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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E.TALAIA 

Circular 120   (9/10/2013) 
 
Malgrat els anuncis de pluja per part dels malastrucs professionals, la sortida inaugural a la Serra de Guara 
es va poder fer segons el pla previst. Pensem que les dues caminades realitzades, la “Ruta de las Pasarelas” i 
la “Ruta circular Alquézar – Asque – Alquézar”, van satisfer tots els participants i que l’estada a la “Escue-
la-Refugio de Alquézar” fou del grat de tothom. I ni cal dir que la població d’Alquézar per ella mateixa ja té 
prous encants per justificar la visita. 
 

 
 
Ahir es van anar a preparar les dues primeres etapes de la Ruta del Ter que és previst fer els dies 20/10 i 
17/11. El recorregut de la primera etapa començarà a l’aparcament superior de Vallter per anar cap a les 
restes del refugi vell d’Ulldeter on veurem el naixement de riu Ter. En aquell punt comença la Ruta del Ter 
que baixa cap al refugi nou seguint el traçat del GR-11 i continua vers Setcases. Acabarem l’etapa en arribar 
a la carretera, a uns quatre quilòmetres abans de Setcases per tal d’evitar aquest últim tram d’asfalt. 
 
La segona etapa la farem de Setcases a Camprodon. El camí de bon començament s’enfila pels vessants del 
Puig de les Agudes i després retorna al costat del riu a Vilallonga de Ter per seguir-lo fins a Camprodon. 
 
La llunyania dels punts de partida de les dues etapes fa que la durada del viatge amb l’autocar sigui gran, de 
l’ordre de tres hores o més, per la qual cosa per fer-les, tot i que no són massa llargues, haurem de sortir de 
Vilanova ben aviat, a les sis del matí. De totes maneres, si el temps ens acompanya, penseu que seran unes 
etapes magnífiques, d’aquelles que no s’obliden. 
 
Recordeu que el calendari de la resta de sortides és el següent 
 
  15 de desembre Camí del Vent. Pla del Burgà – Ermita de la Mare de Déu del Coll de l’Alba 
  12 de gener  Camí del Vent. Ermita de la Mare de Déu del Coll de l’Alba – Amposta 
    9 de febrer  Ruta del Ter 
    9 de març  Ruta del Ter 
    6 d’abril  Ruta del Ter 
  11 de maig  Ruta del Ter 
    1 de juny  Ruta del Ter 
 
Salutacions 


