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Benvolguts senderistes: 
 
Us hem de comunicar un canvi que s’ha produït en relació amb la previsió inicial de sortides. La sortida de 
l’11 de maig, que s’havia pensat fer tot continuant amb “La Fugida de Montsegur”, no es podrà fer 
d’aquesta manera. La raó és un problema logístic: encara no s’ha pogut anar a preparar. Així doncs, 
continuarem amb una etapa més del GR-92. 
 
D’acord amb les etapes oficials, aquesta seria l’etapa Torroella de Montgrí – Bagur, de 22 km, passant per 
Fontanilles, Palau Sator, Fontclara i Pals. Sabem que un primer traçat del GR-92 seguia el curs del Ter fins 
arribar a la seva desembocadura i després tornava terra endins per anar cap a Pals; ara, aquest itinerari és un 
PR. Tenint en compte això s’està estudiant la possibilitat de desdoblar l’etapa tot combinant el recorregut 
actual del GR amb el de l’esmentat PR. D’aquesta manera es podria transformar una etapa relativament 
llarga en dues de més curtes. 
 
Aquesta opció, a més d’oferir-nos una passejada per la desembocadura del Ter, presenta d’altres avantatges. 
El fet que les etapes siguin més curtes permetrà visitar amb l’atenció que es mereixen una sèrie de poblets 
molt interessants que hi ha al llarg del recorregut, per exemple Palau Sator o Pals. Per altra banda, això 
també ens permetrà poder visitar el poblat ibèric d’Ullastret. 
 
En relació amb la sortida prevista per el 15 de juny, s’està considerant la possibilitat de fer-la de dos dies, és 
a dir, el 14 i 15 de juny, i fer, doncs, dues etapes. D’aquesta manera, s’aprofitaria millor el desplaçament. 
Aquesta alternativa no es podrà analitzar fins que no s’hagi pogut anar a preparar sobre el terreny. 
 
Finalment, un últim canvi sobre el calendari previst inicialment. La sortida del cicle Coneguem Catalunya 
que estava programada per al dia 25 de maig s’ha desplaçat al dia 1 de juny a causa de les eleccions 
municipals. Aquesta sortida serà una pujada al Santuari del Mont des de Beuda amb el complement d’una 
visita turística a Besalú per als no caminaires. 
 
Així doncs, el calendari fins a finals de curs queda de la manera següent: 
 
 11 de maig  GR-92. Torroella de Montgrí -  ?? 
   1 de juny  Coneguem Catalunya. Beuda – Santuari del Mont 
 (14?)/15 de juny La Fugida de Montsegur 
 
Per acabar voldríem fer una reflexió sobre el problema logístic que hem esmentat abans. Clar i català: això 
passa perquè els qui ens dediquem a preparar tot el muntatge som quatre gats (ben avinguts, això si). 
D’altres vegades ja hem fet crides a la col·laboració que han tingut respostes puntuals però que amb el 
temps s’han esmorteït ràpidament. Ara us ho tornem a dir: si voleu col·laborar sereu benvinguts. 
 
Aquesta crida demanant col·laboració es fa extensiva a d’altres activitats de l’AE Talaia i molt concretament 
en relació amb l’elaboració de la Revista que està en fase de remodelació i necessita gent nova. 
 
Salutacions. La Junta ??? 
 
NOTA : Si voleu rebre la informació per correu electrònic envieu un missatge a 
agusti.poch@upc.es 
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