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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E. TALAIA 
 
 
 Circular nº 41   (11/12/98) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Després de les castanyes venen els panellets i després del GR-107 ve el GR-3. Tal com estava previst, les 
sortides d'octubre i novembre les vàrem dedicar al camí dels Bons Homes; la primera ens portà des del 
Santuari de Queralt fins a Peguera i la segona des de Peguera fins a l'Espà. Foren caminades un xic 
dificultoses, amb bons desnivells i, la segona, amb gran quantitat de neu i de fred; malgrat això difícilment 
s'oblidaran perquè el seu recorregut ens menà per paratges idíl⋅lics i ens va oferir esplèndides panoràmiques. 
 
A partir d'ara, i fins que les condicions climatològiques ens permetin retornar al GR-107, seguirem el GR-3. 
Aquest sender potser no serà tan espectacular com l'anterior però té l'avantatge de no ser, ni de bon tros, tan 
dificultós; això el fa recomanable per a tothom. 
 
De moment s'han planificat les dues primeres etapes d'aquest sender que corresponen a les sortides de 
desembre i de gener. Aquestes etapes són: 
 
 20 de desembre  L'Estany ÷ Moià    ~ 12 km 
 24 de gener  Moià ÷ Monistrol de Calders  ~ 15 km 
 
Com podeu veure, els recorreguts també són molt curts (Això ve condicionat pels possibles finals d'etapa; ja 
n'hi haurà de més llargs!!). 
 
La sortida del dia 20 de desembre es complementarà amb una visita al monestir de Santa Maria de l'Estany, 
romànic dels segles XI i XII. És previst que la visita es faci abans de començar la caminada. A Moià, on 
finalitzarem, hi ha restaurants per a dinar. 
 
Recordeu que el calendari de la resta de sortides és: 
 
 21/2          14/3          18/4          16/5          13/6 
 
I també, les següents dates: 
 
 31 de gener  Caminada Popular 
 21 de març  Marxa de la Talaia 
 
Us esperem a tots i a totes. I res més per ara. 
 
 
          La Junta ??? 


