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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E. TALAIA 
 
 
 Circular nº 50   (22/12/2000; dia de la Loteria) 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Abans no ens toqui la grossa i els de la Junta ??? ens escapem a Pitcairn com els de la Bounty (qui sap on és 
això?) us enviem l'última circular de l'any, del segle i del mil⋅lenni (ara si que va de veres!), per comunicar-
vos alguns canvis que afecten el calendari previst de sortides de Senders i també recordar-vos algunes 
activitats de la casa que us poden interessar. 
 
En relació amb el calendari de Senders el canvi afecta a la sortida del mes d'abril que del dia 22 passa al dia 
29. Aquesta variació s'ha fet perquè la Fundació per l'Esclerosi Múltiple va demanar a la Talaia 
col⋅laboració per organitzar la caminada popular de la comarca del Garraf dins del cicle "Catalunya 
Camina" que ells promouen per tal de sensibilitzar les persones enfront d'aquesta greu malaltia i la data 
escollida fou el 22 d'abril. 
 
Tal com dèiem a l'anterior circular, les tres primeres etapes del proper mil⋅lenni les dedicarem a fer un 
recorregut per la Terra Alta seguint l'anomenada Ruta de la Pau. Tot i que encara no s'han pogut anar a 
preparar les etapes sobre el terreny si que us avancem la previsió teòrica dels recorreguts juntament amb el 
calendari 
 
14 de gener Serra de Pàndols - Santa Magdalena - Fontcalda - Prat de Comte ~ 14.5 km 
11 de febrer Prat de Comte - Bot - ~ Coll del Moro     ~ 17.5 km 
11 de març Coll del Moro - Villalba del Arcs - La Fatarella   ~ 17.5 km 
29 d'abril Camí dels Bons Homes 
20 de maig Camí dels Bons Homes 
16 i 17 de juny Camí dels Bons Homes 
 
Per tancar el cercle de la Ruta de la Pau faltaria fer l'etapa que va de la Fatarella a Gandesa passant per 
l'emblemàtica Corbera d'Ebre. Aquesta etapa queda en reserva per fer-la el proper curs juntament amb una 
variació que mena fins a Pinell de Brai. 
 
També us anunciem que el 21 de gener la Secció d'Esquí ha organitzat una sortida atípica a la neu i a la qual 
convida els membres de totes les altres seccions; el lloc encara no s'ha determinat però probablement sigui la 
Molina. En aquesta sortida es podrà fer esquí de fons i de raquetes i no cal cap mena de preparació prèvia 
per participar-hi. Pensem que pot ser una experiència molt interessant. En funció dels resultats es repetirà el 
dia 4 de març. 
 
Tenint en compte tot això i el què ja s'havia dit a l'anterior circular, el calendari d'activitats paral⋅leles és: 
 
21 de gener Sortida a la neu 
28 de gener Caminada Popular 
 4 de març Sortida a la neu 
25 de març Marxa d'Orientació per Descripció 
22 d'abril Catalunya Camina per l'Esclerosi Múltiple 
 
Us esperem a tots i a totes. I res més per ara. 
          La Junta ??? 


