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El quilometratge de les dues últimes etapes de la Ruta del Ter es va reduir per tal de poder visitar el conjunt 
megalític de Savassona en el primer cas i el monestir de Sant Pere de Casserres en el segon. Tot plegat ha 
motivat que ara per ara, en comptes d’haver arribat ja a la presa del Pantà de Sau tal com s’havia previst 
inicialment, encara estem al Parador de Sau, a unes dues hores de camí de la presa. 
 
Aquest tram, Parador de Sau – Presa de Sau, és massa curt per fer-lo de manera autònoma; una possibilitat 
seria fer-lo conjuntament amb l’etapa que s’havia previst començar a la Presa de Sau. Ara bé, aquesta etapa, 
la que comença a la Presa de Sau, necessàriament s‘ha d’acabar a la presa del Pantà de Susqueda perquè per 
entremig no hi cap cap punt accessible a l’autocar. Tenint en compte, però, que aquesta etapa ja és prou 
llarga, de gairebé 19 km, no és possible allargar-la amb les dues hores del tram Parador de Sau – Presa de 
Sau. 
 
La Ruta del Ter, poc abans d’arribar a la Presa de Sau, enllaça amb el GR-2 que prové de Vilanova de Sau. 
Els dos senders van plegats fins la presa i allà, el GR-210 segueix riu avall i el GR-2 s’enfila cap a Tavertet. 
Aquest fet ens ha suggerit que una vegada arribats a la presa podríem seguir el GR-2 fins a Tavertet; 
d’aquesta manera l’etapa s’allargaria fins a unes tres hores i mitja, temps del tot raonable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pujada des de la Presa de Sau fins a Tavertet ja la vàrem fer el 20 de novembre de 1988, a l’etapa 14 del 
Vilanova – Canigó, amb una participació de 206 senderistes, la màxima que hem tingut. Aquella vegada 
vàrem començar a l’Hostal de la Riba, per tal d’estalviar-nos el tram de carretera que va de la presa a 
l’hostal, i acabàrem a Rupit. El dia abans havia nevat i ens trobàrem amb un paisatge del tot emblanquinat. 
 
Tot i que tenim la descripció que es va fer per a aquella sortida, els més de 25 anys que han passat aconse-
llaven anar a preparar de nou el recorregut. Ara bé, el calendari està molt atapeït i les persones que ho poden 
fer no són gaires; així doncs, gairebé segur que no es podrà fer la preparació. De totes maneres, com que és 
una ruta força transitada esperem que estigui degudament senyalitzada i que no hi hagi cap problema. 
 
 
Salutacions 
La Junta ?? 


