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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E. TALAIA 
 
 Circular nº 10   (7/10/91) 
 
Benvolguts companys/es: 

El proppassat dia 29, malgrat l'amenaça de pluja i de la possibilitat de trobar-nos amb "toros salvatges", 
inauguràrem el recorregut que hem anomenat "Del Baix Ebre al Solsonès" i que com sabeu seguirà el traçat 
del GR-7-1. De fet, l'amenaça de pluja es reduí a un plugim que no durà més de cinc minuts, i si bé de toros sí 
que n'hi havia, no semblaven massa "salvatges", al menys vistos de lluny. Pensem que l'excursió va satisfer tots 
els participants. 

D'acord amb el calendari anunciat a l'anterior circular, la propera etapa hauria de tenir lloc el dia 20 d'octubre. 
Ha succeït quelcom, però, que ens ha fet replantejar la situació. Sabíem que per aquestes dates s'havia de 
celebrar l'edició anual de la Marxa de Regularitat de Catalunya, però no sabíem el dia concret perquè encara 
no s'havia lliurat la corresponent informació. La informació detallada hores d'ara encara no ens ha arribat!! 
però si que sabem que se celebrarà el proper dia 20 per les rodalies de Sant Jaume de Frontanyà (El 
Berguedà). Després d'analitzar les diferents possibilitats de solució s'ha vist que la data fixada prèviament, el 
dia 20, no es podia bellugar ni endavant ni endarrera (el cap de setmana del 12 i 13 hi ha una sortida del cicle 
Coneguem Catalunya; el dia 27 hi ha la "37ª Excursió a peu pel Penedès : Sant Pere Molanta - Font del 
Cuscó", organitzada per l'Institut d'Estudis Penedesencs, i aquesta data ja s'havia fixat d'acord amb el nostre 
calendari; el següent cap de setmana hi ha el pont de Tots Sants i tenim per norma no realitzar sortides de GR 
coincidint amb ponts). 

Això ens ha portat al dilema de mantenir la sortida de GR i passar de la Marxa de Regularitat o bé suspendre-
la en favor de la Marxa. Hem optat per aquesta segona opció, recomenant a més a més l'assistència a la 
Marxa. El perquè d'aquesta elecció és que l'A.E.Talaia és l'entitat encarregada d'organitzar la propera Marxa 
de Regularitat de Catalunya, la de l'any 1992, i enguany convè donar una bona imatge de participació. 

Aquesta Marxa, a diferència de la que organitza anualment l'A.E.Talaia, que és d'Orientació per descripció, és 
únicament de Regularitat. Això significa que el recorregut estarà degudament senyalitzat, com si fos un GR, 
però que els diferents trams s'hauran de fer amb una velocitat regular. Està clar que aquest requisit només té 
sentit per a aquells qui, a mès a més de participar, vulguin classificar-se en bona posició i potser guanyar algun 
premi. Els detalls organitzatius ja els explicarem més endavant. 

En aquest tipus de marxa s'han de pagar unes taxes d'inscripció de les quals se'n farà càrrec la Secció per tal 
que per als marxadors no representi cap despesa suplementària. Així doncs, esperem que amb aquesta 
substitució, la participació de la nostra Societat a la Marxa d'enguany sigui la més nombrosa de totes. 

Per altra banda, els recorreguts que s'han fixat per a les properes sortides del GR són: 

17 de novembre: Prat de Comte - Santuari de la Fontcalda - La Fonteta - Ermita de Santa Madrona (a 
tocar de Corbera d'Ebre)      (Aprox 14 km) 

15 de desembre:  La Fonteta - Variant de la Serra de Cavalls - La Vall de la Torre - Carretera 
Gandesa/Mora (prop de la Venta de Campossines)   (Aprox 14 km) 

A l'última reunió de Junta es va decidir fer un descompte del 25% als participants menors de 21 anys. Els 
menors de 15 anys seguiran amb una reducció del 50%. 

També es va acordar bonificar els socis de la Secció de Senders amb una reducció del preu de les sortides. 
Aquest acord entrarà en vigor a partir de la sortida de novembre. 
 
 
 La Junta 


