
TRACKS & ROAD 

”PURE OFFROAD” 

FES QUE LA VIDA SIGUI UN PASSEIG 

 

Doncs si, quan fa quatre anys que ho vaig proposar 

al club de fer rutes off i em van dir, no tindrà èxit, 

sembla a ser que cada vegada n’hi ha més d’ èxit, 

és on va començar la primera de les rutes Off al 

club, la TRACKS & ROAD i ja en van 3. 

 

 

 Bé, anem a fer un petit resum de la 3ª edició. 



 

Ens anem trobant durant la tarda del divendres a 

l’hotel Castellarnau d’Escaló, on serà l’hotel de 

l’estança durant els dies de la ruta. 

Arriba l’hora d’anar a sopar i allí ens espera el 

paquet de benvinguda. 

 

On hi trobem la samarreta de la ruta, uns mitjons i 

un tiquet per gaudir d’un bon combinat el dissabte 

al vespre. 



 

 

Felicitar a la Roser per la seva valentia i una 

excel·lent conducció en Off. 



 

I com no, felicitar també al Jordi Raüll i Christian 

López per la veterania d’edat que són més de 65 

anys al “body” i el que ens han demostrat del que 

es pot fer amb aquesta edat. 

 

Després del sopar, anem a fer el cafè a la terrassa 

on allí és farà el sorteig de dos productes del club 

realitzats per Oasisand, el sorteig es realitza amb 

les noves tècniques digitalitzades, quin gran avanç. 



 

I tots cap a dormir que l’endemà prometia amb 189 

km  “PURE OFF”, on solament es van fer 15 km per 

asfalt per poder enllaçar. 

 



 

Fent una paradeta per refrescar els peus, seguim en 

la ruta on una mica més endavant tornarem a parar 

per gaudir de l’espectacle visual. 



 

Tornem-hi que no ha estat res, seguim amb el 

previst i l’horari previst, així que seguim fins on ens 

estan esperant per fer un altre parada l’Eli, Nuria, 

Estefania, on allí farem paradeta de bar. 



 

Ben refrescats de begudes, comencem el últim tram 

per arribar a dinar, aquest últim tram teníem de tot, 

la calor que començava a intensificar 33º, una 

pujada descomunal amb un pedregal per donar i 

vendre i unes vistes immillorables. 

 



 

I seguim fins a arribar al refugi on allí ens estan 

esperant l’Eli, Nuria i Estefania per començar a 

gaudir del dinar. 

 

 



 

 

Després de dinar i ben dinats, quedava  la foto de 

rigor. 

 



 

Ben tips, seguim amb el que quedava de ruta fins a 

arribar a l’hotel, on ens espera una bona dutxa o 

banyet a la piscina per treure’ns l’acalorament de 

tot el dia a part de la pols i cansament, ja que era 

bastant exigent algun tram. 



 

Anem cap a sopar i després a beure uns bons 

combinats i cap a dormir que el dia següent teníem 

una mica més de “Rock&roll”. 

 



I 

el Rock&roll, no es tracta de córrer, sinó de gaudir 

el paisatge, respectar el medi natural i normatives 

motoritzades per parcs naturals i en tot aixó, fer 

km fins a aguantar. 

 

Gaudint gaudint, arriba el final que és un bon dinar 

a Bagergue. 



 

Uns bons patès, olla aranesa i una bona carn amb 

unes patates fantàstiques. 



 

Amb tot el viscut aquest cap de setmana, ens 

quedarà un bon record de bones amistats, 

companyerisme i unes memòries de paisatges i 

recorreguts incomparables. 

Moltes gràcies per fer-me gaudir en veure la vostra 

satisfacció de el bé que  ho heu passat. 

TREBALLANT PER LA 4ª EDICIÓ I AMB ALGUNA 

SORPRESA DE VERTIGEN. 

 

Albert Calbet. 


