
 

 VIA VERDA DEL CARRILET  2 
 SANT FELIU DE PALLEROLS A ANGLÈS 
13 de febrer 2019  

Integrants: Jaume Bertran, Josep Carbonell, Vicens Catafal, Pep 
Comas, Joan Corbera, Mercè Font, Julià Llobet, Toni Manuel, Josep Mª Martínez, 
Miquel Maymó, Ismael Porcar, Josep Pous, Josep Roca, Manel Roca, Julià 
Pratginestós. 
Distància: 21,10km Temps: 4,59h Temps en moviment: 4,29h Temp: -2 graus 
Desnivell: 121m+  

Cotxe: 100km Jaume Bertran, Josep Carbonell, Ismael Porcar. 

Sortim puntuals a les 7h del matí 
cap a la C 17, túnels de Barcons 
i direcció a Sant Feliu de 
Pallerols, aparquem a l’antiga 
estació lloc que varem acabar el 
mes passat . Fem moviments, 
logística de cotxes per tenir-los 
al lloc d’acabar. Prenem cafè i a 
les 9 en punt comencem a 
caminar, fa fred hi ha una bona 
glaçada. El dia es presenta molt 
bo. Avui som 15 de colla. Anem 

caminant a bon ritme per no sentir el fred, el primer poble que trobem és Les 
Planes d’Hostoles. Pel camí veiem a la llunyania el Santuari de la Salut i també el 
Grau del Far.  Parem al solet en uns bancs de fusta a esmorzar, són les 11h 
tocades i portem 9 km. Reiniciem la caminada i passem prop de la planta 
embotelladora de Fonter i la font Picant. A les 12 entrem a Amer, portem 13,7km . 
Fem les fotos de grup a l’antiga estació Reivindicatives LLIBERTAT PRESOS 
POLÍTICS.  

  

 



Seguim tot planejant cap a la Cellera 
de Ter, passem a prop dels indicadors 
de Susqueda i el Pasteral, Fem unes 
rectes kilomètriques per entrar al 
poble, el creuem direcció a Anglès. 
Fi de l’etapa d’avui quasi cinc hores i 
21km.  
Anem a dinar al poble d’Amer al 
restaurant Absis, ens tracten molt bé. 
El menjador és espectacular, modern i 
amb vistes a l’Absis de l’església.    
Una gran descoberta. Brindem amb 
cava per celebrar que en Martínez ha 
fet anys. 
Al sortir anem a passejar pel poble, 
amb ganes d’anar a comprar a casa 
del President Carles Puigdemont, ens 
atén la seva germana. És molt 
emocionant i trist tot el que està 

passant. 
La propera setmana anirem a la Serra de Busa i el Capolatell, sortirem a les 7h del 

matí  de la zona esportiva de Corró de Vall. 
 

Fotografies Joan Corbera 

Text: Miquel Maymó 

 


