
A.E. Talaia SSC19970303_35 

 

SECCIÓ DE SENDERS 
A.E. TALAIA 
 
 
 Circular nº 35   (3/3/97) 
Benvolguts companys/es: 
 
Feia temps que no rebíeu cap missatge i potser alguns de vosaltres ja pensàveu que la Junta havia desaparegut. Doncs 
no! tot i que una mica fantasmagòrica, la Junta existeix, i treballa, i vetlla per tots vosaltres (què us sembla!). Ara 
mateix us ha preparat una bonica sortida pel Lluçanès, des de la mítica riera de Merlès fins al castell de Lluçà, centre 
històric d'aquesta interessant subcomarca. Aquesta sortida correspon a l'etapa número 14 de l'actual recorregut del 
GR "Del congost de Mont-Rebei al golf de Roses". Serà una sortida no massa llarga i amb un gran contingut 
paisatgístic i cultural. En un principi estava previst finalitzar l'etapa a Santa Eulàlia de Puig-oriol però s'ha pensat que 
seria millor acabar-la a Lluçà per tal de tenir temps de visitar amb calma el monestir de Santa Maria i el castell. 
 
El monestir de Santa Maria de Lluçà és sens dubte l'edifici més notable del Lluçanès. Conserva un extraordinari 
conjunt de pintures murals gòtiques i un petit i bonic claustre. Al costat de les restes del castell, emplaçades al cim 
d'un turó proper al monestir, s'aixeca una singular església romànica rodona dedicada a Sant Vicenç. 
 
Tenint en compte aquesta sortida el calendari previst fins a finals de curs és el següent: 
 
  9 de març  Molí de can Vilalta - Lluçà   ~ 13 km 
 13 d'abril  Lluçà - Alpens     ~ 15 km 
 11 de maig  Alpens - Hostal Cremat    ~ 14 km 
  8 de juny  Hostal Cremat - Ripoll    ~ 13 km 
 
També us recordem que el proper 16 de març hi ha la marxa de la Talaia pels voltants d'Olivella. 
 
I res més, per ara 
 
          La Junta ???? 
 
Secció de missatges personals (és un nou servei de la Junta) 
(Si us plau, les persones a les quals no van dirigits aquests missatges que no els llegeixin) 
 
Sr Pere Fernàndez de la Fecsa (Àlies El Gran Fantasma) 
 
Pensi que el dia 16 hi ha la marxa i que enguany encara no ha fet cap sortida! Tots sabem que vostè és una persona 
molt ocupada i que té moltes bombes (d'aigua) per arreglar, molts gossos per passejar i molts papers per arxivar, però 
si us plau, passi alguna vegada per la Talaia. No faci com l'última vegada que va dir ara vinc i la Pruvi encara l'espera! 
 
Secció de missatges personals (és un nou servei de la Junta) 
(Si us plau, les persones a les quals no van dirigits aquests missatges que no els llegeixin) 
 
Sra Neus Soler futura àvia (Àlies La Pixanera reincident) 
 
Si us plau, per a la propera sortida vingui amb la feina ben feta! Que no s'hagi d'amagar sota d'una col, a cuita-
corrents, per anar a fer les seves necessitats amb el perill, que quan acabi, es trobi més perduda que un dels gossets 
que vostè recull. I si no pot evitar-ho (això d'anar a sota la col), incorpori uns quants coets de senyalització al seu 
equipatge (un endimari més no es notarà). 


