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Trepitjar els camins és segurament la manera més privilegiada 
de fer territori. 25 anys de Caminada popular és una manera de 
fer territori. Fer territori és dimensionar en l’interior de cada 
persona el medi que ens envolta. Caminar és mesurar-se amb 
un mateix. És, també, descobrir-se un mateix.

Sempre m’ha impressionat l’actitud dels catalans que, com a 
conseqüència del moviment romàntic, començaren a les acaba-
lles del segle dinou a recórrer el país des de tots els pobles fi ns 
tots els indrets. Recolliren el parlar del poble i en sortiren els 
esplèndids diccionaris i les gramàtiques del primer terç del segle 
XX. Persones que caminaren el país, ompliren llibres de folklore 
i cançons populars –recordem Joan Amades, Valentí Serra, Ameli 
Campmany–. Recórrer el país amb l’esperit dels excursionistes 
que, com Verdaguer, es llençaren a pujar les muntanyes i a 
conquerir els seus cims o descobrir els racons més amagats amb 
el convenciment que feien país. Conèixer la seva gent, escriure 
la seva història. Connectar amb els avantpassats. Projectar-se 
vers el futur. És l’època que fl oreixen arreu de Catalunya els 
centres excursionistes. Voldria recordar que el del Bages acaba 
de celebrar els cent anys.

Després de l’ensulsiada del 39, caminar, trepitjar la terra dels 
pares era una manera de reivindicar en silenci un territori que 
era i és nostre, que el voldríem lliure, en el respirar més pur 
de l’essència nacional. Moviments infantils i juvenils es llencen 
a descobrir el país, a fer-lo seu. I malgrat la massifi cació del 
transport particular continua amb força la pacient dèria de 
fer camí, de conquerir cims caminant. Era i és una mística de 
construcció del país.

Caminar, a més, constitueix una escola interior. Caminar és la 
imatge de la construcció d’un mateix. Un fer camí cap a indrets 
d’un mateix. Caminar és la mesura més humana ideal per anar-
se trobant en el diàleg amb un mateix o amb el company de 
camí. És una activitat espiritual en el sentit més ampli de la 
paraula que possibilita l’endinsament cap a un mateix i cap a 
l’altre.

En aquest context de descoberta del territori i d’una activitat 
interior i de relació personal, 25 anys de caminada popular al 
nostre territori, Moià. Una manera de mantenir viva la mística 
de fer territori, és a dir, de fer país. Trenar en l’interior de ca-
dascun els camins del Moianès. Estimar aquesta terra, que per 
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nosaltres és única perquè és la nostra. 25 anys de refer fonts i 
evocar-hi temps d’aplecs al redós de les seves aigües. 25 anys de 
trobar-se amb masies i fer nostres els sentiments de lluita per 
la subsistència dels qui hi visqueren. 25 anys d’arribar a ermites 
o esglesioles que unien setmanalment la vida dels nostres avis i 
que els fou escola i relació. 25 anys de roure martinenc i pi roig, 
i natura, i petges d’animals. 25 anys de molins d’aigua, margeres 
i barraques que denoten una altra manera de subsistència. 25 
anys de consultar planells de camins i altres pobles i altres terres 
i altres maneres de fer i de ser. 25 anys d’escoltar cançons, dites, 
llegendes del passat i que ens han fet com a poble.

25 anys de caminada popular a Moià. Enhorabona i per molts 
anys!

Josep Montràs i Rovira
Alcalde
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Ara fa 25 anys que el GEMI va iniciar la Caminada Popular aquí 
a Moià sempre des de la prespectiva altruïsta que els caracte-
ritza, invertint moltes hores que deixen d’estar amb els seus i 
les donen sense cap recança a tots els qui gaudeixen d’aquesta 
caminada i de les altres activitats que organitzen.

Tot va venir per donar a conèixer aquests insòlits paratges, tant 
a la gent de Moià com els de fora.

La grandesa d’aquestes caminades és la seva riquesa personal, 
trobem des d’homes a dones, des d’avis a néts, dels autòctons 
als nouvinguts, i com no, alguns acompanyats del seu animal 
de companyia.

Hi han hagut diferents recorreguts pels nostres boscos abun-
dants en alzines, roures, pins, garrics… que com tots sabeu 
agafen unes tonalitats ocres i marrons a la tardor i tota gama 
de verds a l’estiu, època difícil pel risc d’incendis que esperem 
passin de llarg dels nostres estimats boscos.

A tots els qui formeu i heu format part en alguna època del 
GEMI heu fet que el nostre poble sigui més viu i heu fet que 
aprenguem tots a respectar una mica més la natura que tanta 
falta li fa. Moltes felicitats i que sempre continueu caminant 
endavant!

Ferran Llussà i Pasqual
Regidor d’esports
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Hola amics! 

Sóc el Pep i espero que haureu gaudit de la vint-i-cinquena 
caminada popular pel moianès.

Recordo com si fos ahir que un grup d’amics del GEMI parlaven 
de fer una caminada popular semblant a la de Sagàs, però amb 
un aire diferent, més alegre i «campaxana» a l’estil de la gent 
del moianès i crec que ho hem ben aconseguit i amb escreix.

Si, és veritat que els anys passen per a tothom però encara som 
aquí per donar el cop de pit!

Any rere any les caminades van passant i a la 25a hem arri-
bat.

A la gent que ens ha ajudat i hi ha participat, moltes gràcies 
i per molts anys!

Pep Sert
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NORMES BÀSIQUES DE COMPORTAMENT A 
LA NATURA
FOC
1. No encendre foc de cap mena en boscos, zones amb vegetació o 

camps de conreu.
2. No llençar puntes de cigarreta o llumins mal apagats.

DEIXALLES
1. No abandonar ni enterrar les deixalles a la natura; poden produir 

lesions a persones i animals, contaminen el medi ambient i, a més, 
desfi guren el paisatge.

2. El que cal fer amb les deixalles és endur-se-les cap a casa o diposi-
tar-les als contenidors del primer poble que es trobi.

SOROLLS
1. S’han d’evitar els aparells de ràdio i similars o fer-los servir sempre 

amb els auriculars, per tal de no alterar la convivència, ja que el 
medi natural els sorolls s’estenen molt i arriben molt lluny.

PLANTES I FLORS
1. Sempre que sigui possible s’ha de caminar pels corriols, camins i 

pistes ja existents.
2. No s’han de tallar branques ni arrencar plantes o fl ors. Si es vol un 

record, es poden fotografi ar; d’aquesta manera tothom en podrà 
gaudir.

3. El medi natural és una comunitat interactiva relativament fràgil i 
cal procurar en tot moment no trencar-ne l’equilibri.

ANIMALS DOMÈSTICS
1. Si es porta un gos cal mantenir-lo sempre controlat i subjectat: 

pot molestar o lesionar altres persones, pot espantar el bestiar i els 
animals en llibertat (fi ns i tot ell mateix pot resultar lesionat per 
aquests animals, més ben preparats per a defensar el «seu territo-
ri») o pot malmetre el medi natural gratant a terra i destrossant 
les plantes.

2. L’amo del gos és en tot moment responsable dels danys i perjudicis 
que pugui causar.

ALTRES ASPECTES
1. Cal tancar les portes de les cledes, cabanes, etc que es trobin a la 

natura. Així s’impedeix que surtin o entrin animals a on no ho han 
de fer.

2. Els camps de conreu s’han de travessar per les vores, sense trepitjar 
els sembrats, mai pel mig del camp.

3. No s’han d’embrutar fonts, rius, torrents, etc. ni llençar-hi deter-
gents, residus o contaminants.
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Col·laboren:
Iltre. Ajuntament de Moià - Unió de Botiguers de Moià - Caixa 
d’Estalvis de Manresa - Secció Sardanista Casal - «la Caixa».

ITINERARI
Moià - Caseta d’en Fermí - Coromines - Padrisa - Pla del 
Llop - Pla Maria - El Raurell - Font de l’Arrel - Molí del 
Perer - Font del Termenal - Casa Mitjana - Font de Vilalta 
- Vilalta - Magadins Nou - Font de Magadins Nou - Font 
de Montví de Dalt - Passarell - Molí Vell de Passarell - Font 
de Molí Nou - Molí Nou - Moià

… la primera
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Salutació
Déu vos guard. El Grup Excursionista Moianès Independent, ha 
preparat per primera vegada, i amb motiu de la Festa Major 
de Moià, la 1a CAMINADA POPULAR PER LA COMARCA DEL 
MOIANÈS, en la qual no pretenen altra cosa que donar-vos a 
conèixer la nostra comarca, dins la rica geografi a catalana, i 
al mateix temps la possibilitat de degustar diversos productes 
típics de Moià. En la ruta, ens mourem entre els 500 i els 900 
mts. d’altitud i passarem per cases pairals, per fonts i per rieres, 
enmig de la vegetació del Moianès on trobarem pins, roures 
i alzines. Des d’aquí doncs, us animem a venir. Penseu que és 
tot el dia d’activitats i podeu passar un bon diumenge, gaudir 
de la natura, conèixer gent i… disfrutar de valent! 
Us hi esperem.
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Col·labora: Mobles Moià - Caixa d’Estalvis de Manresa

Patrocina: Ajuntament de Moià - Unió de Botiguers de Moià

ITINERARI
Moià - Passarell - El Riu - Sant Pere de Ferrerons - Les 
Cases de Ferrerons - La Torre de Casanova - El Masot - 
L’Aucella - Molí d’en Pujol - Moià.

