
SECCIÓ DE SENDERS 
A.E.TALAIA  
 Circular 64   (3/12/2004) 
Benvolguts senderistes: 
 
Abans, en parlar de mercats, els noms que ens venien al cap eren Vic, Calaf, ... , a partir d’ara, però, caldrà afegir 
el de Tordera! Allò no és un poble amb mercat, és un mercat amb poble! Bona prova d’això és el col⋅lapse que 
s’origina al seu entorn cada vegada que es fa i que, el passat diumenge, ens obligà a canviar de poble per poder 
dinar. El canvi fou positiu perquè, a més a més de poder visitar Hostalric facilità que alguns senderistes fessin una 
mica de dieta gastronòmica. 
 
Deixant de banda aquests petits inconvenients logístics podem dir que la primera etapa pels vessants del Montne-
gre anà força bé. Tot i que era una mica costeruda no es va fer gens pesada perquè era relativament curta; a quarts 
d’una ja havíem arribat a Hortsavinyà la qual cosa ens va permetre gaudir de l’audiovisual que s’hi projecte sobre 
el Parc Natural Montnegre. També va quedar demostrat que els autocars poden arribar fins a Hortsavinyà. 
 
A la propera sortida, el diumenge 19 de desembre, travessarem el Montnegre, majoritàriament pel seu vessant 
nord-oest, o sigui, mirant al Montseny, passant per un terreny amb una vegetació exuberant. 
 
Tal com ja s’havia anunciat, el cap de setmana després de Reis és previst fer una sortida, organitzada conjuntament 
amb la Secció de Cultura, a Prada de Conflent per tal d’encendre la Flama de la Llengua Catalana. El programa 
és el següent: 
 
Dissabte dia 8 
Sortida de Vilanova amb autocar al matí, excursió al Conflent organitzada pel GPRENC (Grup Pirinenc Excursionista Nord 
Català). Dinar durant l’excursió. Sopar dormir i esmorzar a Fullà (Centre de vacances La Rotja), hab. dobles amb dutxes. 
Diumenge dia 9 
(10:30) Encesa de la Flama davant de la tomba de Pompeu Fabra. (11:00) Recepció a l’Ajuntament de Prada i parlaments. 
(13:15) Visita comentada al castell de Rià. (14:15) Dinar a Cirac. (16:15) Actuació del cantant rossellonès Gerard Jacqued. 
(18:00) Tornada a Vilanova. 
 
Hi ha previstos dos autocars. El primer sortirà el dia 8 al matí i farà el programa complet amb un preu aproximat 
de màxim 80 euro que inclou el viatge, sopar dormir i esmorzar a Fullà, la visita a Rià, el dinar a Cirac i 
l’espectacle. El segon sortiria el diumenge 9 a les sis del  matí per poder participar en els actes de diumenge. El 
preu d’aquesta segona opció seria de 35 euro aprox. incloent-hi el viatge, visita al castell, dinar i espectacle. 
 
L’opció de dos dies es farà només en el cas de que hi hagin com a mínim 40 inscrits abans del dia 22 de desembre, 
que són les condicions que ens posen el Centre de vacances ja que l’obren especialment per a nosaltres. 
 
Recordeu el calendari previst per a la resta de sortides del curs:  
 
19 de desembre  GR-92    Hortsavinyà – Vallgorguina  ∼ 16,3 km 
8 i 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: 
 
23 de gener   Caminada Popular 
20 de febrer   La Flama a Montserrat 
6 de març   Marxa 
29 de maig   Coneguem Catalunya 
 
Salutacions. La Junta ???   
NOTA : Si voleu rebre la informació per correu electrònic envieu un missatge a:   agusti.poch@upc.es 
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