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Pujada Nocturna a la Caseta del Guarda 

 
Divendres 28 d’agost el CM Senglars va organitzar la Pujada Nocturna a la Caseta del 

Guarda. L’eixida va ser des de la Plaça de la Cultura de Favara i la participació estigué 

oberta a tots els aficionats al senderisme i a la gent amb ganes d’iniciar-se. La 

participació fou elevada. Prop d’un centenar de persones de totes les edats acudiren a 

este acte nocturn. 

La jornada en tot moment va tindre un plantejament lúdic-esportiu. Abans de començar, 

els participants van poder gaudir d’un bon berenar de coques dolces i salades, 

rosquilletes, per agarrar forces, i aigua o beguda isotònica per a hidratar-se. 
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Una vegada finalitzat, la gent es va ficar en marxa cap a la muntanya. L’ascensió va ser 

per la senda anomenada La Cima, que transcorre fins a la Cova de la Galera, on es va 

fer un breu descans. Tot seguit els senderistes continuaren fins a arribar a la Caseta del 

Guarda, on soparen i pogueren apreciar la bellesa del paisatge.  

Ben avançada la nit els assistents van reprendre la marxa i baixaren pel Barranc de 

l’Infern fins a l’Ajuntament on hi havia un avituallament.  

  

 

Cal assenyalar que per facilitar la marxa l’organització abalisà tot el recorregut amb 

anells lluminosos, que eren ficats per l’encapçalament de la marxa i recollits per la 

persona que anava en cua, amb l’objectiu de mantenir neta la muntanya. A més, la 

marxa va anar acompanyada en tot moment per una magnífica lluna plena.  

Tot açò va fer que tots i totes els participants gaudiren d’una nit molt agradable i d’unes 

vistes meravelloses. 
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