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D’acord amb el calendari oficial d’activitats de l’AE Talaia els dies reservats per a les sortides de la Sec-
ció de Senders són els següents: 
 
    18 de setembre      5 de febrer 
    16 d’octubre      4 de març 
    20 de novembre   15 d’abril 
    18 de desembre   13 de maig 
      8 de gener    10 de juny 
 
Cal tenir en compte que si les eleccions generals es mantenen per al dia 20 de novembre la sortida passarà 
al diumenge següent (27/11). 
 
Enguany està previst acabar el GR-83 i seguir amb el GR-3. Tal com dèiem a l’anterior circular, per aca-
bar el GR-83 i d’aquesta manera arribar al Canigó ens calen dues sortides de dos dies cadascuna. La pri-
mera d’elles, Prats de Molló – Castell, s’havia pensat que fos la sortida inaugural de curs i la segona, la de 
l’ascensió al Canigó, que en fos la cloenda. 
 
El programa d’aquesta sortida inaugural és marxar el dissabte pel matí, fer una mica de turisme per la 
zona (Camprodon, Molló, Prats de Molló) i dormir a Prats de Molló; d’aquesta manera es pot començar a 
caminar a primera hora del diumenge. Cal tenir en compte que l’etapa Prats de Molló – Castell és força 
llarga. 
 
Ara bé; una vegada s’ha fet l’estudi de camp de la disponibilitat hotelera de la zona ens hem trobat que 
per al cap de setmana del 18/09 no hi havia un mínim de places disponibles per la qual cosa aquesta sorti-
da “inaugural” s’haurà de fer el mes d’octubre, el dissabte 15 i el diumenge 16. Tot i haver fet aquest can-
vi, les places que ara per ara tenim reservades només són 30! Si el nombre de persones que volen fer la 
sortida és superior caldrà prioritzar les sol·licituds en funció dels criteris següents: ser soci de la Secció de 
Senders, haver assistit regularment a les sortides del GR-83, haver participat a la jornada inaugural del 
curs passat (Fredes – Beseit), haver participat a l’última sortida del GR-83 (Beget – Prats de Molló), ... 
 
El dia 18 de setembre farem l’etapa Castellar de n’Hug – Coll de Pal (o una mica més) del GR-3. I durant 
el curs seguirem amb aquest sender que juntament amb el GR-150 travessa la Cerdanya fins arribar a la 
Seu d’Urgell seguint, més o menys, l’itinerari següent: 
 
Coll de Pal, Alp, Das, Urús, Sant Grau, Riu de Cerdanya, Beders, Torre de Cadell, Sant Serni, Bellver de 
Cerdanya, Pi de Cerdanya, Olià, Santa Eugènia, Montellà, Santuari de Bastanist, Estana, el Collell, el 
Querforadat, Cava, Ansovell, Santuari del Boscal, la Molina de Lletó, Vilanova de Banat, Ermita de les 
Peces, Alàs, la Seu d’Urgell. 
 
Tan aviat com tinguem la planificació de les etapes us la farem arribar. 
 
 
Salutacions 
 
?????? 