… la segona
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Salutació
Avui, el fet de caminar ha esdevingut un 
redescobriment. Certament que és saluda-
ble, però és que, a més, és la millor manera 
de gaudir de la natura.
La terra que es trepitja, que se sua, és la 
que millor es coneix, la que més s’estima. 
Com que caminar crea companyia, vo-
lem compartir amb vosaltres unes hores 
d’aquest diumenge d’agost per a endinsar-
nos un xic en aquesta comarca tan nostra: 
el Moianès. Volem que comproveu com 
n’és de bonica. Volem que conegueu a es-
timar als seus boscos, prats, conreus i ma-
sies. Tot aquest patrimoni que hem heretat 
i avui correm el risc que ens el deixem per-
dre. Voldríem, doncs, que aquesta jornada 
tingués ensems, un caràcter reivindicatiu. 
Ens agradaria que xics i grans prenguéssim 
consciència de la fragilitat d’aquest patri-
moni natural i és tasca col·lectiva evitar 
que ens el malmetin.
També us pregaríem que no us agaféssiu 
la caminada com si d’una cursa atlètica es 
tractés… Procureu de fer l’itinerari sen-
se massa presses. No es dóna cap premi 
al qui corre més. Es tracta, simplement, 
d’assaborir els bells indrets pels quals trans-
corre la ruta i de passar, tots junts, un matí 
agradable i festiu.
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Patrocina: Ajuntament de Moià

Col·laboren: «la Caixa» - Caixa d’Estalvis de Manresa - Mobles Moià 
- Spar Assumpció - Forn de pa Freixenet Fontseca - Forn de pa «Cal 
Bou» - Forn de pa cal Cirera - Fruites García - Manresa - Fotografi a 
Renom - Modium discoteca-Moià - Mosaics Ubasart - Joan Soler 
Viñals (Cal Isabel) - Ferreteria Grau

ITINERARI
Moià - La Franquesa - Font de la Serra - La Fàbrega - Les 
Basses - Font de les Basses - Les Umbertes - Casa Nova 
del Prat - Els Clapers - El Prat - Moià.

… la tercera
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Salutació
De nou ens plau convidar-vos a recórrer amb nosaltres un tros 
més del Moianès.
Malgrat la calor, estem segurs que l’itinerari d’enguany ofe-
reix prou al·licients i serà el vostre grat. De totes maneres si 
decidim agafar-nos-ho sense massa pressa no hi ha dubte que 
podrem gaudir molt millor dels bells indrets –fonts, boscos, 
masies, rieres, poues…– amb què ens anirem topant al llarg 
del recorregut.
És ben cert que no n’hi ha prou en sortir a caminar un dia a 
l’any per aprendre a estimar la natura i a conèixer el nostre 
entorn, però també és cert que mica a mica, dia a dia, hom pot 
constatar una major sensibilització envers tot allò que afecta a 
la natura i a la seva degradació. Els incendis, en aquesta època 
estival ens ho recorden, dissortadament, massa sovint.  Espe-
rem no anar errats i que, si bé la conscienciació és important 
no s’acabi tot aquí i els fets ens demostrin que hi ha verdader 
interès en posar-hi solució.
Ah! Bona caminada i endavant! Moià, agost de 1983
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Patrocina: Ajuntament de Moià - Caixa d’Estalvis de Manresa
Col·laboren: Autoservei Spar - Banca Catalana - Bar Casal - Bar Club Esportiu 
Moià - Bar Condal - Bar Martí - Bar Sant Graal - Bodega Codina - Cal Berenguer 
- Calçats Ruaix - Cal Isabel - Cal Quirze - Cansaladeria «Cal Noc» - Carnisse-
ria Oller - Carnisseria Padrisa de Dalt - Cicles Fontseca - Consell Municipal 
d’Esports - Discoteca Modium - El Colom - El Petricó - Farmàcia MC Adrados -             
Forn Freixanet - Fotografi a Renom - Fruites Garcia - Gràfi ques Ister - Guin.Art 

ITINERARI
Moià - Sot de l’Aluies - Montbrú - Torrent de Fontdesqueix 
- La Datzira - Sant Pere de Marfà - Font de la Tosca - Salt 
de Santa Maria - Molí d’en Brutons - Bullidors de la Casa 
de les Vinyes - Escala dels gats casa de les Vinyes - Bauma 
i Font de la Falsia - Cementiri - Moià.

… la quarta
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Salutació
Per quart any, i com és costum el diumenge abans de la Festa 
Major, heus aquí la caminada.
Sense massa pretensions, us convidem a un nou itinerari que 
ressegueix els camins de ferradura, corriols i dreceres del vol-
tant de Moià. Durant la marxa, pujades de les que fan suar, 
planures que conviden a la conversa amb el veï i baixades de les 
que espanten els turmells, ens portaran per indrets que alguns 
mai no hem visitat i ens endinsaran per paisatges que molts 
d’altres ja no recordem. I quan la set apreti, els reconfortants 
controls per aturar-nos una estona tot renovant els ànims per 
si cal alleugerir un recorregut a l’abast de tothom.
Som-hi, doncs, que ben segur, caminants i organitzadors gau-
direm d’una matinada alhora distreta, saludable i sens dubte 
per a molts, inhabitual.

- Hostal La Masia - Joguines Cirera - Merceria M. Rosa Coma  - Mobles Moià 
- Novetats Arisa - Novetats Gertrudis - Papereria Rovira - Perruqueria Girbau 
- Pic-Esports - Pneumàtics del Moianès - Punt Gràfi c             - Queviures 
Hommar - Queviures Josep Cornellas - Queviures Ramon Prat - Taller Pere Gros 
- Tandy - Tot Argent - Unifruits - Vins Sala
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Patrocina: Ajuntament de Moià - Caixa d’Estalvis de Manresa
Col·laboren: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya - Auto-
servei Assumpció-Spar - Bodega Codina - Caixa d’Estalvis de Manresa - Caixa 
de Pensions «la Caixa» - Ca la Isabel - Cansaladeria Cal Noc - Carnisseria Cal 
Maties - Casa Terradellas (Vic) - Caves Gibert (Artés) - Club Petanca Sant-Graal 
- Comercial Osona (Vic) - Consell Municipal d’Esports - Creu Roja - El Colom 
- Fotografi a Renom - Forn de pa Cirera - Forn de pa Freixenet - Forn de pa 
Cal Bou - Gràfi ques Ister - Mobles Moià - Modium Discoteca - Perruqueria 

ITINERARI
Moià - Pla dels Pins - Ermita Santa Magdalena - Serramitja 
- Riera de l’Om - El Solà Sabruneta - La Grossa - L’Hostal 
de la Grossa - Font de la Pebrassa - L’Antonell - Font de 
l’Antonell - Camí Ral - Moià.

… la cinquena
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Coneguem més bé el Moianès
Quan transitem pels camins i dreceres, per les carreteres i pistes, a cada 
caminada trobem noves belleses, rierols amagats entre vernedes, fonts 
cristal·lines més o menys descurades, rouredes precioses, superbs alzi-
nars, pinedes esponeroses, extensos garrigars, roldoneres verdíssimes, 
un vertader esplet de la Natura, nou a cada raconada, nou a cada vall, 
nou a cada muntanya. Podem contemplar des d’altures superiors als 
mil metres el bellíssim altiplà del Moianès i, a la llunyania, les serres 
pirinenques i més a prop Montserrat, el Montseny i Sant Llorenç del 
Munt. Què més es pot desitjar?
Fa cinc anys que es realitza la «Caminada Popular pel Moianès», la 
caminada com una Festa, la caminada com un descobriment de la 
Natura, la caminada per trepitjar les mateixes terres que trepitjaren 
els nostres avantpassats del paleolític i del neolític, que trepitjaren els 
romans, que trepitjaren els primers cavallers medievals, que trepitja-
ren aquells moianesos dels segles X al XIV en la seva brega en busca 
de l’alliberació de l’opressió feudal. Cinquena caminada pel moianès 
sense cap mena d’afany competitiu, sense cap caire de cursa per a 
demostrar una potència física que no és a l’abast de tothom. La ca-
minada és una comunicació, és una integració en el paisatge que ens 
envolta. És la manifestació de l’amor a la terra, al terròs que ens ha 
vist néixer i créixer.
Cada any s’ha superat el nombre de participants, animem-nos tots a 
conèixer el nostre país, la nostra comarca, el nostre entorn.

Rossend Casallarch - Moià, agost de 1985

Girbau - Pneumàtics del Moianès - Productes Grefusa (St Quirze del Vallès) 
- Queviures Cal Truques - Rojas Tandy - RPSA - Serra Roca (Manresa) - Tot 
Argent - Unifruits (Manresa) - Vins Sala.



