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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E. TALAIA 
 
 
 Circular nº 8   (26/4/91) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
A l'última reunió de la Junta de la Secció que tingué lloc el dijous 25 d'abril, es tractaren els següents temes: 
 
Es va valorar positivament l'aplicació de les mesures aprovades a l'anterior reunió encaminades a optimitzar 
l'ocupació dels autocars i, així minimitzar les pèrdues. Pensem que els resultats obtinguts (el balanç econòmic 
de les tres últimes sortides és francament positiu) compensen àmpliament els petits problemes que s'hagin 
pogut presentar (problemes que sempre hem intentat resoldre de la millor manera possible). 
 
Es va decidir el recorregut bàsic de les dues últimes etapes d'aquest curs. Aquest serà: 
 
 12 de maig   Castell de Montsoriu - Riells - Santa Fe 
  9 de juny  Santa Fe - Turó de l'Home - Les Agudes - Sant Marçal 
 
Hem decidit fer el tram Castell de Montsoriu-Santa Fe en lloc del Sant Celoni-Santa Fe per dues raons: la 
primera és que pujar de Sant Celoni fins a Santa Fe (o baixar) és una mica dur (són més de 1000 m de 
desnivell) i en canvi des del Castell de Montsoriu la pujada és més suau; la segona raó és que pensem que el 
recorregut escollit és més interessant des del punt de vista històric, paisatgístic, etc., que no pas l'altre. 
 
Tot i que enguany no hem seguit un recorregut definit que tingués l'objectiu d'assolir un determinat pic, com 
fou el GR-7 (Pica d'Estats), el GR-4 (Puigmal) o el Vilanova-Canigó, hem pensat que seria interessant finalitzar 
el curs amb una ascensió col⋅lectiva. El pic que hem escollit és el pic de Madres (2469 m) situat a la serra del 
mateix nom, al límit del Capcir i l'Alt Conflent. La seva situació fa que sigui un mirador immillorable sobre els 
massisssos veïns del Carlit i del Canigó i la plana que s'estén vers la Mediterrània. 
 
Els detalls de la sortida ja s'anunciaran més endavant. Avancem només que serà a primers de juliol i d'una 
durada de dos dies (dormirem en un refugi o camping). 
 
De cara al proper curs es va considerar la possiblitat de seguir el GR-92 però es va desestimar en favor del 
GR-7-1. La raó fonamental és que el GR-92 encara no està totalment acabat (no hi ha ni esborranys de les 
descripcions) i en canvi el GR-7-1 sí (la descripció està editada en quatre fascicles). 
 
El GR-7-1 és una variant del GR-7 que comença a Paüls i finalitza a Pinós. El seu recorregut passa per llocs 
tan interessants com el Santuari de la Fontcalda, el Montsant, les Muntanyes de Prades, Montblanc, Vallfogo-
na de Riucorb, Cervera, etc. El recorregut total és d'uns 230 km i s'ha previst fer-lo en unes 14 etapes (això fa 
que la mitjana sigui d'uns 16.5 km/etapa). Més endavant decidirem els punts concrets on finalitzar les etapes 
(com sabeu això està condicionat per l'accés dels autocars). 

Es va decidir crear un arxiu fotogràfic de la Secció amb l'objectiu de recollir, principalment, aquelles 
fotografies de grup que es considerin interessants. Aquelles persones que tinguin fotografies d'aquestes 
característiques es poden posar en contacte amb en Josep Mª Moragas que és el vocal escollit per encarregar-
se de l'arxiu. 


