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 Circular nº 42   (8/3/99) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Amb la sortida del mes de febrer passàrem l'equador d'aquest curs car de les nou sortides previstes ja n'hem 
fet cinc (dues etapes del camí dels Bons Homes, GR-107, i tres del GR-3). La sortida del proper diumenge 
(14 de març) encara la farem seguint el GR-3 i les restants les dedicarem al GR-107, si les condicions 
climatològiques ho permeten. 
 
El passat 21 de febrer realitzàrem l'etapa Monistrol de Calders ÷ Sant Fruitós de Bages, amb visita al 
monestir de Sant Benet de Bages, i ens situàrem a les portes de Manresa. Si seguíssim fil per randa el traçat 
del GR-3 ara ens tocaria fer una passejada per les rodalies de la capital del Bages tot travessant el seu entorn 
industrial. Tenint en compte que d'altres experiències d'aquest tipus no ens han agradat gens (recordeu 
l'arribada a Tarragona) i que en aquest cas no hi ha cap motiu per fer-la (no hi ha cap pont del Diable), hem 
optat per neutralitzar aquest tram. D'aquesta manera passarem directament de Sant Fruitós de Bages a Sant 
Joan de Vilatorrada, poblet situat a l'altra banda de Manresa, a uns tres quilòmetres del seu nucli urbà. Per 
altra banda, aquesta opció també afavoreix que el traçat de les properes etapes pugui adaptar-se més al 
nostre criteri de no fer-les massa llargues. 
 
Així doncs, el proper diumenge, 14 de març, farem l'etapa Sant Joan de Vilatorrada ÷ Camps amb uns 
catorze quilòmetres de recorregut. Pel camí tindrem ocasió de veure les superbes torres cilíndriques de Fals i 
la Tomba al Soldat Desconegut (!). Camps és un llogarret on no hi ha cap mena de servei per la qual cosa és 
previst que una vegada hàgim finalitzat l'etapa ens desplacem a Fals amb autocar on hi ha restaurant i bar. 
 
Tal com s'ha dit, les sortides d'abril, maig i juny les dedicarem al camí dels Bons Homes. Properament es 
farà un reconeixement de la zona per tal de poder fer la planificació d'aquestes etapes. 
 
Recordeu que el calendari de la resta de sortides és: 
 
 14/3          18/4          16/5          13/6 (*) 
 
(*) Sembla ser que el dia 13/6 hi haurà les eleccions; si es així canviarem la data d'aquesta sortida i la farem 

el diumenge anterior 6/6.  
 
Recordeu també la data de la Marxa, el 21 de març. 
 
Us esperem a tots i a totes. I res més per ara. 
 
 
          La Junta ??? 


