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El curs passat es va acabar amb una inoblidable ascensió a la Pica del Canigó. D’aquesta manera culminà-
vem el Camí del Canigó (GR-83) que havíem començat el mes de novembre de 2009 a la platja del Callao 
de Badalona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest curs l’hem començat amb una travessa, encara més inoblidable, que ens va portar des del Santuari 
de Núria a la Farga de Queralbs tot passant pel cim del Torreneules (alguns) i el refugi de Coma de Vaca. 
En una propera assemblea parlarem del caràcter tan inoblidable d’aquesta excursió. 
 

 
 
Després d’aquest parell de singularitats extraordinàries cal tornar a la normalitat. Per això, ara dedicarem les 
properes sortides a la Ronda del Moianès que potser no seran tan espectaculars però si més planeres. 
 
Així doncs, des d’ara fins a finals d’any, farem les tres etapes que falten per retornar a Moià d’acord amb el 
calendari previst: 
 
21 d'octubre  Etapa 5 del GR-177. Castellterçol – Castellcir - Collsuspina (~ 15 km) 
18 de novembre   Etapa 6 del GR-177. Collsuspina – L’Estany – Santa Maria d’Oló (~ 19 km)(1) 
16 de desembre  Etapa 7 del GR-177. Santa Maria d’Oló – Moià (~ 14 km) 
 
(1)  Possiblement es podrà reduir aquest quilometratge. 
 
Recordeu que les dates previstes per a les sortides del proper any són: 
 
13 de gener, 17 de febrer, 10 de març, 14 d'abril, 12 de maig, 9 de juny 
 
El problema és que per a aquestes sortides encara no tenim sender assignat! Com ja sabeu, ara també se-
guim el GR-3; aquest sender, però, a partir de Bellver de Cerdanya i fins arribar a la Seu d’Urgell passa per 
una sèrie de pobles del vessant nord del Canigó que són inaccessibles als autocars per la qual cosa haurem 



de neutralitzar aquest tram. Per altra banda, a partir de la Seu d’Urgell encara no està senyalitzat. Així 
doncs, de moment ens hem d’oblidar d’aquest sender. 
 
Per tal de reduir el temps del desplaçament amb l’autocar, a l’hora d’escollir un nou sender hem valorat 
positivament la seva proximitat. Tot i que encara no és definitiu, un possible candidat és el Camí del Vent 
(GR-192) que des de la platja de Cambrils va cap a Montroig del Camp, Pratdip, Masboquera, l’ermita de la 
Mare de Déu del Coll de l’Alba i acaba a Amposta després de fer un recorregut d’uns 100 km. Cal acabar 
d’estudiar l’accessibilitat amb autocar dels inici/final d’etapes. 
 
Tal com es va fer l’any passat, enguany els socis de la Secció de Senders que hagin participat com a mínim 
a vuit de les sortides del curs 2011-12 rebran un DVD amb un recull gràfic d’aquest curs realitzat per la 
nostra companya Margarida Paterna. 
 
Finalment us hem de dir que a la Junta ??? ens cal la col·laboració de més persones. Així doncs, us dema-
nem que si voleu col·laborar-hi envieu un missatge a: 
 
senders@aetalaia.cat 
 
 
Salutacions 
 
?????? 


