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Benvolguts companys/es: 
 
D'acord amb la programació que s'havia fet a principi de curs, la setmana abans de Nadal vàrem anar de 
Cardona a Solsona i, just passats els Reis, vàrem continuar fins arribar a L'Ascensió (Madrona). 
Malauradament aquestes dues etapes tingueren una participació molt baixa potser degut a la proximitat de 
les festes nadalenques o al seu quilometratge (18 km i 26 km respectivament). Esperem que a les properes 
etapes, que no són tan llargues, es normalitzi la participació. 
 
La propera etapa, de l'Ascensió a Vilanova de l'Aguda, fins i tot serà massa curta; només 13 km! A veure si 
ve tothom. 
 
S'ha de tenir en compte que degut a la convocatòria d'eleccions (12/3) hem hagut de canviar el dia 
programat per a la sortida del mes de març; la nova data és el 19 de març. Aquest dia anirem de Vilanova 
de l'Aguda a Oliola (inicialment s'havia pensat arribar fins a Claret) i passarem per Ponts on es podrà visitar 
la col⋅legiata de Sant Pere i Santa Maria. 
 
Pel que fa les altres sortides és manté el calendari previst. Així, el calendari per a les etapes que resten del 
curs i d'altres activitats que poden ser d'interès per als senderistes és: 
 
 
 13 de febrer  L'Ascensió (Madrona) - Vilanova de l'Aguda  (~ 13 km) 
 
 19 de març  Vilanova de l'Aguda - Oliola    (~ 17 km) 
 
 26 de març  MARXA DE REGULARITAT 
 
  9 d'abril  Oliola - Agramunt     (~ 15.5 km) 
 
  7 de maig  Camí dels Bons Homes 
 
 14 de maig  SORTIDA CICLE CONEGUEM CATALUNYA 
 
  4 de juny  Camí dels Bons Homes 
 
 
Tal com ja havíem dit, 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. 
 
Us esperem a tots i a totes. I res més per ara. 
 
 
          La Junta ??? 
 
 


