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La setmana passada teníem previst anar a preparar la propera etapa, l’onzena, del tomb Per les terres de 
Ponent, però les adverses condicions meteorològiques ens ho impediren; ahir, amb un dia magnífic, sí que 
poguérem fer-ho. Tot i que el desnivell des d’Àger fins a lo Pedró (Coll d’Ares) és d’uns 960 m, la pujada, 
llevat d’uns trams relativament curts, és força suau (es va per camins i pistes). 
 
Per altra banda, com que l’última part del recorregut es fa per la carretera que puja al coll d’Ares i no pre-
senta cap mena d’interès, hem decidit neutralitzar-la, amb la qual cosa el desnivell es redueix a només uns 
750 m. Al perfil adjunt, en vermell, podeu veure-hi la retallada. 
 

 
 
L’etapa, que farem el diumenge 18 de març, comença a Àger, passa per l’ermita de la Mare de Déu de Co-
lobor, la cova d’en Rossell, la font de Gabrieló i enllaça amb la carretera que puja al coll d’Ares; en aquest 
enllaç l’acabarem. Si tenim un dia, clar com el d’ahir, durant tota l’ascensió gaudirem d’unes magnífiques 
panoràmiques sobre la vall d’Àger i la paret del Montsec. 
 
Esmorzarem i dinarem al Cal Jordi del poble de les Avellanes; més endavant us passarem el menú perquè 
aquells que us hi apunteu pugueu fer la tria dels plats del dinar. 
 
Per motius logístics, aquesta vegada l’autocar haurà de ser de només 39 places; així doncs, si penseu venir, 
apunteu-vos aviat. 
 
La previsió per a les etapes fins a final de curs de moment és la següent: 
 
 15 d’abril   Coll d’Ares – La Torre d’Amargó         (~ 12 km) 
 13 de maig  La Torre d’Amargó – Pont de Montanyana       (~ 13 km) 
 10 de juny   Pont de Montanyana – El Pont d’Orrit        (~ 14 km) 
 
Recordeu que per poder venir a les sortides cal tenir la llicència federativa de l'any 2018, que ja podeu 
tramitar.  
 
 
 
Salutacions 
La Junta ?? 
 