1818

Patrocina: Ajuntament de Moià
Col·laboren: Autoservei Assumpció-Spar - Bodega Codina (Barcelona) - Caixa 
d’Estalvis de Manlleu - Caixa d’Estalvis de Manresa - Caixa de Pensions «la 
Caixa» - Cal Isabel - Cansaladeria Cal Noc - Carnisseria Cal Maties - Casa Terra-
dellas (Vic) - Consell Municipal d’Esports - Creu Roja - El Colom - Forn de pa 
Cirera - Forn de pa Freixenet - Forn de pa Cal Bou - Gràfi ques Ister - Mobles 
Moià - Pastisseria Sosa (St. Quirze Safaja) - Queviures Cal Truques - Super Dyst 
- RPSA - Unifruits (Manresa) - Vila Rovira (L’Estany) - Vins Sala

ITINERARI
Moià - Embassament de Molí Nou - Passarell - Font del 
Riu - Molí de la Crespiera - Dolmen de Puig Rodó - Puig 
Rodó (1.057 m) - La Caseta Alta - Sant Pere de Ferrerons 
- Cal Gira - La Granoia - Moià

… la sisena
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Invitació a la Caminada Popular
Crec que em vaig predisposar a caminar quan era un adolescent, gairebé 
un infant encara, veient sortir el sol damunt la plana del Moianès des de 
la meva cambra o fruint d’una tempesta i d’un immens arc de sant Martí 
des del terrat de casa. Amb va néixer el neguit de conèixer la terra, l’afany 
per la descoberta i pel petit risc d’endinsar-me per nous camins, i dels de 
Moià vaig passar als d’altres comarques, després als dels Pirineus   –aque-
lles muntanyes de la meva joventut– fi ns arribar als cims de tres i quatre 
mil metres, pels quals segueixo delint-me. Recordo, encara, un article que 
vaig llegir a la Biblioteca de Moià i que em va fer molt d’impacte: «Els 
bells camins desconeguts que no menen enlloc». L’autor  –en Prudenci 
Bertrana– t’anava manant de la mà per un camí poc fresat que no sabies 
ben bé on portava, però t’hi feia descobrir una quantitat de petites coses 
i detalls que mantes vegades et passen desapercebuts, si no vas disposat a 
sorprendre’t i a fi xar-t’hi. Entre una cosa i l’altra vaig aprendre a recórrer 
els viaranys amb aquesta disposició i obrir uns ulls com unes taronges 
davant les llums de la tardor il·luminant els roures i els pollancres, o 
en trobar narcisos, carlines, maduixes boscanes o uns rovellons que fan 
cassoleta, parar-me per sentir cantar els rossinyols o tellerols en el silenci 
del capvespre, gaudir del do de la font del racó guarnit de molsa o fruir 
del benestar produÏt per una banyada en un riu net quan hi arribes ben 
cansat i suat. Tot això m’ho han donat els camins del Moianès… i molt 
més. I perquè els conec bé, els estimo molt. Hi ha reciprocitat. I això és 
el que us voldria encomanar: el goig de caminar pels senderols, assumint 

el petit risc que comporta, a punt, 
però de meravellar-vos a cada volta 
del camí. I, d’alguna manera, això és 
el que ens brinda el GEMI amb la seva 
Caminada Popular: recórrer els més 
bells i desconeguts racons del voltant 
de Moià i fer-nos adonar que val la 
pena fer-ho amb els ulls ben oberts. 
Avui dia ens ho donen tot tan maste-
gat i digerit a través de la televisió i 
altres mitjans audio-visuals que, mol-
tes vegades, som incapaços de captar 
pel nostre propi compte. Prenem-nos, 
doncs, aquesta Caminada amb aquest 
nou aire: fi xem-nos bé en tot allò que 
la naturalesa ens ofereix tan generosa 
i, a l’ensems que anirem coneixent i 
estimant més Moià i els seus voltants, 
anirem desenvolupant el gust per la 
bellesa de les petites coses, aconse-
guida amb un cert esforç.

Ramon Soler i Vila
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Patrocina: Ajuntament de Moià
Col·laboren: Autoservei Assumpció-Spar - Bodega Codina (Barcelona) - Caixa 
d’Estalvis de Manresa - Caixa de Pensions «la Caixa» - Cal Isabel - Cansaladeria 
Cal Noc - Carnisseria Cal Maties - Casa Terradellas (Vic) - Consell Municipal 
d’Esports - Creu Roja - El Colom - Forn de pa Cirera - Forn de pa Freixenet 
- Forn de pa Cal Bou - Gràfi ques Ister - Joguets Cirera - Mobles Moià - Pastis-
seria Sosa (St. Quirze Safaja) - Queviures Cal Truques - Super Dyst - Unifruits 
(Manresa) - Vila Rovira (L’Estany) - Vins Sala

ITINERARI
Moià - Caselles - Pla del Llop - Casamitjana - Sant Feliu 
de Rodors - La Rovira - El Perer - Molí del Perer - Font 
del Termenal - Pla de Maria - Padrissa - Coromines - La 
Caseta d’en Fermí - Moià.

… la setena
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Actitud cívica del caminant
Cada dia es fa més necessari que el caminant adopti una actitud cívica    
–sobretot, però no solament, és clar– quan es posa en contacte amb el 
medi natural. Perquè, com més va sembla que menys sensibilitat hi hagi 
a l’hora de preservar la natura de tota mena d’agressions. Boscos crema-
ts, rieres brutes, deixalles arreu, motoristes incontrolats són alguns dels 
fets deplorables als quals cal fer front mitjançant una voluntat decidida 
de preservació de la natura per part de tothom que tingui un mínim de 
sentit comú.
Entre els tipus d’agressió contra el medi natural també caldria consignar, 
de passada, el que practiquen els qui atempten contra el que podríem ano-
menar l’ecologia del silenci. La ràdio cridanera, de músiques estridents, és 
avui força sovint company de taula d’un berenar, entre amics, en una font 
o en una esplanada. No haurien de cobrir aquesta funció els mormoleigs 
de les fulles dels arbres i de l’aigua dels rius?
La Caminada Popular pel Moianès –amb tan alta concurrència cada 
any– caldria que fos, també, una autèntica lliçó de civilitat rústica –no de 
rústica civilitat!–, de conscienciació sobre els greus problemes actuals de 
la natura, i una lliçó, encara, que permetés d’adoptar una actitud, no sols 
testimonial sinó operativa, de defensa del món –i, en ell, d’una comar-
ca– que s’expressa també per mitjà d’un paisatge.

C.R.F.



2222

Patrocina: Ajuntament de Moià
Col·laboren: Bodega Codina (Barcelona) - Caixa d’Estalvis de Manresa - Ca la 
Isabel - Cansaladeria Cal Noc - Carnisseria Cal Maties - Casa Terradellas (Vic) 
- Casa Aneto - Vila Rovira (L’Estany) - Consell Municipal d’Esports - Creu Roja 
- Làctics Rabadà - Llet Pascual - Forn de Pa Cirera - Forn de pa Freixenet - 
Forn de pa Crivillés «Cal Bou» - Gràfi ques Ister - Mobles Moià - Pneumàtics del 
Moianès - Queviures Cal Truques - Rojas Super Dyst - Vins Sala.

ITINERARI
Moià - L’Aucella - El Prat - El Masot - El Gai - Perers 
- Font Mosquera - El Toll - La Tuta - Font d’Alba - El 
Clapers - Moià-

… la vuitena
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Invitació
Ja és la vuitena vegada que, any rere any, en arribar l’agost, prop de la 
Festa Major moianesa, el GEMI organitza la «Caminada pel Moianès». És 
una iniciativa que ha trobat imitadors en molts pobles. Això vol dir que 
és bona cosa. No és cap cursa atlètica: simplement, és un fer camí tot 
conversant i fent amistat, i si cal gatzara, amb els companys de ruta, tot 
aprenent camins i draceres, indrets de torrenteres, muntanyes i paisatges 
de la nostra comarca que, altrament, haurien romàs desconeguts per a la 
majoria dels qui hi hauran pres part. Aquestes caminades són convenients. 
No ho haurien estat trenta o quaranta anys enrere, quan encara no s’havia 
produït la gran «explosió» de vehicles automòbils que ens porten a córrer 
món, a conèixer pobles i ciutats, de casa i de fora, i queda per conèixer el 
que hi ha a dos quilòmetres de la porta de casa. Amb aquestes «caminades» 
no solament es fa esport. Coneixent la nostra terra també es fa pàtria, ja 
que no s’estima allò que no es coneix.
Au, doncs, tothom, xics i grans, a la «caminada»! Si el fer camí és cansat, 
no hi faltarà el bon bocí i la beguda refrescant per a donar delit i arribar 
al terme proposat.
Per molts anys!

Florenci Colet
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Patrocina: Ajuntament de Moià
Col·laboren: Bodega Codina (Barcelona) - Caixa d’Estalvis de Manresa - Ca la 
Isabel - Cansaladeria Cal Noc - Carnisseria Cal Maties - Casa Terradellas (Vic) 
- Vila Rovira (L’Estany) - Creu Roja - Peixateria Nova - Super-Dyst - Làctics 
Rabadà - Llet Pascual - Forn de Pa Cirera - Forn de pa Freixenet - Forn de 
pa Crivillés «Cal Bou» - Mobles Moià - Queviures Cal Truques - Vins Sala - 
Gràfi ques Ister.

ITINERARI
Moià - La Franquesa - F. de la Serra - Salt d’en Marcel·lí 
- La Tosca - Salt de Santa Maria - Vilarassa - Moià.

