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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E. TALAIA 
 
 
 Circular nº 51   (6/4/2001) 
 
Benvolguts senderistes, 
 
abans no hi hagi la desbandada general que de manera previsible es produirà durant les properes festes de 
Setmana Santa, la Junta ??? de la Secció de Senders voldria recordar-vos quines són les sortides 
programades fins a final de curs i també comunicar-vos alguns canvis que s'han produït en el calendari 
prèviament anunciat. Si les condicions meteorològiques no ho impedeixen totes les etapes de senders es 
faran seguint el Camí dels Bons Homes arribant finalment a Montsegur. 
 
Comencem pels canvis; la propera sortida, que inicialment es pensava fer el dia 22 d'abril, i que ja fou 
ajornada al 29 d'abril amb motiu de la Caminada per l'Esclerosi Múltiple s'ha ajornat novament fins el dia 6 
de maig. El motiu és evident: el diumenge 29 és al bell mig d'un dels magnífics "ponts" que fan més fàcil la 
travessia pel desert de la diària monotonia. La Junta ??? que encara no ha assolit la perfecció, tot i que cada 
vegada s'hi acosta més, no tingué en compte aquesta circumstància en proposar el primer canvi i és per això 
que ara s'esmena (Ja sabeu que és de savis rectificar). 
 
Com passa sempre que s'acumulen les activitats, en fer aquest moviment s'ha produït el conegut efecte 
dòmino que ha obligat a passar al 13 de maig la Sortida del Coneguem Catalunya prevista per al dia 6. 
Sortosament, la perícia dels jugadors ha impedit que caiguin més fitxes i les dates posteriors no s'han 
modificat. 
 
Així doncs, tenint en compte aquests canvis, el calendari de sortides de la Secció de Senders i de Cultura 
queda: 
 
 
22 d'abril  Caminada per l'Esclerosi Múltiple pels voltants de Vilanova: Masia Cabanyes - 

Torre del Veguer - Can Martí - Santa Magdalena    (~ 9 km) 
 
6 de maig  Camí del Bons Homes. Etapa Merenç de les Vals - Orgeis  (~ 18 km) 
 
13 de maig Sortida del Cicle Coneguem Catalunya a la Serra de l'Obac amb visita turística a Terrassa 
 
20 de maig  Camí dels Bons Homes. Etapa Orgeis - Prades    (~ 19 km) 
 
16 i 17 de juny  Camí dels Bons Homes. Etapa Prades - Motsegur    (~ 19 km) 
 
 
Com podeu veure tenim un calendari una mica atapeït però és que hem d'arribar a Montsegur abans de Sant 
Joan. 
 
Ara que s'ha renovat la Junta de l'Entitat potser també caldria renovar la de la Secció de Senders. 
Properament la vella Junta ??? convocarà eleccions per tal d'escollir una dinàmica i nova Junta !!!. 
 
I res més per ara; compte amb les mones (de Pasqua). 
 
 La Junta ??? 


