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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E.TALAIA 

Circular 122   (04/12/2013) 
 
Tal com dèiem a l’anterior circular, el proper 15 de desembre es farà un segon intent de l’etapa, Setcases – 
Camprodon, de la Ruta del Ter. Esperem que aquesta vegada el temps ens acompanyi. 
 
La setmana passada es van anar a preparar les dues últimes etapes del Camí del Vent: Pla del Burgà – Coll 
de l’Alba (Tortosa) i Coll de l’Alba – Amposta. El recorregut de la penúltima té una part molt aèria, entre el 
Cabrafeixet i la Punta de la Buinaca, que en condicions de fort vent pot ser molt perillosa. És per això que 
també es va preparar un recorregut que voreja les Moles per la plana de la Fullola per tal de tenir una alter-
nativa si el dia de fer l’etapa fes massa vent (freqüent en aquesta zona) i no es pogués anar per la carena. 
 
L’equip que va fer l’etapa “oficial”, en un punt determinat, es va trobar que el sender puja per una canal 
molt vertical i amb el sòl força esmicolat. Tot i que l’ascensió per aquesta canal no és perillosa per a un grup 
reduït sí que ho pot ser per a un grup nombrós com ara el nostre. Per aquesta raó, la Junta (??) ha decidit no 
fer aquesta etapa. 
 

 
 
El recorregut que voreja les Moles és llarg i gairebé tot per pista asfaltada. Com a alternativa per al mateix 
dia de la sortida, si feia massa vent, estava bé però fer-lo expressament no ha semblant que fos massa encer-
tat. Així doncs, es va valorar la possibilitat de neutralitzar aquesta etapa. Ara bé, tenint en compte que 
l’ascensió fins a la carena no presenta cap dificultat i es pot combinar amb la visita a la balma del Cabrafei-
xet, on hi ha pintures rupestres, i a la cova de la Mallada, es proposa fer aquesta ascensió que es pot com-
plementar arribant fins al cim del Cabrafeixet. 
 
Està clar que la baixada s’haurà de fer pel mateix sender per on haurem pujat llevat de la derivació a la bal-
ma i a la cova que es fa per un camí paral·lel. Sobre el mapa hi ha la possibilitat de fer la baixada per un 
senderol que passa per sota mateix del Morral de Cabrafeixet i retorna al Pla del Burgà amb la qual cosa no 
hauríem de repetir camí. Si abans del 12 de gener (dia de la sortida) es pot anar a explorar aquest senderol i 
es veu que és factible passar-hi amb un grup nombrós el faríem servir per a la baixada. 
 
Salutacions 
 
La Junta ?? 


