SORTIDES
Salvador BlIIí i Papiol
S ecc ió d e Cullllra d e /'AE Talaia

La caminada popular deis amics de la
Vall de Gósol
Fa uns mesos es va celebrar a

pi a; en part lúdic, pel que fa a la

¡na particular, pero especialment-

Vilanovaunacaminadapopularper

gresca i ambient de festa que sem-

i organitzat per la Talaia- es parti-

sisena vegada. La nostra és una

pre I'envolta i en part, també, cul-

cipa a la de GÓsol. Aquestserajael

caminada de passeig al 'entom de la

tural, si

present el

siseanyconsecutiuambpresencia

ciutat, pensada perque hi pugui anar

coneixement de la comarca en

vilanovina i suficient nombrosa

tothom en plan familiar.

tots els aspectes que comporten.

perque no passi d'incognit.

tenim

La de Vilanova no és, pero,

De mica en mica les cami-

Gósol és un poblet del Ber-

ni la primera ni I'únic!l caminada

nades populars han anat des-

gueda, situat al peu del Pedraforca

popular que s'organitza a Catal un-

pla~ant

altres activitats similars

i tocant al Cadí, rodejat de mun-

ya. De fet, d'uns anys cap aquí

de caire més competitiu i I'hit de

tanyes i paratges de gran bel!esa.

aquest tipus de manifestacions en

la població ve'ina anima a organi-

Una caminada pels seu s entoms és

tzar-ne una altra a casa. A la nos-

sempre garantía d'una inoblidable

de mol tes formes i amb participa-

tra mateixa comarca ja no som

excursió.

ció diversa; la més nombrosa, amb

sois en aquesta feina .

part han proliferat

for~a.

N'hi ha

Aquest any, el proper dia 24

milers de caminaires i també de

És ciar que hi ha moltes

de juliol, a Gósol faran la seva

les més antingues és la de Segas,

d'aquestes caminades que estan

SETENA CAMI ADA POPU-

seguida probablement de la que

pensades per a la gent del poble i

LAR i l'Agrupació Excursionista

organitzen els Amics de la Val! de

comarques; n'hi ha d'altres , pero,

Talaia organitza un autocar per

GÓsol. És un ti pus d'acte, en part

que es fan pensanten una massiva

poder-hi participar. L'itinerari a

esportiu, pel que representa l'esfor~

afluencia de participants de fora.

I'entom, amb sortida i arribada al

final d'haver de caminar durant

Els excursionistes de Vilanova

poble, ha estat curosament selec-

unes hores uns quilometres, de

també participen algunes vega-

cionat per poder proporcionar un

vegades forces, i no sempre a peu

des en caminades populars de for-

satisfactori dia de muntanya .
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SORTlDES

Dies 1 i 2 de juliol
CERDANYA 1 ANDORRA
Organitza Secció Recreativa de
['AV de Sant Joan

Diurnenge, 24
7a CAMINADA POPULAR A LA
VALL DE GÓSOL (Bergueda)
per la part mitjana de la Serra del
Verd (16 km aprox.)
Es fara autocar
Organitza Secció de Cultura de
rAE Talaia
Nota: en la guia de maig apareixia
el nom de la Carcor;a. En el seu
/loe llovía de posar Carr;osa.
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