4ª Marxa per la Fràter. “Prats enlairats al límit de la Vall”

10N, dia de les eleccions generals. Tot i aquesta circumstància desfavorable a la
participació, hem comptat amb 203 persones disposades a caminar per una causa
solidària. Moltes cares conegudes de d’altres edicions i algunes de noves. Agraïm la
fidelitat de les primeres i ens alegrem de constatar que, gràcies a la Marxa, cada any
hi ha més gent que coneix el projecte de la Fràter.
La gran novetat d’enguany ha estat el tram fins a Sant Miquel. El poc pendent del carril
bici ens ha portat a programar-lo com un tram “inclusiu”, apte per a fer-lo conjuntament
amb persones amb cadira de rodes. Aquesta és una intuïció que continuarem
explorant en el futur, ja que dona més sentit a la nostra Marxa. Caminem per a
persones amb alguna discapacitat i caminem al seu costat.
Des de Sant Miquel hem enfilat cap als “prats enlairats” de la Calcina on hi destaca el
seu pi pinyoner. Qui ho diria que un cim tan anodí al límit de la nostra vall pugui oferir
una panoràmica tan excepcional? I és així: Collsacabra, Falgars, tota la serralada del
Puigsacalm i, fitant lluny cap a llevant, el cingle del Far. Fins i tot, molts santfeliuencs
n’han quedat agradablement sorpresos. De baixada pel collet de Bis, hem refet forces
amb el refrigeri parat al deliciós collet de la Baga i hem sortejat com hem pogut el fang
de la pluja que havia caigut a la matinada, fins que hem trobat el camí de tornada per
Santa Cecília.
Cares alegres al pati de la rectoria i agraïments mutus entre tots els que hem fet
possible aquesta 4ª Marxa (participants, Fràter i equip organitzador), que dona a
conèixer el projecte i, també, el nostre entorn natural envejable.
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