… la novena
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Salutació
Camina que caminaràs,

però si vols córrer…
de ben segur que hi perderàs

Les caminades populars esdevenen cada vegada més nombroses arreu de 
Catalunya i ja obligadament formen part indispensable dels actes festius 
o de les activitats estiuenques. I és de lògica; la caminada ha esdevingut 
com un sedant efi caç per a contrarestar el brogit diari en que tots ens 
trobem immersos.
I és curiós, ja nosaltres mateixos ens hem creat l’antídot per atacar al 
remei: «competir». Aquest és el producte, i està compost per «Qui arri-
barà primer» és a dir qui serà el que farà aquest grapat de quilòmetres 
en menys temps.
Però, alerta, aquest virus s’està extenent, ara ataca ja als organitzadors de 
les caminades, alguns d’ells lluiten per veure qui aconseguirà fer la travessa 
més llarga, la que tingui més quilòmetres.
Si barregem aquestes dues mentalitats obtindrem el següent resultat clínic: 
«Cada vegada serà més impopular, el que va néixer popular». I així només 
els físicament privilegiats hi podran prendre part.
No en fem una competició d’una activitat d’esbarjo. Siguem fi dels a 
l’esperit de la caminada, és a dir, gaudim del paisatge, contemplem el 
nostre entorn sovint desconegut, i fem-ho disfrutant de la companyia 
dels altres caminants;

i junts, moianesos i estiuejants,
petits, grans i mitjants
sortirem de bon matí
per recórrer el camí

Isidre José i Picañol
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Patrocina: Ajuntament de Moià
Col·laboren: Bodega Codina (Barcelona) - Caixa d’Estalvis de Manresa - Can-
saladeria Cal Noc - Carnisseria Cal Maties - Casa Terradellas (Vic) - Vila Rovira 
(L’Estany) - Creu Roja - Joguines Cirera - Super-Dyst - Làctics Rabadà - Forn 
de Pa Cirera - Forn de pa Freixenet - Forn de pa Crivillés «Cal Bou»          - 
Mobles Moià - Queviures Cal Truques - Vins Sala - Gràfi ques Ister.

ITINERARI
Moià - Plaça dels ànecs - Molí d’en Pujol - Pastes - Pla de 
les Escopetades - Bassa del riu - La Crespiera - Magadins 
- Vilalta - Pla de Maria - Caselles - Costa de la Creu - Escola 
Pia - Plaça Major

… la desena
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Salutació
Se’m diu que faci la presentació del programa que any rere any ens con-
vida a fer la caminada popular pel Moianès, la qual, per cert, ja ha arribat 
al desè aniversari. Estic content de poder escriure aquestes ratlles, però 
gens segur de poder transmetre el perquè d’aquesta sortida que es fa en 
el pròleg de la Festa Major de Moià, la qual, en escaure’s a mitjan agost, 
normalment és molt concorreguda en tots els actes que se celebren.
La natura en ella mateixa, on s’escaigui, ja és un esdeveniment que en-
senya, gratifi ca i omple les persones que d’una manera o altra participen 
de l’esplendor –i a vegades també de la duresa– que comporta voler-hi 
ser amic.
A Catalunya, pels pocs quilòmetres quadrats que tenim, hi ha de tot: mar, 
muntanya, prats, rius, etc. Val la pena saber-ne gaudir.
A Moià, ens trobem més amunt de mig camí per a ser un poble d’alta 
muntanya; tenim un entorn que no és ni més bonic ni més lleig que 
qualsevol altre, però que per a nosaltres és el millor, perquè és el nostre. 
I estem orgullosos de poder compartir amb tothom els diferents indrets 
de la contrada. Fent la caminada podrem conèixer més, i coneixent po-
drem estimar.
Per tot això, us goso dir: acompanyem-nos el dia 12 d’agost que, plegats, 
compartirem el matí.

Enric Burdó
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Patrocina: Ajuntament de Moià
Col·laboren: Bodega Codina (Barcelona) - Caixa d’Estalvis de Manresa - Cansala-
deria Cal Vives - Cansaladeria Cal Noc - Carnisseria Cal Maties - Casa Terradellas 
(Vic) - Vila Rovira (L’Estany) - Remsa, registradores Manresa - Joguines Cirera - 
Super-Dyst - Forn de Pa Cirera - Forn de pa Freixenet - Forn de pa Crivillés «Cal 
Bou» - Mobles Moià - Queviures Cal Truques - Vins Sala - Gràfi ques Ister.

ITINERARI
Moià - La Moretona - Hostal de la Grossa -El Berenguer 
- Molí dels Clapers - Solà de Sant Esteve - L’Autonell - Solà 
de la Vila - Castell de Clarà - Moià.

… l’onzena
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Salutació
He sortit a caminar i l’aire fresc va desapareixent. El sol va ocupant el 
seu lloc i és llavors quan, aprofi tant l’ombra d’un arbre que hi ha vora el 
camí, m’aturo una estona per reposar una miqueta.
I miro el paisatge que tinc al davant. Ja l’he vist altres vegades, però és 
igual: perquè la natura és art però art en moviment.
I, tot mirant, sento el cant d’un ocell, el soroll del rierol i la remor del 
vent i les branques que es mouen: una melodia sempre igual, però nova 
a cada instant.
I hi descobreixo la mà de l’home: un camp cultivat, el camí per on passo, 
una casa enmig del prat i una ermita dalt un turó…
I penso en Déu i li agraeixo el gran regal que ens ha fet. I, quan una llauna 
que hi ha a terra i uns arbres cremats distreuen la meva atenció, encara em 
queden uns moments per dir-li: «Ajuda’ns a estimar i a respectar aquesta 
terra que ens has donat».
Aquest any, per onzena vegada, els del GEMI organitzen, a les portes de 
la Festa Major de la nostra vila, la caminada popular pel Moianès. Convi-
den a tothom, xics i grans, a trobar-se –un diumenge al matí– per fer un 
recorregut pels voltants del nostre poble.
Sé que els qui organitzen aquesta caminada no ho fan perquè sí; són 
gent que estima la natura i que, convidant-nos a caminar, ens inviten a 
admirar el que tenim al nostre voltant i a recordar que la natura és un 
bé tan valuós, que mereix tot el nostre respecte.
Si aquest és, doncs, l’esperit d’aquest caminada, que ho sigui, també, durant 
tot l’any. Val la pena!

Ramon Donada i Madirolas



3030

… la dotzena

ITINERARI
Moià - L’Aucella 
- Casa nova del 
Prat - Hostal de 
la Granota - ST. 
Gaietà - Pedrós 
- Caseta del jut-
ge - Moià
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Patrocina: Ajuntament de Moià
Col·laboren: Caixa d’Estalvis de Manresa - Cansaladeria Cal Vives - Cansaladeria Cal Noc 
- Carnisseria Cal Maties - Casa Terradellas (Vic) - Vila Rovira (L’Estany) - Remsa, regis-
tradores Manresa - Joguines Cirera - Supermercat Homs - Forn de Pa Cirera - Forn de pa 
Freixenet - Forn de pa Crivillés «Cal Bou» - Mobles Moià - Queviures Cal Truques - Vins 
Sala - Gràfi ques Ister - Inpanasa - Fruites i Verdures Ferran Puigdellívol (Manresa).

Salutació
A poc a poc es va lluny i fent camí s’arriba a la fi .
Sí, crec que aquest seria un bon lema per a encapçalar la divisa de la XII Caminada 
Popular. És just reconèixer, però, que a l’hora de presentar propostes com aquesta 
cal anar amb peus de plom, no fos cas que, per un tres i no res, l’organització 
considerés la frase poc engrescadora i fes fugir l’autor cames ajudeu-me a fer 
trons o a escampar la boira lluny enllà.
L’èxit de la caminada, a nivell particular, dependrà de la preparació del caminant; 
preparació que ha de començar el dia abans, ja que qui va al llit tard no es 
lleva d’hora. És aconsellable anar a dormir com les gallines i aixecar-se amb les 
gallines, no esperar a fer-ho quan el porc canti. Qui va inventar allò de «abans 
de cansar-te, descansa», tenia tota la raó del món. És clar que també hi ha 
qui diu que els cansats fan la feina. Se’n diuen tantes, de coses! Qui no pugui 
caminar, que corri. Qui no pot segar, espigola. I tothom sap que hi ha animals 
que encara no veuen el bast ja suen. Però anem per feina, que per tot hi ha 
cent llengües de mal camí –i el mal camí prompte passar-lo– i no ens podem 
permetre de perdre el rumb. Toquem de peus a terra i anem fent via, que qui 
per bon camí va, marrada no fa, i és que el bon camí sempre és drecera. Tot i 
que qui va sol camina com vol, és sabut que, en penes i camins, s’hi fan amics. 
Cal, però, seguir una norma: quan vagis de camí, no diguis mal del teu veí. I 
tenir present tothora que pels camins també els coneixereu: els rics a cavall i els 
pobres a peu. Diuen que el bon camí no és mai llarg de seguir i que qui deixa 
el camí pel caminet agafa el tort i deixa el dret. Denem-ho per cert. I també ho 
és que qui va al davant camina i qui va el darrere trota. Abans d’emprendre el 
camí, cal adoptar certes mesures d’avituallament, perquè si bé és veritat que el 
pa no té cames i fa caminar, i que bon pa i bon vi escurcen el camí, també ho 
és que petit feix pel camí creixi i que buit ventrell dóna mal consell, perquè el 
ventre porta les cames. Carregueu sempre la farda justa i necessària. Aquí val 
més pecar per poc que per massa, que un cop sereu al ball haureu de ballar. I 
si us atalla un camí debòlit, no us hi capfi queu, que Déu no tanca un camí que 
no n’obri un altre. Un consell a les dones: els antics ja deien que la dona s’ha 
de jutjar pel beure i pel caminar. Anant pel bosc, no es troben gaires productes 
contra la set, tret de l’aigua, però es pot caminar de moltes maneres que no 
tenen res a veure amb el fet d’anar a pas de bou o a peu coix o a brida abatuda 
o a remivela, per exemple, sinó amb el de bellugar palpissos. Cal doncs, caminar 
amb tota la naturalitat possible i espaiats, i no a pic de mall, l’un sobre l’altre, 
com els qui tresquen pels carrers de Barcelona, on qui no camina s’estalona. 
En fi , tot i que la dotzena caminada serà, potser i segurament, sinònim de suada, 
la veritat és que no em puc estar de recomanar als participants que, malgrat 
això, endavant les atxes!

