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 Circular nº -7   (12/88) 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Quan va plantejar-se la travessa Vilanova i la Geltrú -Canigó es preveié una durada de dos cursos per a la seva 
realització. La idea original era anar pels GR fins a Sant Martí Sesserres (pel GR-5 fins Aiguafreda i a 
continuació pel GR-2) i després dirigir-nos cap el Canigó per camins no senyalitzats com a GR. Això, però, 
comporta una sèrie de dificultats que ens han fet replantejar la programació; la més greu és que trobar un bon 
camí des de Sant Martí Sesserres fins al peu del Canigó és una tasca que comporta un temps de dedicació 
considerable (dificultats de desplaçament.....). Així doncs hem pensat variar el programa previst i un cop 
arribats a Sant Martí Sesserres seguirem pel GR-2 fins al seu final a La Jonquera; amb això el que es pretén és 
enllaçar amb el GR-11 que segueix la Serralada dels Pirineus i passa pel peu del Canigó. 
 
Una vegada a La Jonquera hi havia dues alternatives : enllaçar directament amb el GR-11 o bé fer un salt i 
seguir el GR-11 des del seu començament a Cap de Creus. Com que anar fins a La Jonquera ja comporta 
allargar la travessa un curs més i per altra banda al Canigó estem obligats d'arribar-hi a l'estiu, ens hem decidit 
per la segona opció que permet una distribució d'etapes més uniforme (aproximadament una cada mes tal 
com fem habitualment). 
 
D'acord amb aquest nou plantejament el calendari previst fins a l'estiu és el següent: 
 
    Data       Etapa      Km 
 
 15/01/89  La Trona de Joanetes - Santa Pau   16.6 
 
 12/02/89  Santa Pau - Besalú                 20.0 
 
 5/03/89   Besalú - Sant Martí Sesserres   16.5 
 
 9/04/89   Sant Martí Sesserres - Terrades   17.8 
 
 14/05/89  Terrades - La Jonquera    17.4 
 
 11/06/89  Cap de Creus -  ?????????   ???? 
 
 
Ni cal dir que comptem, com fins ara, amb la teva presència. 
 
 Vilanova i la Geltrú, desembre 88 
 
 La Comissió del GR 
NOTES DE SOCIETAT 
 
**Amb motiu de les festes nadalenques hem pensat fer una petita celebració el proper divendres dia 23 de 

desembre al nostre local a partir de dos quarts de nou del vespre. Hi haurà xampany i pastes per a 
tothom i també la possibilitat de participar en el primer concurs de TAST de vins organitzat per la 
Talaia. Aquest TAST consistirà en identificar una sèrie de vins blancs de procedència diversa i el 
guanyador/a rebrà un petit obsequi. Qui vulgui inscriure's cal que ho faci abans del dimecres dia 21 
(La quota d'inscripció és de 200 ptes). 

 
**També està previst fer un sopar de Cap d'Any al nostre local, naturalment el dia 31. Per a més detalls 

dirigiu-vos a la Tina. El termini d'inscripció finalitzarà el dia 27/12. 


