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BENVINGUDA… 
Benvolgut/da Punktrailer, 
 
Des de la Punktrail De Vilomara volem donar-te les gràcies per fer-nos confiança i a ajudar-nos 
a proclamar que ens agrada l'esport lliure honorant la muntanya. 
 
La nostra manera de veure l'esport ens ha portat a fer la prova on ens agradaria participar i per 
això hem convidat a tots els qui us agrada trescar muntanya amunt.  
 
La Punktrail De Vilomara, com totes les Punktrails és gratuïta per a tots els participants i per 
això et demanem que en cas de no poder assistir-hi ens ho comuniquis enviant-nos un mail a 
punkdevilomara@gmail.com. Així et donarem de baixa del llistat i d'aquesta manera 
optimitzarem els avituallaments i les compres. A més a més donaràs l’oportunitat a un altre 
per poder-hi participar. 
 
T'esperem el dissabte 12 d’Octubre a El Pont de Vilomara. Els horaris son diferents segons el 
recorregut escollit. Mira el teu a aquest document per a no arribar tard a la teva sortida, però 
vine quan vulguis, perquè durant tota la jornada viuràs un gran ambient punktrailer. Recorda 
que un dels objectius és fer gran el banc d'aliments i ajudar a les famílies de la nostra vila que 
les passen magres. A la plaça de l’Ajuntament hi haurà un punt de recollida d'aliments on 
podreu deixar les vostres donacions que esperem que continuïn al mateix nivell que a la resta 
de punktrails fins ara (que collons, volem batre el rècord, però com que a aquests actes no 
anem per marca...XD) 
 

 

Recordeu que hi assistiu sota la vostra pròpia responsabilitat, qualsevol dany i/o perjudici 
causat als/pels corredors queden exempts de la responsabilitat de la Punktrail de Vilomara. 
 
Recordeu també que estem a dins d’un meravellós parc natural com és el de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac i que si ens han donat permís per passar-hi és perquè confien que ens estimem 
la natura i que ningú de nosaltres l’embrutarà ni el farà malbé. Demostrem que som 
punktrailers!!! 

mailto:punkdevilomara@gmail.com
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El moviment Punktrail...  

Una Punktrail és una sortida per la muntanya on els participants 
(anomenats Punktrailers) volen gaudir de la muntanya i del plaer de 

transitar-hi (Trail-Running). Una Punktrail no és una cursa 
de muntanya, ja que no hi ha classificacions, ni premis, ni 
cronòmetres. Aquí tots som guanyadors! Ah i el detall més 
important, són gratuïtes per a tothom. 

Es proposen 4 recorreguts per tal que tothom tingui un del seu nivell; des d’un de petit de 10,5 
Km i +400m perquè la gent conegui de què va aquesta moguda fins el més llarg de 44km i 
+2200 només apte per a punktrailers experimentats. Per a tots aquests recorreguts, el 
corredor ha d’estar preparat físicament per realitzar-ho i com no, ben equipat esportivament 
per gaudir-la. Els desnivells acumulats en tots els recorreguts són notables comparats amb la 
distancia.  

*Els participants ho son sota la seva pròpia responsabilitat. Per tant l’organització de cada 
població queda exempta de qualsevol dany i perjudici causat durant la Punktrail. 

 

SI SÓN GRATUÏTES COM ES FINANCEN?  

Doncs amb la implicació de tots vosaltres. No tots estem passant per una bona situació, per 
tant demanem la col·laboració dels que es puguin permetre col·laborar-hi tot comprant un 
record de cada Punktrail (tubulars, samarretes...). A El Pont de Vilomara tindrem un punt on 
podreu col·laborar-hi tot aconseguint la samarreta que la gran majoria ja ens heu demanat. 
Només amb la vostra implicació les Punktrails tindran llarga vida.  

Els organitzadors de les Punktrails treballem per amor a l’art. Som una associació que 
treballa sense ànim de lucre. 

