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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E. TALAIA 
 
 
 Circular nº 37   (6/10/97) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Com ja és tradicional, enguany també hem inaugurat el curs amb una sortida fora de ruta. Aquesta vegada s'ha 
repetit l'experiència mallorquina d'ara fa dos anys amb una variant: fa dos anys vàrem fer una baixada per 
l'engorjat torrent de Pareis i ara, en canvi, hem fet un espectacular i aeri recorregut pel camí de l'Arxiduc. 
Ambdues sortides tenen en comú haver gravat a la memòria dels participants impressions inoblidables, bé 
siguin magnífiques panoràmiques o grans remullades. 
 
L'objectiu del curs actual és finalitzar el GR-1 a la platja de Sant Martí d'Empúries i, per tal que les condicions 
atmosfèriques facilitin una remullada massiva en arribar-hi, pensem que l'última etapa s'ha de fer pel mes de 
juny. Fixat això, ens trobem que el recorregut Ripoll ÷ Empúries s'hauria de fer en les 9 sortides d'aquest curs 
(d'octubre a juny). Per tal de programar les etapes disposem de la descripció oficial que només arriba a Sant 
Pau de Seguries i de les descripcions que han elaborat els companys de Sabadell que fan el recorregut del GR-
1 en sentit contrari. Amb aquesta informació hem constatat que hi ha poc quilometratge per tal d'omplir les 9 
sortides, és a dir, que si només seguíssim el GR arribaríem a la platja d'Empúries abans del juny. 
 
Per solucionar aquest petit problema hem optat per afegir al recorregut principal alguns trams colaterals que 
ompliran les etapes necessàries per ajustar el calendari. Així, per a la sortida de novembre, que correspondria 
al tram Sant Joan de les Abadesses ÷ Sant Pau de Seguries, s'ha previst fer un tros d'un sender de petit 
recorregut, PR, que comença a Sant Joan de les Abadesses i visita un seguit d'ermites de les rodalies. Més 
endavant, a les zones d'Oix i Besalú, també es faran unes variacions semblants. 
 
D'acord amb això i tenint en compte els lligams que comporten les festes i festetes pròpies i/o alienes tenim 
que el calendari previst és: 
 
 26 d'octubre  Ripoll ÷ Sant Joan de les Abadesses   ~ 15 km 
 23 de novembre  PR   Ruta de les ermites     ~ 15 km 
 21 de desembre  Sant Joan de les Abadesses ÷ Sant Pau de Seguries  ~ 15 km 
 11 de gener  Sant Pau de Seguries ÷ Oix    ~ 19 km 
  8 de febrer  Ruta per les rodalies d'Oix 
  8 de març  Oix ÷ Besalú 
 19 d'abril  Ruta per les rodalies de Besalú 
 17 de maig  Besalú ÷ Sant Esteve de Guialbes 
 14 de juny  Sant Esteve de Guialbes ÷ Sant Martí d'Empúries 
 
Recordeu també les dates següents 
 
 19 d'octubre  Aplec de Tardor 
 25 de gener  Caminada Popular 
 15 de març  Marxa Social 
 
I res més per ara. Bon curs!       La Junta ???? 


