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Per a la sortida del proper dia 19 s’havia previst fer el recorregut Sant Bartomeu del Grau - Sant Martí Xic  
seguint el GR-3 i després baixar fins a les proximitats de La Gleva seguint el PR-C-49-1. Ara bé, quan es va 
anar a preparar la sortida ens trobarem que aquest recorregut és massa llarg: quatre hores i mitja efectives de 
marxa que s’incrementarien notablement a l’hora d’anar en grup perquè hi ha algun punt on el pas és entre-
tingut. Per altra banda el desnivell acumulat és notable: uns 450 m de pujada i uns 900 de baixada. 
 
Tot plegat ha fet reconsiderar el plantejament inicial i la proposta actual és la següent: Anar de Sant Barto-
meu del Grau fins la riera de Sorreigs seguint el GR-3; això són unes dues hores de camí. Continuar pel PR-
C46 que segueix la riera aigües avall fins arribar a Santa Cecília de Voltregà; una mica més d’una hora. 
 
Un cop a la riera de Sorreigs es podria anar aigües amunt per visitar el Gorg Negre (i tornar). En una propera 
sortida exploratòria es mirarà si és possible fer-ho. 
 
A Santa Cecília de Voltregà no hi ha poble, és un disseminat; però hi ha un restaurant amb unes 40 places. 
 
Així doncs, el calendari queda: 
 

19 d’octubre  Sant Bartomeu del Grau – Riera de Sorreigs – Santa Cecília  ~ 15 km 
16 de novembre  Santa Cecília – Sant Martí Xic – Ctra de la Trona    ~ 14 km 
14 de desembre  Crta de la Trona – Santuari dels Munts – Sant Quirze de Besora  ~ 14 km 
11 de gener 
  8 de febrer 
  8 de març 
19 d’abril 
17 de maig 
  7 de juny 

 
El recorregut de les etapes a partir de gener encara s’ha de determinar. 
 
Recordeu que el cap de setmana de l’1 i 2 de novembre, conjuntament amb la Secció de Cultura, és previst 
fer una sortida a la Vall de Baztan. 
 
Comentari 
 
Ja s’ha dit d’altres vegades que l’activitat de la Secció de Senders és possible perquè hi ha unes poques per-
sones que hi dediquen hores a organitzar-la. Ara bé, perquè tot funcioni cal la col·laboració de tots els parti-
cipants i malauradament això no sempre és així. Demanem doncs, que tothom col·labori o com a mínim no 
hi posi entrebancs.  
 
NOTA FINAL. Recordeu que és convenient federar-se. 
 
Salutacions. La Junta ??? 
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