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 Circular n1 57   (19/5/2003) 
 
Benvolguts senderistes: 
 
Finalment, els de sempre, vàrem poder anar a inspeccionar sobre el terreny part del recorregut de les dues 
properes etapes de la Fugida de Montsegur i, en concret, l’accessibilitat dels autocars als punts d’inici i 
d’arribada. De resultes de tot això s’ha decidit fer una sortida de dos dies: dissabte 14 i diumenge 15 de 
juny. 
 
El primer dia començarem a caminar a Pradas i acabarem a Aniòrt de Salt, a l’entrada de les estretes 
gorges del Rebentí; sobre el paper són 4 hores i mitja de camí. Aniòrt, però, és inaccessible a l’autocar per la 
qual cosa haurem de fer un parell de quilòmetres suplementaris per tal de travessar les gorges i arribar a un 
punt on es pugui recollir per portar-nos a Espezel on podrem dormir en una mena de càmping municipal i 
potser fins i tot sopar (hi ha un parell de restaurants). 
 
L’endemà, per tal de retornar a Aniòrt per prosseguir el recorregut i no haver de repetir el camí de les 
gorges, en seguirem un que hi va directament des d’Espezel; no ens caldrà agafar, doncs, l’autocar (El 
dissabte no anem a peu d’Aniort a Espezel perquè en aquest sentit el camí va de pujada). Aquest suplement 
també serà d’un parell llarg de quilòmetres. 
 
A partir d’Aniòrt seguirem endavant i, al cap d’unes 5 hores i mitja, arribarem al peu del castell de So on 
finalitzarem la caminada. El retorn amb autocar el farem seguint l’engorjat de l’Aude fins enllaçar amb la 
carretera de Foix a Perpinyà. 
 
Tot i que no hi ha grans desnivells, la llarga durada de les etapes fa que tot plegat no sigui una simple 
passejada; cal valorar, doncs, les possibilitats de cadascú. El recorregut es farà seguint la descripció 
publicada per Lluís Willaert i Josep Nuet a la revista Muntanya, núm. 841, juny 2002, pàgines 107-116. 
S’ha d’advertir que és un itinerari no senyalitzat i que, per raons òbvies, no s’ha pogut seguir tot el seu 
recorregut (només s’han pogut comprovar alguns punts singulars del trajecte); també és possible que s’hagin 
produït canvis. Cal, doncs, que tothom col·labori i es respectin les normes de les sortides. 
 
Els detalls concrets de la sortida: horaris, material necessari, etc., ja s’anunciaran oportunament. 
 
Us recordem que el proper 1 de juny es farà, dins del cicle Coneguem Catalunya, una sortida al Santuari 
del Mont des de Beuda amb el complement d’una visita turística a Besalú per als no caminaires. 
 
Us tornem a demanar la vostra col·laboració per a la Revista de l’AE Talaia que està en fase de 
remodelació i necessita gent nova. 
 
Salutacions. La Junta ??? 
 
NOTA : Si voleu rebre la informació per correu electrònic envieu un missatge a 
agusti.poch@upc.es 
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