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La marxa de la Talaia 
La marxa que cada any organit

za I'AE Talaia ha assolit, en les 

darreres edicions, un nivell de 

participació elevat, possiblement 

laque recull el majornombred'ex

cursionistes de tot Catalunya. 

Precisament aquest fet ha 

indult el comite organitzador a 

buscar una nova formulació que 

propici') una relació iñés directe 

amb la seva funció inicial: marxa 

d'orientació per descripció. 

L' organització de la 
marxa ha buscat una 

nova formulació 

En aquesta 38a edició tor

nem a recórrer el terme de Sant 

Pere de Ribes, amb sortida i arri

bada a can Puig. L'itinerari s'ha 

dissenyat en forma de 8, de mane

ra que els dorsal s parells sortiran 

en una direcció i els senars en una 

altra ; pretenem així que I'orienta

ció basicament s'obtingui pel se

guiment deis fulls descriptius i no 

pas sempre per la visió de I'equip 

precedent. 

EIs recursos tecnolo
gics s 'adapten als 
recursos humans 

Aquesta activitat és la que 

mou més socis de I'entitat en les 

tasques organitzatives. EIs recur

sos tecnologics s'adapten també 

a la voluntarietat deis recursos 

humans a fi d'aconseguir unes 

classificacions gairebé immedia

tes, fet que possibilita el reparti

ment de premis un cop acabada 

la prova. 

El proper dia 10 de man;: 

tens I'ocasió de descobrir, molt a 

Marxadors travessanr el Fois a la Marxa Social de /995 (Foto: B. Forgas) 

prop de casa teva, uns quants ra- Notaaclaridoraalaguiadefebrer: 
con s d'innegable interes natural o 

bé poc alterats per l'home, que 

sorprenen a I'apassionat excursi

onista. 

És per aixo i per mol tes 

altres coses que ens agradaria que 

ens fessis costat en aquesta gran 

jornada de I'excursionista comar

cal. Si et sents atret per aquesta 

inquietud, estem disposats a in

formar-te amb més detall, cada 

dia, a la nostra entitat. 

Per aquelles coses que no 

es poden preveure, el mes passat 

va desapareixer del relat una pe

titafrase que, encara que sembla

va que no tenia massa importán

cia, va suposar la creació d'un 

nou riu, el Po·amola. Peramola 

és un poble a prop d'Oliana, a la 

vall del Segre, pero no un riu. El 

riu a que ens referíem és el Rialb, 

afluent del Segre, la vall del qual 

era motiu de l'escrit. 

Equips participanrs a I'arribada a Torrelletes. /995. (Foto: B. Forgas) 
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