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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E. TALAIA 
 
 
 Circular nº 40   (16/10/98) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Tal com estava previst, el passat 18 de setembre, es va fer una reunió de socis i simpatitzants de la Secció per 
tal de decidir les activitats d'aquest curs. Es va presentar la proposta de repartir les sortides d'enguany entre dos 
senders: el GR-107, dit dels Bons Homes, que va del Santuari de Queralt de Berga fins al castell de 
Montsegur, i el GR-3 que en el seu traçat actual, que s'allargarà en un futur, va des de Santa Maria de l'Estany 
fins a Tàrrega. La raó de fer aquest repartiment és perquè el recorregut del GR-107, que travessa la serralada 
dels Pirineus, té moltes dificultats els mesos d'hivern. Aquesta proposta fou acceptada. 
 
Les dues primeres sortides, corresponents al GR-107, són: 
 
 25 d'octubre  Santuari de Queralt ÷ Peguera  ~ 5h + 30 min 
 22 de novembre  Peguera ÷ L'Espà (Gósol)   ~ 5h 
 
Val a dir que, segons els nostres exploradors, la segona d'aquestes sortides és un xic forta. 
 
El calendari de la resta de sortides és: 
 
 20/12          24/1          21/2          14/3          18/4          16/5          13/6 
 
Les sortides de desembre, gener, febrer, març i, possiblement, abril es faran seguint el GR-3 i la resta, maig i 
juny, seguirem amb el GR-107. 
 
Posats amb el calendari us recordem les següents dates: 
 
 31 de gener  Caminada Popular 
 21 de març  Marxa de la Talaia 
 
A la reunió esmentada anteriorment també es va demanar col⋅laboració per tal de preparar aquestes sortides. 
La resposta fou molt positiva i ja hi ha grups que hi treballen. De totes maneres qualsevol nova aportació serà 
ben rebuda. 
 
Finalment hem de referir-nos a la sortida inaugural que vàrem fer el 4 d'aquest mes. Del Moncayo havíem 
passat al Penyagolosa i finalment aterrarem a Morella! La caminada, de Vallibona a Morella, seguint el GR-7, 
fou molt interessant amb àmplies panoràmiques que culminaren amb la espectacular visió del tossal on 
s'aixeca el castell de Morella; malauradament el temps no ens fou propici i fins i tot ens vàrem remullar una 
mica els últims deu minuts de camí. Després de l'àpat comunitari (amb alguna dissident), férem una visita al 
clos de la ciutat sense castell perquè se l'havia emportat la boira. 
 
I res més per ara. 
 
 
          La Junta ??? 


