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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E. TALAIA 
 
 
 Circular nº 43   (9/4/99) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
A l'anterior circular ja havíem dit que, degut a la convocatòria d'eleccions municipals el 13 de juny, hauríem 
d'avançar la sortida programada per aquest dia passant-la al dia 6. De segur que heu sentit parlar de l'efecte 
dòmino: quan mous una fitxa es mouen totes. Doncs això és el que ens ha passat; en canviar la data de la 
sortida del mes de juny també s'ha de modificar la del mes de maig que passa del dia 16 al dia 9. 
 
Això doncs, el nou calendari de sortides fins a final de curs és: 
 
 

18 d'abril           9 de maig           6 de juny 
 
 
A més, us avancem que la Secció de Cultura ha previst fer una sortida del cicle Coneguem Catalunya l'últim 
diumenge de maig, el dia 30. En aquesta ocasió es visitaran les Alberes. 
 
Tal com s'havia anunciat, les tres últimes etapes del GR les dedicarem al Camí dels Bons Homes; això 
significa que tornem als llargs recorreguts i als grans desnivells. En principi era previst que a la sortida del 
dia 18 de'abril féssim el tram l'Espà - Coll de la Bena però, malauradament, tot i que el coll és accessible 
amb cotxe no ho és amb autocar. Aquest fet ens ha obligat a prolongar l'etapa fins a les proximitats de Bagà 
i per tal de compensar aquest increment de quilometratge s'ha neutralitzat el tram l'Espà - Gósol. 
 
Així, el dia 18 d'abril, farem 
 

Gósol (1423 m) - Coll del Torn (1920 m) 6.5 km 
Coll de la Bena (1460 m) 13.6 km - Ctra Bagà (850 m) 24.3 km 

 
Per al dia 9 de maig és previst fer el tram 
 

Gréixer (1100 m) - Refugi Sant Jordi (1560 m) 6.2 km 
Coll de Pendís (1764 m) 7.1 km - Bellver de Cerdanya (1000 m) 20 km 

 
Nota: El tram Bagà - Gréixer també s'ha neutralitzat perquè va per carretera. 
 
Com podeu veure el menú és força engrescador! El què farem a partir de Bellver encara és una incògnita. 
 
Us esperem a tots i a totes. I res més per ara. 
 
 
          La Junta ??? 
 


