
//*// CONCENTRACIÓ MOTO RUTA DE V2V 2019 //*//
1ra Concentració de Motos i Ruta per la Vall dels Àngels i la Vall de Llémena, Anglès Fira de Sant

Antoni 2019
https://ca.wikiloc.com/rutes-moto/rutamotov2vfirasantantoni2019-32204521

Concentració de Motos i petita volta entre la Vall dels Àngels i la Vall del Llémena, passant 
per la Plaça Porxada i l’entrada i sortida històrica del poble d’Amer per anar cap a Roca Bandera a 
donar una mica de caliu al poble del president, després de totes les bretolades que han petit 
últimament. L’accés a Roca Bandera es realitza per un petit caminet que s’ha de fer a peu i 
comporta uns 10 minuts d'aproximació (hi ha espai per deixar les motos i estaran vigilades). 
Després ens dirigirem cap a Sant Andreu de la Barroca per acabar a la vall del Llémena on, si el dia 
acompanya, anirem a trencar una mica la tranquil·litat que normalment s’hi respira i podrem 
contemplar les impressionants cingleres a cada costat de la vall. Tot seguit farem quatre corbes més 
per la carretera de les Serres fins arribar a Bonmatí, Sant Julià i arribada al punt de partida d’Anglès
per tancar la ruta i anar a dinar.

Notes: És una Petita Ruta/Excursió, NO ES CAP COMPETICIÓ. Cadascú és responsable 
dels seus actes. Passem per carreteres rurals on hi passen vehicles agrícoles, per tant hi pot haver 
terrossos de fang o sorra en alguns llocs, a part estem en temps d’hivern fred, tot i que s’hi tira sal 
regularment tingueu molta precaució amb les possibles plaques de gel, no ens hem de refiar que és 
migdia i que el sol ja l’ha desfet, hi ha punts on no toca el sol en tot el dia.

Important: Hi ha un petit tram de 1,5 quilòmetres que no està pavimentat, en temps sec 
com el que tenim ara, l’hem fet sense problemes amb una Kawasaki Z1000 i una Suzuki GSR600. 
Ull amb RSS o Customs molt grans que tinguin poca alçada del terra o angles de gir molt grans que 
poden tenir algun problema, si és el cas, es pot fer la volta per les les Planes d’Hostoles i les Encies 
que seria el recorregut 2 alternatiu.

Recordeu que si teniu gana després de la 
ruta, tenim nombrosos restaurants a 
Anglès i els pobles Veïns, on es pot 
menjar a uns preus molt assequibles!

 Horaris: 13:00 Sortida de la Fira
13:45 Arribada a l’inici excursió a peu a

RocaBandera
14:30 Reprenem ruta de tornada

15:00 Arribada a Angles i 
Tothom a dinar on vulgui

Vinga, a gaudir d’un bon esmorzar i una
bona Ruta!

Salut i Benzina Vsssssssss

PENYA ARO OSCAT ANGLÈS
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