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No se perquè he trigat tant a escriure aquesta crònica, avui és 27 d’octubre i ja fa un mes i mig
que vam arribar de vacances però entre la mandra, les obres a casa, complicacions familiars i
laborals i la impressionant mola que és el dia a dia, que ja ha passat aquest mes i mig.
Però bé, sempre ho he fet, he volgut que la Marta prengués nota del que anàvem fent i ara no
puc decebre a ningú, m’hi poso.
Tal i com deia, aquest estiu ha estat un estiu d’importants obres a casa que, voluntàriament,
han fet que, excepcionalment, comencéssim les vacances més tard de l’habitual. Normalment
les començàvem a primer d’agost i aquest 2018 no hem marxat fins el dia 20, hem marxat més
tard i amb menys dies per davant, tot i això seguim sent uns privilegiats per poder fer
vacances, en família, en la furgo i poder conèixer noves coses cada any.
Les obres de casa van començar a finals de juny, coincidint amb la finalització del curs escolar,
tal i com vam preveure ja un any abans, però, com és per tothom conegut, sempre saps quan
comencen i quan acaben, doncs la previsió era que acabessin la primera setmana d’agost però
avui, a 27 d’octubre, tot i que ja fa dos mesos que hi vivim encara hi ha serrells pendent de
finalització. Hem tingut la immensa sort de que la iaia Pilar ens ha acollit, com una gran mare
que és, a casa seva i hem pogut suportar el tràngol domèstic de les obres molt millor. Hem
estat dos mesos vivint a cases seva om hem estat tractats a cos de rei sense que no puguem
fer altra cosa que mostrar públicament el nostre reconeixent i agraïment.
Tal i com dèiem, la previsió de finalització de les obres era a primers d’agost però, ja teníem
clar que no seria així, pel que no vam començar vacances fins el 15 d’agost, això ens va
permetre que, un cop el pis ja va ser habitable, vam anar tornant a posar tot a lloc per tornarhi a viure i, immediatament començar a preparar les vacances en pocs dies.
Vam decidir anar cap als Dolomites perquè al ser un país de la Europa occidental no et cal
preparar tant les coses, al ser una lloc d’un nivell social elevat hi ha tota mena de serveis que
et faciliten el viatge i perquè, encara que a algú li sembli contradictori, estan “a prop”, més que
quilomètricament, si culturalment, la qual cosa els fa molt accessibles, per arribar-hi “només”
et cal creuar França i el nord d’Itàlia, fàcil!. I en aquest camí a fer saps que no tindràs cap mena
de problema a l’hora de buscar lloc per dormir, per menjar o pel que sigui.
Així doncs, tot i que
encara ens quedaven
moltes coses per
acabar, vam decidir
fer un parèntesi i
marxar de vacances,
sense cap pressa, però
marxar a distreure’ns.
Per tant a les 09.30
hores del dilluns 20
d’agost del 2018
marxem de vacances
amb
90.169
quilòmetres
al
marcador de la furgo.
Som-hi...un cop més!.
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Sortim amb la intenció d’anar a fer nit a Grenoble, al peu dels Alps Francesos. Sortim per la
ruta natural que et porta cap a Europa: Barcelona, Girona, La Jonquera, Perpinyà, Narbona,
Besiers, Montpeller (per l’avorridíssima autopista A9 francesa), Nimes, Aurenja, Montelaimar i
Valença, on deixem l’A9 cap a l’esta, cap a Grenoble, on arribem a primera hora de la tarda,
pel que decidim seguir tirant amb la tranquil·litat que et dona saber que a França, allà on paris,
podràs trobar un bon lloc on fer nit. Passem Albertville i a Moutiers, al peu dels Alps, decidim
que ja en hi ha prou, que ja és l’hora, que falta poc per la frontera i el cel s’està enfosquint
tempestuosament. I efectivament, només entrar a Moutiers trobem un bon aparcament, on ja
hi ha dues ACs, on fer nit. Com que encara queda una bona estona de llum, tot i les amenaces
dels trons llunyans, sortim a fer una volta pel poble. Moutiers no te res especial, un riu, que es
pot travessar per un bonic pont de fusta, i que baixa tumultuós dels Alps el creua i defineix la
part nova i la vella. Com sempre, a França, passades les sis o les set, el país es tanca i tot justi si
queda algun bar obert però la volta ens serveix per descobrir que, casualment, demà dimarts
hi ha mercat!. Perfecte, poques coses, turísticament parlant, hi ha tant atractives com voltar
un matí per un mercat de poble francès. Fantàstic!. Plou una mica però la tempesta passa de
llarg.
Dimarts 21 d’agost de 2018
Tal i com dèiem, ens llevem aviat i fem una volta pel mercat i tal i com era previsible acabem
comprant alguna fruita i...els inevitables formatges!. I també tal i com era previsible acabem
esmorzant en una “Boulangerie” on, també com sempre, i per petit que sigui el poble, hi ha
una immensa varietat de rebosteria que et fa la tria molt difícil.
Tips i contents encarem els Alps. I
comencem a pujar i pujar,
passant per poblets idíl·lics i
paisatges bucòlics on tot sembla
posat per guarnir més que per
utilitat. Passem per Bourg Saint
Maurice i la pujada s’accentua i
les corbes de 180 graus
sovintegen. Arribem a La Rosiêre,
ja a 1.850 metres d’alçada i poc
més enllà ja s’arriba al coll del
Petit Sant Bernat, a 2.188 metres
d’alçada on hi ha la frontera amb
Itàlia. Hi ha força ciclistes i motos
que serà una de les constants del
viatge pels grans ports alpins,
bicis i motos arreu. Una altra cosa a destacar d’aquest port, i que també serà una de les
constants del viatge, és la presència de restes de les batalles de la primera guerra mundial ne
les colls de muntanya, i com que enguany es celebra el centenari de la seva finalització hi ha
una certa activitat de tots aquests indrets. També hi ha gent badant contemplant el paisatge i
remenant en la botiga de records. Unes fotos i endavant.
Entrem a Itàlia i, evidentment, comencem a baixar, també en picat.
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Curiosament els noms del pobles segueixen sent francesos i baixem fins a Pre Saint Didier on
girem cap a l’est, cap a la Vall d’Aosta. Parem a Morgex, a l’inici de la vall a fer el primer cafè
italià, que com no pot ser d’altra manera, no em decep...boníssim!. Aprofitem i parem a súper.
