
SECCIÓ DE SENDERS 
A.E.TALAIA 
 

Circular 78   (10/04/2008) 
 
El proper diumenge farem la cinquena etapa de la Ruta de les Ermites, Sant Pau de Pinós – Santa Susanna de 
l’Abellar, amb la qual cosa acabarem aquest cicle. Tal com es va acordar a l’assemblea de la Secció, les últi-
mes sortides d’aquest curs i algunes del proper les dedicarem, si és possible, a seguir el GR-3 des de l’Estany 
vers el nord. 
 
El GR-3 pretén ser un sender circular però de moment sembla ser que només està senyalitzat el tram Vidrà – 
Vallbona de les Monges. Quan fa uns anys ens plantejàrem fer el seu recorregut només estava senyalitzat el 
tram L’Estany – Vallbona de les Monges; així doncs, vàrem començar pel desembre de l’any 1998 a l’Estany i 
arribàrem a Vallbona de les Monges dos anys després, pel desembre de l’any 2000, després d’haver fet catorze 
etapes. Les etapes d’aquest sender les alternàvem amb les del Camí dels Bons Homes. 
 
Segons la informació que hi ha a la web de la FEEC el tram L’Estany – Vidrà està dividit en tres etapes: 
 
 L’Estany – Sant Bartomeu del Grau  (26,2 km) 
 Sant Bartomeu del Grau – Santuari dels Munts  (25,5 km) 
 Santuari dels Munts – Vidrà  (16,9 km) 
 
Com podeu veure aquests quilometratges són excessius per a les nostres possibilitats per la qual cosa s’ha fet 
una redistribució passant de tres a quatre etapes 
 
 L’Estany – Alboquers  (17,7 km) 
 Alboquers – Sorreig  (17,8 km) 
 Sorreig – Santuari dels Munts  (16,2 km) 
 Santuari dels Munts – Vidrà (16,9 km) 
 
S’ha de dir que aquesta redistribució s’ha fet sobre el paper i no és segur que es pugui fer sobre el terreny (re-
cordeu que estem condicionats per l’accessibilitat dels autocars). Cal fer doncs una exploració de la zona; ací, 
però, és on tenim problemes per falta de personal. En anteriors circulars ja s’ha demanat col·laboració, especi-
alment per part dels col·lectius que tenen més temps lliure, però hores d’ara encara ningú no ha piulat. Esperem 
alguna resposta. 
 
Recordeu que el calendari per a la resta de sortides del curs és el següent: 
 
11 de maig   ?? 
  8 de juny   ?? 
 
D’altres activitats: 
 
  1 de juny   Coneguem Catalunya 
 
NOTA FINAL. Recordeu que és convenient federar-se. 
 
Salutacions. La Junta ??? 
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