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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E. TALAIA 
 
 
 Circular nº 29   (1/9/94) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Després de patir les inclemències calorífiques d'aquest estiu i de veure com es cremaven els pocs pins que 
havien sobreviscut, és hora de retrobar la placidesa de la vella i coneguda monotonia. Així doncs, com cada 
any, passem a informar-vos de quin serà el calendari de sortides previstes per a aquest primer trimestre del 
curs. 
 
Abans, però, cal que us expliquem com va anar l'assemblea general de socis de la Secció que es va reunir el 
passat 7 de juliol. En primer lloc es va procedir a renovar els càrrecs de la Junta; la nova Junta és: 
 
 President Jani Ferrer Garriga  Vocals  Pilar Bertran Monter 
 Secretari Ramon Casas Vidal    Carles Gomez Borràs 
 Tresoreria Salvador Butí Papiol    Ramon Lopez Galvez 
   Agustí Poch Parés    Josep Mª Sanchez Pons 
         Marcel⋅lina Simon Martin 
         Neus Sole Bernat 
         Josep Torras Bancells 
         Josep Vidal Farre 
 
Pel que fa a la celebració dels 10 anys dels GR's es van proposar diverses activitats que un cop concretades 
són: 
 
Divendres, 30 de setembre Inauguració de l'Exposició dels 10 anys dels GR's i lliurament d'un record 

als participants en la primera gran embarcada (on és el Refugi?) 
Diumenge, 2 d'octubre  Excursió col⋅lectiva al Pedraforca (Agafeu-vos fort!) 
Dissabte, 8 d'octubre  Sopar en un reconegut restaurant d'aquesta vil⋅la 
Quan es pugui   Cap de setmana en un paratge idíl⋅lic (Serà la Serra Madres?) 
 
També hi haurà unes samarretes i uns escuts commemoratius. 
 
El calendari de sortides previstes és el següent: 
 
Etapa nº 9 23 d'octubre  Monestir de Santes Creus - Nulles (~ 16 km) 
Etapa nº 10 20 de novembre  Nulles - Tarragona (on manxen)  (~ 18 km) 
Etapa nº 11 18 de desembre  Tarragona - Reus (on enganxen)  (~ 17 km) 
 
A més a més també cal recordar les dates següents: 
 
 12 d'octubre Sortida a la Serra de Cardó, dins del cicle Coneguem Catalunya 
 16 d'octubre Aplec a la Masia Cabanyes 
 30 d'octubre Caminada per la Serra de Puigfred (Mediona). Organitzada per l'IEP 
 
I res més, per ara 
         La Junta Nova 