Seguim, ara cap al sud, per la A5 direcció Torí i Milà, fins que girem cap a l’est, per la A4
direcció Milà deixant Torí a dreta. Poc abans d’arribar a Milà girem cap al nord per la SS36
passant per la mítica localitat de Monza, per Lecco, vorejant el llac de Como, on girem, altre
cop, cap a l’est per la SS38 cap a Sondrio, passem per Tirano i Bormio, sempre vorejant Suissa,
fins arribar al mític port de l’Stelvio a 2.760metres d’alçada!!, ja a darrera hora de la tarda.
Hem fet aquest camí perquè em feia molta il·lusió pujar aquest port, el més alt dels Alps
juntament amb el de la Val d’Isere, prop d’on hem estat aquest matí. A dalt del port també hi
ha alguns motoristes fent-se fotos amb el cartell del port.
La baixada de l’Stelvio és una condemnada paret on tenim la mala sort d’enganxar una AC al
davant que fins i tot ha de fer maniobra a les corbes de 180 graus (!) però no ens deixa passar
fins arribar a la vall. Ara, en la regió del Südtirol italiana, els noms estan en alemany, fins i tot
abans que en italià!. Som a la Val Venosta on tot són camps de fruiters, sobre tot pomes. I amb
les darreres llums del dia decidim deixar la carretera nacional SS38 i provar sort a Silandro on
trobem un aparcament molt tranquil on fem nit molt bé.
Dimecres 22 d’agost de 2018
El primer gran objectiu turístic i cultural del viatge era el “Südtiroler Archäologiemuseum”de
Bolzen o Bolzano, el museu dedicat a Ötzi, l’home que van trobar congelat al cim del pas de
Tisenjoch a la vall d’Ötztal, d’aquí ve el seu nom, tot i que també és conegut com “L’Home del
Gel”, fins i tot la web del museu és www.iceman.it (!). El museu està plena i absolutament
dedicat a la troballa d’aquest home que va viure fa uns 5.300 anys i que, afortunadament, el
gel ens va guardar les seves restes fins que nosaltres, provocant el canvi climàtic, hem fet que
el gel de tot el mon es fongui a tota velocitat fins que l’any 1998 uns muntanyencs en van
trobar les restes aflorant del
gel.
Per tot plegat a les 09.30 ja
som a la porta del museu, que
obre a les deu, i no som els
primers!. Quan obren les
portes, ja hi ha una cua
considerable però no tenim
cap problema en accedir. I
comencem la visita que
explota fins al darrer indici o
possibilitat la espectacular
troballa. Hi ha tot de sales que
disseccionen tot el que envolta
a Ötzi fins al darrer detall. Qui
era?. On va viure, d’on venien
els materials i les eines que portava a sobre?. Com anava vestit, de que estava feta la seva
vestimenta, que portava de subministres i per fer foc?. Fins i tot que havia menjat als seus
darrers àpats o els paràsits que l’habitaven. I com a estrella evident el seu cos congelat que
pots veure a través d’una finestreta. També hi ha l’estudi dels seus tatuatges i finalment de
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que va morir, que possiblement sigui d’una ferida de fletxa a l’aixella dreta, on hi van trobar
una punta de fletxa allotjada. Molt complert i interessant. Val la pena.
Acabem la visita cap a la una del migdia i anem a la oficina de turisme a demanar informació
dels Dolomites on només en tenen de la seva regió, el Südtirol, no en tenen de la regió de
Belluno ni del Trentino.
Poca cosa.
Fem una volta pel bonic
centre de la ciutat, amb
cases
multicolors
i
carrers porxats i acabem
dinant “Pretzel” amb
salsitxes en un carretó
del centre històric de la
ciutat. En acabat seiem
en una terrassa on
acabem
amb
un
fantàstic “Strudel” de
poma i un gloriós cafè.
Menú perfecte.
Sortim de Bolzen cap a
la Val di Fassa i fem una
primera parada al llac de
Carezza que te un meravellós color turquesa. Fem una volta al llac, que és per a tots els
públics, molt bonic i acollidor, fàcil i curt que es fa, com a molt, en una horeta mentre vas
voltant el llac i veient-lo des de tots els angles, a quin més bonic. A la botiga de records em
compro una bonica camisa a quadres verds. A l’aparcament s’hi pot fer nit, pagant.
Anem a Pozza di Fassa, al càmping Rosengarten (45€), que ja toca una dutxeta..., acampem,
dutxem, rentem roba i vaig al bar a fer una cerveseta i m’assabento de que al poble,
casualment, hi ha festa aquella nit. El càmping està molt bé, amb herba, bones parcel·les i bons
serveis i bones instal·lacions en general. Prop del riu i dins del mateix poble.
Amb la feina feta, anem cap al centre on hi ha uns carrers tallats i paradetes on hi fan diferents
activitats i ofereixen diversos productes. Veiem balls tradicionals tirolesos, malabars, parades
de records, o de menjar. Tastem productes autòctons com “Apfelkücherl” (Poma arrebossada)
i “Strauben” una mena de petits xurros fregits amb melmelada i sucre per sobre. I, tot i ja ser
tard, hi ha les botigues obertes!. També sopem una mena d’hamburguesa de salsitxa i unes
porcions de pizza excel·lents. Un agradable passeig i cap al càmping.
Dijous 23 d’agost de 2018
Ens llevem aviat anem al poble, on avui, també casualment hi fan mercat (acostumem a tenir
sort en aquest aspecte!). De camí entrem en una gran ferreteria (les de poble acostumen a ser
espectaculars!) i comprem una catifa de silicona pel terra. Al mercat hi ha un increïble sense fi
de parades de roba de muntanya, hi ha de tot i de tots els preus. També en hi ha un parell de
menjar. Marxem muntanya amunt cap al Passo de San Pellegrino.
A la Val di Fassa hi ha força trànsit fins a Moena on girem cap a l’est cap al Passo, en arribar a
dalt, seguim una mica endavant i ens desviem a l’esquerra fins arribar a l’aparcament de
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l’Albergo Miralago on deixem la furgo. Caminem uns 50 minuts per una ampla pista apta per a
tots els públics fins arribar al Refugi Fuciade on dinarem. Hi anem aconsellats pel Nil i la Maria
que hi van ser fa uns quants dies (millor fer reserva). El refugi està meravellosament ubicat al
final d’una vall, al peu d’un circ muntanyós. Fantàsticament ubicat, construït amb pedra i fusta
és molt gran i bonic i sembla que força conegut entre el públic perquè hi ha força gent. Sembla
que tenen força feina pel moviment que s’hi veu.
