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L’última etapa del GR-3-B, de Sant Joan de les Abadesses a Campdevànol, es preveia que tindria dificul-
tats perquè al llarg quilometratge s’hi sumava un gran desnivell acumulat; per altra banda, les previsions 
atmosfèriques per al diumenge no eren gaire favorables. Tot plegat va fer que la participació es reduís 
dràsticament a només 44 participants. Per acabar-ho d’arreglar, l’anunci de pluja es va materialitzar just a 
l’hora d’iniciar la caminada la qual cosa va motivar que hi hagués 7 desercions a peu de pista. 
 
Malgrat aquest mal començament, poc després el temps s’estabilitzà i poguérem prescindir dels paraigües 
i les capelines i, fins i tot, hi hagué moments amb un bon sol. També s’ha de dir que els desnivells dibui-
xats al perfil ben aviat es van concretar amb força intensitat la qual cosa provocà unes quantes esbufega-
des. 
 
Deixant de banda aquests petits inconvenients, l’etapa, en el seu conjunt, s’ha de valorar com una de les 
millors que hem fet els darrers temps; a més a més, el fet de poder dinar al bucòlic paratge de Sant Julià 
de Saltors ens retornà als primers temps de les nostres activitats senderístiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Pujant vers Santa Maria de Vidabona        Sortint de Sant Julià de Saltors 
 
Per a la sortida del diumenge 6 de juny, última d’aquest curs, en un principi s’havia previst continuar pel 
GR-3-B fent l’etapa Campdevànol – Montgrony – Castellar de n’Hug. Ara bé, una vegada hem tingut la 
informació del recorregut hem vist que té unes dificultats semblants a les de l’etapa anterior (uns 23 km i 
uns desnivells acumulats de 1080 m ↑ 415 m ↓). Tenint en compte que pel 6 de juny és possible que les 
temperatures ja siguin massa elevades hem decidit ajornar aquesta etapa per al proper curs i ara fer-ne una 
del GR-83. 
 
Amb aquesta etapa del GR-83, que ja serà la número 7, anirem des de Sant Martí Sacalm fins a les Planes 
d’Hostoles. Des de les Planes d’Hostoles cal veure si es pot seguir fins a Cogolls (tot depèn de 
l’accessibilitat per a l’autocar; això s’anirà a inspeccionar demà dimecres 26/05); si no es pogués arribar a 
Cogolls hi ha la`alternativa de seguir la Via Verda (antic carrilet) des de Les Planes d’Hostoles fins a Sant 
Feliu de Pallerols. En qualsevol cas, el recorregut només seria d’uns 13 – 14 km i força planer. 
 
Us avancem que el divendres 2 de juliol és previst fer el tradicional sopar de l’entitat al carrer; ni cal dir 
que tots sou convidats a participar-hi. 
 
Salutacions 
?????? 
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