
XXXV MARXA POPULAR DE

VALL DE BIANYA
Diumenge 8 de març de 2015

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 - COLL SESPADAT - MOLÍ NOU - SANT SALVADOR DE
BIANYA - PUIGSACREU - SANT PONÇ D’AULINA -  LA FERRERIA

Organitza: Comissió de Festes

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

El recorregut de la XXXV Marxa Popular de la Vall de Bianya

Sant Ponç d’Aulina – Carenar de les Boixedes – Sant Salvador de Bianya – Capsacosta – Puigsacreu

En aquesta ocasió l’itinerari de la Marxa Popular serà pel sector oest del municipi, concretament per zones de l’antic municipi de 
Sant Salvador de Bianya. El punt de sortida i arribada serà a tocar la Ferreria, a la capçalera de la vall de Sant Ponç d’Aulina, on hi 
ha espai d’aparcament ampli, amb tot el necessari per als participants. A prop queda un equipament municipal (potabilitzadora). 
Es començarà a caminar en direcció a les Planes, que havia estat una casa important d’aquesta plana per la qual s’escorren 
les aigües de la riera de Sant Ponç. Es travessarà aquest corrent d’aigua i s’enfilarà el carenar de les Boixedes, amb altituds 
que van entre els 700 i 800 m. Es passarà pel coll Sespadat i, tot carenejant s’anirà fent camí cap al collet del Pins, per arribar 
tot seguit al primer control. Després es baixarà el carenar, es travessarà de nou la riera i s’anirà cap al Callís, una de les cases 
més importants de Sant Salvador de Bianya, que destacada per la seva bonica arquitectura. Se seguirà cap al petit nucli de Sant 
Salvador de Bianya, amb l’església parroquial, romànica. 

S’esmorzarà aquí i després es començarà a enfilar la part muntanyosa que deixa a un costat el Puig, una altra casa emblemàtica 
de la zona, per seguir pujant i pujant, entre boscúries, fins a arribar al coll de Capsacosta, per on passa la vella carretera que 
unia Bianya amb Sant Pau de Segúries. Aquí hi haurà un altre control. Es continuarà fent camí, per la serra de Vivers i la collada 
de Capsacosta, tot gaudint d’un bon paisatge i de panoràmiques sobre la plana bianyenca, que en aquesta zona té una de les 
seves parts més muntanyoses. Es vorejarà el cim del Capsacosta (1.100 m) i s’anirà cap al pla de Barraca i el Puigsacreu (1.111,8 m), 
en els límits entre els municipis de la Vall de Bianya i Sant Pau de Segúries.

A partir d’aquí començarà la baixada, passant per la serra de Can Petit, girar quelcom cap a l’oest per després baixar de dret 
cap al serrat de Sant Ponç d’Aulina, per passar a tocar una altra vella església, d’origen romànic, la dedicada a sant Ponç, bisbe, 
advocat contra les xinxes, que en altres temps havia estat lloc de pelegrinatges parroquials. És, des de fa segles, sufragània de 
Sant Salvador de Bianya, condició que es donà quan la feligresia va disminuir. 

Poc després s’haurà de travessar, amb precaució, la carretera N-260 (prop del darrer túnel dels existents a la vall de Sant Ponç, el 
de Collabós) i arribar tot seguit al punt de partida. L’itinerari és de bon fer, amb uns 15,5 km d’un recorregut per valls i muntanyes, 
partint dels 800 m d’altitud de la zona de Sant Ponç d’Aulina, per baixar fins als 500 m i després anar pujant fins al Puigsacreu, el 
cim més alt de tot l’itinerari, i tornar a baixar uns 200 m. Com s’ha dit, de bon fer i, si es va ben equipament, fàcil per a caminar 
enmig de la natura i gaudir de tots els seus encants, ara que la primavera ja comença a manifestar-se quelcom, a l’avançada. 
Només cal desitjar a tothom una bona Marxa i tenir el temps per aliat. Si el dia és clar i la temperatura agradable, tot guanya 
en llum, color i vistositat... fent més atractiva la caminada. El demés ja ho posarà l’organització i, sobretot, els excursionistes que 
hi aportaran, per damunt de tot, la il·lusió i les ganes de recórrer una part de la Vall de Bianya que, sens dubte, els sorprendrà 
gratament i en gaudiran de debò. Bona caminada a tots!  

Cada participant col·labora als programes d’ajut a la pobresa de Càritas Garrotxa, 

amb 1€ de la seva inscripció.
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