Entrem a confirmar la reserva i, una mica pressionats, ja ens hi quedem a dinar, tot i que
només són quarts d’una!. Dinem fantàsticament un plat de pasta amb salsa de bolets, una
escudella i de segon, destacar un plat de cérvol amb un núvol d’escuma a sobre molt vistós i
boníssim!. Les postres tampoc desmilloren la resta del dinar. La veritat és que, tot i dir-se
refugi, és un excel·lent restaurant digne de la millor ciutat. Preu 90€ per tres persones. Ben
pagats!.
Havent dinat, el refugi posa a
disposició dels clients unes
hamaques en les que fer la
migdiada. Les agafem i les
posem a la falda de la
muntanya, en mig de l’herba i
envoltats d’aquest paisatge
grandiós, amb el rerefons de les
parets dolomítiques és un
privilegi que, amb la panxa
plena d’un immillorable dinar, fa
que el son sigui inevitable i en
gaudim una bona estona.
Meravellós!.
Ens desperta el so d’un tro i la frescor d’un aire amb olor a pluja. Marxem del lloc amb la vista
enrere volent guardar en les retines aquell moment.
Tornem a la furgo i anem cap al “Serrai do
Sottoguda” un congost d’origen tectònic per
on transcorre l’impetuós torrent Pettorina.
Arribem a Sottoguda i travessem al poble fins
arribar a l’aparcament. Són de pagament tant
l’aparcament com l’entrada al congost.
Paguem i entrem. En congost és un agradable
passeig, en lleugera pujada, d’uns dos
quilòmetres i mig de llargada perfectament
condicionat i senyalitzat. No te res de gaire
especial, llevat de la grandiositat del lloc, però
és una agradable passeig, tot i que ens plou
lleugerament tota la estona. De tornada
veiem que ja han tancat la guixeta, o sigui que
si hi vas una mica tard...no pagues.
Agafem la furgo i pugem fins al Passo de
Fedaia mentre el sol va baixant i deixant una
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tarda relaxada i silenciosa. Creuem el llac del mateix nom per anar a un aparcament i
furgoperfecto que hi ha a l’altra vora. Hi arribem i és un lloc fantàstic, elevat, de cara al llac i als
gran Piz Boé (3.152 mts), amb el sol baixant a l’esquerra composant una imatge grandiosa de la
mare natura i nosaltres allà, petits i obnubilats de bellesa. De pujada hem vist el lloc de Malga
Ciapella, d’on surt el telefèric que puja a la Marmolada, el cim més alt dels Dolomites que
volem fer a l’endemà al matí i com que el sol ja s’ha posat, decidim baixar-hi per aparcar-hi i
fer-hi nit i així tenir-ho més fàcil demà al matí. És un aparcament immens, pla i asfaltat on ja hi
ha algunes AC s i furgos. Ens hi posem i preparem la furgo per quedar-nos-hi. Al lloc hi ha un
parell d’hotels, l’estació del telefèric i un petit càmping proper.
Divendres 24 d’agost de 2018
Creien que potser hi hauria molta
gent ens llevem aviat per ser els
primers de la cua per agafar el
telefèric a la Marmolada perquè
ho volem fer pel matí, ben aviat,
perquè l’experiència ens està
dient que a les tardes el cel es
carrega i, normalment, deixa anar
algunes pluges. Per tant, al Alps,
el que hagis de fer, millor fes-ho
al matí. Amb tot això abans de els
nou ja som davant de les taquilles
per agafar el primer telefèric, el
de les nou (30€ x pax!) tot i que
s’ha de dir que realment són dos.
Un primer et porta de Malga Ciapella (1.450mts), passant per la d’Antermoja (2.350mts), fins a
l’estació de Serauta (2.950mts) allà es fa un transbordament i el segon telefèric et porta des
d’aquí fins al cim a l’estació de Punta Rocca a 3.265 metres, pocs metres ja per sota del cim
més alt dels Dolomites, la Marmolada, a 3.342 metres d’alçada.
Arribem a dalt i sortim a l’exterior, on hi ha una mica de neu, des d’on podem veure
l’espectacle de l’entorn muntanyós en 360 graus. Veiem, just a sota, el llac de Fedaia, on vam
ser-hi ahir tarda. Veiem (el que queda) de la gelera de la Marmolada que estan recobrint amb
lones blanques per frenar l’inevitable desglaç. Que petites es veuen les persones que hi
treballen...i que petites són les lones, que vistes d’a prop deuen de ser immenses. Alguns se’n
van més enllà cap al cim, altres, simplement fem una volta per les rodalies. Hi ha núvols que
passen acaronant el cim i van tapant, intermitentment, les vistes. Amb l’Èlia fem un petit
passeig fins a un cim proper d’on ens emportem la tradicional pedra de record del viatge. De
fet, parlant de pedres, la muntanya es diu Marmolada perquè, com es pot imaginar, s’hi troba
abundantment un tipus de marbre. Fem el badoc una estona però la boira ens acaba deixant
sense visió, pel que baixem fins l’estació de Serauta on hi ha un museu i bar.
A Serauta visitem el museu sobre la primera guerra mundial (segons la propaganda el més alt
d’Europa). És força complert amb objectes, uniformes, mapes i audiovisuals de la Gran Guerra,
a més es poden visitar unes trinxeres properes que acollonen pensar que, amb els mitjans de
fa cent anys, allà hi havia gent de guàrdia i lluitant de dia i de nit i a l’estiu i l’hivern. L’enemic,
l’imperi austro-húngar va adoptar una altra tàctica, van construir tota la instal·lació militar dins
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la gelera perquè, malgrat que costi d’entendre, a dins del gel hi fa menys fred, uns pocs graus
sota zero, la temperatura és més constant, no hi ha vent i l’enemic no et veu, a part d’oferir
protecció de les bales.
Acabada la visita a l’interessant museu, fem una aturada al bar, amb el cafetó italià de rigor, i
en acabat anem cap al telefèric per baixar però els núvols ja s’han tancat i comença a ploure...,
i comencen a caure llamps i tronar!...tota una experiència a tres-mil metres d’alçada!. Tota la
estructura metàl·lica de l’estació tremola amb els trons..., se senten alguns crits de nervis (no
m’estranya!) i ens diuen que el telefèric ha suspès el servei fins a nova ordre. Doncs allà ens
quedem, ens asseiem, i a esperar. Que vols fer-hi!. Finalment, la tempesta passa de llarg, i al
cap de, més o menys, mitja hora reobren el servei i baixem nerviosos cap a la mare terra que
ens acull, com sempre, amb els braços oberts i secs, ja no plou.
