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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E. TALAIA 
 
 
 Circular nº 21   (8/1/93) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Tot just passades aquestes festes, quan encara teniu el pap replè de rostits i farciments i els turrons us surten 
per les orelles, la junta, sempre tan previsora, us vol proposar un programa d'activitats encaminat a la 
recuperació de la vostra forma físico-mental. A tal efecte s'ha elaborat el següent calendari de sortides per als 
propers mesos: 
 
 
Etapa nº 14 24 de gener Talavera de la Segarra - Rubinat - Cervera   (~ 14.5 km) 
 
Etapa nº 15 28 de febrer Cervera - Montfalcó - St Pere dels Arquells  (~ 14 km) 
 
Etapa nº 16 18 d'abril Montfalcó - Castellfollit de Riubregós   (~ 17 km) 
 
Etapa nº 17 16 de maig Castellfollit de Riubregós - Santuari de Pinós  (~ 15 km) 
 
 
Com podeu veure, si les previsions són correctes, el mes de maig arribarem a l'objectiu d'aquesta travessa, el 
santuari de Pinós, on retrobarem el nostre vell amic GR-7. Per al mes de juny s'ha pensat fer un enèsim intent 
a la Serra Madres (no desespereu fillets meus !). 
 
Per a confeccionar aquest calendari s'ha tingut en compte no interferir amb una sèrie d'activitats organitzades 
per la nostra entitat o bé per l'IEP: 
 
 31 de gener   Caminada Popular;   14 de març   Marxa de la Talaia; 
 21 de març   Sortida de l'IEP;   25 d'abril   Sortida de l'IEP 
 
i està clar, el Carnaval (18 de febrer Dijous Gras) i la Setmana Santa (9 d'abril Divendres Sant). 
 
La sortida d'aquest mes, per al diumenge després dels Tres Tombs, serà una suau davallada des dels 900 
metres de Talavera de la Segarra fins a als 500 de Cervera, passant per Rubinat i Montpeó. Serà una etapa 
fàcil, al menys sobre el paper; esperem que no hàgim de fer una saltamarjada com la de l'últim dia! Just abans 
d'arribar a Cervera tindrem ocasió d'admirar la curiosa església romànica circular de Sant Pere el Gros i en 
acabar podrem visitar l'interessant nucli antic d'aquesta vila universitària.  
 
 
          La Junta 


