RUTA A RECÓRRER
Divendres 12 d’agost:
A les 18:00h Parada de bus de
Berga.
Dissabte 13 d’agost
A les 6h sortida de Mas Tartàs
(Osseja) a França.
A les 11h arribada a Coll de Pal.
A les 16h arribada a La Pobla
de Lillet.
Diumenge 14 d’agost:
A les 6h sortida cap a Borredà.
10h passem prop de Castell de
l’Areny.
16h arribada a Borredà.
Dilluns 15 d’agost:
A les 6h sortida.
13h Arribada a Pedret i bany.
14h Dinar popular a càrrec de
l’organització.
15h Foto de família i comiat.

Durant tot el recorregut
s’aniran fent explicacions
sobre el maquis, personatges
emblemàtics de la comarca i
sobre fets puntuals que
acostumen a despertar força
interès.

Punt de Trob
Trobada: divendres a les 18:00h a la
p
parada de Bus de Berga.

QUÈ
Q S’HAURIA DE PORTAR?
Com arribar
arribar-hi:
En cotxe; o een transport públic en autocars de
l’Alsa, des de Barcelona (surt de bcn a les 116:15h).
Arribarem a Berga a les 17:55h.

Llocs on afegir
afegir-s’hi:
Dissabte a la tarda o al vespre, a La Pobla de Lillet,
Diss
per afegir gent o deixar de caminar.
Diumenge a la tar
tarda, a Borredà es pot abandonar la
marxa o apuntar
apuntar-s’hi a última hora.
Dilluns al mig
migdia a Pedret per fer el bany i el dinar
popular.
Si portes el cotxe recorda que la ruta acaba a
Berga...
Si no podeu arribar a temps, afegiu
afegiu-vos en
qualsevol lloc de lla ruta aquí detallat.

Per més informació aneu a berguedallibertari.org
Inscripcions a cejeb@cejeb.org
TTelèfon: 93 821 67 47

TENDA DE CAMPANYA. Pots organitzar-te
organitzar i
compartir-la
compartir amb companys/es.
MOTXILLA I ESTERILLA (MÀRFEGA).
MENJAR PER TOTS ELS DIES. Excepte part del sopar
de diumenge i el dinar de dilluns.
FOGONET, si s’escau.
FRUITS SECS, que van bé per caminar.
CALÇAT ADEQÜAT PER CREUAR ELS PIRINEUS.
CANTIMPLORA O SIMILARS.
LOT, LLANTERNA O FANALET.
ROBA DE RECANVI, si s’escau.
s’es
CREMA SOLAR.
PLAT, GOT I COBERTS, si s’escau.
ROBA D’ABRIC,
D’ABRIC per si les nits són fresques.
GORRA, que fa solana.

La Marxa en Homenatge al Maquis es fa per
recordar la resistència llibertària antifranquista i
revolucionària, que durant la llarga dictadura van
causar grans problemes al règim totalitari de
Francisco Franco, l’església catòlica i als poders
empresarials i financers de torn, lluitant per la
llibertat, la justícia i, en aquest cas, per l’anarquia.
El Maquis va ser una guerrilla anarquista, tant
ofensiva com defensiva degut a la seva situació
estratègica prop de la frontera amb França que feia
que no haguessin de fugir simplement a la
muntanya i que va estar donant suport durant
molts anys a la dissidència espanyola.
Generalment actuaven allà d’on eren originaris, ja
que els contactes, coneguts i companys els havien
fet a escola, a la feina, allà on havien viscut. Això fa
que també hi hagués guerrilla urbana dedicada a
fer accions i expropiacions a les ciutats.
Farem el recorregut que moltes d’aquestes
persones van fer constantment, jugant-se la vida, la
de les seves famílies i la dels amics, per tal de
passar persones, armes, material propagandístic,
etc,... El mateix camí que van fer Ramon Vila
Capdevila “Passos Llargs” o “Jabalí”, Marcel·lí
Massana Bancells “Panxo”, Joan Busquets Verges
“El Senzill”, Jaume Puig Costa “Tallaventres”,entre
molts d’altres lluitadors que no volem que caiguin
en l’oblit.

MAPA DEL RECORREGUT

XIV
MARXA
HOMENA
HOMENATGE
ALS MAQUIS
-MAS TARTÀS (OSSEJA(OSSEJA-FRANÇA)
-PEDRET (BERGA)

13, 14 I 15 D’AGOST DE 2011