Per amollar-nos al horaris italians que són tan o més estrictes que els francesos, dinem tot just
tornar a la furgo i així ja tenim la feina feta.
Davant de la previsió d’una tarda complicada, meteorològicament parlant, decidim anar a fer
un volt per Cortina d’Ampezzo. De camí passem pel Passo Falzarego (2.105 mts) on fem un
cop d’ull per anar-hi a dormir. Està bé. Un cop allà anem fins al proper Passo di Valparola on,
poc abans, hi ha el Fort Tre Sassi, una altra resta de la primera guerra mundial. El fort està
força bé i està farcit, fins a l’excés, de restes de la gran guerra que han anat trobant per la
zona. Curiós i serveix per passar una tarda de pluja a cobert. Junt al fort, una mica abans hi ha
una explanada on també s’hi pot fer nit.
Baixem fins a Cortina que és una mena de capital comarcal i un centre de serveis, però també
és cert que és una localitat absolutament “pija”. Només entrar, ens creuem amb dos
Lamboghini. Un cop aparquem a l’aparcament de l’estació fem un passeig fins al centre. Anem
a la oficina de turisme a recollir informació però tampoc són massa explícites ni amables. El
carrer central de la localitat és un seguit de botigues de primeres marques mundials dins del
mon de la “jet set” i l’aspecte dels passejants és l’adient a les circumstàncies. Marxem.
Tornem a pujar fins al Passo Falzarego a fer-hi nit per pujar demà al refugi de Lagazuoi.
Arribem a l’aparcament on ja hi ha vàries ACs i furgos i preparem la furgo , posem la calefacció
i...al cap d’una estona es para i fa intermitències...!. Alarma!. Aleshores recordo haver llegit al
Foro Furgo VW, que és un autèntic oracle farcit de veritables savis, que a certa alçada
, la calefacció Webasto tendeix a fallar, i això passa. Aleshores l’has de parar i, al cap d’una
estona, tornar a engegar-la i anar
fent
aquest
cicle.
Cap
problema...anem fent.
Ja de nit, plovent, arriba una
furgo de la que baixa un tio,
agafa una mínima motxilla i, per
sorpresa nostra i contra tota
lògica, se’n va muntanya
amunt!!...i a no se quina hora de
la matinada sentim la furgo que
engega i se’n va. Incomprensible.
Dissabte 25 d’agost de 2018
Com cada dia aquestes vacances,
per poder fer les activitats al
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matí, ens llevem aviat i a les nou ja estem agafant
el primer telefèric que puja del Passo Falzarego
al refugi de Lagazuoi (2.752 mts), pràcticament
sols. Arribem a dalt i fem un passeig per les
trinxeres que hi ha al cim i per una petita
exposició que hi ha. I iniciem la baixada per
l’interior de la muntanya per un seguit de
passadissos, túnels o trinxeres que foraden la
muntanya de dalt a baix. Molt interessant
antropològicament pensar qui, quan i com es va
fer aquella obra faraònica de foradar una
muntanya de dalt a baix, fent-hi escales,
estances, i tota mena d’espais laberíntics. Molt,
molt interessant per totes les edats. I molt fosc,
no hi ha cap llum enlloc, però com que ho sabíem
portàvem uns imprescindibles frontals, tot i això
està força ben mantingut i en tot el recorregut hi
ha un cable de vida i/o baranes que et donen
seguretat. Finalment surts de la muntanya i fas el darrer tram a l’aire lliure en una forta
pendent sota les parets del mont Lagazuoi.
Una visita molt, molt interessant, dels indrets relacionats amb la primera guerra mundial que
omplen la zona, per nosaltres, el més interessant.
Sabent que el pronòstic del temps pel que queda de dia i per l’endemà era nefast, decidim
anar a passar el dia de demà a Brunneck o Brunico, al nord dels Dolomites.
Arribem a Brunico i fem una volta pel centre, pel bonic centre de la vila, amb cases decorades.
Dinem uns talls de pizza, que són molt econòmics i, en acabat seguim passejant. Fem un gelat
comença a ploure, tal i com estava previst. Entrem en una gran botiga de parament de la llar i
comprem una tassa i una fusta amb una bici troquelada per en Marçal.
Segueix plovent i anem cap al càmping Brunico (32€), molt bàsic però ja ens fa el servei.
Dutxes, rentar roba, etc..., la intendència de sempre.
Diumenge 26 d’agost de 2018
Al fer mal temps, ens llevem tard.
Ha plogut tota la nit. I com que som
als Alps, els cims del voltant estan
enfarinats. Però poc a poc el sol va
guanyant la partida.
Veiem arribar a varis dels nostres
veïns del càmping amb cistells plens
de ceps que, acte seguit tallen en
làmines i posen a assecar.
Immediatament anem a fer una
volta per les rodalies del càmping
però no trobem res. Més tard ens
expliquen que han anat a una altra
zona, cap a Dobbiaco o Toblach.
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Amb molta tranquil·litat anem recollint i fem temps fins l’hora de dinar i marxar. Dinem ja al
sol, la mar de bé.
Marxem cap a l’est per la SS40, cap a Toblach però abans es desviem cap al sud per anar al llac
de Braies, un altre llac alpí al que es pot fer-li la volta tot passejant.
Arribem al lloc i hi ha força gent, hi ha uns grans aparcaments de pagament (6€) on s’hi pot fer
nit.
La volta al llac és una agradable passeig per a tots els públics per un ample camí sempre a la
vora del llac, els nens juguen tirant-hi pedres, hi ha gent en barques. El paisatge és grandiós.
Com a tots els massissos dolomítics els cims són de roca, avui nevats, la qual cosa dona molta
força al decorat de fons. Al peu de les roques els boscos d’avets que moren suaument a la vora
del llac envoltat per una corona de sorra blanca. A un ritme deliciós, parant allà on ens ha
plagut, triguem poc més de dues hores a fer la volta però es pot fer en la meitat. Ens trobem
un paraigües multicolor que a l’Èlia li fa molta gràcia.
