
Inscripció i sortida: 
De 2/4 de 8 a 8 del matí a la plaça 
Sant Sebastià de Moià. 
Arribada: 
C/Rafael Casanova de Moià 
(davant museu).

SOCIS 6€ / NO SOCIS 8€ 
+ 1€ retornable del got

Col·laboren:
Ajuntament de Moià | Autoserveis Jordi Vilà - Castellterçol | Cansaladeria Cal Noc | 
Puratos | Cansaladeria Cal Vives | Carnisseria - Cansaladeria Ca la Teresa | Carnisse-
ria Cal Maties | Bar Casal | Dulcesol | Escorxador del Moianès | Casa Mas - Castellter-
çol | Embotits Caus | Frescuore | Forn de pa “Cal Bou” | Fonda Safaja | Spar | Forn de 
Cabrianes La fruiteria de Cal Sens | Queviures Cal Truques | Montbrú | Natureco | Ar-
tium | Comercial Artesana Sosa | Farmàcia Casajuana | Delícies del Moianès | Gràfiques 
Moià | Winihard Gràfics.

PETITES RECOMANACIONS: 
1.En el moment d’inscriure-us, el GEMI us proporcionarà un got a 1€, que us serà retor-
nat en acabar la caminada, si torneu el got.
2.Respecteu tot el que trobeu al vostre pas, no provoqueu erosió i vigileu de no encen-
dre foc amb les cigarretes! 
3.Procureu de no embrutar els llocs per on passeu amb les vostres deixalles. 
4.Podeu portar mascotes a la caminada, si bé us n’heu de fer responsables. I no cal que 
vagin lligades.
5.A cada punt d’avituallament hi haurà aigua per a les mascotes. 
6.En el cas que durant la caminada us perdéssiu, aviseu els organitzadors: 
Joan Carles, telèfon 666 766 618.



BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ
El Gemi certifca que el Sr./Sra amb DNI:

Ha participat en la XXXV CAMINADA POPULAR PEL MOIANÈS,
celebrada a Moià el dia 2 d’agost de 2015

SALUTACIÓ:
Podríem pensar que la frase que diu que “l’home prové del mono” està a punt de ser substituïda 
per una que digui que “l’home prové del cotxe”. Efectivament, ja no “caminem”, ens “desplacem” 
d’un lloc a un altre. I sempre ocupats, amb presses, amb un objectiu definit. No podem perdre el 
temps, hem de ser rendibles i produir el que s’espera de nosaltres. A més, també podem passejar 
–viatjar–, sense sortir de casa, mitjançant la pantalla de l’ordinador, que ens permet veure món 
sense fer ni una passa. 
I per què, doncs, aquests camins, aquests passeigs, aquestes rutes, aquests itineraris que sol-
quen tot el nostre territori, amb milers de persones caminant-hi? Per què ens calcem i sortim a 
caminar, a vagarejar, a cansar-nos... i a desitjar que per fi s’acabi l’etapa? Què hi guanyem? No 
parlem d’aquest desplaçament obligat i urgent, sinó d’aquest caminar consentit, buscat, que es 
fa amb plaer al cor, que invita a la trobada, a la conversa, al gaudi del temps, a la llibertat 
d’aturar-nos o de continuar el camí. Una invitació al benestar, i no pas a una guia per a fer 
les coses ràpidament i correctament. En definitiva, al gaudi tranquil de pensar i de caminar. 
Quan caminem ens obrim a l’entorn, els nostres sentits s’afinen, la percepció s’incrementa  i el 
nostre interior connecta amb les necessitats de l’existència humana més bàsiques: menjar, beu-
re, respirar, sentir... Caminar és el gest més humà que existeix i que va accelerar la nostra 
evolució fins a esdevenir persones. Avui ja no caminem, o correm, fugint de perills. Caminem per 
plaer, per gust, per trobar-nos amb l’altre o per estar sols, i sempre gaudint reposadament de 
l’indret on ens trobem. 
Caminant, el cos s’equilibra, el cor troba el seu ritme més beneficiós i el cap es buida de pro-
blemes. I vaguejant, deixant-nos portar pel cor i les cames, arribem a uns llocs reals o imagi-
naris que sempre ens sorprenen. 
Caminem, doncs, cada dia, i sobretot avui. Aprofitem l’oportunitat de caminar en grup, fent una 
colla. Retrobem amics. Xerrem pel gust de no callar. 
Gaudim del dia. 

Llorenç Fort 
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