La tasca dels col·laboradors és aportar els seus productes per fer un sorteig al final de cada 
Punktrail. A cada Punktrail s’arriben a sortejar des de material esportiu, sopars, massatges de 
descàrrega, cervesades, mariscades...però al Pont de Vilomara reconeixem que hem estat una 
mica dròpols en aquest aspecte. Si que hi haurà sorteig d’alguns productes, però pensem que 
la gent no ha de venir per aquest motiu, i no hem fet cap pressió per aquesta via. Tampoc no 
creiem en la bossa del corredor, que moltes vegades acaba sent el ja conegut caldo i molta 
paperassa. Volem que us emporteu un record inoblidable d’aquest dia i us assegurem que la 
festa que us hem muntat durant el recorregut serà històrica. 

 

BANC D’ALIMENTS 

Tenim valors solidaris, i per això organitzem un banc d’aliments que va destinat als més 
necessitats de cada població. La implicació a cada Punktrail és espectacular. Només fa falta 
veure les fotos dels bancs d’aliments. Ja que la inscripció és gratuïta, considerem una obligació 
moral de cada corredor dur alguna cosa per al banc d’aliments. Penseu-hi; pasta, arròs, 
llegums, llet, galetes...tot allò que amb un mínim cost pugui alimentar a una família 
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AVITUALLAMENTS 

Són els punts de control repartits al llarg dels recorreguts. Allà hi trobareu begudes, 
aliments...Els avituallaments de les Punktrails són únics!!! No veureu mai res semblant! Estem 
segurs que no us deixaran indiferents.  

L’avituallament de l’arribada té un valor important. Tindreu pa, botifarra o hamburguesa o 
formatge, fruits secs, fruita,  xocolata, galetes, begudes amb sucre, aigua, suc d’ordi. No us 
faltarà de res...i el que sobri anirà al banc d’aliments! 

 

 

*Només els inscrits a la Punktrail De Vilomara podran participar-hi. Tots aquests disposareu 
d’avituallaments i botifarrada final. Als més punkis, que seran els que vindran i la faran 
pirata, els intentarem avituallar, però per a la botifarrada final només tenim teca per als 
inscrits. 

*Que sapigueu que disposeu de dutxes després de la punktrail, que hem d’agrair a la 
col·laboració de l’Ajuntament d’El Pont de Vilomara. 
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MATERIAL i banc d’aliments... 
 
Participació a la Punktrail d’El Pont de Vilomara: 
 

- Aportació al BANC D’ALIMENTS. Tot Punktrailer té l’obligació moral de portar alguna 
cosa per al banc d’aliments. Des del banc d’aliments del poble ens demanen: 

o Conserves vegetals: cigrons, mongetes, llenties, pèsols, faves, tomàquet 
natural o fregit. 

o Cereals, galetes i sucs com a esmorzar/berenar per als nens. 
o Productes d'higiene corporal: gel de dutxa, crema hidratant, sabó de mans. 
o Productes d'higiene de la llar: detergent per a la roba, detergent rentavaixelles 

(per rentar plats). 
o Productes per a nadons: alimentació (potets, farinetes), higiene (tovalloletes, 

sabó infantil). 
Qualsevol dels productes que us vagi bé d’aportar serà molt benvingut, però no sigueu 
sibarites; una marca blanca alimenta igual que la que tingui el millor màrqueting.  

 

 
Imatge de l’exitós Banc d’aliments de la passada Punktrail de Fonollosa 

 
També us convidem a que en cas que vulguis fer el tercer temps més gran portis algunes 
llaunes de cervesa i allò que vulguis perquè l’avituallament de l’arribada sigui espectacular per 
a tots! Però si has d’escollir entre això i el banc d’aliments, NI HO DUBTIS!!! Cap al banc!!!  
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Punk de trobada... 
Aparcaments 

Tenim un parell de punts on no heu de tenir gaire problema per aparcar. El primer està molt a 
prop de la sortida, marcat a aquesta foto. Sortida en vermell, aparcament en blau. 

