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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E. TALAIA 
 
 
 Circular nº 2   (10/90) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
A l'última circular us vàrem presentar el calendari de sortides previstes per a aquest primer trimestre del curs. 
La primera d'elles, Fredes - Refugi del Caro, la férem el passat 23 de setembre amb una participació no massa 
nombrosa, 43 caminadors (es veu que les sis hores i mitja de camí espantaren a més d'un). Malgrat les 
dificultats d'accés a Fredes i al refugi del Caro (previstes i confirmades) i la llargada del recorregut, pensem que 
tothom va gaudir plenament de l'excursió (àmplies panoràmiques, paratges ferèstecs, etc.) i fins i tot alguns van 
omplir el cistell de rovellons. 
 
No és, però, d'aquesta sortida que volíem parlar-vos sinó de les tres que encara resten. En primer lloc 
anunciar-vos un parell de canvis: 
 
La sortida Vic - Sant Pere de Casserres, que coincideix amb una sortida de Vegueria organitzada pels sitgetans, 
no serà el dia 18 de novembre tal com s'havia anunciat sinó que es farà el dia 11 del mateix mes. Sentim molt 
haver de fer aquest canvi però no ha estat per culpa nostra. Pel que fa al recorregut encara no podem 
concretar res car no ens han passat la informació. 
 
La sortida del 16 de desembre que estava previst fer-la per les rodalies de Sant Jaume de Frontanyà, es manté 
pel que fa la data però hem pensat de canviar la zona. La raó és perquè Sant Jaume de Frontanyà queda molt 
lluny, més enllà de Berga, i pel desembre, quan els dies són més curts, convindria fer les sortides més 
properes (si és possible). Com alternatives hi ha la de Rupit, o bé seguir el GR-5 a partir d'Aiguafreda, o 
d'altres que estem considerant. Ja ho anunciarem oportunament. 
 
Per acabar, informar-vos de la sortida del proper 21 d'octubre al santuari de les Salines, fageda de la Marquesa 
i el Roc de Frausa. L'objectiu d'aquesta sortida és passejar-nos per la fageda de la Marquesa, una fageda 
imponent que s'estén per la vessant nord del Roc de Frausa i que per aquestes dates es trobarà en el seu 
clímax d'esplendorositat i d'acoloriment. Qui va venir a l'etapa la Vajol - Banys d'Arles ja va poder tastar el que 
diem tot i que no era la tardor i que vàrem haver de patir les inclemències del temps. També es pretén tornar 
al castell de Cabrera que gairebé no poguérem ni veure perquè allí fou on la tempesta ens va sotragar més 
fortament. 
 
Amb aquests condicionants, fageda de la Marquesa i castell de Cabrera, ens plantejàrem com fer una sortida 
que no fos tan dura com l'etapa del Vilanova - Canigó. La clau estava en poder començar a caminar a partir 
del santuari de les Salines. Ara bé, vàrem anar a veure la pista que puja des de Maçanet de Cabrenys fins al 
santuari i s'hagué de descartar qualsevol possibilitat de fer-hi arribar un autocar encara que fos un de petit. 
Això ens obliga a sortir novament de la Vajol i fer l'itinerari: 
 
La Vajol - Coll de Lli - Castell de Cabrera - Santuari de les Salines - Fageda de la Marquesa (fins ací el 
recorregut coincideix amb el de l'etapa del Vilanova - Canigó) - Roc de Frausa - Santuari de les Salines (on 
dinarem) - Maçanet de Cabrenys 
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L'horari previst és el següent: 
 
 La Vajol - Castell de Cabrera     1 hora  (1) 
 Castell de Cabrera - Santuari de les Salines   40 min  (1) 
 Santuari de les Salines - Cruïlla fageda de la Marquesa  50 min  (1) 
 Cruïlla fageda - Santuari      1h 15m (2) 
 Santuari - Maçanet de Cabrenys     1h 30m (2) 
 
     Total    5h 15m 
 
 (1) Aquests horaris estan confirmats per l'anterior sortida. 
 (2) Aquests horaris s'han de confirmar. Aquest cap de setmana hi anirà un equip de la Secció a 

comprovar-los. Aquest equip també estudiarà la possibilitat de començar al coll de la 
Manrella, on hi ha el monument al president Companys. Això incrementaria lleugerament el 
temps del recorregut però tindria l'avantatge de permetre l'accés al coll de Lli des de la 
mateixa carena evitant-nos així la pujada des de la Vajol. 

 
 
Us esperem a tots. 
 
 Vilanova i la Geltrú, octubre 1990 
 
 
 


