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Amb l’etapa Prats de Molló – Refugi de Marialles, feta el cap de setmana 15-16 d’octubre, ens situàrem 
als peus del Canigó; ara ja només cal pujar-hi! Això, però, ho deixarem per a final de curs, per al mes de 
juny. La previsió es marxar un dissabte, fer turisme per la zona i per la tarda pujar amb jeeps al refugi de 
Cortalets on dormirem; l’endemà pel matí farem l’ascensió al Canigó i després baixarem fins a Prada de 
Conflent, acabant d’aquesta manera el recorregut del GR-83. 
 
D’acord amb el calendari, el cap de setmana previst per anar-hi és el 9-10 de juny. Ara bé, això no es po-
drà confirmar fins saber la disponibilitat de places al refugi de Cortalets la qual cosa no sabrem fins el 
mes d’abril. 
 
Tal com ja s’havia anunciat, la sortida d’aquest més de novembre serà el diumenge 27 amb una nova eta-
pa del GR-3 que a partir del Coll de Pal va conjuntament amb el GR-150 (Circular Cadí – Moixeró) fins a 
la Seu d’Urgell. Ara tocaria fer el tram Coll de Pal – Alp (14,3 km de baixada) però és possible que les 
condicions meteorològiques impedeixin pujar l’autocar al Coll de Pal. Si fos així faríem l’etapa següent: 
Alp – Bellver de Cerdanya (14,7 km, amb una mica de pujada inicial i la resta baixada). En funció de les 
previsions es decidirà que cal fer. 
 
Si l’etapa Coll de Pal – Alp no es pot fer ara la farem per la primavera i es combinarà amb una pujada a la 
Tossa d’Alp. 
 
En qualsevol cal, en arribar a Bellver de Cerdanya deixarem aparcat el GR-3 perquè les etapes que se-
gueixen no convé fer-les a l’època hivernal i passarem a fer un nou sender, el GR-177 (Ronda del Moia-
nès). Aquest sender no presenta les dificultats del GR-3 i per altra banda, en ser més proper, els despla-
çaments amb l’autocar també seran més curts. 
 
Segons la fitxa de la FEEC (http://www.feec.es/node/26740 ), les etapes del GR-177 són: 
 
    Moià – Calders   (17 km) 
    Calders – Granera  (16,2 km) 
    Granera – Castellterçol  (15,1 km) 
    Castellterçol – Castellcir (19,4 km) 
    Castellcir – l’Estany  (18,9 km) 
    L’Estany – Moià   (22,1 km) 
 
Recordeu que el calendari de sortides és: 
 
    27 de novembre      4 de març 
    18 de desembre    15 d’abril 
      8 de gener    13 de maig 
      5 de febrer     9 – 10 de juny (pendent de confirmació) 
 
 
Salutacions 
 
?????? 


