XXIV MOLLET- ANDORRA
*(Per mi la VII Mollet- Andorra)
I encara falta un any per la propera, bufff quant de temps !!!!!!
Juliol.- Entro a la web del Moto Club … en preparació la XXIV Mollet Andorra i (me n’he
perdut 17 !!!!!)
Agost.- Alguns detalls més. Per on pesarem???? Quin indret i quins racons de Catalunya
coneixerem? .... Ja voldria tenir el trak!!!!!!
Setembre.-. 385 km, Hotel nou al centre d’Andorra, falta menys…
Feta la inscripció….....mapa de la sortida !!!!!!!
Ja sabem per quins indrets passarem, fantàstic, dijous matí encara no tinc el track, migdia
tampoc, nit, tampoc !!!!! ...................ja se que l’enviaran divendres!!!!!!!!
13 de Setembre, falten 4 dies, dilluns, dimarts, dimecres, dijous (bon temps), divendres (pluges)
i dissabte??????? Miro totes las webs que existeixen del temps, i messss!!!!!!
Preparo l’impermeable, ja no miro mes webs del tems, que faci el que vulgui!!!!!
DIVENDRES NIT .........................Com plou !!!!!!!
DISSABTE !!!!!! 6 del mati ; sona el despertador, (Fa estona que ja estic despert...)
Endego la KTM , NO PLOU !!!!!!!..
L’Ametlla – Mollet
Omplo dipòsit (com sempre) a la benzinera de Mollet
Arribo a la plaça,no hi és en Pinet ni el Jaume Mimó!!!!!!!! no es el mateix !!!!!!!
Sobre de permisos i croissants( que bons !!!!!!!)
NO PLOU !!!!!!!
7,17 am; Vera, l’esposa d’en Pinet amb dona la sortida ( m’agrada)
Decideixo començar el track a partir de Santpedor (poble del millor entrenador del millor equip
del mon).
Omplo de benzina 95 sense plom, i GPS A PUNT Començo la sortida real a les 8,10 am.
Primers camins de terra, quin plaer desprès de tres quant d’hora de carretera mullada !!!!!
Cel nuvolat, però no plou, cap rodera davant meu !!!! no ha passat ningú???, vaig be??miro el
trak, si, vaig be !!!!
Sant Joan de Vilatorrada, direcció oest, miro al cel, cortina d’aigua al fons, segueixo direcció
oest cada vegada més a prop de la cortina d’aigua; primeres gotes, vaig darrera de dos 4x4, es
paren; ,jo també, son caçadors, van posant senyals de “perill caça del senglar”.
M’han avisat que van ha caçar per aquella zona perquè a Súria no poden ja que hi a una
``Carrera de motos´¨ !!!!!!!!
Comento que tenen que passar mes motos i que tenim permís de pas per aquesta zona.
Decideixo no discutir, em poso l’impermeable i ................cap a munt !!!!!
Comença a ploure més fort, estreno el gps map 60cx perfecte la ratlla del track, la veig molt be
tot i que plou.
La pluja es clava com agulles a els pòmuls i els llavis, la única part de la cara descoberta.

Tram de carretera a Súria : “Collons com plou “ !!!
Colònia Valls: Perill enduro, fi de perill enduro (no trobo cap moto)
Segueixo el track, cap problema, roderes ????, si roderes i abans no?????
Basals i mes basals, la terra argilosa patina, Ull !!!!..prohibit freno davanter.
Watpoint fil coto, just i allà em trobo les primeres motos (roderes)
M’aturo, salutacions, 5 nois, .-d’on sou? .-Venim de Sallent. .-Be, ja ens veurem!!!
Passo altre filat, obro i tanco, 50m. més i quines banyes aquells toros vermells !!!!!
Passo a poc a poc per si de cas...... .
Ja no plou, sembla que s’obren clarianes, continua el camí relliscós, i ara avall, basals i més
basals.......... es divertit !!!!!!!
Surto d’un revol i al fons de la vall veig unes runes d’una ermita i una fortificació, decideixo
parar-me a fer una foto, també un cigarret i aprofito per desempallegar-me de l’impermeable.
