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Després de dos anys esperant el gran dia i de dos anys preparant el recorregut i 

l'organització de més de 120 voluntaris, no podrem fer el track que volíem. Els motius 

són varis i complexos d'explicar, però el Servei Català de Trànsit no ens ha autoritzat a 

passar les carreteres secundàries afectades per un defecte de forma a la sol·licitud i no 

pas per un risc evident i sense possibilitat d'esmenar l'error. Sempre hem volgut fer bé 

les coses i demanar permís amb tot. La ràbia i mal humor després de tant de temps 

netejant i definint el track s'han convertit, com a bons maquis que som i l'exemple que 

hem de donar, en una nova proposta espectacular i que us detallem a continuació. Ja 

era una opció que algun dia us volíem posar sobre la taula i els fets ocorreguts ens han 

fet que amb menys d'una setmana haguem de redefinir-ho tot, per tant, us demanem 

comprensió, ja sabeu que no som una empresa, som tan sols una colla d'amics i 

fanàtics del BTT.  

Farem un track íntegrament per la zona de Castellnou de Bages i limítrofs, no podem 

anul·lar de nou l'esdeveniment i endarrerir-lo a una nova data, així tenim: 

- Un homenatge més que merescut per la gent de la Hivernal del Bages que van 

fer 25 anys fa poc i amb la pandèmia mai se'ls hi ha reconegut la gran feina feta. 

- Un homenatge pel nostre símbol, el Ramon Vila Capdevila, que va viure per 

aquests corriols que fareu, va ser perseguit i mort al municipi. El nostre gran 

últim maqui.  

- Una valorització del que tenim al poble, perquè Castellnou i els 

pobles limítrofs són un dels racons de Catalunya amb més senders i 

corriols ciclables i això ho hem de valorar i reconèixer com a patrimoni.  

- En celebració dels 10 anys de la nostra primera edició, volem rememorar els 

municipis dels nostres inicis i els que ens han fet créixer.  

- Per últim, es preveu una forta onada de calor i aquest track ens dona molta 

seguretat per fer front a possibles emergències mèdiques. 

Alhora i com hem dit ens sap greu no poder fer el track previst, una obra d'art, i més 

pel que sou de la zona i ja coneixeu els corriols de Castellnou, però alhora se us 

planteja un gran repte, els podreu fer tots ells en un sol dia, 130 km de senders sense 

parar? 

Gràcies per la comprensió, no són moments fàcils, tanmateix li donarem la volta i farem 

que el dissabte sigui un gran dia! 


