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L’endemà d’haver fet l’etapa Verges – Gola del Ter us vàrem enviar un missatge dient que degut a les altes 
temperatures que teníem aleshores i que previsiblement es mantindrien, s’havia decidit ajornar l’etapa que 
s’havia previst fer el diumenge 5 de juliol com a cloenda de la Ruta del Ter. El recorregut d'aquesta etapa 
era L'Estartit - Castell de Montgrí - Torroella de Montgrí. 
 
Tal com s’ha pogut comprovar fou una molt bona decisió perquè pujant al Montgrí ens haguéssim acalorat 
més del compte. Aquesta etapa la farem en un futur. 
 
De cara el proper curs s’ha previst fer un recorregut, més o menys circular, per les Muntanyes de Prades 
prenent com a referència l’itinerari “El Brogit de la Vall”. 
 
http://www.elbrogit.com/presentacio-el-brogit-de-la-vall.html 
 
Aquest itinerari transcorre per la Vall del riu Brugent i segons els seus promotors es pot fer en quatre etapes 
(Capafons – Els Cogullons – La Riba – Mont-ral – Capafons) però nosaltres l’haurem d’adaptar a les nos-
tres possibilitats. Tan aviat com tinguem definides les nostres etapes us ho farem saber. En qualsevol cas sí 
que us podem avançar que els perfils d’aquestes etapes no tindran res a veure amb els de les últimes etapes 
de la Ruta del Ter. 
 
Per a la sortida inaugural s’ha pensat fer una passejada per la vall de Pineta. El pla seria marxar el dissabte 3 
d’octubre i anar a dinar a Ainsa. Després de dinar continuaríem cap a Bielsa on ens allotjaríem a Hotel 
Camping Bielsa. 
 
http://www.campingbielsa.com/hotel 
 
El diumenge 4 d’octubre pel matí faríem l’excursió i després de dinar (al mateix hotel) tornaríem cap a Vi-
lanova. Per tal de poder fer una previsió de places caldria, si penseu venir, que enviéssiu un missatge a 
senders@aetalaia.cat (podeu contestar el missatge de la circular). La inscripció es farà quan s’hagin con-
cretat els detalls de la sortida. 
 
El calendari previst per al proper curs és el següent: 
 
    3 i 4 d’octubre Sortida inaugural 
      8 de novembre 
    13 de desembre 
    10 de gener 
    14 de febrer 
    13 de març 
    10 d’abril 
      8 de maig 
      5 de juny 
 
 
Salutacions 
 
La Junta ?? 