 

Aquest aparcament quedarà ràpidament ple amb el personal del recorregut llarg que seran els 
més matiners. Aconsellem a la resta que es desplacin una mica més (com a molt 500m!!!!) i 
aparquin als carrers de la urbanització Marquet Paradís tenint en compte que els guals s’han 
de respectar. 
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Serveis... 
A l’arribada trobareu a la plaça de l’ajuntament la zona de recollida de productes per al banc 

d’aliments i de control d’inscripcions/recollida de samarretes.  

Als del recorregut llarg, com que hi seran molt d’hora pel poble i per deixar descansar als 

veïns, un cop gestionats aquests temes, els demanem que marxin al pavelló per petar la 

xerrada allà. Des d’allà mateix farem la sortida a ¾ de 8 

 Tenim lavabos a disposició dels punktrailers, però també us volem recordar que tenim uns 

quants bars que han col·laborat per a que tingueu avituallaments. Aneu-hi a fer el cafè, a 

esmorzar o quedeu-vos a dinar un cop acabat el vostre recorregut. Aquest agraïment farà que 

l’any vinent siguin més els col·laboradors i més els productes per tots vosaltres!!!. Al mapa 

teniu ubicats aquests bars col·laboradors. 

Inscripcions en blau, Pavelló en vermell, Col·laboradors en verd 

  

 

Emergències... 
El recorregut d’aquestes punktrails al tenir desnivells marcats, al trobar-nos a les zones més 

enclotades, no tindrem cobertura telefònica. En canvi un cop guanyeu elevació tornareu a 

estar “connectats al mon”. Per a qualsevol emergència hem habilitat el telèfon 629 40 40 59. 

Com dic, exclusivament per emergències!!! 

Igualment, cada un dels diversos recorreguts tenen un “escombra” (darrer participant) que 

portarà un walkie talkie per contactar amb els avituallaments per si s’ha d’ajudar a algun 

lesionat (esperem que no!!!). Per a qualsevol incidència, als avituallaments trobareu l’ajut 

necessari. 
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RECORREGUTS... 
La Punktrail De Vilomara està formada per 4 recorreguts molt corriolers. Tots començaran a 
les immediacions de la plaça de l’Ajuntament. Al llarg dels recorreguts us anireu trobant una 
sèrie d’avituallaments on us podreu recuperar i podreu riure tant com vulgueu. Allà podreu 
notificar qualsevol anomalia i/o possible lesió vostra (esperem que no n’hi hagi cap).  

Tot el recorregut ha estat marcat amb retalls de cinta blanca/vermella.  

 

Els trams que no tenen pèrdua tindran menys cintes (com a molt, 150m entre cintes) però 
simplement seguint corriol o pista i trobareu la següent marca. Trobareu també alguns 
senyals de direcció, d’advertència i/o perill en els punts més tècnics. I cintes o guix creuant el 
recorregut quan s’adverteixi que no s’ha de seguir aquesta direcció. Si porteu 200m sense 
veure cintes, torneu enrere fins la darrera i contacteu amb altres corredors (igual algun 
graciós ha decidit canviar algun tram) 

En els punts més conflictius (especialment a la llarga) intentarem que veieu moltes cintes als 
punts on heu d’anar alerta perquè hi ha un gir. Estigueu atents!!! 

 

AFEGIT DE DARRERA HORA!!! 

Ahir es van marcar 30km de recorregut. Avui, a una de les zones més 
inaccessibles ja havien arrencat 7 cintes (eren al terra encara lligades a la 
branca que estava arrencada). Nosaltres tornarem a marcar dijous i 
divendres, a més de revisar diversos trams a darrera hora del mateix 
dissabte, però si podeu portar GPS amb el track, millor que millor!!! 



Punktrail de vilomara      12/10/13  
 

10 
 

RECORREGUT POPULAR; 10,5Km 

PERFIL 
http://punktrailvilomara.files.wordpress.com/2013/03/perfilpopular.jpg 

 

TRACK 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5056944 

No hi ha cap part tècnica. Fins el punt més alt, corriol, on trobareu l’avituallament. La resta 
camí fins al 9,5 on tornareu a tenir un tram de corriol suau. 

