
SECCIÓ DE SENDERS 
A.E.TALAIA  
 
 Circular 63   (6/10/2004) 
Benvolguts senderistes: 
 
Com ja sabeu, la primera sortida d’aquest curs, que inicialment s’havia previst com una etapa més de l’èpica  
Fugida de Montsegur, es va haver de canviar a última hora per un problema relacionat amb un heroi homèric. Així 
doncs, el dia 26 de setembre, vàrem haver de fer l’etapa Tossa de Mar – Lloret de Mar tot seguint el Sender del 
Mediterrani; el bon temps i les idíl· liques cales que travessàrem foren cants de sirena que varen seduir a més d’un 
senderista i l’obligaren a submergir-se en les aigües cristal· lines. 
 
Aquest canvi ha obligat a reestructurar el calendari previst (s’han avançat totes les etapes) amb la qual cosa queda: 
 
24 d’octubre  GR-92    Lloret de Mar - Tordera   ∼ 14,5 km 
28 de novembre  GR-92    Tordera – Hortsavinyà   ∼ 13,0 km 
19 de desembre  GR-92    Hortsavinyà – Vallgorguina  ∼ 16,3 km 
9 de gener   Encesa de la Flama a Prada del Conflent 
13 de febrer   GR-92    Vallgorguina – Coll de Can Bordoi ∼ 14,0 km 
13 de març   GR-92    Coll de Can Bordoi – Coll Font de Cera ∼ 22,9 km 
10 d’abril   GR-92    Coll Font de Cera – Montcada  ∼ 16,6 km 
8 de maig   GR-92    Montcada – Vallvidrera   ∼ 17,8 km 
5 de juny   Fugida de Montsegur ?? 
 
Recordeu també: 
 
21 de novembre  Coneguem Catalunya 
23 de gener   Caminada Popular 
20 de febrer   La Flama a Montserrat 
6 de març   Marxa 
29 de maig   Coneguem Catalunya 
 

IMPORTANT  
 
Com ja havia passat a d’altres sortides, aquesta vegada també hi ha hagut persones que no l’han pogut fer per 
manca de places a l’autocar. L’agència de viatges necessita saber com més aviat millor quina és la previsió de 
places per tal de fer la reserva dels d’autocars (nombre i capacitat). Normalment la data límit per saber-ho és el 
dimecres abans de la sortida; qualsevol canvi posterior és difícil de fer. 
 
Per això us demanem que, si teniu intenció de venir, us apunteu abans del dimecres anterior a la sortida per tal 
de poder fer la reserva. A partir d’ara s’intentarà assegurar la plaça dels qui s’hagin apuntat dins d’aquest termini (i 
hagin pagat el divendres) però no s’assegurarà la dels altres. 
 
 

APUNTEU-VOS ABANS DEL DIMECRES ANTERIOR A LA 
SORTIDA 

 
 
Penseu, però, que el fet d’apuntar-vos comporta un cert compromís per la qual cosa us agrairíem que si us heu 
apuntat i no podeu venir ens ho notifiqueu com més aviat millor. 
 
Salutacions. La Junta ??? 

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