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 Circular nº -4   (9/89) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Després de gairebé tres mesos d'inactivitat GRística (inactivitat justa i necessària; recordeu sinó les calorades de 
les últimes etapes) volem continuar la nostra travessa Vilanova i la Geltrú-Canigó. El juny passat acabàrem el 
GR-2 a la Jonquera; enguany seguirem el GR-11, que voreja la serralada pirinenca, començant al Cap de 
Creus. El calendari que s'ha previst per a les properes etapes, fins arribar a les festes de Nadal, és el següent: 
 
    Data      Etapa       Km 
 
 24/09/89       21 Cap de Creus - Port de la Selva  16.6 
 
 22/10/89       22 Port de la Selva - Vilamaniscle  20.5 
 
 19/11/89       23 Vilamaniscle - S.Martí Baussitges  18.8 
 
 17/12/89       24 S.Martí Baussitges - La Jonquera  20.0 
 
 
Al llarg d'aquest trajecte passarem per llocs tan interessants com ara Sant Pere de Rodes (etapa 22), Sant Quirc 
de Colera (etapa 23) o el castell de Requesens (etapa 24), a més d'altres ermites i esglésies. 
 
La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya ja ha editat les topo-guies corresponents al GR-11; una 
d'elles, la del tram Molló-Albanyà-La Jonquera-Cap de Creus, inclou el recorregut d'aquestes primeres quatre 
etapes per la qual cosa enguany no confeccionarem un dossier explicatiu. Això sí, facilitarem fotocòpies de la 
part de la topo-guia corresponent a cadascuna de les etapes. Convé dir però, que la descripció de la topo-guia 
està feta en sentit contrari al nostre recorregut; això serà un al⋅licient més de la travessa. 
 
També us hem de comunicar que durant el mes de juliol els joves participants a uns camps de treball 
acompanyants pels membres de la Comissió del GR de la Talaia i companys de Ribes varen estar pintant el 
tram del GR-92 comprès entre Sant Climent del Llobregat i Castellet. En el butlletí de l'Entitat hi trobareu 
informació. 
 
Per al proper mes d'octubre està previst que vingui al Castell de la Geltrú una exposició itinerant sobre els GR. 
Ja en rebreu detalls. 
 
I res més; el dia 24 esperem trobar-nos tots a Cap de Creus (compte amb la tramuntana). 
 
 Vilanova i la Geltrú, setembre 89 
 
 La Comissió del GR 


