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 Circular nº 9   (10/9/91) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Quan encara n'hi ha que estan fent les últimes becaines de l'estiu, mig endormiscats sota d'un pi davant de la 
mar blava, els membres de la Junta, que som molt feiners, ja ens hem reunit per tal de discutir el programa 
d'activitats d'aquest trimestre. Bé, s'ha de dir tot, només quatre membres ens hem reunit, els altres segueixen 
amb les capcinades estiuenques. 
 
I vet ací que hem decidit: 
 
En primer lloc s'ha acordat ajornar, altra volta, la travessa per la Serra Madres. Ja sabem que molts de vosaltres 
esperàveu amb delit aquesta sortida però els problemes logístics que planteja ens han aconsellat prendre 
aquesta decisió. No patiu que tot arribarà. 
 
Per altra banda, es va escollir el proper divendres, dia 20 de setembre, per a fer la presentació del curs. L'hora, 
com sempre, serà cap allà les vuit del vespre i, com sempre, procurarem que hi hagi xampany i pastes. 
 
Serà una bona ocasió perquè ens apallissem mútuament amb les anècdotes i reportatges gràfics de les 
passades vacances. Ja ho sabeu, porteu fotografies, postals, records, etc. 
 
També vàrem fixar el calendari de sortides per a aquest trimestre. Serà el següent: 
 
    29 de setembre 
    20 d'octubre 
    17 de novembre 
    15 de desembre 
 
Com ja sabeu(1), enguany seguirem el GR-7-1, variant del GR-7 que va de Paüls fins a Pinòs. 
 
Per a la primera sortida d'aquest curs, que tindrà lloc el dia 29 de setembre, està previst fer el tram: 
 
    Paüls - Prat de Comte 
 
de 13.22 Km. Com podeu veure, és una etapa molt curta, ideal per a començar. Esperem que no hi falti 
ningú. 
 
I res més per ara; fins el proper dia 20. 
 
 
 La Junta 
 
(1) Vegeu la Circular nº 8 (26/4/91) i el Butlletí de Juny 1991 


