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Tal com s’ha anunciat, el proper cap de setmana, 20 i 21 de setembre, farem la sortida inaugural de la Sec-

ció de Senders d’aquest curs. El dissabte pel matí anirem a la Seu d’Urgell on dinarem i per la tarda ens 

traslladarem a Ransol per allotjar-nos a l’Hotel del Tarter. El diumenge farem la travessa Ransol a Sorteny 

passant pel pic de la Serrera (2912 m) (opcional); dinarem al refugi de Sorteny. 

 

No és una sortida fàcil però tampoc és tan i tan difícil com alguns han fet córrer. Aquesta sortida la van fer 

els companys de Cunit fa un parell d’anys i persones que van anar-hi i també van fer la sortida inaugural 

d’ara fa dos anys, de Núria a Queralbs, diuen que aquesta segona fou més llarga (~ 16 km enfront dels ~ 10 

km d’ara) i més feixuga. Així doncs, qui digui que no és una sortida per fer-la com a inaugural que revisi la 

història. Per altra banda, els qui més o menys ens encarreguem d’organitzar tot aquest muntatge hem dema-

nat més d’una vegada col·laboració, per exemple, donant idees a l’hora de triar una possible bona sortida 

inaugural, la qual cosa en general no s’ha obtingut. Si tinguéssim més opcions seria més fàcil triar-ne una 

que satisfés més gent. 

 

Enguany seguirem fent la Ruta del Ter i si es compleixen les previsions la podrem acabar pel juny. 

 

El calendari amb les sortides previstes per a aquest curs és el següent: 

 

  19 d’octubre   Torelló – Manlleu  (14,4 km) 

  16 de novembre  Manlleu – Fussimanya  (15,1 km) 

  14 de desembre  Fussimanya – Presa de Sau  (16 km) 

  11 de gener   Presa de Sau – Presa de Susqueda  (18,6 km) 

    1 de febrer   Presa de Susqueda – Anglès  (14,6 km) 

    8 de març   Anglès – Girona  (17,7 km) 

  12 d’abril    Girona – Cervià de Ter  (15,9 km) 

  10 de maig   Cervià de Ter – Verges  (17,1 km) 

    7 de juny    Verges – Gola del Ter  (15 km) 

 

El recorregut de cadascuna de les etapes s’anirà confirmat a mesura que es vagin preparant sobre el terreny; 

pot ser que en algun cas hi hagi variacions. 

 

 

Salutacions 

 

La Junta ?? 


