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El passat diumenge, un grup de 35 esforçats fugitius de Montsegur finalment vàrem aconseguir el nostre objec-
tiu. Des del coll de Dormidor, amb unes condicions de visibilitat gairebé perfectes, vàrem gaudir de la impres-
sionant panoràmica de la vall del Conflent, estenent-se als peus del Canigó i amb la mar Mediterrània tancant 
l’horitzó. Ara sí, ara ja podem dir que hem aconseguit fugir de Monsegur. 
 
En relació amb la sortida del cap de setmana del 17 i 18 de novembre, el programa provisional d’activitats pre-
vistes és el següent: 
 
Dissabte 17 de novembre 
 
7::30 Sortida de Vilanova. Esmorzar en algun punt del recorregut (a determinar) 
11:00 Arnes. Visita 
12:00 Valderoures. Visita i dinar (lliure). 
17:00 Horta de Sant Joan. Visita. Allotjament a la Fonda Miralles (sopar i dormir). 
 
Diumenge 18 de novembre 
 
8:00 Excursió per les rodalies d’Arnes (Els Estrets). 
14:00 Dinar a la Fonda Miralles 
17:00 Sortida cap a Vilanova 
 
A partir del dilluns 29 d’octubre s’obrirà el període per apuntar els socis. Els no socis es podran apuntar a partir 
del dilluns 5 de novembre. Tal com s’havia dit, les places són limitades. El preu encara s’ha de concretar però 
serà de l’ordre de 75 euro per als socis (inclou l’autocar, pensió completa a la Fonda Miralles, dossier). 
 
Recordeu que el calendari de les altres sortides és el següent: 
 
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 dates de les sortides del Cicle Coneguem Catalunya, de la Caminada Popular i de la Marxa són: 
 
28 d’octubre   Coneguem Catalunya. Sant Hilari Sacalm. 
20 de gener   Caminada Popular 
30 de març   Marxa  (Atenció, a l’anterior circular aquesta data estava equivocada) 
  1 de juny   Coneguem Catalunya 
 
Salutacions. La Junta ???   
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