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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E.TALAIA 

Circular 119   (4/09/2013) 
 
Tal com dèiem a l’anterior circular, la sortida inaugural d’aquest curs la farem l’últim cap de setmana de 
setembre, els dies 28 i 29, i anirem a la Serra de Guara, en concret a Alquézar. 
 
El pla de la sortida, que en alguns punts encara s’ha d’acabar de concretar, és el següent: 
 
 Dissabte 28/09 
  Sortida de Vilanova a les nou del matí (Plaça de l’Estació) 
  Dinar i visita a Barbastro 
  Per la tarda allotjament al Refugi d’Alquézar on hi estarem en règim de pensió completa. 
  Passejada per la ruta de les Passeres (aprox. 1 h 30 min) 
 
 Diumenge 29/09 
  Ruta circular Alquézar – Asque – Alquézar (aprox. 4 h) 
  Retorn a Vilanova després de dinar 
 
A partir d’ara ja podeu formalitzar la vostra inscripció abonant el preu de la sortida que són 65 euro (socis 
de la Secció) i 70 euro (els no socis de la Secció). Aquest preu inclou el transport amb l’autocar, la pensió 
completa al Refugi d’Alquézar i la documentació. No inclou el dinar del dissabte a Barbastro. 
 
Recordeu que per poder participar a les sortides de la Secció de Senders és condició necessària tenir la cor-
responent llicència federativa i això comporta ser soci d’alguna entitat federada. 
 
També dèiem que aquest curs acabaríem el Camí del Vent, del qual només ens queden dues etapes, i co-
mençaríem la Ruta del Ter. Per no tenir problemes amb la meteorologia les etapes dels mesos d’octubre i de 
novembre les dedicarem a les primeres de la Ruta del Ter i les dues que falten del Camí del Vent les farem 
els mesos de desembre i gener. A partir del febrer continuarem amb la Ruta del Ter. 
 
Així doncs, el calendari de sortides serà el següent 
 
  20 d’octubre  Ruta del Ter. Ulldeter – Setcases 
  17 de novembre Ruta del Ter 
  15 de desembre Camí del Vent. Pla del Burgà – Ermita de la Mare de Déu del Coll de l’Alba 
  12 de gener  Camí del Vent. Ermita de la Mare de Déu del Coll de l’Alba – Amposta 
    9 de febrer  Ruta del Ter 
    9 de març  Ruta del Ter 
    6 d’abril   Ruta del Ter 
    4 de maig  Ruta del Ter 
    1 de juny   Ruta del Ter 
 
El recorregut de les etapes de la Ruta del Ter encara s’ha de determinar. 
 
Salutacions 
 
 


