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BENVINGUDA 

Benvolgut/da Punktrailer, 
 
Des de la Punktrail De Manresa 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 Manresa, 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 
punktrailmanresa@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 diumenge 10 de Novembre a partir de les 8h Manresa. 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 sortida (zona del Congost) 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 del Pont de Vilomara!) 
 

 

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 Manresa. 
 
Recordeu també que estem a dins d’un meravellós entorn natural i que ningú de nosaltres 
l’embrutarà ni el farà malbé. Demostrem que som punktrailers!!! 
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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 2 recorreguts per tal que tothom tingui un del seu nivell, un de 14 km i un altre de 
22 km. Per a tots dos 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. 

 

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 

 

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, fruita,  xocolata, 
galetes, begudes isostar, 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 Manresa 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 de Manresa. 
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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 Manresa tindrem un punt on podreu 
col·laborar-hi de dues maneres diferents (o totes dues): comprant el tubular o comprant 
números pel megasorteig que farem a les 13h, i 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 Manresa, si compreu números pel sorteig (cada tira de 10 números val 1.-€), us 
poden tocar tots aquests regals: 

Jaqueta esport feta a mida SG4 

Bambes trail Asics Fuji Trabuco SAGI 

Motxilla Salomon Skin Pro 10+3 EL CIM 

Paravent Targetdry CRASH SPORTS 

Samarreta m/c Climacool Adidas CRASH SPORTS 

2 Samarretes m/ll Quickdry Trespass (verda) CRASH SPORTS 

Samarreta m/ll Quickdry Trespass (blava) CRASH SPORTS 

2 Buffs tèrmics Nike CRASH SPORTS 

Pantorrillera compressiva Medilast CRASH SPORTS 

Mitjons llargs compressius Medilast CRASH SPORTS 

Mitjons curts compressius Medilast (grocs) CRASH SPORTS 

Mitjons curts compressius Medilast (blaus) CRASH SPORTS 

Mitjons curts compressius Medilast (negres) CRASH SPORTS 

Mitjons LURBEL Bmax Cool Trail Plus DEPORVILLAGE 

Tubular Buff DEPORVILLAGE 

Mitges compressives COMPRESSPORT R2 DEPORVILLAGE 

Tovallola estalada MERCATALA 

Mitjons estelada MERCATALA 

Mitges compressives estelada MERCATALA 

Samarreta tècnica estelada MERCATALA 

Dos àpats CAN LADIS 

Dos àpats SIBAR 

Sessió de fisioteràpia FISIO MONICA BLASI 

Revisió i neteja dental DENTISTA ENRIC PINTADO 

2 Lots de productes Mebaline MEBALINE 

6 ampolles de vi Collbaix CELLER EL MOLÍ 

2 rellotges Vanessia Time JOIERIA COPÈRNIC 

6 tubulars Buffs BUFF 

2 Maillots de ciclista  BICIS TONI 

Ulleres de sol RUDY 

Panera de Nadal LLOBET 

Lot d´embotits FORNELLS 
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MATERIAL i banc d’aliments ... 
 
Participació a la Punktrail de Manresa: 
 

- 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 del Pont de Vilomara 

 
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... 

Us esperem a partir de les 8h a la zona del Nou Congost de Manresa (al costat del cementiri). 
Recorda que donarem la sortida a les 9h. Tenim un pàrquing enorme que no heu de tenir 
problemes per aparcar (aparcament en blau), molt a prop de la sortida (sortida en vermell). 

 

Foto del aparcament del Congost: 
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Foto del punt de sortida: 
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Serveis... 

A la sortida trobareu la zona de recollida de productes per al banc d’aliments i de control 

d’inscripcions/recollida de tubulars/tires pel sorteig.  

Tenim lavabos i dutxes a disposició dels punktrailers, al pavelló del Congost. 

També tindrem un inflable perquè els petits punktrailers puguin disfrutar mentre el pare o la 

mare fa la cabreta per la muntanya.... 