Marxem cap un dels objectius d’aquest viatge, el Massís dels Tres Cims de Lavaredo (No
Lavadero com molta gent diu i escriu...). Tornem a la SS49 cap a l’est i tornem a girar cap al
sud per la SP49 fins al llac de Misurina. D’on surt la carretera que puja cap als Tres Cims. I
comencem a pujar, i pujar, passem pel petit llac Antorno i poc després trobem el peatge
obligatori (24€) per pujar fins al Refugi Auronzo (2.330mts), a questa hora ja puja molt poca
gent, només els que com nosaltres van a fer-hi nit per ja ser-hi l’endemà.
Arribem a l’aparcament amb les
darreres llum del dia, on
casualment aparquem al costat
d’uns bascos en una AC, i
gaudim d’una impressionant
posta de sol entre els gegants
de roca enfarinats, el cel
ataronjat i el sol vermell fugint
fins l’endemà. Un moment
absolutament
màgic
i
captivador, tot i que fa força
fred. Hi ha força neu al terra.
Ja de nit, tenim la segona part
de l’espectacle còsmic doncs hi
ha lluna plena! I els cims nevats
reflecteixen molta llum pel que
tot està envoltat d’un vel màgic.
Dilluns 27 d’agost de 2018
No matinem gaire perquè fa força fred i suposem que la neu estarà glaçada pel que sortim a
un quart de deu. Ja s’hi veu molta gen anant i venint per tot arreu pel que pensem en fer el
camí a l’inrevés però no el coneixem pel que ens afegim a la immensa corrua de passejants
que inicien el camí que en volta els Tres Cims dels del refugi Auronzo. Som-hi!. Fa un dia
radiant.
Si a alguna cosa s’hi sembla aquella situació és a una cursa popular on centenars de persones
van pel mateix camí que tu i en la mateixa direcció. Uns més de pressa i altres més a poc a
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poc. Una desfilada. Que hi farem!. Això fa que el que fa una estona era neu ara és un fangueig
de neu trepitjada, tolls d’aigua i fang pel que has d’anar amb un cert compte so no et vols
pringar més del compte, però cap problema.
Seguim i arribem a la primera referència la Capella dels Alpins, una petita capella als caiguts a
la muntanya a la vora del camí una estona més endavant arribem al segon refugi, el de
Lavaredo, on alguns ja s´hi queden.... Seguim, a vegades s’ha d’anar amb compte de no
relliscar amb la neu, i comencem a pujar lleugerament fins arribar a un petit coll de 2.454 mts,
el punt més alt del recorregut, des d’on es comença a apreciar la majestuositat del massís. Ara,
per primer cop és veuen els tres cims diferenciats amb els canals intermitjos.

Comencem a baixar i allà ja hi ha punts on hi ha força neu, hi ha algunes petites congestes de
més d’un metre d’alçada de neu recent caiguda. La quantitat de neu fa que, a part d’anar amb
compte de no caure, que el camí s’hagi fet molt estret, tant que hi ha punts on s’ha d’anar el
fila índia, la qual cosa alenteix força la marxa, ja de per si lenta.
Ara el massís assoleix la seva imatge més coneguda i fotogènica, majestuosa i grandiosa,
absolutament vertical i poderosa, a més el fet d’estar aïllat de totes les altres muntanyes dona
al conjunt una plasticitat única. Hi ha un petit turó, a l’esquerra del camí, on tothom parem a
fer-nos fotos amb la gran muntanya de fons, i el cert és que val la pena. Impressionant.
Poc més enllà trobem una petita excavadora retirant la neu del camí doncs hi punts que s’han
tornat impracticables. El camí segueix baixant suaument fins que una curta però forta pujada
ens porta fins al tercer refugi de la ruta, el Refugi Locatelli (2.410mts), un gran refugi, blanc i
vermell molt ben ubicat, dalt d’un turó i enfront dels Tres Cims. Hi ha força gent. Seiem una
estona al sol contemplant el paisatge que ens envolta. Al fons, la cara nord del Massís dels Tres
Cims, a l’esquerra el Monte Paterno i tot un seguit de cim punxeguts i nevats que amb el dia
assolellat que fa composen una estampa gloriosa. Vas mirant i vas badant sense fi. A sota el
refugi algú ha escrit amb pedres “Fuck Trump”...(Me Too).
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Seguim una estona i parem a dinar a unes roques al sol
amb els Tres Cims de fons. Immillorable.
Acte seguit ve una baixada fins al fons de la vall per on,
la neu fosa ha fet un rierol, i acte seguit comença una
forta pujada on la gent ja va cansada i els hi costa.
Arribem a un nou altiplà, ara tenim el massís a
l’esquerra del camí. El corriol va sortejant nombroses
roques que amb els segles deuen haver baixat des de la
muntanya.
Arribem al quart refugi, el Malga Langalm (!) a
2.238mts, on també hi ha gen asseguda dinant i una cua molt llarga a l’wc de dones. Omplim
les ampolles d’aigua i seguim.
Arribem a l’altre extrem del massís i canviem de vessant, el camí torna a ser estret i hem
d’anar en fila índia fins arribar a un nou collet de d’on ja es veu la fi del camí. A la dreta hi ha
un turonet amb gespa on pugem a veure les vistes, des d’allà es veu el llac Misurina. A dalt hi
ha unes petites congestes de neu on l’Èlia s’hi tira en planxa tota divertida.
Una mica més endavant, tot baixant, ja arribem a l’aparcament. Arribem a la furgo set hores
després d’haver-ne sortit.
Ha estat un dia fantàstic, gaudint de la natura, les muntanyes, l’aire, la neu, del camí tot
voltant el majestuós massís dels Tres Cims de Lavaredo. Inoblidable.

Baixem i, per tot plegat, ens quedem a passar el que queda de tarda al càmping “Alla Baita”
(35€) just a l’inici de la carretera de pujada. Perquè estem cansats, per la dutxa, perquè fa una
tarda fantàstica i encara hi toca el sol. Aparquem i posem les cadires al sol a gaudir de les
imatges que encara inunden les nostres retines i del sol ponent absolutament relaxats.
Dutxa, roba neta i una infusió de cara a la muntanya veient créixer les ombres, fins que ens
arriben a tocar i la temperatura comença a caure.
El grau de relaxació és tal que a dos quarts de set (!!) ja anem a sopar al restaurant del
càmping, fantàstic, tenim gana, ja donen sopar, doncs cap a dins!.
Mengem alguns plats autòctons força atractius, polenta amb bolets, amb “goulash” i formatge
de Dobiacco gratinat a sobre, sopa amb “canederli” (una mena de mandonguilles grans) i de
postra, pastís de ricotta i crostata.
I a les nou, a dormir!. Un dia complert.