Com a popular que es i preveient que vinguin nens acompanyant als seus pares/mares, 
segurament posarem un avituallament exclusiu per ells poc després del km 9. 

 PROHIBIT FER-SE MAL I/O DONAR-SE PRESSA!!! 

 

  
HORA 

SORTIDA 

3,6 
FINAL 

Temps 

  AV1 Previst 

Popular 9:15 
9:40 10:30 1:15 Millor temps 

9:49 10:55 1:40   

10:16 12:15 3:00 Pitjor temps 

    
Sant 

Jaume       
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RECORREGUT CURT; 14,5Km 

PERFIL 
http://punktrailvilomara.files.wordpress.com/2013/03/perfilcurta.jpg 

 

TRACK 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5056936 

Fins al km 4,5 cap part tècnica. En aquest punt girareu a esquerra (Alguns us trobareu que 
abans del desviament ve gent de cara. Son la gent de la mitja que vindran cap a on sou 
vosaltres) per baixar sota les línies elèctriques...A partir d’aquí ULL!!! La baixada es curta però 
“divertida” (300m de distancia al 30%) i amb poc lloc on agafar-se.  

Després 2,5km de pujada corriolera (amb un avituallament al km 6,5) i una impressionant 
carenejada fins la riera i tornar a corriolejar fins l’arribada. Teniu 500m de camí en tot el 
recorregut!!! 

 PROHIBIT FER-SE MAL I/O DONAR-SE PRESSA!!! 

Ah si, m’oblidava. Si algú vol evitar-se la pujada del km 6,5-8,5, hi ha una pista que baixa 

directa cap al Pont sense pèrdua...però us perdreu l’avituallament Koala a dalt de tot del Puig 

Gil ;-) 

  
HORA 

SORTIDA 

3,6 15 17 
FINAL 

Temps 

  AV1 AV6 AV7 Previst 

Curta 9:15 
9:33 9:47 9:57 10:30 1:15 Millor temps 

9:45 10:10 10:26 11:22 2:07   

9:58 10:33 10:57 12:15 3:00 Pitjor temps 

  
 

Sant 
Jaume Cal padre Puig Gil 
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RECORREGUT MITJA; 24Km 

PERFIL 
http://punktrailvilomara.files.wordpress.com/2013/03/perfilmitja.jpg 

  

TRACK 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5202263 

Fins al km 3,6 cap part tècnica, després del primer avituallament, tindrem 3,5km de baixada 
corriolera però senzilla. Pujarem cap als Puigsolers i cap a l’11 tindreu el segon avituallament. 
Coroneu un petit turonet i continueu corriolejant cap avall fins trobar un trencall a la dreta. 
Veureu que venen corredors de cara, que son els de la curta, que giren cap a on vosaltres i 
continuareu junts. A partir d’aquí ULL!!! La baixada es curta però “divertida” (300m de 
distancia al 30%) i amb poc lloc on agafar-se. Després 0,5km de pujada corriolera (amb un 
avituallament al km 15), pujada de  2 km més...i trobada amb els Koales a l’avituallament a dalt 
de tot i una impressionant carenejada fins la riera i tornar a corriolejar fins l’arribada. Teniu 
500m de camí en tot el recorregut!!! 

 PROHIBIT FER-SE MAL I/O DONAR-SE PRESSA!!! 

  
HORA 

SORTIDA 

3,6 11 15 17 
FINAL 

Temps 

  AV1 AV2 AV6 AV7 Previst 

Mitja 8:30 
8:50 9:33 9:56 10:07 10:45 2:15 Millor temps 

8:59 10:01 10:34 10:51 11:45 3:15   

9:11 10:36 11:22 11:45 13:00 4:30 Pitjor temps 

  
 

Sant 
Jaume Ginebral Cal padre Puig Gil 
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RECORREGUT LLARG; 44,5km 

PERFIL 
http://punktrailvilomara.files.wordpress.com/2013/03/perfilllargapt.jpg  

 