Marco un waitpoint ( Sempre que passo per un lloc que m’agrada, el senyalitzo)
Segons el waitpoint son les 11,07 am
No se quina ermita és ( ara mirant el mapa crec que es el Castell de Riner)
Sento motos a prop, son els de Sallent, passen em saluden i amb diuen; .- tot be??? jo els hi
faig el gest amb el polze amunt.
Continuo camí per la vall
Ull !!!!! torrent d’aigua; es ample i fons????
Be, si han passat els de Sallent…., pel mig amb decisió, ...... superat !!!!!
Arribo a Solsona benzinera i els nois de Sallent. Fent un kit-kat.
Surto de la benzinera darrera d’ells per carretera direcció Sant Llorenç de Morunys, deixem la
carretera i trenquem a l’esquerra per un camí de forta pujada amb corbes i en bon estat, costa
seguir-los, però no desisteixo, corba a la dreta i foto !!!!!...........els reportes del moto-club han
escollit un lloc estratègic, segueixo darrera els nois de Sallent, buffff!!!! S’acaba la pujada !!!
Torna la pau….
Travessem la carretera que puja cap el Port del Compte, darrera d’ells, seguim per carretera,
miro el track, es té que girar a la dreta lleugerament, tiren recte, jo decideixo tirar a la dreta.....
encerto!!!
M ‘endinso per camins, dins un bosc fresc i frondós de pi roig, basals, roques, camí revirat,
revolts, tornem a pujar !!
Ja tinc el nois de Sallent darrera...... continuo davant, corba, de sobte; basal no tinc opció, pel
mig,....................l’aigua s’aixeca per damunt meu abraçant-me de ple.
Ja no tinc ningú darrera, arribo per carretera a Coll de Jou, agafo el camí ample de pujada al
Port del Compte, la boira fa acte de presencia, llàstima perquè les vistes son de una gran
bellesa, de tant en tant la boira s’esvaeix i deixa entreveure el paisatge.
Carretera de baixada i un cop a baix torno a pujar per un camí pedregós, sort que porto
mouss a les dues rodes (es un avantatge; no punxes) arribo ha dalt, un lloc anomenat Prat
Gran a 1.775 m; 12, 14 pm , es d’una bellesa increïble !!!!!!!
Paro i marco un altre waitpoint, es hora de menjar un entrepà de fuet que ha preparat la
Maria Eugènia, estic sol en aquest indret i la pau que es respira es relaxant , el tram que

queda fins Organyà es d’una bellesa paisatgística inigualable.
Benzinera d’Organyà; omplo i arriben els nois de Sallent ; han punxat !!!!!!! Ja em semblava a
mi que tardaven massa…......!!!!!!! paren ha dinar, jo ja he fet un entrepà, i ara toca un cafetó.
1,45 pm surto d’Organyà sòl seguint el track direcció Port del Cantó.
Ja no em trobaré amb ningú més.
Camins entre boscos, cap boletaire (encara no s’han fan) però tenen una pinta d’allò mes bo.
Arribant al Port del Cantó comença a ploure, la pluja de vegades forta i de vegades feble ja no
em deixarà fins Andorra.
Benzinera Montferrer, torna enrere per seguir el track.
Vaig direcció nord, alta muntanya, boscos d’avets i pi negre amb tota la seva bellesa, per més
que hi passi sempre m’agraden aquets indrets solitaris i feréstecs !!!!!!
De sobte el camí és de fang negre amb bassals, arribo a Coll de Conflent; ,ja ensumo la
baixada a Os de Civís, quan hi arribes tens la sensació que ja has complert amb la sortida.
Direcció l’hotel, quan hi soc a prop, carrer tallat i dono la volta pel mig del carrer principal; tot
embussat; estic parat, surt fum del radiador de la KTM, no estan fetes per a ciutat !!!!!!
El track s’acaba… .......la senyera em don la benvinguda, ..........ja he arribat !!!!!!!!!!!!!!!!
NO HI ÉS EN PINET, NI EN JAUME MIMÓ, ELS TROBEM HA FALTAR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
HE ANAT SOL FÍSICAMENT, PERO SEMPRE AMB TU, GUILLEM !!!!!!!!!!!!!!!!!!
MOTO CLUB MOLLET............. GRACIES !!!!! I PER MOLTS ANYS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Toni Pérez

