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Circular 89   (11/02/2010; Dijous Gras) 
 
Malgrat les previsions apocalíptiques que anunciaven unes condicions meteorològiques nefastes per al 
diumenge 10 de gener aquesta jornada fou una de les millors que hem tingut darrerament i l’etapa de Via-
brea a Arbúcies serà recordada durant força temps. La bona visibilitat ens va permetre gaudir d’unes es-
pectaculars panoràmiques i la neu caiguda els dies anteriors, en una justa mesura, ens va mantenir entre-
tinguts durant la pujada fent-nos-la sentir més curta i lleugera. A les imatges ho podeu veure. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cal però, comentar un aspecte no tan positiu de la sortida. Fins ara, les etapes d’aquest sender no s’havien 
anat a preparar perquè tot i que la descripció és pràcticament inexistent el recorregut estava força ben se-
nyalitzat. Ara bé, a l’etapa del dia 10 ens trobàrem que, des de la sortida fins gairebé arribar a Riells, la 
senyalització i la descripció no coincidien perquè s’havia modificat el recorregut; sortosament uns veïns 
de la zona ens informaren d’aquesta modificació i ens indicaren com seguir per un tram que encara no 
estava senyalitzat. Per altra banda, un grup que ja ha fet aquest sender (ens porten mig any d’avantatge) 
ens va informar que podíem tenir algun problema per arribar a Sant Hilari Sacalm. Per aquesta raó, deci-
direm anar a preparar l’etapa següent: Arbúcies – Sant Hilari Sacalm prevista per al diumenge 21 de 
febrer. La veritat és que aquesta preparació no hagués calgut perquè el recorregut està força ben senyalit-
zat amb marques recents. De totes maneres l’exploració va servir per poder elaborar una descripció més 
detallada de l’etapa. 
 
Com que el quilometratge de l’etapa és molt reduït, en un principi s’havia pensat complementar-lo amb 
un recorregut per les rodalies de Sant Hilari Sacalm. Tenint en compte, però, que en finalitzar l’etapa en-
cara estem a un quilòmetre del centre del poble s’ha pensat que aquesta passejada ja serveix com a com-
plement; la passejada es pot fer visitant alguna de les moltes fonts que hi ha al municipi. Així doncs, una 
vegada arribats a Sant Hilari, que cadascú faci la seva. 
 
Recordeu les properes sortides 
 
 14 de març   Marxa AE Talaia 
 21 de març   5a Sant Hilari Sacalm – Coll de Nafré     ∼ 16 km 
 11 d’abril   6a Coll de Nafré – Les Planes d’Hostoles    ∼ 17 km 
   9 de maig   9a GR-3 (2a fase)  Sant Joan de les Abadesses – Campdevànol ∼ 22 km 
 23 de maig   Coneguem Catalunya 
 
Salutacions 
?????? 
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