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Benvolguts senderistes: 
 
NO ANEM A EIVISSA !!  (de moment). Malgrat els esforços de la Junta ??? perquè la sortida inaugural fos 
una anada a Eivissa, la rigidesa dels horaris dels transports (vaixell o avió) juntament amb el fet de comptar 
només amb dos dies hàbils (dissabte i diumenge) ha motivat que fos del tot impossible la seva organització. 
De totes maneres, la informació que s’ha obtingut ens servirà per muntar-la en un futur proper (el cap de 
setmana de Tots Sants de l’any 2004 té tres dies). 
 
Així doncs, haurem d’anar al Penyagolosa (1813 m), el segon cim més alt del País Valencià. En principi, els 
dies previstos per anar-hi eren els mateixos que els de l’anada a Eivissa, és a dir el dissabte 11 i diumenge 
12 d’octubre. Ara bé, en abandonar el projecte eivissenc i activar l’alternativa valenciana ens hem trobat que 
el refugi-hostal de Sant Joan de Penyagolosa, on és previst fer nit, ja estava ple. Només quedava una 
solució: fer la inauguració un cop començat el curs (de fet això es fa normalment). D’aquesta manera, la 
sortida prevista per al 12 d’octubre serà una sortida normal del GR-92 i la sortida de dos dies al Penyagolosa 
serà els dies 29 i 30 de novembre. 
 
En relació amb el calendari de sortides que us adjuntem, cal aclarir que el fet que s’hagin posat les eleccions 
autonòmiques el dia 16 de novembre ens ha obligat a passar la sortida inicialment prevista per a aquest cap 
de setmana a l’últim cap de setmana del mes. 
 
El calendari de sortides és: 
 
12 d’octubre  GR-92  Fontclara – Pals  - Begur - Tamariu  ∼ 16,5 km 
      (Es podrà visitar Pals) 
26 d’octubre  Coneguem Catalunya 
23 de novembre  Marxa de Regularitat a les Terres de Lleida 
29, 30 de novembre  Sortida inaugural al Penyagolosa 
14 de desembre  GR-92  Tamariu – Palamós    ∼ 19 km 
11 de gener   GR-92  Palamós – Sant Feliu de Guíxols ∼ 16,9 km 
25 de gener   Caminada Popular 
8 de febrer   GR-92  Sant Feliu de Guíxols – Tossa de Mar  ∼ 21,2 km 
7 de març   GR-92  Tossa de Mar – Lloret de Mar   ∼ 13,2 km 
21 de març   Marxa de la Talaia 
18 d’abril   GR-92  Lloret de Mar – Tordera  ∼ 14,5 km 
9 de maig   Coneguem Catalunya 
23 de maig   GR-92 o Fugida de Montsegur 
13 de juny   GR-92 o Fugida de Montsegur 
 
Aquestes etapes del GR-92 es corresponen amb les oficials i, com podeu veure, n’hi ha algunes de molt 
curtes. L’equip d’exploració (existeix??) ha d’anar a veure si es pot fer una redistribució per tal compensar-
les. 
 
Us recordem que qualsevol col· laboració per organitzar les sortides serà molt ben rebuda. 
  
Salutacions. La Junta ??? 

 
NOTA : Si voleu rebre la informació per correu electrònic envieu un missatge a 
agusti.poch@upc.es 
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