
SORTIDES 

Anloni Sagarra i Mas 
Crup de Manes de /'AE Ta/aia 

36a marxa d'orientació per descripció 

35a Marxa Social. Marr; 93. (falo: Casas) 

En el decurs de la passada Ca
minada Popular hom recordava 
als participants que e1 proper 13 
de mar¡; tenien una altra cita. Ara 
ja tenim a sobre aquesta data i cal 
recordar-ho: aquest any la 36a 
MARXA SOCIAL D'ORIEN
T ACIÓ PER DESCRIPCIÓ se 
celebra a la ve"ina vila de Canye
Hes. Malgrat aquesta dilatada tra
dició es tracta d'una activitat que 
no sol traspassar el Hindar d'una 
partic ipació se lectiva dins un 
ambient marcadament excursio
nista. 

Voldríem trencar aquesta 
tanica i, ja que l'organització és 
tan complexa, fer-la més popu
lar. De fet, aixa ve avalat per l'alta 

Díes 5 i 6 de mar<¡; 
SORTIDA A LA NEU 

• Org. Secció d'Esqu( de 

l'AETalaia 

CAMPAMENTD'HJVERN a la 

Pleta del Riu Mapo (Vall de Boí) 

Organitza GEAM de l'AE Talaia 

Diumenge,6 
SORTIDA D'ESQUÍ A LA 

CAT ALUNY A NORD 

Org. Centre Cívic de Sant Joan 

SALLENT, CASTELL DE BAL

SARENY 1 PARC DE L'AGULLA 

Org. Seccíó Recr. AV Sant Joan 

participació de l'any passata Sant 
Pere de Ribes (150 equips). Per a 
aquells que no ho sapiguen, la 
MARXA és una practica excur
sionista que incorpora I'esperit 
competitiu i prima els equips 
guanyadors. Tot i que s'allunya 
deis objectius essencials que for
neixen un bon excursionista, cal 
admetre aquest tipus d'activitat 
pel seu valor didactic i experi
mental. 

Hi ha molts tipus de mar
xes: de Regularitat, d'Atzimuts, 
Doufour, Nocturna. La nostra és 
singular: d'Orientació per Des
cripció. Aixa vol dir que les dues 
persones que integren un equip 
han de seguir I'itinerari prefixat, 
orientant-se amb els fulls des
criptius que se'ls facilita de tots 
els accidents físics que surten al 
pas; ensems, han de mantenir un 
pas regular que també ha esta
blert l'organització. Per a fisca
litzar aquest ritme hom disposa 
un seguit de controls, coneguts o 
bé desconeguts pels participants, 
que registren el moment horario 
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Diumenge, 13 
XXl MARXA D'ORIENTACIÓ PER 

DESCRIPCIÓ 

XXXVI MARXA SOCIAL 

sorrida i arribada a Canyelles 

Organitza AE Talaia 

PEÑÍSCOLA 

Org. Secció Recr. AV Sant Joan 

Dimecres , 16 
Excursió a l'ALT EMPORDÁ 

Org. Grup Gent Gran AE Talaia 

Dies 19 i 20 de mar~ 
SORTIDA A LA NEU (Bo(-Taüll) 

Org. Secció d'esquí de I'AE Talaia 

La nostra MARXA no té 
cap dificultat i des d'aquí engres
co tothom que estimi la mun
tanya, i el jovent en particular, 
perque descobreixin els atractius 
que comporta la participació en 
acjuesta prova. A I'esfor¡; físic de 
la caminada cal afegir-hi la in
tuició i concentració en alla que 
s'esta fent, immersos en un itine
rari minuciosament preparat per
que els marxadors puguin gaudir 
dels millors paratges existents 
entre Canyelles i el castell d'Oler
dola, i que normalment s'escapen 
a I'intrús automobilista. 

(folO:Casas) 

Diumenge, 20 
SORTIDA CULTURAL 

a Cervera (La Segarra) 

Amb el guiatge de Pepa Fernandez 

Organitza AUGG 

CAL90TADA A MOlA 

Org. Secció Recr. A V Sant Joan 

SORTIDA D'ESQuí A LA 

CATALUNYA NORD 

Org. Centre Civic de Sant Joan 

Del 31 de mar9 al 4 d'abril 
PARÍS 1 EURODISNEY 

Org. Centre Cívic de Sant Joan 
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