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El passat diumenge vàrem fer la sortida inaugural d’aquest curs. Malgrat la inestabilitat me-
teorològica general poguérem gaudir plenament de l’excursió; el dissabte amb una bona 
passejada per Puigcerdà i un tomb turístic per Montlluís, Odelló i Llívia i el diumenge amb 
l’ascensió als llacs de Malniu i Guils. 
 
En fer la baixada vers Guils de Cerdanya, per tal de completar la jornada, fins i tot tingué-
rem una estona de calamarsada. La caminada no fou planera però el bon dinar que ens servi-
ren a l’Hotel Prado de Puigcerdà compensà abastament l’esforç realitzat. 
 

 
Enguany tenim previst tancar el cercle del Tomb per les Muntanyes de Prades fent les dues 
últimes etapes que ens falten per tal de completar la ruta: Arbolí – Siurana i Siurana – Pra-
des. 
 
Com que el dia que vàrem fer l’etapa Capafonts – La Febró les condicions meteorològiques 
adverses ens impediren gaudir del bonic paisatge i de les esplèndides panoràmiques que hi 
havia més enllà de la boira havíem dit de recuperar-la i així ho farem. 
 
Així doncs, el dia 23 d’octubre farem aquesta etapa de recuperació i, tal com s’havia anun-
ciat, és previst fer-la en sentit invers. Començarem al Coll de Capafonts (936 m), anirem cap 
al Picorandan (991 m) i baixarem vers Capafonts passant pel Pont de Goi. A partir de Capa-
fonts, si el règim de pluges ho permet, seguirem el riu Brugent aigües avall fins arribar a 
Farena on acabarem el recorregut. 
 
Encara no s’ha concretat que farem a partir del mes de gener; s’està estudiant la possibilitat 
de continuar amb el GR-3. D’aquest sender, que és previst que sigui circular, ja n’hem fet 
dos trams a partir de l’Estany: del mes de desembre de l’any 1998 al mes de desembre de 
l’any 2000 en vàrem fer 14 etapes (alternant-les amb etapes del Camí dels Bons Homes) 
anant des de l’Estany a Vallbona de les Monges i del mes de maig de l’any 2008 al mes de 



novembre de l’any 2011 en férem 13 etapes (alternant-les amb etapes del Camí del Nord) 
anant des de l’Estany a Bellver de Cerdanya. 
 
Des de Bellver de Cerdanya el sender segueix vers la Seu d’Urgell però aquest tram no es 
pot fer perquè els punts on començar i/o acabar les etapes són inaccessibles als autocars. 
 
A partir de la Seu d’Urgell el sender baixa cap a Lleida i Vallbona de les Monges però fins 
fa poc el seu recorregut encara no estava ben definit. Sembla ser que ara ja ho està i fins i tot 
se n’han senyalitzat alguns trams. Si això fos així (s’ha de comprovar) aquesta seria una 
possibilitat a tenir en compte per a les etapes del proper any. 
 

 
 
El calendari d’aquest curs, amb les etapes que farem durant la resta de l’any, és el següent: 
 
 23 d’octubre   Picoranda – Capafonts – Farena (?) 
 20 de novembre  Arbolí - Siurana 
 18 de desembre  Siurana – Prades 
   8 de gener 
   5 de febrer 
   05 de març 
   2 d’abril 
   7 de maig 
 11 de juny 
 
Els quilometratges ja els posarem quan s’hagin pogut preparar les etapes. 
 
Salutacions 
 
La Junta ?? 
 


