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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E.TALAIA 

Circular 121   (20/11/2013) 

 
El passat 20 d’octubre es va fer l’etapa “Ulldeter – Setcases” amb la qual iniciàvem la Ruta del Ter que ens 

portarà des del seu naixement fins a la seva desembocadura, a la platja de l’Estartit. Les condicions meteo-

rològiques de la jornada foren immillorables i poguérem gaudir d’unes magnífiques panoràmiques. 

 

Cal destacar la visita a les restes de l’antic refugi d’Ulldeter, la concentració al voltant del suposat punt de 

naixement del Ter i la rememoració d’una nit de bivac enmig d’una tempesta de neu per part del nostre 

company Antoni Ordovàs en el mateix lloc on es va produir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malauradament les condicions meteorològiques del diumenge passat, dia que estava previst fer la segona 

etapa, “Setcases – Camprodon”, ens foren adverses i aquesta no es va poder realitzar perquè a l’hora de la 

sortida de Setcases queia un aiguaneu força molest. Es va optar per anar a Ripoll a fer una visita turística i 

retornar a Vilanova a dinar. 

 

El proper 15 de desembre es farà un segon intent d’aquesta etapa amb la qual cosa les sortides programades 

queden desplaçades i el calendari queda de la manera següent: 

 



  15 de desembre Ruta del Ter: Setcases – Camprodon 

  12 de gener  Camí del Vent. Pla del Burgà – Ermita de la Mare de Déu del Coll de l’Alba 

    9 de febrer  Camí del Vent. Ermita de la Mare de Déu del Coll de l’Alba – Amposta 

    9 de març  Ruta del Ter: Camprodon – Sant Joan de les Abadesses 

    6 d’abril  Ruta del Ter: Sant Joan de les Abadesses – Ripoll 

  11 de maig  Ruta del Ter: Ripoll – Sant Quirze de Besora 

    1 de juny  Ruta del Ter: Sant Quirze de Besora – Torelló 

 

En relació amb la sortida del diumenge passat cal dir que el divendres (15/11/2013) per la nit hi havia apun-

tades 59 persones i teníem contractat un autocar de 64 places. El dissabte i el diumenge moltes persones van 

trucar dient que no venien a la sortida, en total 24. Amb tot això, finalment a l’autocar només hi érem 35 

senderistes. El mateix dissabte es va poder canviar l’autocar de 64 places per un de 60. 

 

L’any passat per aquestes dates es va produir un cas similar de deserció massiva tot i que no tan nombrós. 

Amb motiu d’aquest fet es va fer una reunió de la Secció (29/10/2013) i es va acordar modificar el punt 5 de 

la normativa de senders que va quedar de la manera següent: 

 

5.- Si ja s’ha formalitzat la inscripció a la sortida i per alguna raó no s’hi pot assistir l’abonament quedarà 

en dipòsit per a una futura sortida
(1)
 sempre que la baixa es comuniqui en un termini que finalitzarà el 

dimecres anterior a la sortida. Si no es comunica dins d’aquest termini es perdrà l’import abonat. 
 (1) Aquest dipòsit només es podrà utilitzar en una de les tres sortides següents. 

 

S’ha de recordar que a la majoria de normatives similars, d’altres entitats excursionistes, que es van consul-

tar en cap cas es retorna l’import de la sortida una vegada s’ha abonat. 

 

El fet és que aquesta normativa no s’ha aplicat de manera estricta i encara que l’avís de no assistència es fes 

més tard del dimecres l’abonament també quedava en dipòsit. I això era així perquè normalment només hi 

havia un cas o dos per sortida. Ara bé, aquesta vegada són 24 persones les qui han dit que no venien després 

del divendres! 

 

Es per això que a la reunió de la Junta ?? que es va fer aquest dilluns (18/11/2013) es va acordar que en 

aquest cas i d’ara en endavant s’aplicarà estrictament la normativa i d’acord amb el punt 5 l’import abonat 

no quedarà en dipòsit si l’avís de no assistència es fa més tard del dimecres. 

 

Salutacions 

 

La Junta ?? 