Josep Ma. Fontcuberta i Armadans
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Patrocina: Ajuntament de Moià
Col·laboren: Caixa d’Estalvis de Manresa - Cansaladeria Cal Vives - Cansaladeria 
Cal Noc - Carnisseria Cal Maties - Casa Terradellas (Vic) - Vila Rovira (L’Estany) 
- Remsa, registradores Manresa - Joguines Cirera - Supermercat Homs - Josep 
Codina (Barcelona) KQ Ràdio - Forn de Pa Cirera - Forn de pa Freixenet - Forn 
de pa Crivillés «Cal Bou» - Mobles Moià - Queviures Cal Truques - Vins Sala 
- Gràfi ques Ister - Inpanasa - Fruits Sagarra, SA.

ITINERARI
Moià - L’Aucella - Casa nova del Prat - Hostal de la Granota 
- ST. Gaietà - Pedrós - Caseta del jutge - Moià

… la tretzena
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Salutació
Josep Ma. de Sagarra en el seu «Poema de Nadal» ens diu:

«I caminant, ¿no has vist la senderola,
el caminet guarnit amb herbes clares,
amb pedra d’ull de serp verda de molsa
i amb galzerans atapeïts, que ensenyen
les gotetes de sang entre la fulla?»

Fer una caminada és oferir-se a si mateix una gran avinentesa de contem-
plació: observar diferents paisatges, diferent vegetació, etc. Si es tracta 
d’un camí que no hem fet mai –com el camí de la vida–, ens sorprendrem 
sovint de les giragonses: a voltes esdevé planer, a voltes costarut… En 
cada canvi, però, hi trobem l’encant de l’aventura i aprenem que, després 
d’una forta pujada, sempre hi ha una davallada compensativa i, a la fi , una 
estesa plana que ens amoixa amb el seu tendre herbei i ens colpeix amb 
els seus mil colors diferents.
Fer una «caminada popular» ens porta a pensar en un acte cívic, social, 
que agermana un poble. Deixeu-me manllevar de nou uns versos a Josep 
Ma. de Sagarra: «El camí signifi ca humilitat,
 vol dir un renunciament a fi  de bé,
 vol dir passar pel mateix raser
 que els altres han passat…»
És cert: caminar és ni més ni menys despullar-se de tota comoditat de 
transport, posar-se unes humils espardenyes, una vestimenta esportiva i 
barrejar-se enmig de la riuada humana que rep, com nosaltres, el tacte savi 
i sense enganys de la mare natura. ¿No passem, de vegades, dies i dies 
ignorant les mil riqueses que ens envolten?: el cel, el núvols, el vent, el 
sol, l’aigua, els arbres, les plantes… No ens manquen caminades populars 
per a sentir-nos més vius i alhora més c0mpromesos amb la resta de la 
humanitat? Em plau de felicitar tots els organitzadors, col·laboradors i 
participants d’anys passats, i als d’enguany, a més de la felicitació, el desig 
que la XIII Caminada Popular del Moianès sigui massiva i efectiva per a 
admirar una vegada més les boniques rodalies de la nostra vila.

Josefi na Pons i Puigcorbé
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Patrocina: Ajuntament de Moià
Col·laboren: Caixa d’Estalvis de Manresa - Cansaladeria Cal Vives - Cansaladeria 
Cal Noc - Carnisseria Cal Maties - Gràfi ques Ister - Casa Terradellas (Vic) - Vila 
Rovira (L’Estany) - Remsa, registradores Manresa - Joguines Cirera - Supermer-
cat Homs - Josep Codina (Barcelona) - KQ Ràdio - Forn de Pa Cirera - Forn de 
pa Freixenet - Forn de pa «Cal Bou» - Mobles Moià - Queviures Cal Truques 
- Vins Sala - Inpanasa - Fruits Sagarra, SA - Escorxador del Moianès.

ITINERARI
Moià - Passarell - El Riu - La Crespiera - La Caseta Alta 
- Coll Güell - Voladeras - La Torre de Casanovas - El Gai 
- El Masot - Moià.

… la catorzena
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Salutació
Ja ha passat un any i tornem a ésser aquí per gaudir d’una nova caminada. 
Si bé, els últims dies han sigut difícils i el bosc no està de broma. Des d’aquí 
vull agrair aquelles persones que sense interès i posant tot el què tenen 
han col·laborat a apagar els focs que han assolat els nostres boscos. Un 
patrimoni de tots que hem de conservar i mantenir perquè els qui vindran 
el dia de demà no trobin només desert, com les pel·lícules de ciència-fi cció, 
on tot és terra seca, sense vida i sense esperança de futur.
Per això, des d’aquí la meva invitació a disfrutar d’aquesta natura que 
encara ens queda amb l’advertència de cuidar l’entorn que ens envolta, 
evitant de    fumar mentre camineu.
Vinga doncs, animeu-vos, matineu el 
dia 7, i a caminar!

Josep Sert, 
president del GEMI

Guaita! Peu rera peu
fent sortida a Moià
a Moià tornem tothom
tot el Moianès voltant.

Fins i tot el sentiment
benvolgut de l’amistat
fa avui l’aniversari
amb espelmes com fanals.

Pas fi del tots hi portem.
És la forma d’arribar
sense esgotar-nos molt
a la meta, al fi nal.

Pel camí hi han rierols.
Travessant muntanya i vall
males herbes molt ens punxen
caminant sense descans.

Rierol de fresca aigua
tot descalç hem de passar
refrescant-nos bé els peus,
tot seguit a caminar.

Pel camí tan sols veiem
gran arbreda al voltant
que escolta com ens costa
respirar de tant en tant.

Hi han etapes on podem
beure a gust, i menjar
on les forces reposem
per a tornar a caminar.

De baixada ja podem
com cavalls el trot anar.
De pujada tot esforç
és petit per avançar.

Quan ve ombra agraïm
al cel blau el detall.
No patim tant la suor
de l’esforç de caminar.

Quan ens crema el solet
que els arbres han lliurat
ja la gorra hi trobem
que ens fa ombra al cap.

Un record senzill rebem
dels camins de pedra i 
fang
que un bon matí d’agost
a m b  a m o r  e n s  h e m 
creuat.

L’alegria d’haver fet
en cinc hores caminant
vint-i-dos quilòmetres
de natura, bosc i vall.

Com avui, el vuit d’agost
a les vuit hem matinat
catorzè cop, l’any vinent
farem cames, caminant.

Caminada Popular de Moià
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Col·laboren: Ajuntament de Moià - Taronges Elisenda Unifruits SA - Cansaladeria 
Cal Vives - Carnisseria Cal Noc - Carnisseria Cal Maties - Gràfi ques Ister - Casa 
Terradelles - Vila Rovira - Remsa Registradores (Manresa) - Joguines Cirera 
- Supermercat Homs - Josep Codina (Barcelona) - Escorxador del Moianès - 
Forn de pa Freixenet - Forn de pa Cal Bou - Forn de pa Cirera - Mobles Moià 
- Queviures Cal Truques - Vins Sala - Inpanasa - Caixa Manresa.

ITINERARI
Moià - Serra de Sta. Magdalena - Serramitja - Roques 
Tallades - Serra de Montbrú - Vilarrassa - Moià.

