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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E. TALAIA 
 
 
 Circular nº 1   (9/90) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Com cada any per aquestes dates i quan encara no hem paït del tot el sopar de comiat del proppassat juliol, us 
volem presentar el programa de les activitats senderístiques previstes per a aquest curs. 
 
Tal com ja s'havia comentat, enguany no iniciarem cap gran ruta del tipus que hem fet fins ara : Fredes - Pica 
d'Estats, Montserrat - Núria, o bé la recent Vilanova - Canigó. Hem pensat que després de sis cursos d'activitat 
potser era el moment de reconsiderar aquelles etapes que per alguna raó s'han mitificat en el record col.lectiu. 
Aquest és el cas, per exemple, de la primera etapa de tota aquesta història, aquella que vàrem fer en un llunyà 
dissabte de l'octubre del 84 (27/10/84) i que ens va portar amb penes i treballs des de Fredes al refugi del 
Caro. Intentarem repetir alguna d'aquestes etapes. 
 
Però tampoc volem que tot siguin repeticions; hi haurà també variants d'etapes que hem fet, com ara anar a 
Sant Jaume de Frontanyà pel GR-4-1, o bé pujar a Rupit passant per Sant Joan de Fàbregues, i també algunes 
de totalment noves. Bé, aquestes són les intencions. 
 
De moment hem triat unes dates per a les sortides d'aquest primer trimestre, dates que com sempre venen 
condicionades per les nombroses activitats que es desenvolupen a la nostra Entitat. Aquestes dates, amb les 
corresponents etapes, són: 
 
 23 de setembre  Fredes - Refugi del Caro  24.2 km  6h 35 min 
 
 21 d'octubre  Coll de la Manrella - Santuari de Salines - Roc de Frausa 
 
 18 de novembre  Vic - Sant Pere de Casserres (*) 
 
 16 de desembre  Sant Jaume de Frontanyà 
 
Com veieu, únicament està concretat el quilometratge i l'horari de la primera etapa. El recorregut de les altres 
encara no està totalment definit. 
 
(*) Aquesta etapa coincideix amb una sortida de Vegueria organitzada pels de Sitges. 
 
Tot i que en aquesta circular ja teniu la programació prevista per a aquest primer trimestre ens complau 
convidar-vos el proper divendres dia 14 a la festa-presentació del programa (amb xampany i pastes) que tindrà 
lloc als locals de la nostra Entitat, a les vuit del vespre, per tal de comentar la jugada i també, i aixó és més 
important, proposar-vos la creació d'una Secció de Senders dins de la A.E.Talaia. Cas que s'acceptés aquesta 
proposta s'haurien de votar els corresponents estatuts, l'esborrany dels quals us presentarem, per tal de 
sotmetre'ls a la Junta Directiva de l'Entitat. 
 
Us esperem. 
 Vilanova i la Geltrú, setembre 1990 
 La Comissió del GR 


