
 
 

 
 

 

 

 



PUNKTRAIL PONT DE VILOMARA 2018 
 

DIVENDRES 12 DE OCTUBRE 

 
 

BRIEFING (important llegeix fins al final) 

 

 

  
Sobre  què és una PunkTrail... 

altrament dit “on collons m’he ficat” 

  

• La PunkTrail NO ÉS UNA CURSA, és una trobada de corredors de muntanya organitzada per 

altres corredors sense cap afany de lucre i amb l’únic objectiu de gaudir al màxim fent allò 

que ens agrada.  

• Teniu dos circuits marcats, correu-los com vulgueu...... Gas a fons, anar fent, ara paro a 

l’avituallament i em faig una birra, vaig tant ràpid que ni veig els avituallaments, faig el què 

puc.........Cadascú com vulgui.  Però sempre amb molt de compte i més encara en cas de 

pluja! 

• No es farà cap tipus de control de temps ni llista d’arribada.  

• L’organització ens limitem a marcar un recorregut i convidar-vos a gaudir-lo. Hem                      

intentat senyalitzar tots els possibles perills i marcant tant com hem pogut, però corre amb 

els ulls oberts!!! com si d’un entrenament es tractés. La organització (corredors/es com 

vosaltres) no ens fem responsables dels possibles danys o lesions. Recordeu que hi assistiu 

sota la vostra pròpia voluntat i responsabilitat, i assumiu íntegrament els riscos i 

conseqüències derivades. 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 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!!! No llenceu brossa, i als avituallaments, no tingueu pressa ni atabaleu als 

voluntaris (us munten el sarau per amor a l’art),.... gaudiu-los amb ells!! 



• La PunkTrail és una “cursa” on pagar no és obligatori. Evidentment però organitzar-la té un 

cost. Es per això que els que podeu o voleu col·laborar, comprant la samarreta (10 euros) 

genereu un benefici que serveix per a poder cobrir els costos (res més). És molt important 

doncs que si es demana obsequi el vingueu a recollir i pagar.  

• La PunkTrail és també solidària. A la sortida hi haurà recollida de menjar i productes de 

primera necessitat per al banc d’aliments del Pont de Vilomara i Rocafort. Si et va bé i pots 

donar un cop de mà, doncs fes la teva aportació i nosaltres la recollirem. Agrairíem que 

porteu el que ens demanen que fa més falta al banc d'aliments del nostre municipi: Llet, 

cereals, tomàquet fregit, galetes, oli, gra cuit, caldo, sabó pels plats, llaunes de conserva, 

sabó de cap i de cos, cacau en pols, sabó per la rentadora, pasta. Sobretot, res d'aliments 

frescos.  

• L’Objectiu últim de tots i totes els voluntaris/es que muntem la Punk de Vilomara és       que 

us ho passeu de collons trescant pels corriols del nostre poble, buscant recorreguts   durs i 

atractius i fotre l’indi tant com puguem.  

 

 Sortida: 

  
• La sortida i arribada és al Casal de la Mainada, Passeig de la Pau 

s/n, just al costat del camp de futbol  

• Es recomana amb èmfasi als de la llarga l’ ús de gps, portar el 

mòbil carregat,  i fins i tot hidratació (camel bag, bidó...)!! 

• No patiu, només entrar al poble trobareu indicacions que porten als 
pàrquings i la sortida. 

 

 

• La sortida es donarà a les:  
 

 

• 8 del matí els de la llarga 

• 9 del matí els de la curta 

• Us recomanem arribar força estona abans.. . per evitar cues i aglomeracions que 
endarrereixin les sortides. 



   
El recorregut: 

• Us hem preparat 2 recorreguts en la direcció inversa a la Punk de Vilomara 2016 que us 

permetran descobrir els camins i corriols per on ens movem els punktrailers vilomarencs. 

• Veniu amb el track carregat en un dispositiu GPS, o acompanyats d'algú que el porti. 
Senyalitzarem de collons, però ja sabeu que passa als parcs naturals... Hi ha follets cabronets 
que arrenquen cintes!  

                
Track de la llarga:  

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15236865 

  
Track de la curta:  

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15305696 
 

 
• EN CAS D’EMERGÈNCIA: donat el cas podeu trucar al següent números de telèfon del 

responsables a l’arribada, 640657797. 

 

Avituallaments:  

• Us hem preparat una sèrie avituallaments repartits de mitjana  cada 6/8 kms.   

• 5 al recorregut llarg, 2 per la curta ... així doncs economitzeu bé les forces i no sortiu 

foragitats!  Això és una punktrail i no una passejada pel bosc i bé que ho sabeu!!  

• A més de l’entrepà de botifarra i rehidratació final... 

  

 

Arribada: 

• En principi i si no ha cap problema, hi haurà servei de dutxes al camp de futbol, a 100m de la 

sortida. 

• A l’arribada disposarem de musiqueta i ballaruca per tots aquells que encara us quedin 

ganes de moure l’esquelet ....si us queden forces, i això només és un avís... ; 

 

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15236865
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15305696


Que comenci la festa! 

 

 

Salut i kilòmetres estimats punktrailers!! 


