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Ruta dels SENDERS del 1714
Temporades 2016-2017
El projecte de la Ruta dels Senders del 1714 és una proposta impulsada per la Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), amb el suport de la Generalitat de Catalunya
per commemorar el Tricentenari del desenllaç de la Guerra de Successió a Catalunya.
L'objectiu és posar en valor l'excursionisme i el coneixement del país i això és justament el que cerquem a la secció de Senders.
La ruta és un recorregut pels escenaris més destacables de la Guerra de Successió a
Catalunya (1702-1714). Es tracta dels llocs emblemàtics amb un excepcional interès patrimonial i paisatgístic i que a més a més ofereixen una variada oferta cultural i d'oci al
seu voltant. L'objectiu de la ruta és relligar en un itinerari aquests escenaris emblemàtics,
utilitzant la xarxa oficial de senders homologats.
Dels deu escenaris estratègics definits per la FEEC passarem per sis d'ells dins la nostra
proposta que engloba els dos propers anys. Aquests sis punts són:
- Castell de la Vila de Talamanca, on va es va viure la darrera victòria catalana un mes
abans de la capitulació de Barcelona
- Casamuseu Rafael Casanova (Moià), on va néixer l'heroi de la defensa de la ciutat de
Barcelona durant el setge de 1714.
- Ermita de Sant Sebastià (Vic), on va tenir lloc el famós pacte dels vigatans, el 17 demaig de 1705.
- La Torre Solsona, forma part del conjunt del fortificat del Castell de Ciutat, un lloc
d'importància estratègica pel seu domini visual sobre les valls del Segre i del Valira. Per
aquest motiu, la fortalesa de la Seu d'Urgell va esdevenir la principal defensa pirinenca
durant la guerra de Successió.
- El Castell de Cardona, va ser el darrer fortí austracista a capitular durant la guerra de
Successió.
- La Torre de la Manresana (Prats de Rei), va ser l'observatori d'una important batalla
l'any 1711
Basant-nos en la ruta original dels Senders del 1714, impulsada i creada per la FEEC,
hem creat la nostra pròpia ruta, lleugerament modificada, per adaptar-la millor a la nostr
manera de fer, a la nostra logística, escollint aquells itineraris, llocs, indrets i paisatges que
hem considerat més atractius des del punt de vista excursionista i muntanyenc, i evitant,
en tot el possible, les zones més urbanes. Com a resultat, hem dissenyat dos traçats ben
diferenciats que solquen Catalunya de sud a nord, que sortiran de punts diferents però que
es trobaran en el punt final; dos traçats que farem en les dues properes temporades (2016
i 2017).
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La primera temporada (2016) recorre la part més oriental del recorregut, entre les poblacions de Matadepera i Gósol. Trepitjarem les comarques del Vallès Occidental, el Bages,
Osona, el Ripollès i el Berguedà. Us encoratgem a tots a seguir amb nosaltres aquest primer traçat per la història de Catalunya, que hem estructurat en 11 etapes, amb un recorregut total aproximat de 250 quilòmetres i uns desnivells de 9000 metres de pujada i 8000
de baixada, aproximadament.
La segona temporada (2017) també estarà dividida en 11 etapes i solcarà la banda més
occidental de l'itinerari, i segurament la part més desconeguda, entre les poblacions de
Jorba i Gósol. Com veieu, Gósol és el punt de referència on es trobaran els dos itineraris
al final de cada recorregut. En aquesta segona temporada, travessarem les comarques de
l'Anoia, el Bages, el Solsonès, l'Alt Urgell i el Berguedà.
CALENDARI TEMPORADA I (2016)
DATA
10/01
07/02
06/03
10/04
01/05
05/06
25/09
09/10
06/11
04/12
24/07

ETAPA

DESCRIPCIÓ

1ª Etapa Matadepera-Mura (llarga)
Matadepera-Coll d'Estenalles (curta)
2ª Etapa Mura-Monistrol de Calders (llarga)
Mura-Talamanca (curta)
3ª Etapa Monistrol de Calders-L'Estany
4ª Etapa L'Estany-Vic (Sant Joan del Galí)
5ª Etapa Vic (Parcmiquel Albó)-Manlleu
6ª Etapa Manlleu-Sant Quirze de Besora
7ª Etapa St Quirze de Besora-Campdevànol
8ª Etapa Campdevànol-Fonts del Llobregat
9ª Etapa Fonts del Llobregat-Bagà
10ª Etapa Bagà-Gósol
Especial Gósol-Gósol (Volta al Pedraforca)

KMS.

DESNIVELLS

20,87km
12,19km
17,83km
10,10km
25,31km
22,68km
25,25km
24,24km
25,37km
24,79km
23,73km
23,98km
17,02km

+941m/-847m
+679m/-236m
+606m/-689m
+223m/-223m
+721m/-297m
+634m/-986m
+489m/-525m
+418m/-291m
+817m/-682m
+1209m/-733m
+1250m/-1653m
+1207m/-563m
+658m/-658m

Nota: per cada etapa intentarem fer un opció llarga, una curta i una sortida cultural o
turística. Trobareu aquí descrites les curtes de només les dues primeres sortides.
Les següents sortides curtes, així com les propostes culturals, s'aniran publicant als consecutius números de la revista del CESC.
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Amb motiu de la presentació de la Ruta, la FEEC ha realitzat una samarreta commemorativa. La Federació ha dissenyat aquesta samarreta per donar a conèixer el projecte
Senders del 1714 i commemorar el Tricentenari.
L'equip de Senders volem que la fidelitat al nostre projecte tingui un reconeixement.
Així doncs, tots aquells que facin com a mínim cinc sortides d'una temporada seran premiats amb una samarreta gratuïta.
Paral.lelament, per aquells que vulguin adquirir la samarreta abans o en qualsevol moment, poden fer-nos una comanda que gestionarem a través de la FEEC un cop al mes,
amb un preu molt assequible.
Els que hagin completat totes les etapes de la temporada (deu etapes) tindran un premi especial.
Us hi esperem a tots!!!
Izmet Serra i Mònica Lop |
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