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Circular 91   (31/05/2010) 
 
A l’anterior circular us dèiem que per al proper diumenge 6 de juny havíem deixat de banda l’etapa 
Campdevànol – Castellar de n’Hug del GR-3-B per massa llarga i que en faríem una del GR-83 a partir de 
Sant Martí Sacalm. 
 
El dubte estava en decidir on acabar-la. De Sant Martí Sacalm a les Planes d´Hostoles només hi ha uns 7 
km, distància massa curta que no justifica una etapa. Hi havia la possibilitat de continuar fins a Cogolls, 
fent uns 5 km més, però això estava condicionada per l’accessibilitat de l’autocar. Tal com us dèiem a 
l’anterior circular, el passat dimecres 26/05 es va anar a inspeccionar aquesta accessibilitat i es va veure 
que era factible perquè la pista de les Planes d’Hostoles a Cogoll actualment està asfaltada. 
 
Així doncs, la possibilitat d’acabar a Cogolls amb un recorregut total d’uns 12 km era possible, una dis-
tància potser una mica curta però acceptable. Per altra banda, començant Cogolls es pot acabar la propera 
etapa a Olot tot fent uns 18 km. Tot plegat semblava força raonable. Ara bé, els companys que varen anar 
a mirar-ho sobre el terreny van suggerir una alternativa: Neutralitzar el tram les Planes d’Hostoles – Co-
golls i substituir-lo pel tram Les Planes d’Hostoles – San Feliu de Pallerols seguint la Via Verda (antic 
traçat del carrilet Girona – Olot); aquesta alternativa es podria complementar amb una visita al gorg del 
Molí dels Murris que es troba a un quilòmetre seguint la pista de Cogolls. Amb aquest complement el 
quilometratge de l’etapa “modificada” Sant Martí Sacalm – Les Planes d’Hostoles – Sant Feliu de Palle-
rols queda en uns 14 km. 
 
La Junta ???, després de valorar aquesta proposta l’acceptà. Així doncs, el proper diumenge 6 de juny 
farem el recorregut Sant Martí Sacalm – Les Planes d’Hostoles seguint el GR-83 i després continuarem 
per la Via Verda fins a Sant Feliu de Pallerols, amb la marrada que hem dit per anar a visitar el gorg del 
Molí dels Murris. 
 
Per tal que us feu una idea de la magnificència de l’indret us adjuntem un parell de fotos del gorg del Mo-
lí dels Murris. 
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