Dimarts 28 d’agost de 2018
Ens llevem aviat (com no podia ser d’altra manera!). Fa un sol increïble.
Avui me n’adono que tinc la part d’abaix de les cames cremades pel sol, també algunes parts
de la cara on no m’havia posat crema solar. Les noies se n’enriuen de mi.
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Marxem a veure el llac Misurina, però ja n’hem vist varis pel que ni baixem de la furgo i
marxem cap a Toblach/Dobbiacco i just a la cruïlla amb la comarcal SS49, enfront, hi ha la
“Latteria Tre Cime” on parem a comprar el formatge que ens van donar ahir per sopar.
Entrem i no sols hi ha formatges, i molts, si no
que hi ha de tot, sobre tot productes locals
com melmelades, que també comprem.
Finalment, després de veure’l per tota la zona,
també comprem “Speck” o sigui pernil fumat.
Tornem a passar per Brunico i seguim per la
SS49 fins que gira cap al sud fins arribar a
Brixen /Bressanone non deixem la comarcal i
girem a l’esquerra, cap a l’est, per endinsarnos a la vall de Funes, que remuntem fins
arribar a Santa Madalena on anem a veure el
paratge on s’ubica la ermita de Sant Joan que
és al bell mig d’un prat d’herba (que estan
segant) amb el rerefons del massís de Tullen.
La composició que sembla feta expressament
perquè aquella foto sigui el paradigma dels
Dolomites. Una foto d’un paisatge que, segur,
heu vist en llibres o calendaris. La composició,
l’equilibri que presenta és pura harmonia, és
d’una proporció aùrea.
Dinem al mateix aparcament. Veiem força indicacions per fer rutes a peu.
En acabat anem al poble a fer un cafè.
Tirem enrere fins a San Pietro, on remuntem per la SP163, una carretera molt, molt estreta,
però en perfectes condicions que creua un esplèndids boscos d’avets fins arribar al Passo delle
Erbe (2.006mts) on aparquem i fem una petita excursió per un agradable camí fins al refugi de
“Munt de Fornella” al peu del formidable cim del ”Sas de Putia”. Allà descansem una estona
gaudint del paisatge, de l’entorn, dels cims, dels prats, de les tarteres. Un paratge preciós molt
transitat, tot i que, al ser ja mitja tarda, ja hi ha molt poca gent. Hi ha unes fantàstiques taules i
cadires fetes de grans troncs de fusta on seure, jocs infantils, i unes
hamaques on jeure a veure créixer l’herba. Al refugi hi ha un tancat
amb cabretes, gallines i conills i altre bestiar pel gaudiment dels
petits. Al costat hi ha unes vaques pastant entre les que destaquen
les “Vaques escoceses o de les Highlands” unes divertides vaques
de banyes i pel llarg, molt despentinat i que els hi cobreix la cara, el
que els hi dona un aspecte d’entremaliades que les fa molt
atractives per tothom. Tothom els hi fa fotos i elles es deixen, bé,
el que més es deixa veure és un preciós toro marró que es posa
ben fotogènic pel goig de tots.
Baixant el port, passem pel poble de Sant Martí de Tor, on hi ha un vistós castell i, una mica
abans, hi ha un tancat al ”Llames andines” unes fotos i agafem la SS244 cap al sud en direcció
al Passo di Gardena (2.136mts) fins on pugem buscant un lloc on fer nit, a dalt hi ha
aparcaments però són de pagament (7€). Una mica abans del cim (pujant a l’esquerra) hem
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vist una explanada on hi havia vehicles aparcats i tornem enrere i ens hi posem. És
l’aparcament de la via ferrata “Klettersteig” que deu ser força coneguda en aquest món. El lloc
és una gran explanada totalment plana, sota el massís del Brunecker Turm. Al lloc hi ha unes
cabines de serveis (wc i lavabo),i gratuït!. Perfecte. Ens hi quedem.
Dimecres 29 d’agost de 2018
De bon matí comencen a arribar força cotxes dels que baixa gent, s’equipa i tiren muntanya
amunt. Deu ser un lloc força conegut.
Tornem a pujar fins al Passo di Gardena i baixem fins a Selva di Gardena a fer un volt i anar al
súper. És molt turístic, hi ha força gent i costa aparcar, finalment ho fem junt a l’edifici de
correus. Hi ha vàries botigues d’artesania de fusta típica de la zona però res ens acaba de....,
finalment comprem dues samarretes pel Jordi i la Bruna i anem a un súper Spar. Quan tornem
a la furgo, m’estic pixant i vaig a una muntanya darrera correus i veig un bolet..., aixeco el cap
i...rovellons!...som-hi...ens
hi
enfilem els tres i n’agafem una
bona safata!.
Tornem enrere i ara ens desviem a
Plan di Gralba ens desviem cap a la
SS242 per anar cap al Passo di
Sella, força ple de cotxes i ciclistes.
Hi ha 28 “Tornantes” (Corbes de
180º)perfectament enumerades,
baixem una mica i ens tornem a
enfilar cap al Passo Pordoi on
parem a dinar, en un racó junt a
l’estació d’un telecabina i del camí
que porta a un gran memorial de la
Gran Guerra. En acabat badem per les botigues del cim del port i fem un cafetó i tros d’strudel
tebi deliciós. Comprem unes petites enganxines amb els noms del grans ports dels Dolomites.
Baixem del port fins a l’inici del telecabina on hem dinat i fem una breu recerca de bolets i
trobem uns quants ceps i algun rovelló i força gerds.
Seguim fins a Arabba, on hi ha una àrea d’ACs, i hi és però està abandonada. Està a la zona
esportiva. L’edifici de serveis està tancat, tan sols al fons hi ha un punt d’aigua i de buidatge.
Fem una altra cacera de bolets i ara trobem rossinyols i també gerds. En acabat fem una volta
al poble i anem a una atractiva cuina que hi ha on comprem alguna coseta.
Dijous 30 d’agost de 2018
Marxem d’Arabba cap al Col di Lana per la SR48 i parem al poble de Pieve de Livinalongo, un
petit poble, a peu de carretera on hi ha una cooperativa i una botigueta, gens turístic.
Comprem salsitxes i polenta. En aquest poble, com a la majoria, també hi ha memorials pels
caiguts en les dues Guerres Mundials, crida l’atenció els cognoms que sovint es repeteixen.
