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En primer lloc, cal agrair l’allau d’ofertes que, en resposta a la demanda que es feia a la circular anterior, ens 
han arribat per tal de col·laborar en les tasques de la Secció de Senders. 
 
Tot seguit voldríem posar sobre la taula un parell de dades. Com sabeu, a la sortida del passat diumenge vàrem 
anar amb dos autocars; això fou així perquè a principis de setmana hi havia apuntades o preapuntades més de 
80 persones (en concret 83). Ara bé, el diumenge només n’hi havia 69! Això significa que l’autocar suplemen-
tari només fou utilitzat per 4 persones (i aquest autocar suplementari incrementa el cost en un 82%). 
 
De tot plegat en podem tornar a parlar a la propera assemblea de la Secció que es convocarà per al 13 de febrer. 
 
De moment ja hem fet dues etapes de la Ruta de les Ermites, en total 27,5 km, i d’ermites no és que se n’hagin 
vist gaires, només quatre, dues per dins (Sant Cugat del Racó i Santa Fe de Valldeperes), una per fora (Sant 
Miquel de Castelladral) i una altra de lluny (Sant Vicenç de Navel). Això, però, s’arreglarà perquè a la propera 
etapa, la postcarnavalesca del 10 de febrer, en veurem sis! Sant Esteve de Pujol de Planes, Sant Miquel de Ba-
laguer, Sant Joan de Montdarn, Sant Miquel de Fenogedell, Sant Sadurní de Fenollet i Sant Marçal de Puig-
reig. I alguna, potser per dins i tot! 
 
Aquesta propera etapa, a més a més de tenir més ermites que l’anterior, és més curta (només seran 15,2 km) i 
té menys desnivells (375 m ↑ 465 m ↓) (L’anterior en tenia 535 m ↑ 555 m ↓). 
 
Recordeu que el calendari per a la resta de sortides del curs és el següent: 
 
10 de febrer  Ermites (3) Sant Esteve de Pujol – Sant Marçal de Puig-reig ∼ 15,2 km 
  9 de març  Ermites (4) Sant Marçal de Puig-reig – Sant Pau de Pinós  ∼ 15,8 km 
13 d’abril  Ermites (5) Sant Pau de Pinós – L’Abellar    ∼ 17 km 
11 de maig   ?? 
  8 de juny   ?? 
 
La data del 9 de març, que coincideix amb les eleccions, en principi es manté (cas que es vulgui es poden com-
binar les dues activitats). 
 
IMPORTANT 
 
Aquest divendres, 18 de gener, l’endemà dels Tres Tombs, a dos quarts de nou del vespre, al local social el 
nostre company de Canyelles, en Joan Bertran, ens passarà una Projecció sobre el GR-92. Serà una bona 
ocasió per veure’ns uns anys més joves. 
 
I aquest diumenge, 20 de gener, hi haurà la Caminada Popular. 
 
D’altres activitats: 
 
30 de març   Marxa 
  1 de juny   Coneguem Catalunya 
 
NOTA FINAL. Recordeu que és convenient federar-se. 
 
Salutacions. La Junta ??? 
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