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Benvolguts companys/es: 
 
Tal com s'havia previst, el dia 3 d'octubre vàrem fer l'etapa Bellver Cerdanya - Coborriu de la Llosa (i molt 
més) del Camí del Bons Homes (GR-107) amb gran satisfacció dels boletaires de la colla. I el dia 17 
d'octubre participàrem a la Festa de la Transhumància del Penedès tot fent el recorregut de Vilanova als 
Monjos seguint les carrerades ancestrals. Val a dir que en aquesta última sortida les inclemències 
meteorològiques (boira, pluja, ...) ens feren una mica la llesca. I parlant de remullades, què tal l'Aplec? 
 
Bé, tot això ja és aigua passada. Deixem-ho i anem a parlar del futur immediat i no tan immediat. En primer 
lloc hem de dir que la dificultat (damunt del paper, que sempre és inferior a la real) de la propera etapa del 
Camí dels Bons Homes (~ 1000 m de pujada, ~ 1000 m de baixada, ~ 25 km) han aconsellat ajornar-la fins 
passat l'hivern, és a dir, que a partir d'ara tornarem al GR-3. 
 
Dit això, presentem el calendari per a la resta del curs i les etapes que s'ha previst fer. En aquest calendari 
també s'han ressenyat d'altres activitats que poden ser d'interès per als senderistes. 
 
  7 de novembre  SORTIDA CICLE CONEGUEM CATALUNYA 
 21 de novembre Salo - Cardona     (~ 18 km) 
 19 de desembre  Cardona - Solsona    (~ 20 km) 
  9 de gener  Solsona - Madrona    (~ 22 km) 
 30 de gener  CAMINADA POPULAR 
 13 de febrer  Madrona - Vilanova de l'Aguda*   (~ 20 km) 
 12 de març  Vilanova de l'Aguda* - Claret   (~ 19 km) 
 26 de març  MARXA DE REGULARITAT 
  9 d'abril  Claret - Pilar d'Almenara    (~ 17 km) 
 30 d'abril  SORTIDA CICLE CONEGUEM CATALUNYA 
  7 de maig  Camí dels Bons Homes 
  4 de juny  Camí dels Bons Homes 
 
 * L'etapa és previst acabar-la una mica més endavant del poble. 
 
Com podeu veure, és previst retornar al Camí dels Bons Homes pel maig; de totes maneres, si el temps ens 
és favorable, ja hi anirem per l'abril. 
 
La propera sortida del GR-3, del 21 de novembre, s'intentarà combinar-la amb una visita al castell i a les 
mines de sal de Cardona. 
 
Us esperem a tots i a totes. I res més per ara. 
 
 
          La Junta ??? 