Anem a Selva di Cadore on ja es respira un ambient més italià, menys germànic. No és tan
turístic. Hi ha moltes pistes d’esquí senyalitzades. Estem a la zona del Monte Pelmo una
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preciosa mola rocallosa coberta pels núvols que ens amenacen. També hi ha força àrees de
pícnic amb taules, barbacoes i wc.
Agafem el camí al refugi Citta di Fiume, aparquem i comencem a caminar....i comencem a
trobar rovellons, a esquerra i a dreta..., però ve una tempesta i l’amenaça dels trons es
tradueix en pluja, i hem de córrer cap a la furgo salvadora. Llàstima!, tot i això ja en portem
forces.
Baixem a dinar a una àrea de pícnic que hem vist a prop però segueix plovent pel que dinem
dins de la furgo, tot i que l’àrea està molt ben equipada, sobre tot els wc.
Havent dinat tornem a pujar cap al Passo Staulanza (1.783mts) per la SP251 i baixem fins a
Dont, (curiós nom!) on girem per la SP347 cap al Passo Duram (1.664mts), en aquesta zona les
valls són força més tancades que en altres llocs del Dolomites, més tancades i molt menys
adulterades turísticament parlant. De baixada, ja sense pluja, amb estones de boira i sol,
tornem a parar a veure que trobem i ara són camagrocs!..., no parem!.
I ja a darrera hora de la tarda, abans de ficar-nos a Agordo, que sembla força gran, decidim
parra al poblet de La Valle Agordina i trobem un molt bon lloc a la zona esportiva. Excel·lent i
en renovació. Un cop allà fem una volta per la zona i per rio, a la vora del qual trobem unes
meravelloses orquídies de muntanya vermelles i, finalment, en una pila de llenya, trobem la
rodanxa de fusta que la Marta volia i endrecem tota la boletada que portem, la qual cosa no és
fàcil entre el poc espai disponible i la pluja que tard o d’hora, ara o després sempre cada dia
ens ve a visitar. Però, com no podia ser d’altra manera, ens en sortim airosos i finalment
arribaran a casa secs, sans i estalvis.
Divendres 31 d’agost de 2018
Baixem fins a Agordo i a la sortida parem
en una interessant fruiteria on venen al
major i al detall.
I just acabar les cases d’Agordo girem per
una petita carretera, la SP3 que es torna a
enfilar fina Rivamonte Agordino on, a al
botiga del poble de queviures-joguetsestanc-papereria-ferreteria i no se que
més comprem paper de vidre per anar
polint la rodanxa de fusta i un parell de
formatges de vaca locals excel·lents.
Seguim endavant fins a començar a baixar
per aquesta petita carretera que voreja el
Parc Nacional dels Dolomites de Belluno
fins arribar a un punt, anomenat
“Califòrnia” on encara es fa més estreta,
s’endinsa al Parc i transcorre a la vora del
riu Mis i s’anomena SP2, es passa per
alguns túnels excavats a la roca fins que
s’obre una mica a l’arribar al llac Mis, al principi del qual hi ha l’interessant paratge dels
“Cadini del Brenton” (que és nom del torrent que els forma. Es tracta d’un torrent que es
despenja de la muntanya per una paret de roques i que, amb el pas dels segles i per l’erosió ha
anat formant unes espectaculars basses d’aigua immaculada (on està prohibit banyar-se) que
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van caient de l’una a l’altra formant terrasses fins arribar al riu/pantà del Mis. És un breu i fàcil
passeig circular de, com a molt, una hora, recorrent la zona visitable, perfectament
senyalitzada. Fàcil i bonic.
El paratge és remot i llunyà, amb
poquíssima gent, en mig de les
muntanyes del Parc i, per tant tot
és
tranquil·litat.
No
te
l’agressivitat del paisatge dels
grans dolomites del Südtirol però
és una zona fora de les rutes
turístiques i, per tant, te l’atractiu
que la calma li ofereix.
Trobem un peti càmping a Pian
Falcina, no hi ha ningú, tot i que
es tot d’herba, perfectament
condicionat, impecable i amb tots
els serveis. Però al ser un lloc fora
de les grans rutes, s’han de fer el
llum amb un generador, amb el que de nit, no hi ha llum. Ens hi quedem.
Agafem una plaça junt a una pèrgola de fusta on posem taula i cadires i hi dinem. Plou a
estones però tot i això fem l’escampall d’estris amb bolets perquè s’assequin...
Després de la migdiada, baixem fins al llac a (intentar) pescar però les truites que hi ha es
miren l’esquer sense cap mena d’interès...., res.
Dissabte 1 de setembre de 2018
Sortim cap al sud, fins a Ponte Mas on remuntem per la SR203 fins Agordo (altre cop), on
parem altre cop al mateix lloc d’ahir a comprar fruita. Comprem un tipus de fruita petita per en
Marçal. Entrem a Agordo buscant un forn i un súper. Parem al centre del poble a fer un cafè i
comprar pa (al mateix establiment). Comprem draps de cuina amb Edelweis/Stella Alpina i una
camisa de quadres per mi. Ens aconsellen un establiment de productes locals, una mena de
cooperativa on hi ha de tot de productes, ara anomenats, de proximitat, on comprem més
formatges, salsitxes, melmelada, ous i cervesa “Dolomita”. Finalment anem al súper Coop a
comprar altres productes menys atractius.
Sortim d’Agordo cap al passo de Cereda (1.361mts)i seguim per la vall de Cismon que
remuntem fins arribar a San Martino de Castrozza (1.500mts), on arribem enmig de la boira i
espurnejant. És un poble bonic, força turístic dedicat als esports de neu, amb hotels i botigues
de roba esportiva. Va plovent. Dinem a una pizzeria (per primer cop en el viatge), fa fred i
s’agraeix dinar en un lloc càlid.
Havent dinat seguim pujant fins al Passo di Rolle (1.989mts!) on tornem a parar, i trobar,
bolets. Trobem uns quants rovellons i uns quants ceps (quina il·lusió!). De baixada arribem al
llac de Paneveggio, on hi ha una àrea de pic-nic, on trobem uns quants rovellons més..., és un
no parar!. Hem d’aprofitar perquè això s’acaba....
Seguim endavant, agafem la SS48 i passem per Predazzo buscant ja un lloc per dormir però no
en trobem cap i seguim fins veure un cartell indicant “Cascatta”..., cap allà que anem. És la
“Cascatta Cavalese”, prop de Cavalese, on hi ha un bon aparcament i una petita àrea de picnic amb gespa, taules, bancs i una font, amb la cascada al fons..., un racó fantàstic..., si no el
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molesta el (fort) soroll que fa la cascada. Però molt tranquil i a peu de carretera. Ideal com a
lloc de pas on fer nit d’entrada o sortida dels Dolomites. Molt recomanable.
