
SECCIÓ DE SENDERS 
A.E.TALAIA  
 
 Circular 62   (9/09/2004) 
Benvolguts senderistes: 
 
Un cop superat el calorós període estival, durant el qual és més aconsellable jeure a l’ombra d’un pi vora la mar 
que trescar per les muntanyes, us presentem la proposta d’activitats per a aquest curs. Per una banda seguirem amb 
el vell conegut GR-92 i amb la desconeguda i fugissera (mai millor dit) “Fugida de Montsegur”, i per altra, tenint 
en compte que aquest curs coincideixen el 50é aniversari de l’AE Talaia i el 20é aniversari de les sortides de 
senders, farem algunes activitats extres per tal de celebrar-ho. 
 
A la primera sortida, prevista per al 26 de setembre, s’intentarà fer una nova etapa de la “Fugida de Montsegur”. 
Serà una sortida d’un sol dia per anar des del Castell de So fins a Puivalador  (∼ 4 h 30 min). Les dues etapes 
anteriors (Pradas – Aniòrt de Salt – Castell de So) que obliguen necessàriament a fer nit pel camí i que no es 
pogueren fer pel juny degut a les inclemències meteorològiques, no s’han oblidat. S’ha previst fer-hi un nou intent 
més endavant amb un canvi de logística; ja en tindreu notícies. Pel mes de juny, el dia 5, tornarem a fugir de 
Montsegur o bé farem alguna sortida extraordinària. 
 
Enguany, l’AE Talaia és l’entitat excursionista encarregada d’organitzar la Renovació de la Flama de la Llengua 
Catalana per la qual cosa s’ha previst que la sortida del mes de gener, el dia 9, es faci a Prada de Conflent per tal de 
fer l’encesa de la flama que es portarà posteriorment a Montserrat el 20 de febrer. 
 
La resta de les sortides les dedicarem al GR-92. Durant el mes d’abril és previst concentrar la majoria d’activitats 
dedicades al 20é aniversari de Senders: exposicions, sopars, etc. 
 
El calendari és: 
 
26 de setembre  Fugida de Montsegur  Castell de So  –  Puivalador    ∼ 4 h 
24 d’octubre  GR-92    Tossa de Mar – Lloret de Mar  ∼ 13,2 km 
28 de novembre  GR-92    Lloret de Mar - Tordera   ∼ 14,5 km 
19 de desembre  GR-92    Tordera – Hortsavinyà   ∼ 13,0 km 
9 de gener   Encesa de la Flama a Prada del Conflent 
13 de febrer   GR-92    Hortsavinyà – Vallgorguina  ∼ 16,3 km 
13 de març   GR-92    Vallgorguina – Coll de Can Bordoi ∼ 14,0 km 
10 d’abril   GR-92    Coll de Can Bordoi – Coll Font de Cera ∼ 22,9 km 
8 de maig   GR-92    Coll Font de Cera – Montcada  ∼ 16,6 km 
5 de juny   Fugida de Montsegur ?? 
 
Alguna de les etapes del GR-92 potser que es modifiqui per raons d’accessibilitat dels autocars als seus punts 
extrems. 
 
També cal recordar les dates: 
 
21 de novembre  Coneguem Catalunya 
23 de gener   Caminada Popular 
20 de febrer   La Flama a Montserrat 
6 de març   Marxa 
29 de maig   Coneguem Catalunya 
 
Salutacions. La Junta ??? 
 
NOTA : Si voleu rebre la informació per correu electrònic envieu un missatge a 
agusti.poch@upc.es 
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