SORTIDES
A lll oll i Sagarra i M as
Cr up de Marxes de /'AE Talaia

El mas de l'Esquerrer, rita
de la VI c~minada popular
SORTlDES

•

DEL 15 AL 17 DE GENER
Campament d'hivern
a la Plela del RioMalo, Val! de Boí
.Organitza GEAM de l'AE Talaia
Sortida a la neu Ax-Ies-Thermes

M as de /'A n ís. 1 993 ( F alo: F . Casas)

Organitza Seceió d'esqu í
de l'AE Talaia

Amb la perspectiva de la VI Caminada Popular de Vilanova i la
Geltrú , hom pot assegurar que es
tracta d'una activitat consolidada.
Un esdevenimenta teniren compte
dins el calendari de celebracions
importants de la ciutat.
En edicions precedents ens
hem acostat a Sant Pere de Ribes
i Cubelles, hem seguit la retallada
costa fins a la Quadra de Miralpeix i, també, hem assolit les cotes
més significatives que ens circumden: el Montgros i la Talaia.
Només cal recordar la darrera edició que, sota el nom generic
de La Caminada Popular puja a la
Talaia , acollí més de 400
caminaires, una participació molt
notable si ens atenim al volum
demografic de la ciutat i a la irrenunciable servitud que proporciona el cotxe, relegant l'activitat
física i primaria del desplac;:ament
a peu.
Cinc anys decaminades pels
voltants de Vilanova, seleccionant
els millors itinerari s que hom pot
confegir dins el malmes territori
municipal que ens ha estat lIegat.
Aixo no ens priva de trobar mínimament interessant qualsevol indret , possiblement perque ens
pertany i el sentim ben nostre.
Aquest estímul ens ha pel1TIes lligar itineraris , confeccionar mapes
i editar relats complementaris; en
definitiva, un material documen-

tal que comenc;:a afer goig i a ésser
reconegut.
En aquesta propera edició
-30 de gener de 1994-, pretenem apropar-nos al m as de
l'Esquerrer passant pel molí de
l'Escardó, l'ennita de Sant Gervasi , resseguir un tros de la Carrerada i fer l'aproximació pels Dos
Molins. Retornarem per la mateixa platja Llarga del Prat de
Cubelles fin s a la platja deis Capellans i les malaguanyades ru"ines d'Adarró, per encalc;:ar el camí
Fondo o de Sant Gervasi fins al
mateix punt de partida: la plac;:a de
la Sardana.
Pretenem, només, oferir a
la societat la poss ibilitat de redescobrir la conveniencia de caminar, accióque, entred'altres valors,
pel1TIet un millorconeixementdel
territorio Només així s'estima la
terra que es trepitja i s'entra en
disposicions de defensar-Ia de les
múltiples agression s a que esta
sotmesa.
Si amb la teya participació
aconseguim desvetllar-te aquesta
inquietud i superar la simple participació d'una excursió cada any,
ja ens sentirem satisfets . Aquesta
és laraó de l'exi stencia de I'excursionisme associat: compartir amb
els altres aquelles sensacions i
vivencies que ens resulten tan
agradables. Ben segur que ens
sabreu fer companyia.

DIUMENGE 16
Muse u Marílim de Barcelona
Organitza Secció Recreativa
de I'A V de Sant Joan
DlUMENGE 23
Travessa GR-7-2, etapa núm. 4
Del Moneslir de Montserrat a Piera
(17 km)

Organitza Secció de senders

23

de I'AE Talaia
Sortida d'esquí a Andorra
Organitza Secció de muntanya
de I'AE Talaia
DISSABTE 29
Calqotada a Solsona
Sortida a les 7.30 h
Organitza AV del Molí de Vent
DlES 29 1 30 DE GENER
Sortida d'esquí al Pirineu aragones
Organitza Secció d'esquí
de I'AE Talaia
D1UMENGE 30
VI Caminada popular de Vilanova
lnscripcions al local social
Organitza AE Talaia
Serra Brava
Organitza Secció recreativa
de I'AV de San! loan
Sortida cultural a la Tarragona romana
lnscripcions: dilluns de 19 a 20.30 h
alloeaJ social (c. del Foro del Vidre, 12)
Organitza Aula Universitaria de la
Comarca del Garraf

GENER

1994
Ij

,