Diumenge 2 de setembre de 2018
S’han acabat els magnífics
Dolomites.
Avui v olem fer una bona
tirada.
Voregem Trento, agafem ruta
cap al sud direcció Milà i
comencem
a
trobar
caravana...
Passem prop de Verona i a la
zona del llac de Garda hi ha
força
caravana.
Passem
Brescia, Bérgamo, Milà i
seguim direcció Torí on
deixem l’autopista i tornem a
remuntar els Alps i passem el
darrer gran port, el de
Sestriere, per on entrem a França i baixem fins a Briançon, on posem gasoli, a un Carrefour,
molt més econòmic i seguim direcció Gap per carretera. Una mica més enllà recuperem
l’autopista direcció sud. Passem per Sisteron, Aix de Provença fins a Arlés, on deixem
l’autopista per anar a dormir a l’àrea d’autocaravanes de Bellegarde, junt a un canal
navegable, on hi ha força ACs i furgos. Hem fet uns 850 kms.
Dilluns 3 de setembre de 2018
Ja que som a França, esmorzem uns croissants i altres “vienoisseries” i fem un cafè a la
terrassa d’un bar de Bellegarde. El clima mediterrani fa la vida més fàcil.
Anem cap a Nimes, que és el que hem vingut a fer. I hi anem perquè a Nimes hi ha un conjunt
de construccions romanes en excel·lent estat de conservació que a l’Èlia li feia il·lusió veure i
que a mi sempre m’havien cridat l’atenció. En resum que volíem veure la Nimes romana.
Entrem fins on podem i anem a la oficina de turisme, just davant de l’amfiteatre, a recollir
informació.
I comencem les visites per la “Maison Carrée”, un preciós, tot i que relativament petit, temple
romà clàssic. Segons l’Èlia és de frontó llis i hexàstil (de 6 columnes) de columnes corinties.
També visitem l’Amfiteatre amb una excel·lent audioguia que ens ho explica tot molt be. Unes
molt bones explicacions en qualitat i entreteniment. Voltem per les grades, baixem a l’arena i
no podem deixar d’admirar aquella construcció, el seu disseny i la seva execució.
Anem a dinar uns creps salats o “galettes” en la terrassa d’una plaça propera.
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Després anem a visitar el “Castellum” que és un dels pocs que queda sencer del món romà. Us
“Castellum” és el lloc o dipòsit, on conflueixen les aigües de diferents aqüeductes i que des
d’allà es distribueixen per diferents canalitzacions per tota la ciutat.
De camí a la furgo anem a veure al “Porta Augusta”, (força malmesa) un arc triomfal per on
s’accedia a la ciutat venint de Roma.
Ja amb la furgo pugem fins al turó on hi ha la “Torre Magna”, que sembla és el lloc on es va
fundar la ciutat i que el romans van acabar de condicionar com a lloc de culte.
Marxem de Nimes i seguim cap al sud per anar a dormir junt a la maternitat d’Elna on hi ha un
gran i tranquil aparcament que ja coneixem d’anteriors ocasions.
Dimarts 4 de setembre de 2018
Ens llevem però no visitem l’edifici doncs ja ho hem fet en anteriors ocasions pel que seguim
baixant fins a Argelés on hi ha un recent “Museu Memorial del Camp d’Argelés”. (Que ja
tocava fer-lo!). Nou i petit, ubicat al centre del poble, és un espai que destapa els més primitius
sentiments i que recorres en silenci, amb el cor encongit.
Fem una volta pel centre de la vila, força ple de gent de vacances, fins arribar a la “Casa de
l’Albera” un altre petit i coquetó museu que recull la informació etnològica de la serra de
l’Albera i el seu interès natural i humà. I que és un possible destí de setmana santa de l’any que
ve. Volem anar a la platja a veure el monòlit memorial que hi ha a la platja però no el trobem.
Seguim cap a casa i parem a dinar a Cotlliure, molt ple de gent i de difícil aparcament.
Baixem a dinar a la zona del port, doncs tenim molt bon record de la sopa de peix de Cotlliure
amb salsa “Rouille” i (desafortunadament) triem el restaurant “La Fregate” que ens sembla bé
però que estan totalment superats. Ens expliquen que a França ja ha començat la temporada
escolar i els empleats que tenien treballant a l’estiu ja no hi són i que els que hi ha no en tenen
gaire, o cap, idea de com servir. Tothom amb qui parlem porta moltíssima estona esperant i, a
sobre, el plats no són tal i com esperàvem. Finalment, tot i haver demanat les postres, marxem
sense haver-ne menjat. Amb el cuinat rebotat amb l’amo i la xef plorant sobrepassada per la
situació..., que els hi vagi bé!.
Havent dinat fem una volta pel poble i les noies s’acaben banyant a la platja. A la Marta li feia
molta il·lusió, fer un bany, poder gaudir del Mediterrani força dies després.
En acabat fem un cafetó, comprem anxoves i marxem.
Amb la intenció desesperada, però inútil, d’allargar les vacances volem fer una darrera parada
a Banyoles doncs a l’endemà hi fan mercat.
Baixem per la carretera nacional per on no havíem passat mai, per El Voló i El Pertús fins a
Figueres, on posem benzina al Bon Preu i seguim cap a Banyoles, passant per Esponellà, i anem
a dormir a l’aparcament de Les Estunes.
Dimecres 5 de setembre de 2018
Ens llevem i anem a esmorzar a la plaça major de Banyoles que és un espai immillorable per
fer-ho. I també, com no podia ser d’altra manera, som a Girona i esmorzem xuxos!.
Fem la volta per la ciutat i per tot el seu mercat i fem la compra per casa.
Fem una darrera parada a la fàbrica de xocolates Torras on ens aprovisionem d’algunes coses...
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Fem un final de festa al restaurant Can Barris de Campllong, famós pels seus cargols, on dinem
excel·lentment pel producte i el servei..., quina diferència amb ahir a Cotlliure.
...i finalment, el dimecres 5 de setembre de 20018, cap a les sis de la tarda, arribem a casa uns
quinze dies després d’haver-ne sortit fugint de les obres a casa i al carrer, amb 93.702
quilòmetres al marcador. Per tant hem fet 3.533 quilòmetres..., pocs pel que estem
acostumats en les nostres vacances.
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