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Malgrat les prediccions de diluvi universal per al matí del diumenge, la sortida es va poder realitzar d’una 
manera perfectament normal; durant les quatre hores que va durar l’excursió només va caldre obrir el parai-
gües poc més de mitja horeta per protegir-nos d’un plugim que en cap moment va arribar a la categoria de 
pluja. Per altra banda, les dues rieres que vàrem haver de travessar tenien els seus corresponents ponts i el 
seu pas no va representar cap mena de perill. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Cases d’Esplugues                                                                              Roure monumental del Giol 
 
Això sí; mentrestant estàvem esmorzant va ploure a bots i barrals per la qual cosa una bona part dels sende-
ristes va optar per no sortir a caminar. Finalment, dels 47 participants només 25 vàrem fer la travessa. 
 
En relació amb el nombre de participants voldríem que coneguéssiu la història següent: 
 
Dimarts, 16/10/2012, nit. A la llista de la sortida hi ha 55 inscrits; així doncs, l’autocar de 55 places que 
tenim contractat ja està ple. 
Dimecres, 17/10/2012, nit. S’apunten 8 persones en llista d’espera; se’ls diu que possiblement es podrà 
contractar un autocar de 64 places i podran venir a l’excursió. 
Dijous, 18/10/2012, matí. Es contacta amb l’empresa dels autocars i tot i que no és fàcil s’aconsegueix con-
tractar un autocar de 64 places. 
Diumenge, 21/10/2012, matí. Venen 47 senderistes entre els quals només n’hi ha 1 dels 8 que es van apun-
tar a última hora. 
 
Fins ara, quan alguna persona no podia venir a una sortida no se li retornava el pagament però se li guardava 
per a una propera. Potser haurem de revisar aquesta pràctica i fer com fan moltes altres entitats que en cas 
de no assistència no retornen el pagament. 
 
Una altra cosa: A l’anterior circular us dèiem que a la Junta ??? ens cal la col·laboració de més persones. 
Prova d’això és que la sortida d’aquest diumenge no es va poder anar a preparar prèviament (en aquest cas 
no va representar cap problema perquè el recorregut estava força clar sobre els mapes però en d’altres casos 
si que ho pot ser). També ens cal col·laboració de persones que es facin responsables del desenvolupament 
de les sortides. Així doncs, us demanem que si voleu col·laborar-hi envieu un missatge a: 
 
senders@aetalaia.cat 
 
Salutacions 
?????? 


