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Fa uns dies vàrem anar a preparar les dues properes etapes de la Ruta del Ter; la de Torelló – Manlleu i la 
de Manlleu – Fussimanya. El recorregut de la primera d’elles, que farem el proper diumenge, en sortir de 
Torelló travessa el riu per situar-se a la seva banda dreta i en arribar al santuari de la Gleva el torna a creuar 
per retornar a la riba esquerra i així poder accedir a Manlleu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Malauradament, aquest segon creuament, que s’hauria de fer pel pont de la Gleva, no és possible perquè 
actualment el pont està en obres i no és permès el pas ni de vehicles ni de vianants. Així doncs, en arribar a 
la Gleva l’autocar ens haurà de recollir i portar-nos a l’altra banda de riu passant per un altre pont. 
 
A Manlleu hi ha l’interessant Museu del Ter  (http://www.museudelter.cat/) i hem pensat que fóra bo fer-hi 
una visita. Tot i que per al diumenge 19 ja tenien alguns grups hem aconseguit que ens facin una visita tea-
tralitzada a dos quarts de dues del migdia (la visita serà d’uns tres quarts d’hora i el preu 2 euro). 
 
Tenint en compte tot això i per tal de poder arribar a l’hora prevista al Museu, quan l’autocar ens reculli a la 
Gleva per portar-nos a l’altre costat del riu no ens deixarà just a l’altra banda del pont sinó que ens portarà 
fins a l’entrada de Manlleu on comença el magnífic passeig del Ter per on passa la Ruta. Seguint aquest 
passeig arribarem al Museu. Si per alguna raó arribéssim massa tard a la Gleva, aleshores l’autocar ens por-
taria directament al Museu. 
 
L’altra etapa en principi estava previst acabar-la a Fussimanya però una vegada s’ha explorat el terreny pot-
ser l’acabarem una mica abans, al paratge de Savassona, per tenir temps de visitar aquest conjunt megalític. 
 

 
 
Salutacions 
 
La Junta ?? 


