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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E..TALAIA 
 
 
 Circular nº 19   (13/10/92) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Malgrat les reiterades amenaces de pluja per part dels àugurs oficials, el dia de la primera sortida d'enguany 
vàrem tenir un temps esplèndid; les úniques mullenes foren per a aquells agosarats que passaren el barranc 
Sec a gual en comptes de fer-ho pel magnífic pont d'empenta muntat per l'organització. El recorregut, tot i que 
una mica llarg, pensem que va satisfer plenament tots els participants. 
 
Ara voldríem comentar-vos breument la propera etapa prevista per al dia 25 d'octubre. Hem de dir que es 
tracta d'una etapa curta, de menys de 12 km, i relativament planera car el desnivell que salvarem és inferior als 
150 metres. Encara que no tindrà l'espectacularitat del recorregut per les Muntanyes de Prades, aquesta 
passejada per la plana de la Conca de Barberà també presenta aspectes interessants. Així, el pas pels nuclis de 
la Guàrdia dels Prats, Pira i Oller, ens permetrà veure alguns edificis singulars com ara l'església parroquial de 
Sant Jaume, a la Guàrdia, on hi ha el sepulcre del mercedari Sant Pere Ermengol, fill del poble, o una de les 
catedrals del vi, el celler cooperatiu de Pira, obra modernista de Cèsar Martinell. També passarem per uns 
antics jaciments d'alabastre i pel costat de les restes d'una presa atribuïda als romans (?). Finalment, en acabar 
l'etapa, podrem visitar la bonica població de Sarral, famosa per la seva indústria d'alabastre. Donat que 
acabarem relativament aviat s'està estudiant la possibilitat de completar la jornada amb una visita al nucli 
històric de Montblanc. Més endavant en donarem els detalls. 
 
Així doncs, us esperem a tots el proper dia 25. Sobretot no feu cas dels falsos profetes anunciadors de diluvis 
universals; penseu que nosaltres, els del GR, tenim bons contactes amb la superioritat. 
 
Us recordem el calendari de les properes sortides: 
 
Etapa nº 12 22 de novembre  Sarral - Forès - Fonoll(1)   (~ 14 km) 
Etapa nº 13 20 de desembre  Fonoll - Segura - Talavera de la Segarra (~ 14 km) 
     (1) No està clar l'accés amb l'autocar 
 
També us recordem que el proper diumenge 18 d'octubre se celebra la 56ª Marxa de Regularitat de 
Catalunya a la Serra de Sant Honorat i Roca del Corb (Alt Urgell) organitzada enguany per la nostra Entitat. 
Participeu-hi 
 
          La Junta 


