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Malgrat les condicions meteorològiques adverses que no ens permeteren passejar pel Pla de Beret ni com-
pletar la caminada per la zona dels llacs de Colomèrs, pensem que la sortida inaugural d’aquest curs satisféu 
gairebé tots els participants. Ara bé, com sempre passa, també hi hagué algunes veus discordants en relació 
amb la decisió que van prendre els organitzadors de fer marxa enrere a partir del refugi de Colomèrs; convi-
dem aquestes veus a participar en l’organització de les sortides per tal de tenir en compte els seus suggeri-
ments. 
 
Aquesta vegada, malgrat els reiterats advertiments que es fan i es desfan, es va a tornar a produir la clàssica 
situació en què un grup de participants decideixen fer un tram del camí pel seu compte sense respectar les 
indicacions dels responsables de la sortida. Per enèsima vegada tornem a dir que les excursions es fan en 
grup i això vol dir que s’han de respectar un mínim de regles de joc; si algú vol anar per lliure, si us plau, 
que ho faci tot sol. 
 
Una altra cosa i última en relació amb la sortida inaugural. Després de quadrar els corresponents comptes 
s’ha constatat que hi havia un superàvit superior al previst per la qual cosa els organitzadors hem decidit 
bonificar els assistents amb un descompte de 5 euro en la propera sortida de Senders, la del dia 22 
d’octubre. 
 
A la sortida del 22 d’octubre, que serà la sisena etapa del tomb per les Terres de Ponent seguint el GR-3, 
anirem de Lleida a Torrelameu; és un recorregut molt planer d’uns 14 km. Rebreu més informació amb el 
dossier. 
 
El calendari previst per a la resta de sortides del curs és el següent: 
 
 19 de novembre   Torrelameu – Balaguer  (∼ 16 km) 
 17 de desembre   Balaguer – Os de Balaguer (∼ 14,5 km) 
 14 de gener 
 18 de febrer 
 18 de març 
 15 d’abril 
 13 de maig 
 10 de juny 
 
El dia 1 de novembre es farà la 70a sortida del Cicle Coneguem Catalunya, organitzat per la Secció de 
Cultura. Aquesta vegada s’anirà a la Catalunya Nord (Rosselló) i es visitarà la Catedral d’Elna i la Materni-
tat i la població de Cotlliure. 
 
També cal anotar que el 28 de gener hi haurà la Caminada Popular i que l’11 de març es farà la Marxa. 
 
Salutacions 
 
La Junta ??? 


