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Circular 82   (19/12/2008) 
 
El passat diumenge les adverses condicions meteorològiques ens van obligar a fer un canvi de plans impro-
visat i així, en comptes de fer l’etapa prevista des de la carretera de la Trona fins a Sant Quirze de Besora 
passant pel santuari dels Munts, vàrem visitar el castell de Montesquiu i passejar pel seu entorn. 
 
El proper 11 de gener farem un segon intent d’aquesta etapa i això ens obligarà a fer un desplaçament tem-
poral de totes les sortides. Així doncs, el calendari previst quedarà de la manera següent:   
 

11 de gener  Crta de la Trona – Santuari dels Munts – Sant Quirze de Besora  ~ 13 km 
  8 de febrer Sant Quirze de Besora – Vidrà         ~ 13 km 
  8 de març  Vidrà – Vallfogona de Ripollès       ~ 18 km 
19 d’abril  Vallfogona de Ripollès – Sant Joan de les Abadesses    ~   8 km 
17 de maig 
  7 de juny 

 
Sembla ser que el sender està senyalitzat fins a Sant Joan de les Abadesses però de moment no s’ha aconse-
guit cap descripció del recorregut (si és que n’hi ha); el recorregut a partir de Sant Joan de les Abadesses 
encara no està definit. El quilometratge que s’ha posat és molt aproximat i s’haurà de verificar quan es pre-
parin les etapes; en qualsevol cas, s’intentaran equilibrar les etapes Vidrà – Vallfogona de Ripollès i Vallfo-
gona de Ripollès – Sant Joan de les Abadesses fent que el final d’etapa sigui abans de Vallfogona. 
 
Recordeu també les dates següents: 
 
 25 de gener  Caminada Popular 
 22 de març  Marxa de la Talaia 
 10 de maig  Sortida del Cicle Coneguem Catalunya 
 
Nota.- Tenint en compte que enguany la Secció de Senders ha tingut beneficis i per compensar d’alguna 
manera l’imprevist canvi de plans que es va haver de fer diumenge passat, la Junta ??? ha acordat bonificar 
amb 4 euros tots aquells que van assistir a la sortida del 14 de desembre i s’apuntin per a la de l’11 de gener. 
Així doncs, els socis només hauran de pagar 10 euros i els no socis 14 euros.  
 
 
NOTA FINAL. Recordeu que és convenient federar-se. 
 
Salutacions i bones festes. 
 
 La Junta ??? 
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