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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E. TALAIA 
 
 
 Circular nº 53   (29/11/2001) 
 
Benvolguts senderistes: 
 
Com ja sabeu, amb les activitats d'aquests últims mesos hem finalitzat les dues rutes que seguíem fins ara. 
Per una banda, amb el sopar al restaurant del càmping Vilanova Park, el dia 21/9, amb la extraordinària 
sortida del coll de Bésines, el dia 23/9, i amb la magnífica projecció de diapositives a càrrec del company 
Jesús Santacana, seguida del lliurament de recordatoris, el dia 17/11, s'ha clausurat la Ruta del Bons Homes. 
Per altra banda, amb les sortides del dia 21/10, de la Fatarella a Gandesa, i del dia 18/10, de Gandesa al 
Pinell de Brai, tancàvem la Ruta de la Pau. 
 
És hora, doncs, de començar una nova ruta. Aquesta nova ruta, tal com s'havia anunciat, és la Ruta del 
Císter que enllaça els monestir cistercencs de Vallbona de les Monges, Santes Creus i Santa Maria de Poblet 
i que correspon al GR-175. Aquesta ruta té una topoguia editada per Cossetània Edicions, Valls, dins la 
col·lecció Azimut (núm. 5, any 1999). També podeu trobar informació de la ruta a la pàgina web de l'AE 
Talaia: www.geocities.com/aetalaia . 
 
Per tal d'establir el calendari de les sortides hem tingut en compte les altres activitats de l'entitat (Caminada 
Popular, Marxa) i les festes singulars (Carnaval, Setmana Santa, etc.). D'acord amb tot això, el calendari 
amb les etapes que es proposa és: 
 
16 de desembre  Vallbona de les Monges - Belltall - Forès    (~ 15.5 km) 
20 de gener  Forès - Rocafort de Queralt - Montbrió de la Marca - Vallespinosa (~ 16 km) 
17 de febrer  Vallespinosa - Pont d'Armentera - Santes Creus    (~ 15 km) 
10 de març  Santes Creus - Pla de Santa Maria - Prenafeta    (~ 17 km) 
14 d'abril  Prenafeta - Montblanc - Les Masies de Poblet - Poblet   (~ 18 km) 
12 de maig  Poblet - L'Espluga de Francolí - Cap del Coll    (~ 15 km) 
9 de juny  Cap del Coll - Santuari del Tallat - Vallbona de les Monges  (~ 14 km) 
 
Com podeu veure totes les sortides són relativament curtes la qual cosa fa que siguin aptes per a gairebé 
tothom. Per altra banda, el fet que la Conca de Barberà estigui prop de casa nostra farà que el temps dels 
desplaçaments amb l'autocar es redueixi considerablement. 
 
Per al divendres, 25 de gener, conjuntament amb la Secció de Cultura s'ha organitzat una Conferència 
sobre "La ruta del Císter". Aquesta conferència la farà el senyor Josep Mª Sans i Traver, director de 
l'Arxiu Nacional de Catalunya, que és un expert en aquesta temàtica. La conferència es farà al local social 
a dos quarts de nou del vespre. 
 
Per acabar, recordar-vos les dates següents 
 
27 de gener Caminada Popular 
17 de març Marxa de la Talaia 
 
NOTA:  Si voleu rebre la informació per correu electrònic envieu un missatge a: 

agusti.poch@upc.es 
 
Salutacions          La Junta ??? 
 


