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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E. TALAIA 
 
 
 Circular nº 44   (23/9/99) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Després del llarg parèntesi estival, que més d'un haurà aprofitat per a fer llargs i exòtics viatges, tornem a la 
normalitat de les nostres petites passejades per l'entorn més proper seguint els dos senders que vàrem 
començar el curs passat, el GR-107 i el GR-3, i que vàrem deixar a Talló i a Salo, respectivament. 
 
Com ja s'ha fet d'altres anys, s'havia previst que la sortida inaugural fos una mica especial, que fos una 
sortida puntual fora del recorregut dels dos senders que actualment seguim. Recordeu que anys enrera 
aquesta sortida la vàrem fer a ses illes; qui pot oblidar la gran remullada de Pareis? o l'aeri camí de 
l'Arxiduc? Tenint en compte que la valoració d'ambdues sortides fou molt satisfactòria, enguany s'havia 
pensat travessar novament la Mediterrània per anar, aquesta vegada, a Menorca on podríem gaudir d'un 
paisatge certament diferent i visitar alguns dels seus famosos monuments megalítics. 
 
Malauradament, en concretar aquesta idea, s'ha vist que no era factible pel seu elevat cost, degut al transport 
que s'havia de fer amb avió (El vaixell només funciona els primers dies de setembre). Així doncs, aquesta 
engrescadora proposta s'ha hagut d'ajornat fins l'any que ve amb la idea de fer la sortida el primer cap de 
setmana de setembre. 
 
Com a alternativa es va pensar fer un tros del GR-36 al seu pas per les Corberes que, sobre el mapa, era un 
recorregut que presentava molts al⋅licients. S'havia previst sortir del castell de Perapertusa i seguir el sender 
en direcció nord tot travessant una zona molt muntanyosa. Un dels equips de prospecció habituals va anar a 
explorar el trajecte i ens va informar que si bé hi havia un primer tram força espectacular, la baixada gairebé 
en picat des del castell al fons de la vall, i que, més endavant, es travessava una zona amb una vegetació 
molt variada i exuberant, una gran part del recorregut es feia per una pista feixuga i avorrida. Amb totes 
aquestes dades, la comissió corresponent va analitzar la situació i va decidir que no compensava haver de fer 
un viatge de gairebé quatre hores anar i quatre hores tornar per obtenir uns resultats, des del punt de vista 
excursionístic, no massa satisfactoris. 
 
Així doncs, també es va desestimar aquesta possibilitat. Amb tot això el temps anava avançant; ja havíem 
passat l'11 de setembre, i la sortida era prevista fer-la el dia 26! És a dir, que ja no hi havia manera 
d'organitzar res amb unes mínimes possibilitats d'èxit. Davant d'aquesta situació es va optar per una retirada 
honrosa i es va decidir que la primera sortida no fos especial, que fos l'etapa següent del GR-107, del Camí 
dels Bons Homes. 
 
Aquesta decisió també ha comportat alguna problemàtica perquè no es pensava continuar amb el GR-107 
fins el mes d'octubre i encara no s'havia preparat l'etapa. Això ha obligat a ajornar la data de la primera 
sortida que finalment serà el dia 3 d'octubre. 
 
És previst fer el tram Bellver de Cerdanya (1000 m) - Coborriu de la Llosa (1540 m). Tot i que l'últim 
dia s'havia acabat a Talló, començarem a Bellver neutralitzant els deu minuts de carretera que hi ha entre 
ambdues poblacions. Degut a la inaccessibilitat de Coborriu de la Llosa amb autocar, una vegada hi hàgim 
arribat, haurem de seguir un tros, al marge del GR, fins arribar a la carretera que puja al refugi de Cap de 
Rec. En total seran uns 19 km. 
 
Finalment us volem dir que: El dia 17/10 és previst anar de Vilanova als Monjos per camins ramaders per 
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tal de participar a la Festa de la Transhumància. El dia 7/11 la Secció de Cultura té previst fer una sortida del 
cicle Coneguem Catalunya per anar a veure els colors de la tardor en una fageda. I l'Aplec d'aquest any? 
doncs de l'aplec no se'n sap res. 
 
En una propera circular us enviarem el calendari previst per a les sortides d'aquest curs. 
 
Us esperem a tots i a totes. I res més per ara. 
 
 
          La Junta ??? 


