
SECCIÓ DE SENDERS 
A.E.TALAIA 
 Circular 66   (23/12/2005) 
Benvolguts senderistes: 
 
Ara ja fa més de tres anys que vàrem iniciar el GR-92 a Portbou (24/11/2002). Després de recórrer “només” 
363 km hem arribat finalment a la nostra comarca del Garraf. A l’etapa del passat diumenge vàrem entrar-hi tot 
travessant la part més alta del massís, per les Agulles i la Morella, i acabàrem ran de mar. A la propera etapa, 
que farem el diumenge 8 de gener, just després de festes, i per acabar de baixar els torrons, ens enfilarem no-
vament pel massís (no gaire) un parell de vegades. La primera d’elles ens portarà fins a Can Lluçà i l’insòlit 
altiplà de Campdàsens, una mena d’illa verda al mig d’un mar de roca. La segona, que farem després d’haver 
retornat gairebé a nivell del mar per poder travessar la fondalada de Vallcarca, ens portarà fins a l’ermita de la 
Trinitat, un indret que sembla transportat directament d’una illa grega (potser ho va fer el mateix almogàver de 
la malvasia). Tot seguit ens aproparem a la Creu de Sant Isidre des d’on davallarem vers la platja de Sitges on 
acabarem l’etapa. 
 
Per als desplaçaments de l’anada a Garraf i la tornada de Sitges, aquesta vegada prescindirem dels autocars i 
els farem en ferrocarril. L’organització NO s’encarregarà de la compra dels bitllets de tren; esperem que 
cadascú s’autoorganitzi (Es poden adquirir bonotrens de deu viatges que es poden compartir). 
 
Tal com s’havia anunciat, la sortida del mes de febrer (5/2) serà un recorregut per l’interior del triangle Vila-
nova – Ribes – Sitges, amb inici i arribada a Vilanova. El calendari establert per a la resta de sortides del curs, 
durant el qual continuarem fent el GR-92, és el següent: 
 
5 de març   GR-92   Vilanova – Castellet     ∼ 14,6 km 
2 d’abril   GR-92   Castellet – Albinyana     ∼ 16 km 
7 de maig   GR-92   Albinyana – Carretera  La Riera de Gaià  ∼ 19,4 km 
11 de juny   Fugida de Montsegur ????    
 
La caminada des de Vilanova fins a Castellet la farem seguint el GR-92 però és possible que la repetim (o la 
fem abans) seguint la nova variant GR-92-5 que comença a Vilanova, passa per Cubelles, continua cap a Cas-
tellet i segueix vers a Bellprat. Aquesta sortida serviria per fer la inauguració “oficial” d’aquest sender. Si es fa 
això, hi haurà un desplaçament de les etapes posteriors. 
 
Cal recordar també les dates següents: 
 
29 de gener   Caminada Popular 
19 de març   Marxa 
21 de maig   Coneguem Catalunya 
 
NOTA IMPORTANT 
 
A partir del mes de març el sistema per apuntar-se a les sortides canviarà radicalment. Ja no es penjarà el full 
de sortida com ara; hi haurà una llista on s’anirà apuntat aquell que ja hagi pagat. El pagament és podrà fer 
durant les hores de secretaria de l’Entitat (dilluns, dimecres i divendres de set de la tarda (19h) a nou del 
vespre (21h)) durant la segona setmana anterior a la sortida. La contractació dels autocars es farà d’acord 
amb el nombre d’inscrits en finalitzar aquest període. Si el nombre de places disponibles als autocars és su-
perior al de les persones inscrites, s’obrirà un nou període de pagament durant la setmana anterior a la sorti-
da i mentre hi hagi places lliures. 
 
Salutacions. La Junta ???   
 
NOTA : Si voleu rebre la informació per correu electrònic envieu un missatge a:   agusti.poch@upc.edu 
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