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El diumenge 9 de juny vàrem fer l’ultima sortida d’aquest curs; tot i que estava previst fer la sisena etapa 
del Camí del Vent, Pla del Burgà – Ermita de la Mare de Déu del Coll de l’Alba, les dificultats a l’hora de 
preparar-la van fer que la subtituíssim per l’espectacular recorregut per la llera del riu Llastres. 
 
Així doncs, per al proper curs ens queden encara dues etapes del Camí del Vent, aquesta sisena que no es va 
poder fer i la setena i última que ens portarà des de l’Ermita de la Mare de Déu del Coll de l’Alba fins a 
Amposta. Tenint en compte que el recorregut de la sisena etapa pot tenir dificultats, sobretot si es fa un dia 
de vent, perquè segueix la carena del Cabrafeixet i la Buinaca s’està mirant de fer un recorregut alternatiu 
que passaria pel vessant de la serra. 
 
Com a continuació del Camí del Vent es van proposar diferents alternatives i finalment es va escollir fer la 
Ruta del Ter. Aquest és un sender que comença a Ulldeter i acaba a la Gola del Ter; en total són uns 250 km 
repartits, segons la guia, en 11 etapes. Alguns del llocs per on passa el seu recorregut són Camprodon, Sant 
Joan de les Abadesses, Sant Quirze de Besora, Torelló, Roda de Ter, pantà de Sau, Anglès, Girona, Flaçà, 
Torroella de Montgrí i l’Estartit. 
 
Com a sortida inaugural de curs, que farem el cap de setmana 28-29 de setembre, és previst anar a la Serra 
de Guara. El pla és marxar dissabte, fer una ruta turística i allotjar-nos al Refugi d’Alquézar. El diumenge 
faríem un recorregut per la zona. 
 
De moment tenim feta una reserva de 55 places al Refugi d’Alquézar. Caldria que les persones interessades 
a venir ens ho fessin saber, enviant un missatge a la Secció de senders: senders@aetalaia.cat o passant per la 
Secretaria de l’Entitat. Com sempre, això només servirà per tenir una idea del nombre de participants i po-
der ajustar la reserva (el refugi té una capacitat de 75 places); més endavant ja concretarem el preu i es farà 
la llista formalitzada. 
 
Salutacions 
 
Escuela-Refugio Alquézar: http://www.era-info.es/ 
 

 


