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Després de fer molts tombs i retombs per les carreteres i pistes asfaltades del Bages nord i del Berguedà sud, 
els nostres esforçats exploradors(1) finalment han aconseguit trobar uns accessos per als autocars que permeten 
equilibrar i reduir el quilometratge previst inicialment per a les etapes de la Ruta de les Ermites. La nova distri-
bució de les etapes és la següent: 
 
16 de desembre Ermites (1) Navàs – Castelladral     ∼ 11 km 
13 de gener  Ermites (2) Castelladral – Sant Esteve de Pujol   ∼ 16,5 km 
10 de febrer  Ermites (3) Sant Esteve de Pujol – Sant Marçal de Puig-reig ∼ 15,2 km 
  9 de març  Ermites (4) Sant Marçal de Puig-reig – Sant Pau de Pinós  ∼ 15,8 km 
13 d’abril  Ermites (5) Sant Pau de Pinós – L’Abellar    ∼ 17 km 
11 de maig   ?? 
  8 de juny   ?? 
 
Com podeu veure, el quilometratge de la primera etapa és escandalosament reduït (fins i tot hi haurà qui dirà 
que no val la pena anar fins a Navàs per fer només 11 km), però aquesta retallada de la primera etapa és l’única 
manera de fer que les altres tinguessin una llargària raonable. Penseu que en un principi, amb la distribució que 
s’havia fet damunt del mapa, hi havia alguns recorreguts de l’ordre de 20 km que juntament amb una orografia 
no precisament plana haguessin fet molt feixugues les etapes. 
 
Recordeu que les dates de les sortides del Cicle Coneguem Catalunya, de la Caminada Popular i de la Marxa 
són: 
 
20 de gener   Caminada Popular 
30 de març   Marxa 
  1 de juny   Coneguem Catalunya 
 
 
A l’última assemblea de Senders es va comentar que els participants a les sortides de la Secció haurien de 
tenir la targeta federativa. Per tenir aquesta targeta cal ser soci de l’entitat i abonar una quantitat (anual) de 
l’ordre de 20 euro. De moment aquest requisit només és una recomanació però en un futur és possible que 
sigui obligatori; en aquest cas, aquelles persones que vulguin participar a les sortides i no tinguin la federati-
va anual hauran d’abonar la taxa corresponent a la federativa per un dia (tal com es fa a la Marxa de Regula-
ritat). 
 
 
Salutacions. La Junta ??? 
 
 
 
 
 
(1)  El nombre d’esforçats exploradors cada vegada és més reduït per la qual cosa es fa una crida a tots aquells i a totes 
aquelles que vulguin col·laborar en aquestes tasques exploratòries (crida especialment dirigida a jubilats i prejubilats i 
jubilades i prejubilades). 
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