… la quinzena
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Salutació
El programa que teniu entre les mans us convida a participar en una nova 
CAMINADA POPULAR PEL MOIANÈS; es tracta de la quinzena que, com 
cada any, organitza el GEMI, en el marc dels actes de la FESTA MAJOR 
de Moià 1995.
La CAMINADA POPULAR ha esdevingut un acte tradicional del programa 
de la nostra Festa Major. És una bona oportunitat perquè els moianesos, 
estiuejants i forasters ens puguem trobar per conviure tots junts fent camí. 
Cal remarcar aquest aspecte de les caminades, perquè en la convivència 
l’home aprèn a compartir, a ser més solidari, més humà. En una paraula, 
a créixer com a persona.
La CAMINADA POPULAR, però, és un acte renovat perquè ens proposa, 
cada any, un itinerari nou per conèixer una mica més el Moianès. Enguany 
tindrem l’oportunitat de descobrir el sector Sud-Oest del terme de Moià. 
Es tracta de la zona que comprèn la serra de Santa Magdalena, Serramitja, 
Roques Tallades i Montbrú. Des de la talaia de Serramitja podrem contem-
plar la fondalada de la vall de Marfà, amb les boniques obagues de pins que 
envolten l’antiga parròquia de Sant Pere. Potser veurem algun escalador 
grimpant, com una sargantana, per Roques Tallades. Passarem pel costat 
de masies amb segles d’història com Serramitja i Montbrú.
La CAMINADA POPULAR és a punt. Una part de la geografi a del terme 
de Moià està al nostre abast. La natura és ben viva: la geologia, la botà-
nica, la fauna, coneguem-la, gaudim-ne. Pensant amb les generacions que 
vindran al darrera nostre i tenint presents els greus incendis que l’any 
passat cremaren una gran part dels boscos de la Catalunya central, siguem 
responsables, ben respectuosos amb la creació de Déu.
No us perdeu la quinzena CAMINADA POPULAR PEL MOIANÈS. Veniu, 
camineu, compartiu aquesta experiència. Passeu-ho bé!
Feu Festa Major!

Josep Galobart i Soler
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Col·laboren: Ajuntament de Moià - Taronges Elisenda Unifruits SA - Cansala-
deria Cal Vives - Carnisseria Cal Noc - Carnisseria Cal Maties - Gràfi ques Ister 
- Casa Terradelles - Vila Rovira - Joguines Cirera - Supermercat Homs - Josep 
Codina (Barcelona) - Escorxador del Moianès - Forn de pa Freixenet - Forn de 
pa Cal Bou - Forn de pa Cirera - Queviures Cal Truques - Vins Sala - Dulcesol 
- Caixa Manresa.

ITINERARI
Moià - Caseta d’en Fermin - Coromines - Padrisa - Casa-
mitjana - El Rourell - Solà de la Vila - Moià.

… la setzena
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Caminar, ni poc ni massa
L’autèntica manera de conèixer una contrada és resseguir-la caminant     
–amb cotxe, els detalls se’ns escapen. Marxant a un pas raonable podem 
apreciar l’entorn i assaborir les delícies del paisatge. Trepitjant la contrada 
serenament anirem descobrint coses noves a cada pas: aquell cul de to-
rrent per on no havíem passat mai, aquell collet singular, el vol tranquil 
d’una àliga des de tal mirador, l’olor de cada herba, un galàpet a la vora 
d’una bassa…
Anar marxant, a poc a poc, per un camí de cabres sol ser força relaxant.   
–Teniu cabòries? –Camineu! Heus ací una bona teràpia per a evitar el 
temut estrès dels temps moderns. Caminar, ni poc ni massa, és bo per al 
cos i per a la ment.
Igualment a les persones que no saben què fer, els pot anar la mar de bé 
caminar. –Vostè no sap què fer? –Doncs, camini!
Les caminades populars han servit, entre altres coses, per a fressar sende-
res o viaranys que ja eren a punt de perdre’s per sempre més. En Quim 
Viñas –per citar un dels espècimens més interessants de la cultura rural 
moianesa– podia descriure, encara, un futimer de caminois i dreceres per 
aquests verals.
En les caminades populars, algú comet l’equivocació de voler-les fer corrent 
en comptes de fer-les caminant. Ja ho diu el nom: és una caminada, no 
una correguda. (Deixem per als cangurs la feta de caminar a salts).
La gent és un dels al·licients d’aquests trescar popular. Soles, moltes per-
sones no la farien, una caminada tan llarga! En companyia, el recorregut 
resulta més falaguer. Caminant a poc a poc, hom pot fer llargues conver-
sades amb el veí de ruta. Vet ací una forma curiosa d’arreglar el poble, 
de fer cultura, de retòrica.
Caminar és una manera d’identifi car-nos amb la terra que trepitgem, és 
un factor que contribueix a donar sentit al viure.
Què? Us hi apunteu? Carles Riera
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Col·laboren: Ajuntament de Moià - Taronges Elisenda Unifruits SA - Cansaladeria 
Cal Vives - Carnisseria Cal Noc - Carnisseria Cal Maties - Casa Terradelles (Vic) 
- Vila Rovira - Joguines Cirera - Supermercat Homs - Josep Codina (Barcelona) 
- Escorxador del Moianès - Forn de pa Freixenet - Forn de pa Cal Bou - Forn 
de pa Cirera - Queviures Cal Truques - Gràfi ques Ister - Vins Sala - Dulcesol 
- Caixa Manresa.

ITINERARI
Moià - Les Franqueses - Serrat del Vent - La Fàbrega - Casa 
Nova del Prat - El Clapers - L’Aucella - Moià.

… la dissetena
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Salutació
Caminar: un dels plaers més senzills i més sans.
Caminar: una manera insubstituïble de conèixer la terra, la natura, també 
l’obra humana.
Caminar: metàfora real de l’avanç per aquesta dimensió inaferrable que 
és el temps, on, tanmateix, no ens podem aturar.
Caminar: col·lectivament pels rodals de la nostra vila: distreure’s i alhora 
trenar vincles d’amistat; estirar les cames i alhora fer cultura; passar-s’ho 
bé i alhora afermar el país.
XVII Caminada Popular pel Moianès: sortosos els qui, gaudint de condicions 
físiques i lleure, podran seguir la crida del GEMI a participar-hi. I sortosos 
tots, perquè de pic o de palada ens arribarà l’oxigen, les belles visions, 
l’esponjament anímic que en duran els caminants.

Josep Ruaix
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Col·laboren: Ajuntament de Moià - Taronges Elisenda Unifruits SA - Cansaladeria 
Cal Vives - Cansaladeria Cal Noc - Carnisseria Cal Maties - Casa Terradelles (Vic) 
- Dillepasa SL (Igualada) - Joguines Cirera - Supermercat Homs - Josep Codina 
(Barcelona) - Escorxador del Moianès - Forn de pa Freixenet - Forn de pa Cal 
Bou - Forn de pa Cirera - Queviures Cal Truques - Gràfi ques Ister - Vins Sala 
- Dulcesol - Caixa Manresa.

ITINERARI
Moià - El Prat - El Masot - El Gai - La Torre de Casanova 
- Les Cases de Ferrerons - El Riu - Passarell - Moià.

… la divuitena
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Sigueu benvinguts
Rumiant en les coses que podria dir en aquesta edició de la caminada, 
la tria ha estat força senzilla. Fa tres setmanes del gran foc d’Aguiler de 
Segarra (Bages) i el Solsonès. Han cremat 28.000 ha. Nosaltres que tam-
bé estem ubicats al Bages encara podem gaudir d’uns boscos que no han 
estat malmenats pel foc. Crec doncs, que cada dia els hem de valorar més 
ja que uns anys enrera ni tan sols pensàvem que podien desaparèixer de 
cop. Penso que aquesta caminada és, per a molta gent que normalment no 
acostuma a sortir al bosc, una ocasió per descobrir, gaudir i valorar un bé 
cada dia més escàs i alhora més preuat. Com que tot no ha de ser coses 
tristes ni futurs negres, i pensant ja només en la caminada, he buscat una 
paraula o un concepte que la defi nís, i m’ha semblat que el qualifi catiu 
que la defi neix millor és el de «Bon Humor». El bon humor hi és present 
durant tot el dia, primer a la plaça on es fa la inscripció durant una bona 
mitja hora: és una estona per al retrobament, sobretot per aquells que 
no s’han vist, de vegades, durant anys. Després ve l’alegria de la sortida, 
«aquella rierada de gent», a cop de coet. Tot seguit vénen les parades. 
Què seria del caminar si no fos per les parades? primer aquell atapeïment 
de gent, però després de l’esmorzar, la dispersió ja es comença a notar. I 
quan a la gent ja li fan fi ga les cames, és que la caminada està arribant a 
la seva fi . L’arribada la podríem defi nir com atípica, el lloc és escaient, just 
al centre del poble, però amb la seva intimitat, el servei d’avituallament a 
base d’ampolles de cava podria ser considerat fi ns i tot perillós per al Tour 
de França. Els serveis que controlen l’arribada dels participants encara no 
s’ha tecnifi cat (esperem que no ho facin mai), i el record que rep cadascun 
és d’allò més inversemblant.
Resumint, crec que aquesta caminada, a la qual us hi convido, és una 
ocasió d’or que ens ha de permetre apreciar el tresor que tenim i a la 
vegada gaudir d’un dia de lleure i bona companyonia tot fent l’exercici 
de caminar, que no practiquem tan sovint com caldria.
Apa, doncs, Bona Caminada! Joan Bach i Paré
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Col·laboren: Ajuntament de Moià - Taronges Elisenda Unifruits SA - Cansaladeria 
Cal Vives - Cansaladeria Cal Noc - Carnisseria Cal Maties - Casa Terradelles (Vic) 
- Dillepasa SL (Igualada) - Joguines Cirera - Supermercat Homs - Escorxador 
del Moianès - Forn de pa Freixenet - Forn de pa Cal Bou - Forn de pa Cirera 
- Queviures Cal Truques - Gràfi ques Ister - Vins Sala - Dulcesol - Autoservei 
Cornellas - Caixa Manresa.

