
SECCIÓ DE SENDERS 
A.E.TALAIA 

Circular 95   (15/11/2010) 

 
D’acord amb el calendari previst, el proper diumenge 21 de novembre farem una nova sortida per seguir 

el Camí del Nord (GR-83). En principi s’havia dit de fer l’etapa Cogolls – Olot passant per la Fageda d’en 

Jordà amb un quilometratge d’uns 18 km; ara bé, després d’estudiar l’accessibilitat a Cogolls s’ha decidit 

no arribar-hi amb l’autocar i començar l’etapa prop del Molí del Murris, indret que vàrem visitar en el 

transcurs de l’anterior etapa d’aquest sender. 

 

Amb aquest canvi el recorregut s’incrementa en gairebé 2 km i es per això que s’ha pensat acabar a Can 

Xel en comptes d’arribar a Olot amb la qual cosa el quilometratge total només serà d’uns 14 km. S’ha de 

dir que, com ja va passar en una altre etapa d’aquest sender, hi ha una discrepància entre el quilometratge 

de la topoguia i les mesures fetes sobre els mapes del servei cartogràfic. 

 

Si el quilometratge és realment d’uns 14 km això ens permetrà, si tothom va a l’hora, pujar al volcà de 

Santa Margarida al límit de la zona de la fageda. 

 

Arribats a Can Xel l’autocar ens portarà a Olot on dinarem. Aquesta vegada, de manera especial, s’ha de 

demanar que es respectin els horaris perquè l’autocar no podrà marxar de Can Xel fins que no hi siguem 

tots i no cal que una minoria condicioni el funcionament de tot el grup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests dies al local social hi ha l’exposició de fotografies Més de 25 anys caminant per Catalunya 
amb imatges de diferents indrets pels qual hem passat seguint la xarxa de senders. El visitants que acon-

segueixin identificar-ne més (emplenant el corresponent full) rebran un lot de llibres com a premi. 

 

Recordeu també que el proper divendres, 19 de novembre, els socis Joan Bertran i Casimir Massana ens 

oferiran un seguit de Projeccions sobre el Sender del Mediterrani. 
 

Les dates de les sortides previstes per a aquest curs són:  12 de desembre,  9 de gener,  13 de febrer,  13 

de març,  10 d’abril,  8 de maig. 

 

D’altres dates d’interès:  30 de gener (Caminada Popular),  20 de març (Marxa),  22 de maig (Coneguem 

Catalunya). 

 

 

Salutacions 

?????? 
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