
XXXVIII MARXA POPULAR DE

VALL DE BIANYA
Diumenge 11 de març de 2018

Lloc i hora de sortida: Hostalnou (zona esportiva) - 7 matí
 

HOSTALNOU - SOCARRATS - SANT VALENTÍ - VENTOLÀ  
SANT MIQUEL DEL MONT - SANTA MARGARIDA - HOSTALNOU

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 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 coŀlabora als programes d’ajut a la pobresa de Càritas Garrotxa, 
amb 1€ de la seva inscripció.

UN RECORREGUT PER LA PLANA DE BIANYA I LA SERRA DE SANT MIQUEL DEL MONT 

El dia s’allarga i molts arbres comencen a mostrar tendres brots verds. Alguns fruiters ja han florit i altres ho faran aviat. Som a 
les portes de la primavera i tot és a punt per a la XXXVIII Marxa Popular de la Vall de Bianya. El camp de futbol de l’Hostalnou és 
el punt de sortida i d’arribada. No hi ha cap problema per a l’aparcament de vehicles i es disposa de serveis públics. A més, no 
caldrà travessar la carretera N-260, que passa a tocar, aspecte que s’ha tingut també en compte a l’hora de fer la programació.

Des de l’Hostalnou, seguint la senyalització de la Marxa, es travessarà el pont sobre el riu Cantarell (nom antic de la riera de Santa 
Margarida) i se seguirà cap al Colomer, gran masia de la Vall de Bianya, darrera de la qual raja una font fresquívola. A destacar que 
conserva l’antic molí fariner, que funciona amb l’aigua recollida dins la propietat de la casa i que va a parar a la bassa. Després, 
vorejant el peu de la serra de Sant Miquel del Mont, per la part obaga o de tramuntana, fent ziga-zagues es deixaran a curta 
distància conegudes cases de la zona, com Bilber, can Quelet, la Torre de Santa Margarida, el Mallol i la Canova, per arribar finalment 
a l’església romànica de Sant Andreu de Socarrats, consagrada fa nou-cents anys, i la veïna casa de Sobeies, que havia estat 
residència de la noble família Socarrats. Aquí, on brolla una font abundosa, hi haurà el primer control de la Marxa Popular.

Immediatament es començarà a enfilar la muntanya de Sant Valentí, que té al cim, de 701 m d’altitud, l’oratori de sant Valentí, marc 
d’un aplec popular a mitjans febrer de cada any. A partir d’aquí es començarà a baixar, passant entre boscos i fent quelcom de volta, 
tot vorejant el puig de Llenties, cap als prats de Ventolà, on es gaudeix d’unes vistes molt belles sobre la plana olotina. Ventolà, 
per la seva situació, al caire de la muntanya, és visible des de diferents llocs de la comarca i el xiprer, com a símbol, identifica 
des de lluny la ubicació de la casa. Aquí hi haurà esmorzar per a tothom, per recobrar forces, gaudir de la natura i del paisatge i 
veure com queden a curta distància el castell del Coll i l’església de Sant Andreu del Coll, romànica, que trobarem en el recorregut. 

Es continuarà, per zones en part costerudes però de bon caminar, per la serra de Sant Miquel del Mont fins a arribar a la capella 
romànica dedicada a l’arcàngel, punt on convergeixen els límits dels municipis d’Olot, la Vall de Bianya i Riudaura, com es pot veure 
en una fita. És un bon mirador, a 793 m d’altitud. A la propera collada de Bastons hi haurà el segon control de la Marxa i tot seguit 
es començarà a baixar per la part de Bianya, per l’obaga i enmig de boscos densos, cap a can Xec i passar, ja gairebé al final, 
per la Ferreria i la veïna església romànica de Santa Margarida de Bianya, no gaire lluny de l’Hostalnou. Hi ha també, des de Santa 
Margarida, unes vistes molt boniques, amb la serra de Malforat i el Capsacosta (a ponent) en segon terme i, com a  teló de fons, 
el Pirineu, que ha estat molt carregat de neu i ha lluït de manera esplendorosa en aquest 2018. Per fer una bona fotografia cal 
enfilar una mica el camí del Guitart.  

En arribar a l’Hostalnou s’haurà de passar el control final, el d’arribada. Quedaran, tot seguit, moments per descansar, per refer-
se i recordar tot el que s’ha deixat enrere, que paisatgísticament és important i constitueix una barreja de cultura, natura, encant 
i moments de felicitat tot respirant l’aire pur d’aquestes contrades garrotxines. En paisatges la Vall de Bianya ofereix molt i el 
recorregut de la Marxa Popular d’enguany n’és una bona mostra, com sempre.

Benvinguts tots i totes a la Vall de Bianya! Bona Marxa Popular i moltes gràcies per confiar, un any més, en la nostra organització. 
La vostra participació és la nostra recompensa. 