ITINERARI
Moià - La Creu - Caseta d’en Fermin - El Solà de la Vila 
- Casamitjana - Caselles - Font Montví de Dalt - Moià.

… la dinovena
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Salutació
La XIX Caminada Popular, ens porta a passejar pels paratges de la nostra 
comarca i ens ensenya magnífi cs paisatges, cases de pagès, molins, fonts, 
etc… que anys enrera era pas obligatori per a aquelles persones que hi 
vivien i treballaven. Ara són camins poc utilitzats, molts es perderien si no 
es fessin aquestes activitats, i molts de nosaltres no ens podríem aprofi tar 
de la bellesa del Moianès.
Aprofi to l’ocasió per felicitar a tots els qui formeu el GEMI pel vostre 
vint-i-cinquè aniversari i per tot el treball tan positiu que heu fet per 
Moià durant aquests anys.

Ferran Llussà, regidor d’Esports
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Col·laboren: Ajuntament de Moià - Taronges Elisenda Unifruits SA - Cansaladeria 
Cal Vives - Cansaladeria Cal Noc - Carnisseria Cal Maties - Joguines Cirera - 
Supermercat Homs - Escorxador del Moianès - Forn de pa Freixenet - Forn de 
pa Cal Bou - Forn de pa Cirera - Queviures Cal Truques - Gràfi ques Ister - Vins 
Sala - Dulcesol - Autoservei Cornellas - Embotits Caus - Caixa Manresa.

ITINERARI
Moià - Passarell - Molí vell del Riu - Can Nasplé - Torre 
de Casanova - El Masot - L’Aucella - Moià.

… la vintena
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Salutació
Hola, amics:
Aquest any i no sé per quin motiu em toca fer aquesta introducció en 
un dia tan especial per al GEMI, ja que celebrem la XX Caminada Popular 
pel Moianès.
És una meravella poder gaudir de la natura i tenir l’ocasió de retrobar vells 
camins, rierols o corriols, que, d’ençà que començàrem a fer caminades, és 
gairebé un repte. I és que la Caminada ens ha regalat grans satisfaccions 
com també ens ha fet viure situacions difícils; per això té l’atractiu i l’encís 
de fer que la gent s’hi apunti i s’ho passi bé, si més no intentem que sigui 
així. Per això, per arribar fi ns aquí hem seguit un llarg itinerari.
Tot convidant-vos a caminar, a les portes ja de la festa major, m’acomiado 
de vosaltres i desitjo que pugueu gaudir de la nostra XX Caminada Po-
pular.

Quini Sánchez
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Col·laboren: Ajuntament de Moià - Escorxador del Moianès - Forn de Cabrianes 
- Cansaladeria Cal Noc - Vins Sala - Autoservei Cornellas - Cansaladeria Cal Vives 
- Forn de pa Cal Bou - Embotits Caus - Gràfi ques Ister - Supermercat Homs 
- Taronges Elisenda Unifruits - Forn de pa Freixenet - Carnisseria Cal Maties 
- Queviures Cal Truques - Joguines Cirera - Dulcesol - Caixa Manresa.

ITINERARI
Moià - Font de St. Isidre - Casamitjana - El Rourell - Castell 
de St. Andreu - Caseta d’en Fermín - Moià.

… la vint-i-una
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Caminar, tota una festa
Un dels actes més reeixits que celebrem cada any, a Moià, a les portes 
de la nostra Festa Major és, sens dubte, la caminada popular pel Moianès 
organitzada pel grup excursionista (GEMI).
Els nostres caminadors sortiran de la plaça de Sant Sebastià, com un estol 
d’ocells que emprèn el vol, i de mica en mica escamparan les seves petja-
des per camins pedregosos i escorxats, s’endinsaran en boscos frondosos i 
gaudiran del sol i de l’aire, que aquest dia semblarà més fresc que mai i els 
farà agafar forces per continuar caminant. O bé, en cas de pluja, alçaran 
la cara per sentir la frescor de l’aigua regalimant galtes avall.
Veuran velles masies a dalt els turonets envoltats d’arbres, sovint ma-
jestuosos, i en cada avituallament faran una paradeta per degustar be-
gudes fresques i fruita abundant; des d’allí, quiets, escoltaran, si s’escau, 
l’esquellerinc d’un ramat que pastura al fons de la vall.
Un cop a casa i amb el front amarat de suor i un xic cansats, recordaran 
la vall de Marfà, el típic turonet de Sant Andreu, o bé la Caseta Alta, i 
l’església de St. Pere de Ferrerons… qui sap! I, contents d’haver acabat 
tot el recorregut diran: «Visca el Moianès, la Festa Major, el GEMI i la 
caminada popular!»

Dolors Fonts
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Col·laboren: Ajuntament de Moià - Escorxador del Moianès - Forn de Cabrianes 
- Cansaladeria Cal Noc - Vins Sala - Autoservei Cornellas - Cansaladeria Cal Vives 
- Forn de pa Cal Bou - Embotits Caus - Gràfi ques Ister - Supermercat Homs 
- Taronges Elisenda Unifruits - Forn de pa Freixenet - Carnisseria Cal Maties 
- Queviures Cal Truques - Joguines Cirera - Dulcesol - Caixa Manresa.

ITINERARI
Moià - Vilarrasa - Montbrú - Serra de Santa Magdalena 
-  Font del Molí de Vent - Pla dels pins - Moià.

… la vint-i-dues
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Salutació
El GEMI, dins el conjunt d’actes de la Festa Major de Moià 2002, ens con-
vida a participar en una nova CAMINADA POPULAR PEL MOIANÈS. Hem 
d’agrair a l’entitat excursionista que, any rera any, ens ofereixi l’oportunitat 
de fer Festa Major tot caminant, contemplant la natura, compartint-la amb 
altres persones, i descobrint nous indrets del terme de Moià.
La CAMINADA POPULAR PEL MOIANÈS d’enguany vol ser un homenatge 
a Jacint Verdaguer. Tot caminant podrem expressar la nostra identifi cació 
i el nostre reconeixement al gran excursionista i gloriós poeta de la Plana 
de Vic. Mossèn Cinto Verdaguer se sentí atret per la passió que engendra 
la muntanya. Recorregué el Pirineu, des del massís de la Maladeta fi ns al 
cim del Canigó. Pujà a la Pica d’Estats, el Montardo, el Puigmal, el Carlit, 
etc. Trescà per Montserrat i el Montseny, i els cantà meravellosament. 
Tot fent camí, amb els ulls atents i el cor esbatanat, «recollí de la boca 
innocent del poble el verb sagrat de Catalunya», com digué el poeta Joan 
Maragall, i el convertí en poesia.
Jacint Verdaguer expressà el seu esperit excursionista en el poema 
«L’heura». Però on el reviureu és a través de les seves «Excursions i 
viatges». Si assaboriu aquesta obra ben segur que caminareu, mirareu i 
escoltareu l’itinerari de la CAMINADA POPULAR PEL MOIANÈS d’enguany 
amb l’esperit del poeta.
Veniu a fer Festa Major!
Veniu a homenatjar al poeta i excursionista mossèn Jacint Verdaguer!
Veniu a la XXII Caminada Popular pel Moianès!

Josep Galobart i Soler
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Col·laboren: Ajuntament de Moià - Escorxador del Moianès - Forn de Ca-
brianes - Cansaladeria Cal Noc - Bodega Trencapins (Castellterçol) - Begudes 
del Moianès - Cansaladeria Cal Vives - Forn de pa Cal Bou - Embotits Caus 
- Gràfi ques Ister - Supermercat Homs - Taronges Elisenda Unifruits - Forn de 
pa Freixenet - Carnisseria Cal Maties - Queviures Cal Truques - Restaurant El 
Toll -  Dulcesol - Caixa Manresa.

ITINERARI
Moià - Font de l’Arç - L’Antonell - T. de Mal Rubí - Bas-
sat Roig - Solà de la Vila - Juncosa - Caseta de Fermín 

… la vint-i-tres
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Un altre any, 2003
Agost, estiu, i la caminada popular pel Moianès!
Evidentment, una fi ta dins el calendari, que obre les portes de la Festa 
Major.
Traiem la son i aixequem el cap de bon matí, relaxem-nos amb l’airet de 
la matinada, i obrim els ulls per contemplar les fonts, les masies i els pai-
satges que ens envolten i gaudim de la natura, que és la nostra companya 
que ens ajuda a viure.
Petits, joves i grans, pensem i no oblidem que el caminar és un gimnàs, 
una teràpia pel cos humà perquè no es rovellin les frontises, i resistir com 
més anys millor el curs de la nostra existència.

Caminant cantem
cantem caminant
que tot és vida,
pel Moianès respirem fort
i tornem tots cap a la Vila.

Manel Alsina

MOIÀ
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Col·laboren: Ajuntament de Moià - Escorxador del Moianès - La Fruiteria…de 
Cal Sens - Forn de Cabrianes - Cansaladeria Cal Noc - Bodega Trencapins (Cas-
tellterçol) - Begudes del Moianès - Cansaladeria Cal Vives - Forn de pa Cal 
Bou - Embotits Caus - Gràfi ques Ister - Supermercat Homs - Taronges Elisenda 
Unifruits - Pa de Llenya El Raconet - Carnisseria Cal Maties - Queviures Cal 
Truques - Restaurant El Toll -  Dulcesol - Caixa Manresa.

