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El proppassat 23 de setembre, embolcallats per una espessa boira, els 22 esforçats fugitius de Montsegur que 
encara mantenen encesa la flama, travessaven el coll de les Hares entrant d’aquesta manera a la Catalunya 
Nord per la comarca del Capcir. 
 
Tot i que, en un principi, estava previst que la sortida següent d’aquest cicle fos a finals de curs, la proximitat 
del Conflent, objectiu final d’aquesta llarga i feixuga Fugida, i les ganes d’acabar amb els grans desplaçaments, 
obligats pel fet de travessar els Pirineus, han fet replantejar el calendari de manera que l’última etapa es farà el 
proper diumenge 21 d’octubre.           
 
Així doncs, el dia 21 sortirem de Puivalador, passarem pels llogarrets d’Odelló, Real, Santa Maria de Vilanova 
i la Torre de Creu i pujarem al coll de Creu per on entrarem al Conflent. Seguirem pels colls del Torn i de la 
Jacinta fins arribar a coll de la Quillana on finalitzarem el recorregut. En total seran unes quatre hores llargues 
de camí (més parades) però una cop arribats al final tindrem la satisfacció de dir: 
 

 JA HEM ACONSEGUIT FUGIR DE MONTSEGUR ! 
 
Així doncs, el calendari queda de la manera següent: 
 
21 d’octubre  Fugida Montsegur (5)  Puivalador – Coll de la Quillana ∼ 4h20min 
17 i 18 de novembre Ports de Beseit 
16 de desembre Ruta de les Ermites (1) Navàs – Santa Fe de Valldeperes ∼ 19 km 
13 de gener  Ruta de les Ermites (2) Santa Fe – St Miquel de Fonogedell ∼ 19 km  
10 de febrer  Ruta de les Ermites (3) Sant Miquel – Sta Mª de Periques ∼ 14 km 
  9 de març  Ruta de les Ermites (4) Sta Mª de Periques – Sant Amanç ∼ 14 km 
13 d’abril  Ruta de les Ermites (5) Sant Amanç – Navàs   ∼ 19 km 
11 de maig   ?? 
  8 de juny   ?? 
  
Les places per a la sortida als Ports de Beseit estan limitades per la capacitat de la Fonda Miralles d’Horta de 
Sant Joan, que és on ens allotjarem. Aviat rebreu un programa detallat de les activitats previstes per a aquest 
cap de setmana. 
 
La distribució d’etapes corresponent a la Ruta de les Ermites és una previsió feta sobre el mapa que s’ha de 
confirmar al terreny en funció de l’accessibilitat dels autocars. 
 
Les dates de les sortides del Cicle Coneguem Catalunya, de la Caminada Popular i de la Marxa són: 
 
28 d’octubre   Coneguem Catalunya 
20 de gener   Caminada Popular 
16 de març   Marxa 
  1 de juny   Coneguem Catalunya 
 
Salutacions. La Junta ???   
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