TRACK 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4588507 

Fins al km 3,6 cap part tècnica, després del primer avituallament, tindrem 3,5km de baixada 
corriolera però senzilla. Pujarem cap als Puigsolers i cap a l’11 tindreu el segon avituallament. 
Coroneu un petit turonet i us desviareu cap a la dreta separant-vos del recorregut de la mitja i 
arribant al Camí Ral. Al km 14 baixareu per un divertit corriol sota unes torres elèctriques i 
arribareu al tercer avituallament (Basses de Matarodona) continueu corriolejant amunt i avall i 
finalment arribareu a l’avituallament de l’Alzina del vent, on teniu el quart avituallament al 
punt més alt i a la mitja marató (21,2km i 900m d’alçada). A partir d’aquí ULL!!! No per la part 
tècnica, però si perquè sou a una zona molt transitada i molt temem que per molt que revisem 
les cintes, moltes desapareixeran i existeixen dos punts on es fàcil no agafar el trencall que 
toca. SI DISPOSEU DE GPS NO ESTARIA DE MÉS QUE PORTÉSSIU EL RECORREGUT PER PODER 
SEGUIR AQUESTA ZONA. El següent avituallament està a 9km, a Rocafort, per tant si voleu 
carregar beguda al de l’Alzina, ho podeu fer. Sereu a Rocafort al 30. Poseu.-vos ben macos, que 
des d’allà us podran fer fotos ben "xules".  

Anireu des d’aquí cap a Cassassaies i 10 METRES ABANS D’ARRIBAR A LA CASA, HI HA UN 
CORRIOL MOLT AMAGAT A ESQUERRA!!! (Estarà marcat, però si et despistes...). Al 35,5 , nou 
avituallament i ja sou davant de la darrera dificultat del dia. Pujada de  2 km més...i trobada 
amb els Koales a l’avituallament a dalt de tot i una impressionant carenejada fins la riera i 
tornar a corriolejar fins l’arribada. Teniu un 80% de corriol!!!! 

 PROHIBIT FER-SE MAL I/O DONAR-SE PRESSA!!! 

  HORA 
SORTIDA 

3,6 11 15,9 21,1 29,5 35,5 37,5 
FINAL 

Temps 

  AV1 AV2 AV3 AV4 AV5 AV6 AV7 Previst 

Llarga 7:45 
8:07 8:52 9:22 9:54 10:46 11:22 11:35 12:15 4:30 Millor temps 

8:16 9:22 10:05 10:52 12:06 12:59 13:17 14:15 6:30   

8:29 10:00 11:00 12:03 13:47 15:00 15:25 16:45 9:00 Pitjor temps 

  
 

Sant Jaume Ginebral Matarodona Alzina Rocafort Cal padre Puig Gil 

  
  

 



Punktrail de vilomara      12/10/13  
 

14 
 

Resum: 

1. GAUDIU!!! 

 

2. NO US FEU MAL!!! 

 

3. PORTEU PRODUCTES PEL BANC D’ALIMENTS!!! 

 

4. Si teniu possibilitat, feu fotos i vídeos durant el 
recorregut, que volem fer un gran muntatge amb tot 
el material que tingueu 
 

contacte... 

 

Email: punkdevilomara@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/punk.devilomara 

Blog: http://punktrailvilomara.wordpress.com/ 

Twitter: https://twitter.com/PunkDeVilomara 

  

DIT TOT AIXÒ, QUE TINGUEU UNA BONA 
PUNKTRAIL DE VILOMARA! GAUDIU-LA, SENTIU-
LA I VIVIU-LA. UNA EXPERIÈNCIA PUNKTRAIL QUE 
NO US DEIXARÀ INDIFERENTS. LES PUNKTRAILS 
ESTAN MÉS VIVES QUE MAI!!! SALUT I KMS! 

I recordeu que el 10 de novembre... 

PUNKTRAIL DE MANRESA!!! 

mailto:punkdevilomara@gmail.com
https://www.facebook.com/punk.devilomara
http://punktrailvilomara.wordpress.com/
https://twitter.com/PunkDeVilomara

