
SECCIÓ DE SENDERS 
A.E.TALAIA 
 

Circular 87   (29/10/2009) 
 
Tal com van les coses el GR-3 (Segona fase) porta camí de convertir-se en una nova versió de la Fugida 
de Montsegur. L’etapa número 9 d’aquest sender, “Sant Joan de les Abadesses - Campdevànol”, ja l’hem 
hagut d’ajornar dues vegades per les seves dificultats logístiques i, sobre el paper, aquesta no és l’etapa 
que més problemes presenta! De totes maneres, si poguérem fugir de Montsegur és ben segur que també 
podrem continuar pel GR-3. Pel maig farem el tercer intent d’arribar a Campdevànol. 
 
Mentrestant encetarem el GR-83, anomenat Camí del Nord o del Canigó, que va des de Mataró fins al 
Canigó i Prada de Conflent seguint pràcticament el traçat d’un meridià (∼2º 27’ Est). Aquest sender co-
mença a la platja del Callao de Mataró i d’entrada s’enfila pel Montnegre on es creua amb el GR-92 per la 
zona de Sant Martí; després baixa en direcció nord per creuar la Tordera i així arribar a Riells. Seguida-
ment voreja el Montseny per anar vers Arbúcies i Sant Hilari Sacalm.; més endavant, per Osor i Sant 
Martí Sacalm arriba a Les Planes d’Hostoles ja dins la Garrotxa; després de passar per Olot segueix cap a 
Beget i pels colls de Malrem i de la Guilla arriba a Prats de Molló. Des de Prats de Molló s’enfila al cim 
del Canigó i baixa fins a Prada de Conflent on finalitza el seu recorregut. 
 
Les etapes d’aquest sender previstes per aquest curs són les següents: 
 
 22 de novembre  1a Mataró – Urbanització de Collsacreu    ∼ 16 km 
 13 de desembre  2a Urbanització de Collsacreu – Estació de Riells-Viabrea ∼ 17 km 
 10 de gener   3a Estació de Riells-Viabrea – Arbúcies    ∼ 17 km 
 21 de febrer  4a Arbúcies – Sant Hilari Sacalm     ∼ 10 km (1) 
 21 de març   5a Sant Hilari Sacalm – Coll de Nafré     ∼ 16 km 
 11 d’abril   6a Coll de Nafré – Les Planes d’Hostoles    ∼ 17 km 
   9 de maig   9a GR-3 (2a fase)  Sant Joan de les Abadesses – Campdevànol ∼ 22 km 
 
(1) Aquesta etapa es complementarà amb un recorregut per la zona. 
 
També cal tenir present les dates següents: 
 
   8 de novembre  Coneguem Catalunya a Vallferosa 
     Sortida turística al Santuari de Sant Ramon i universitat de Cervera 
 31 de gener   Caminada Popular 
 14 de març   Marxa 
 23 de maig   Coneguem Catalunya 
 
Recordeu que a partir del mes de gener caldrà estar federat per a poder participar a les sortides de la 
Secció de Senders. 
 
Salutacions 
?????? 
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