XLI MARXA POPULAR DE

VALL DE BIANYA
Diumenge 13 de març de 2022

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

HOSTALNOU - SANTA MARGARIDA DE BIANYA SANT MIQUEL DEL MONT - SANT ANDREU DEL COLL SANT VALENTÍ - MAS VENTOLÀ - HOSTALNOU

Per la serra de Sant Miquel del Mont
Després d’una parada obligada per la pandèmia del Covid-19, aquest any es tornarà a fer la Marxa Popular de la Vall de Bianya. És la XLI edició
i tindrà lloc el 13 de març, el segon diumenge del mes i ja propera l’entrada de la primavera, en què un temps millor convida a passejar-se
per les muntanyes i planes del territori. Es tornarà a fer un recorregut, com el 2020, per la serra de Sant Miquel del Mont.
El punt de sortida i d’arribada s’ha fixat a la zona esportiva de l’Hostalnou de Bianya, de manera que no hi haurà cap problema per a
l’aparcament de vehicles i es pot disposar també de l’equipament de serveis públics. Des d’aquí s’anirà cap a Santa Margarida de Bianya, una
de les principals esglésies romàniques de la zona, i se seguirà en direcció al mas Guitart. Pel camí es trobarà una font, a mà dreta, i poc
després es començarà a enfilar la pujada cap a la part superior de la serra de Sant Miquel del Mont. El camí del Guitart a Sant Miquel del
Mont és dret, costerut, i caldrà agafar-se amb calma l’ascensió. El grau de dificultat dependrà de les bones condicions físiques de cadascun
dels participants a la Marxa. Es pot fer tranquil·lament i només cal dir que és un camí que cada any utilitzen moltes persones, perquè és
l’accés més ràpid fins al cim de la serra.
El camí enllaça amb la pista que mena fins a sota de la capella de Sant Miquel del Mont, on hi ha l’antena de comunicacions/telefonia que
dona servei a bona part de la comarca, per la seva ubicació estratègica. Des d’aquí hi ha un curt tram de camí, protegit amb una barana
de fusta, per pujar de dret fins a dalt, on es troba la capella. És un punt geogràfic important, per les vistes panoràmiques sobre la Vall de
Bianya, Olot, la plana de Bas, els indrets de Riudaura i també sobre el conjunt de la serra, amb el mas Espunya situat a la zona de ponent.
Sant Miquel del Mont, edifici romànic del segle XII, s’alça a 792,6 m d’altitud i prop de l’absis de la capella hi ha un vèrtex geodèsic. Aquí es
farà el primer avituallament.
Després es continuarà fent camí per la serra, per anar baixant fins a la font dels Saiols, habitualment abundosa, molt propera a l’església
romànica de Sant Andreu del Coll, situada dins el terme municipal olotí. Se seguirà baixant fins a trobar el castell del Coll, emblemàtica
construcció civil gòtica que és, de fet, la vella estada senyorial dels senyors del Coll i convertida en masia en avançar el temps. Se seguirà
fins als prats de Ventolà, mas del segle XVIII actualment destinat a turisme rural. En aquests prats es farà el control d’esmorzar.
Tot seguit s’haurà de continuar cap a l’extrem llevantí de la serra, fins a la muntanya de Sant Valentí, on hi ha un oratori dedicat a aquest
sant i que aplega cada any un concorregut aplec de gent amant de l’excursionisme. L’oratori és dins el terme municipal de la Vall de Bianya,
talment com passa amb la masia l’Esparc, fins a la qual caldrà anar fent el camí de baixada. Ara bé, a l’alçada dels prats de can Paxinc es
trobarà un desviament per seguir el camí cap a la casa, en ruïnes, de cal Sai. Passant pel bac es continuarà caminant fins al ja esmentat
mas Ventolà, on hi haurà un nou avituallament.
I s’emprendrà, d’aquí estant, la baixada fins a la plana bianyenca, tot passant pel camí groc de la xarxa Itinerànnia per arribar a l’Hostalnou de
Bianya després d’agafar el camí que va del mas Bilbé cap al Colomer. El punt final serà a la zona esportiva. La Marxa és curta, geogràficament
parlant, però no per això menys interessant des de diversos aspectes, ja que permetrà als participants gaudir d’un bon patrimoni cultural i
de camins que travessen boscos densos, sobretot d’alzines, i contemplar alhora bells paisatges a un costat i l’altre del recorregut, amb la
carena pirinenca com a teló de fons, a l’horitzó de tramuntada.
Bona XLI Marxa Popular de la Vall de Bianya a tots!
L’Organització

NOTES:

- Les inscripcions es podran fer des de mitja hora abans de la marxa. 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 truqueu al telèfon 972 29 09 33.

Aquest itinerari passa per propietats privades. L’organització compta amb la autorització del propietari pel pas de
la marxa, única i exclusivament pel dia de la marxa, no en d’altres dates.
Cada participant col·labora als programes d’ajut a la pobresa de Càritas Garrotxa,
amb 1€ de la seva inscripció.

Amb el patrocini de:

Ajuntament de la
Vall de Bianya

