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Excursionistes veterans al 

Marxes d'orientació per des

cripció, marxes de regularitat de 

Catalunya, caminades popu

lars ... , qualsevol excusa i moda

litat--competitivaono-és bona 

per anar a estirar les carnes i gaudir 

al mateix temps d'un dia d'esbar

giment a la muntanya i de la 

probable descoberta d'un nou 

indret paisatgístic del nostre país. 

Solsones 

Aquesta vegada es tracta de 

la participació en la XIII Excursió 

i Aplec deIs Excursionites 

Veterans de Catalunya que orga

nitza per a la present edició, el dia 5 

de juny, el Centre Excursionista de 

Terrassa. I per celebrar-ho han 

escollit els bells paratges del 

Solsones, SantLloren~ de Morunys, 

Excursióde I'eterans 1993. Cabertde Puigcercós 

consisteix, doncs, a seguir l'itinerari 

indicat en el mapa que lliura 

previament 1 'organització, entre un 

mínim i un maxim de temps detallat 

en el full de ruta. En principi no hi 

ha perill de despistada o de perdua, 

la Vall de Lord, Guixers, una zona jaqueel recorregutesta senyalitzat 

captivadora del riu Cardener que degudament sobre el terreny amb 

esta sentenciada a desapareixer, sagetes de color. La lIargada total 

potser ben aviat, sota les aigües de 

la presa del panta de la Llosa de 

Cavall. 

Tot i que s'hi pren part per 

equips formats per 2 o 3 persones 

(que poden anar acompanyats per 

altres, siguin o no veterans) i que 

caldra passar obligatoriament per 

uns controls assenyalats dintre d'un 

maxim de temps determinat per 

l'organització, no es pot dir que 

sigui una marxa -i menys encara 

competitiva- en el concepte fede

ratiu que d'aquest nom es té. D'aquí 

ve que li hagin canviat actualment 

el nom de marx a pel d'excursió i 

aplec, noms que s'adiuen més al 

taranna distes i de trobada amical 

de que gaudeix. 

Per participar-hi cal només 

haver complert els 40 anys d'edat i 

tenir, aixo sí, ganes de caminar. Tot 

de l'itinerari fixat per aquests XIII 

excursió, en concret és de 12,930 

km i el desnivell maxim de 285. 

Tampoc és cap exageració! En un 

deIs controls s'obsequiava els par

ticipants amb un esmorzar i a 

l'arribada, l'entitat organitzadora 

acostuma a 11 iurar un record 

comrnemoratiu a totsels "veterans" 

inscrits. 

Que més podem desitjar? 

Paisatges deliciosos i inectits, bona 

companyonia, afecció comuna a la 

muntanya, i si més tenim la sort 

d'encertar un dia de sol primaveral 

esplendid, el coctel pot resultar 

perfecte, una jornada saludable 

físicament i psíquicament parlant, 

molt aconsellable en aquests mo

ments d'estres, preocupacions i 

desencisos de totes menes que vi

vim. Qui s'hi anima? 
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