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Com cada any, una vegada finalitzat el període estival hem de tornar a les nostres activitats caminaires. A la 
reunió de la Secció que vàrem fer just abans de les vacances es va acordar que enguany el sender a seguir fos el 
GR-176, dit Ruta del Romànic o de les Ermites, que és un itinerari circular d’uns 80 km que enllaça les múlti-
ples esglésies romàniques de les rodalies de Navàs i Puig-reig. Tot i que el recorregut d’aquest sender és pre-
vist que es faci en quatre etapes, nosaltres, si és possible, el farem en cinc. (S’ha de veure que els inici-final de 
les etapes siguin accessibles als autocars). 
 
A la mateixa reunió també es va acordar fer alguna etapa de la mítica Fugida de Montsegur i una sortida singu-
lar de dos dies (dissabte i diumenge) als Ports de Beseit. En un principi, aquesta sortida s’havia pensat fer-la 
com a inaugural però no és possible per la disponibilitat hotelera i s’haurà de fer el mes de novembre. La sorti-
da inaugural del curs serà l’etapa “Castell de So – Puivalador” de la Fugida de Montsegur que farem el dia 23 
de setembre. 
 
El calendari previst és el següent 
 
23 de setembre   Castell de So - Puivalador     ∼ 4h 30min 
21 d’octubre   Ruta de les Ermites 
17 i 18 de novembre  Ports de Beseit 
16 de desembre  Ruta de les Ermites 
13 de gener   Ruta de les Ermites 
10 de febrer   Ruta de les Ermites 
  9 de març   Ruta de les Ermites 
13 d’abril   ?? 
11 de maig   ?? 
  8 de juny   ?? 
  
La sortida del 23 de setembre no presenta grans dificultats a l’hora de caminar (només algun tram de fort pen-
dent) però sí a l’hora de fer l’aproximació amb l’autocar (són unes quatre hores d’anada i unes tres de tornada). 
 
Les sortides corresponents a la Ruta de les Ermites encara no estan definides perquè cal anar a veure els acces-
sos dels autocars (aprofitem per dir que si alguna persona vol col·laborar en aquestes tasques de reconeixement 
serà benvinguda). Pel novembre anirem a dormir a la fonda Miralles d’Horta de Sant Joan; l’excursió es com-
binarà amb alguna visita cultural per la zona. 
 
El sistema per apuntar-se a les sortides serà el mateix que el del curs passat (tot i que potser no és el millor si 
que és el menys dolent). Recordeu que ara, a la llista de la sortida, només s’hi apunta qui prèviament hagi pagat 
i que el pagament és pot fer durant les hores de secretaria de l’Entitat (dilluns, dimecres i divendres de set de la 
tarda (19h) a nou del vespre (21h)) durant la segona setmana anterior a la sortida. Tot i que aquest any el preu 
dels autocars es va incrementar sensiblement, la Secció va mantenir la mateixa quota de l’any passat. Aquest 
curs però hi haurà un petit augment que encara s’ha de concretar. 
 
Les dates de les sortides del Cicle Coneguem Catalunya encara s’han d’establir però sí que ja s’han fixat les de 
la Caminada Popular i de la Marxa que són: 
 
20 de gener   Caminada Popular 
16 de març   Marxa 
 
Salutacions. La Junta ???   
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