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40 Travessa Moià –França    40 ANIVERSARI !! 

 

 

Benvolguts GEMI-ACTIUS: 

 

S’acosta Setmana Santa, i això vol dir que estem a punt de fer la  clàssica Travessa 

Moià – França. I amb aquesta ja seran 40! Si no sabeu què fer del Divendres Sant al 

Diumenge de Pasqua, però teniu quatre caleronets i  ganes de caminar i de respirar 

aire pur, de veure paisatges únics i de gaudir d’una bona companyia, no cal 

que cerqueu més, el GEMI us ofereix la solució: Veniu a fer la travessa Moià – França! 

 

Per als qui ja ens heu demanat informació, i per a tots els qui de segur que en voldreu 

tenir quan us animareu a participar-hi, us fem una petita explicació de la logística de la 

travessa. 

 

La farem aquest mes d’abril: divendres 3, dissabte 4 i diumenge 5, i consta de tres 

etapes. 

 

Primera etapa:  Moià – Alpens (46 km) 

Segona etapa:  Alpens – Castellar de N’Hug (31,50 km) 

Tercera etapa:  Castellar de N’Hug – França (29,50 km) 

 

Sortirem de Moià el divendres 3, a les set del matí, de la plaça de Sant Sebastià 

(ajuntament). Hauríeu de portar dues motxilles, una de petita, que és la que portareu 

durant la marxa, i una altra de més gran, on podreu deixar les altres coses necessàries 

(roba de recanvi, necesser, sac de dormir, aïllant per al terra...). Aquesta motxilla 

la trobareu al final de cada etapa. 

 

 

Per al primer dia, cal portar esmorzar, dinar, begudes i altres aliments que cregueu 

convenients. Soparem tots junts a la fonda d’Alpens, i anirem a dormir a la Torra, una 

casa molt gran que hi ha a la mateixa població. 



 

L’endemà, dissabte 4, ens obren el forn de pa i la fonda, i cadascú s’haurà d’espavilar 

per a  l’esmorzar. Dinarem al refugi de Merolla i soparem a la fonda Fanxicó, de 

Castellar de N’Hug. I anirem a dormir a la sala de plens de l’Ajuntament de Castellar de 

N’Hug. 

 

El diumenge 5 esmorzarem, i qui vulgui pot encarregar un pic-nic per dinar, ja que 

l’últim dia no trobarem cap bar ni cap refugi on poder dinar. 

 

A la tarda del diumenge arribarem a Puigcerdà, on agafarem el tren fins a Vic... i cap a 

casa, a trobar-nos amb el nostre enyorat llit i descansar després d’haver gaudit d’una 

gran travessa. 

 

Podeu fer la vostra inscripció enviant un e-mail a la nostra adreça, fent-nos saber 

quants sereu i un número de telèfon de contacte. 

 

Del tema calerons, és a dir, euros, el que hem fet sempre és que cadascú va pagant les 

despeses de cada moment. Per exemple, quan acabem de sopar ens diuen quan val 

per cap, i cadascú paga el que li correspon. Més o menys, i això depèn de les 

despeses personals, cal preveure uns noranta euros. 

 

Respecte a la ruta, seguim part del camí ramader de transhumància. Si en voleu més 

informació,  tenim editat un llibret on s’explica tot el camí, llibret que podeu trobar a la 

nostra pàgina web:  

 

http://www.gemi.moia.cat 

 

A grans trets, creiem haver-ho explicat tot, però per a qualsevol dubte o ampliació no 

dubteu a demanar-nos-ho via e-mail o bé trucant al Jordi, tel. 629 594 337 

 

Salut, muntanya i bona travessa Moià – França. 

 

QUINI - JORDI SOLER 

gemi moià 

  


