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La propera sortida serà el diumenge 13 de maig i és previst fer l’etapa 12 del GR-3B, Coll de Pal – Alp , 

que vàrem haver d’ajornar en el seu moment per les males condicions meteorològiques. 

 

Com que la baixada des del Coll de Pal a Alp és relativament curta, uns 14 quilometres, s’ha pensat pujar 

des del Coll de Pal a la Tossa d’Alp i des del cim baixar per enllaçar amb el GR més avall del coll; això 

incrementaria en tres o quatre quilòmetres el recorregut però ens permetria, si la meteorologia col·labora, 

gaudir d’una immillorable panoràmica de la Cerdanya. 

 

Tingueu en compte que aquest recorregut es fa per unes altituds que no són les habituals: Coll de Pal 

(2100 m), Tossa d’Alp (2536 m); cal, per tant, extremar les precaucions i respectar en tot moment les in-

dicacions dels responsables de la sortida. 

 

La darrera sortida del curs es farà el cap de setmana 9 i 10 de juny amb l’ascensió al Canigó, última etapa 

del GR-83. El pla previst és el següent: 

 

Sortir el matí del dissabte, 9/06, de Vilanova per arribar al migdia a Vilafranca del Conflent (432 m); allà 

es podrà visitar el poble i dinar. Després de dinar, a quarts de cinc de la tarda, els jeeps ens pujaran fins al 

refugi de Cortalets (2150 m); la pujada es fa en una hora mitja. Arribats al refugi, cap a les sis, ens ins-

tal·larem i a les set soparem (horari francès). 

 

El matí del diumenge, després d’esmorzar, farem l’ascensió al Canigo (2784 m) (∼2 h; 634 m de desni-

vell). Després de gaudir del cim tornarem al refugi (∼ 1 h 15 min) i començarem a baixar cap a Prada de 

Conflent (356 m) (∼ 19, 6 km; ∼ 5 h; ∼ 1800 m de desnivell). Allà ens recollirà l’autocar per retornar-nos 

cap a Vilanova. 

 

El preu previst per a la sortida és de l’ordre de 95 euro (autocar 40 euro; refugi a mitja pensió 35 euro; 

pujada amb el jeep 20 euro); cal acabar-ho d’ajustar. 

 

Per tal de fer una previsió de places hi haurà una llista de preinscripció a secretaria. Que quedi ben clar 
que el fet d’apuntar-se a la llista no implica necessàriament tenir una plaça. Tal com es deia a 

l’anterior circular tenim una reserva de 55 places (no ampliable) al refugi de Cortalets; així doncs, si el 

nombre de preinscrits és superior a aquest número caldrà fer una priorització tal com estava previst fer-la 

a l’anterior etapa del GR-83 i que finalment no va caldre utilitzar. 

 

Salutacions 

 

?????? 


