
SECCIÓ DE SENDERS 
A.E.TALAIA 
 
 Circular n1 55   (23/7/2002) 
 
Benvolguts senderistes: 
 
Després de fer un parell de reunions per tal d'analitzar les diferents possibilitats en relació amb la 
programació del proper curs, s'ha decidit repetir la fórmula de combinar dos senders, un de tardor-
primavera i l'altre de tardor-hivern, tal com vàrem fer amb el Camí dels Bons Homes i el GR-3, primer, i la 
Ruta de la Pau, després. 
 
Com a sender més hivernal, per al proper curs i successius, se n'ha triat un de força emblemàtic: el GR-92! 
Començarem aquest sender a Portbou i l'anirem seguint fins arribar a les terres de l'Ebre. A la web de la 
Talaia, hi ha informació detallada del seu recorregut amb una proposta d'etapes que no necessàriament seran 
les que farem nosaltres. 
 
Durant els mesos equinoccials hem decidit fer la ruta que en direm la Fugida de Montsegur. Aquesta ruta 
no és cap sender definit tot i que en pugui seguir algun tram, per exemple, del GR-7 i variants. L'objectiu és 
anar des de Montsegur fins al Mediterrani, en concret fins a Banyuls o Colliure; el camí s'haurà d'anar 
preparant sobre la marxa. 
 
Finalment, com a sortida inaugural, organitzada conjuntament amb la Secció de Cultura, s'ha decidit anar al 
Moncayo (dedicada al Ratolí Ribetà!). Aquesta sortida serà de dos dies: el dissabte es visitarà Tarazona i el 
Monasterio de Veruela (on va sojornar G.A.Becquer), farem nit a l'alberg d'Alcalá de Moncayo i l'endemà, 
diumenge, pujarem al Moncayo. Les places venen limitades per l'autocar i la capacitat de l'alberg: 65 places. 
A principis de setembre es penjarà la corresponent llista d'inscripció i es donaran els detalls concrets (preus, 
horaris, etc.) 
 
El calendari (provisional) previst per a les sortides de Senders i de Cultura i per a la Caminada Popular i la 
Marxa, és el següent: 
 
 28 i 29 de setembre Sortida inaugural al Moncayo 
 20 d'octubre  Coneguem Catalunya 
 26 i 27 d'octubre La Fugida de Montsegur 
 24 de novembre GR-92 
 15 de desembre  GR-92 
 12 de gener  GR-92 
 26 de gener  CAMINADA POPULAR 
  9 de febrer  GR-92 
  9 de març  GR-92 
 16 de març  MARXA TALAIA 
  6 d'abril  GR-92 
 11 de maig  La Fugida de Montsegur 
 25 de maig  Coneguem Catalunya 
 15 de juny  La Fugida de Montsegur 
 
Bé, esperem que aquesta programació us complagui i pugueu assistir a totes o gairebé totes les sortides. 
 
Bon estiu La Junta ??? 
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