ripollès.

Seguint per sobre d’una altitud superior als 1.000 m es continuarà cap al sector del mas Sentigosa, on es podrà gaudir del bon esmorzar ofert 
per l’organització de la Marxa. Un cop s’hagin refet les forces s’haurà de seguir, en direcció sud-est cap la collada de Sentigosa i enfilar, sense 
mandra, la serra de puig Estela (1.359,30 m), passant primer pel coll d’en Roca.

A partir d’aquí es començarà a baixar cap a Santa Llúcia de Puigmal, una altra antiga església romànica de la qual es conserven llibres 
parroquials del segle XIX, quan hi residia un ecònom que atenia el nucli dispers de cases de pagès situades, sobretot, al vessant oriental de la 
muntanya que vessa les seves aigües cap a la Vall de Bianya. A Santa Llúcia de Puigmal hi haurà, precisament, el segon control de la Marxa. 

Se seguirà per la serra de les Cambres i el Bac de les Planes, per arribar finalment a la vall de Sant Ponç d’Aulina i donar per acabat aquí un 
recorregut molt muntanyenc, de gairebé 18 km, tot passant per frondosos boscúries i algunes planúries, alhora que es podrà gaudir ja en la 
part final, des del sector de Santa Llúcia, de molt bones vistes de les terres i la plana de Bianya. 

La Marxa Popular de la Vall de Bianya és sempre una oportunitat per endinsar-se en els paisatges i l’encant de la natura i viure-la amb 
plenitud. Aquesta vegada no serà pas diferent, d’aquí que es bo que tothom, ben calçat i ben preparat, vingui amb l’ànim disposat per fruit 
d’una matinal que desitgem plenament feliç i satisfactòria per a tothom. 

Bona XXXVI Marxa Popular de la Vall de Bianya!