ITINERARI
Moià - Pla Romaní - El Masot - Dolmen del Cospinar - 
Coves del Toll - Les Umbertes - El Prat - Moià.

… la vint-i-quatre
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Som-hi!
El segon diumenge d’agost de cada any el despertador també em toca a 
les set del matí. No és perquè sí. Si puc, miro de no perdre’m mai un dels 
primers actes de la Festa Major: la ja tradicional Caminada Popular pel 
Moianès que organitza d’allò més bé el GEMI.
Després de triar una indumentària lleugera va bé de fer la primera pas-
sejada fi ns a la placeta de Sant Sebastià. Això serveix d’escalfament. Un 
cop enllestida la inscripció ja comencem a fer-la petar amb els caminaires, 
però de seguida tiraran els coets i… som-hi! Marxarem aglutinats pels 
carrers de Moià i des de fi nestres i balcons ja hi ha gent que ens saluda 
i ens anima. En trobar el primer camí de terra veurem ben col·locat el 
Manel Alsina, que cada any acudeix puntualment a retratar-nos. Agafa-
rem camins que més o menys planegen fi ns a arribar al primer control. 
Llet, sucs, magdalenes aniran bé per a continuar. Baixarem per obagues 
frescals cap a una fondalada pronunciada per la banda del solei; s’ha aca-
bat la bona vida! Sort que en arribar a dalt, sis incondicionals senyores 
de l’organització ens tindran preparades llesques de pa ullat, sucat amb 
tomàquet, acompanyades de botifarra, vi i aigua fresca del càntir. Després 
de refer-nos passarem per corriols, xaragalls, prop de gorgs i potser a tocar 
diverses cases de pagès del terme de Moià. Sense adonar-nos-en ja troba-
rem un altre control amb una barreja d’aigua i llimona que entra d’allò 
més bé. Passarem per camins i caminois que tot i ser de Moià, potser no 
hi havíem passat mai i qui sap si hi tornarem a passar mai més. Aquesta 
és una de les grans virtuts de la caminada. A les envistes de Moià encara 
trobarem un altre control on sol haver-hi el president del GEMI, que ens 
oferirà gruixuts talls de síndria. Això compensarà la calor i l’escalfor del 
nostre cos. Ja arribats a Moià, unes marques de guix ens guiaran cap a 
sota el campanar on els del GEMI ens donaran un record i ens allargaran 
porrons de xampany fresc que…
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Col·laboren: Ajuntament de Moià - Escorxador del Moianès - La Fruiteria…de 
Cal Sens - Forn de Cabrianes - Cansaladeria Cal Noc - Cansaladeria Cal Vi-
ves - Bodega Trencapins (Castellterçol) - Begudes del Moianès - Forn de pa 
Cal Bou - Embotits Caus - Gràfi ques Ister - Supermercat Homs - Taronges 
Elisenda Unifruits - Forn de Pa La Tosca / Forn Cal Xaconet (L’Estany) - 
Carnisseria·Cansaladeria Ca la Teresa - Queviures Cal Truques - Restaurant El 
Toll -  Dulcesol - Caixa Manresa.

ITINERARI
Moià -  Sot d’Alúies - Vilarrasa - El Còdol - Les Vinyes - La 
Poua del Saiolic - El Pla Rubí - La Coma de St. Jaume - Font 
de la Serra - Les Franqueses - La Poua de les Franqueses 
- Castellnou -Moià.

… la vint-i-cinc
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Trepitjar els camins és segurament la manera més privilegiada de fer territori. 
25 anys de Caminada popular és una manera de fer territori. Fer territori és 
dimensionar en l’interior de cada persona el medi que ens envolta. Caminar és 
mesurar-se amb un mateix. És, també, descobrir-se un mateix.

Després de l’ensulsiada del 39, caminar, trepitjar la terra dels pares era una 
manera de reivindicar en silenci un territori que era i és nostre, que el vol-
dríem lliure, en el respirar més pur de l’essència nacional. Moviments infantils 
i juvenils es llencen a descobrir el país, a fer-lo seu. I malgrat la massifi cació 
del transport particular continua amb força la pacient dèria de fer camí, de 
conquerir cims caminant. Era i és una mística de construcció del país.

Caminar, a més, constitueix una escola interior. Caminar és la imatge de la 
construcció d’un mateix. Un fer camí cap a indrets d’un mateix. Caminar és la 
mesura més humana ideal per anar-se trobant en el diàleg amb un mateix o 
amb el company de camí. És una activitat espiritual en el sentit més ampli de 
la paraula que possibilita l’endinsament cap a un mateix i cap a l’altre.

En aquest context de descoberta del territori i d’una activitat interior i de 
relació personal, 25 anys de caminada popular al nostre territori, Moià. Una 
manera de mantenir viva la mística de fer territori, és a dir, de fer país. Trenar 
en l’interior de cadascun els camins del Moianès. Estimar aquesta terra, que 

per a nosaltres és única 
perquè és la nostra. 25 anys 
de refer fonts i evocar-hi 
temps d’aplecs al redós de 
les seves aigües. 25 anys 
de trobar-se amb masies i 
fer nostres els sentiments 
de lluita per la subsistència 
dels qui hi visqueren. 25 
anys d’arribar a ermites 
o esglesioles que unien 
setmanalment la vida dels 
nostres avis i que els fou 
escola i relació. 25 anys de 
roure martinenc i pi roig, i 
natura, i petges d’animals. 
25 anys de molins d’aigua, 
margeres i barraques que 
denoten una altra manera 
de subsistència. 25 anys de 
consultar planells de camins 
i altres pobles i altres terres 
i altres maneres de fer i 
de ser. 25 anys d’escoltar 
cançons, dites, llegendes 
del passat i que ens han fet 
com a poble.

25 anys de caminada popu-
lar a Moià. Enhorabona i 
per molts anys!

Josep Montràs i Rovira
Alcalde
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ELS COL·LABORADORS D’AQUESTS 25 ANYS

•Ajuntament de Moià
•Autoservei Assumpció-Spar
•Autoservei Cornellas
•Banca Catalana
•Bar Casal
•Bar Club Esportiu Moià
•Bar Condal
•Bar El Colom
•Bar Martí
•Bar Sant Graal
•Begudes del Moianès
•Bodega Codina
•Bodega Trencapins (Castell-
terçol) 
•Caixa d’Estalvis de Manresa
•Caixa d’Estalvis de Manlleu
•Cal Berenguer
•Calçats Ruaix
•Ca la Isabel
•Cal Quirze
•Cansaladeria Cal Noc
•Cansaladeria Cal Vives
•Casa Aneto
•Carnisseria Cal Maties
•Carnisseria·Cansaladeria
 Ca la Teresa
•Carnisseria Oller
•Carnisseria Padrisa de Dalt
•Casa Terradellas (Vic)

•Caves Gibert (Artés)
•Cicles Fontseca
•Club Petanca Sant Graal
•Comercial Osona (Vic)
•Consell Municipal d’Esports
•Creu Roja
•Dillepasa SL (Igualada)
•Dulcesol
•El Petricó
•Embotits Caus
•Escorxador del Moianès
•Farmàcia MC Adrados
•Ferreteria Grau
•Forn de Cabrianes
•Forn de pa Freixenet
•Forn de pa «Cal Bou»
•Forn de pa «Cal Xaconet»  
  (L’Estany)
•Forn de pa Cirera
•Forn de pa La Tosca
•Fotografi a Renom
•Fruites Garcia
•Fruites i Verdures Ferran 

Puigdellívol (Manresa)
•Fruits Sagarra, SA
•Generalitat de Catalunya
•Gràfi ques Ister
•Guin.Art
•Hostal La Masia

… els col·laboradors
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•Inpanasa
•Joguines Cirera
•KQ Ràdio
•La Caixa
•La Fruiteria… de Cal Sens
•Làctics Rabadà
•Llet Pascual
•Merceria M. Rosa Coma
•Mobles Moià
•Modium discoteca-Moià
•Mosaics Ubasart
•Novetats Arisa
•Novetats Gertrudis
•Pa de llenya El Raconet
•Papereria Rovira
•Pastisseria Sosa (St. Quirze 
S.)
•Peixateria Nova
•Perruqueria Girbau
•Pic-Esports

•Pneumàtics del Moianès
•Productes Grefusa (St.Quirze 
V.)
•Punt Gràfi c
•Queviures Cal Truques
•Queviures Hommar
•Queviures Ramon Prat
•Remsa, registradores Man-
resa
•Restaurant El Toll
•Supermercat Homs
•RPSA
•Secció Sardanista Casal
•Serra Roca (Manresa)
•Taller Pere Gros
•Tandy
•Tot Argent
•Unifruits (Manresa)
•Unió de Botiguers de Moià

A tots vosal
tres

moltes gràcie
s!
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Organitza:

Col·labora:

Ajuntament
de Moià



XXV caminada popular pel moianès
Moià, 7 d’agost del 2005
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XXV CAMINADA POPULAR
PEL MOIANÈS
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