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Benvolguts companys/es: 
 
Encara que amb una mica de retard finalment hem elaborat el calendari de sortides d'aquest primer 
quadrimestre. Enguany seguirem amb el GR-1 a partir de Sant Llorenç de Morunys (neutralitzem la baixada 
des de les pistes de Port del Comte). 
 
   6 d'octubre   Sant Llorenç de Morunys - Pont de Llinars ~ 19 km 
 10 de novembre   Serra de Busa 
 15 de desembre   Pont de Llinars - L'Espunyola   ~ 22 km 
 12 de gener   L'Espunyola - Gironella    ~ 18 km 
 
Com podeu veure, la sortida corresponent al mes de novembre no és una etapa del GR, serà una passejada 
per la serra de Busa. Això es fa, en primer lloc per fer temps, i també per aprofitar que passem pel costat 
d'aquesta interessant serra. El fer temps és perquè el nombre d'etapes que hi ha fins arribar a la Mediterrània 
és massa gran per a un curs i massa petit per a dos cursos, i si volem arribar-hi a l'estiu per cabussar-nos i tota 
la pesca.... 
 
L'any passat, com a pròleg de la temporada es va fer una memorable excursió a l'illa de Mallorca. Enguany es 
volia repetir l'experiència fent un altre recorregut per terres mallorquines però no és possible fer-ho perquè no 
tenim el vaixell! En substitució, s'ha previst per al cap de setmana del 26 i 27 d'octubre, una sortida a la 
Sidobre a veure pedres singulars. 
 
El pla és el següent: marxar el dissabte 26 a dos quarts de 7 del matí cap a Carcassona per tal d'arribar-hi a 
l'hora de dinar francesa. Després de dinar hi haurà una visita turística per la vila fortificada. A mitja tarda 
continuarem amb l'autocar cap a Castres i finalment a Lacrouzette on soparem i dormirem. Pel matí del 
diumenge 27 l'autocar ens portarà a la Sidobre on farem un recorregut, més o menys seguint el GR-36, per 
entremig d'un frondós bosc per anar a la zona de les pedres singulars. Pel migdia tornarem a Lacrouzette a 
dinar i després farem una breu visita a Castres. A una hora raonable marxarem cap a Vilanova. El preu 
aproximat de tot això (sense el dinar de Carcassona, ni cerveses, ni entrades a museus, etc.) és de 12.500 pta 
per als socis (15.000 pta no socis).  
 
Important. La capacitat del Relais du Sidobre, lloc on dormirem, limita el nombre de places a un màxim de 
55. El full de sortida es col⋅locarà el divendres 27/9 a dos quarts de vuit del vespre. Cal advertir que el fet 
d'apuntar-se al full serà paper mullat si no s'acompanya d'un abonament de 5000 pta en concepte de paga i 
senyal (Aquesta paga i senyal no serà recuperable, únicament transferible a una altra persona). Per a més 
detalls contacteu amb la organització (?). 
 
I res més, per ara 
 
 
          La Junta ???? 


