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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E. TALAIA 
 
 
 Circular nº -2   (1/90) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Després de fer un estudi detallat de les possibilitats que ens oferia el calendari, tenint en compte els carnavals, 
setmana santa, marxa social i altres condicionants, hem escollit unes dates per tal de fer les nostres sortides 
periòdiques del GR. Aquestes són: 
 
 21 de gener / 11 de febrer / 25 de març / 6 de maig / 27 de maig / 17 de juny / 8 de juliol 
 
L'últim dia havíem dit que la sortida del gener es faria el dia 28 però finalment es farà el dia 21. Aquesta 
modificació ha estat motivada pel canvi de data de la caminada popular que inicialment estava prevista per al 
21 i ara serà el 28. 
 
Pel que fa a les etapes de moment només podem dir que la del dia 28 de gener serà: 
 
 Vilamaniscle -(per GR)- Castell de Requesens -(sense GR)- Cantallops  (~ 30 km) 
 
La llargària de 30 km que pot semblar excessiva ve condicionada per les especials característiques d'aquest 
GR-11 que passa molt allunyat de llocs accessibles als autocars: de Vilamaniscle fins a la Jonquera (~ 39 km) 
no hi ha cap punt de contacte amb les carreteres; això ens obliga a deixar-lo per tal de retornar als autocars. 
 
A partir de Vilamaniscle hi havia dues possibilitats: 
 
    a)Fer una etapa d'uns 20 km: de Vilamaniscle a Espolla (13 km pel GR i 7 km per anar del GR a Espolla). 
 
La següent etapa seria d'uns 24 km: d'Espolla a Cantallops (7 km per anar a trobar el GR, 14 km pel GR i uns 

3 km per a baixar del GR a Cantallops). 
 
    b)Fer una única etapa d'uns 30 km : de Vilamaniscle a Cantallops (27 km pel GR i uns 3 km per arribar a 

Cantallops). 
 
Hem cregut oportú escollir la segona opció perquè d'aquesta manera no s'han de repetir els 7 km que van del 
GR a Espolla, que no són del GR, i per altra banda perquè així amb una sola etapa ja arribem a Requesens i 
també perquè ja fa temps que no fem una etapa llarga. 
 
A partir de Requesens està previst anar cap a la Vajol i un cop allí saltar la carena per a trobar el GR-10. 
Aquest GR, que va per la vessant nord dels Pirineus, ens menarà directament al Canigó. 
 
 Vilanova i la Geltrú, gener 1990 
 
 La Comissió del G 