 

 

 

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 609 00 84 73. 

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 Manresa està formada per 2 recorreguts molt corriolers. Un de curt (uns 14 km 
aprox.) i un de llarg (uns 22 km aprox.). Tots dos començaran al Suanya, però tothom està 
convocat a la zona del Congost, on farem la sortida neutralitzada fins al Suanya.  

Durant els recorreguts us anireu trobant una sèrie d’avituallaments on us podreu recuperar, 
beure i 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 Deporvillage (com la de la foto). 

 

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 500m 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!!! 
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RECORREGUT CURT (14 Km) 

PERFIL 
 

 

TRACK 
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5505565 

 

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

    15 12 9 

Punt descripció itinerari Altitud  PK  Obre Mitjana Tanca 

1 Sortida 204 0 09:20 09:20 09:20 

2 Suanya 276 1 09:24 09:25 09:27 

3 Suanya 276 2 09:28 09:30 09:34 

4 Suanya 301 3 09:32 09:35 09:41 

5 Pont de l’eix 313 4 09:36 09:40 09:48 

6 Camí de ronda del Collbaix 339 5 09:41 09:47 09:58 

7 Inici pujada 413 6 09:47 09:57 10:13 

8 Cim + inici descens 461 7 10:00 10:17 10:43 

9 Pont de l’eix 313 8 10:04 10:22 10:50 

10 Suanya 299 9 10:08 10:27 10:57 

11 Camí agrícola direcció Congost 271 10 10:12 10:32 11:04 

12 Camí agrícola direcció Congost 263 11 10:16 10:37 11:11 

13 Camí Agrícola direcció Congost 256 12 10:20 10:42 11:18 

14 Camí agrícola direcció Congost 264 13 10:24 10:47 11:25 

15 Congost 204 14 10:28 10:52 11:32 
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RECORREGUT LLARG (22 km) 

PERFIL 
 

 

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

 

 

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

    15 12 9 

Punt descripció itinerari Altitud  PK  Obre Mitjana Tanca 

1 Sortida 204 0 09:15 09:15 09:15 

2 Suanya 271 1 09:19 09:22 09:25 

3 Suanya 268 2 09:23 09:27 09:32 

4 Suanya 274 3 09:27 09:33 09:40 

5 Suanya 305 4 09:32 09:40 09:50 

6 Pont de l’eix 313 5 09:36 09:45 09:57 

7 Camí de ronda del Collbaix 339 6 09:41 09:52 10:07 

8 Primer Collbaix pel dret 539 7 09:56 10:12 10:37 

9 Camí de ronda direcció obaga 318 8 10:02 10:22 10:52 

10 2on Collbaix per la obaga i descens 430 9 10:12 10:42 11:22 

11 Cim del Collbaix 544 10 10:22 11:02 11:52 

12 Baixada pel camí de la corda 510 11 10:32 11:22 12:22 

13 Punt superior de la línia elèctrica 431 12 10:36 11:27 12:29 

14 Baixada línia elèctrica 326 13 10:40 11:32 12:36 

15 Pont de l’eix 313 14 10:44 11:37 12:43 

16 Suanya 260 15 10:48 11:42 12:50 

17 Suanya 258 16 10:52 11:47 12:57 

18 Suanya 243 17 10:56 11:52 13:04 

19 Suanya 249 18 11:00 11:57 13:11 

20 Camí agrícola direcció Congost 272 19 11:04 12:02 13:18 

21 Camí agrícola direcció Congost 268 20 11:08 12:07 13:25 

22 Camí agrícola direcció Congost 261 21 11:12 12:12 13:32 

23 Sol i Aire 266 22 11:16 12:17 13:39 

24 Congost 204 23 11:20 12:22 13:46 
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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: punktrailmanresa@gmail.com 

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

Blog: http://punktrailmanresa.wordpress.com/ 

 

DIT TOT AIXÒ, QUE TINGUEU UNA BONA PUNKTRAIL DE 
MANRESA! 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!!!  


