
SECCIÓ DE SENDERS 
A.E.TALAIA 
 Circular 65   (16/09/2005) 
Benvolguts senderistes: 
 
Tal com ja s’ha anunciat al local social, la sortida inaugural d’aquest curs es farà els dies 8 i 9 d’octubre amb 
una ascensió als pics de Casamanya (2740 m), al Principat d’Andorra. Tot i que el recorregut no presenta gai-
res dificultats, el desnivell (gairebé 800 m de pujada i de baixada) fa que no sigui una simple passejada com les 
que fem habitualment; el temps total de l’excursió serà d’unes 6 hores. 
 
Marxàrem el dissabte pel matí per tal de poder arribar a l’hora de dinar a Encamp; aquest àpat serà lliure. 
L’allotjament es farà a l’hotel Oros d’aquesta població; en aquesta hotel també soparem el dissabte i dinarem el 
diumenge abans de tornar cap a Vilanova. Al full de sortida podreu trobar tots els detalls de l’excursió. 
 
El calendari establert per a la resta de sortides del curs, durant el qual continuarem fent el GR-92, és el següent: 
 
20 de novembre GR-92   Sant Vicenç dels Horts – Ermita de Bruguers  ∼ 15,3 km 
18 de desembre GR-92   Ermita de Bruguers – Garraf    ∼ 16,4 km 
8 de gener   GR-92   Garraf – Sitges     ∼ 15,2 km 
5 de febrer   *****   Vilanova – Sant Pere de Ribes – Sitges – Vilanova    ?  
5 de març   GR-92   Vilanova – Castellet     ∼ 14,6 km 
2 d’abril   GR-92   Castellet – Albinyana     ∼ 16 km 
7 de maig   GR-92   Albinyana – Carretera  La Riera de Gaià  ∼ 19,4 km 
11 de juny   Fugida de Montsegur ????    
 
Per a l’etapa del 5 de febrer s’ha pensat fer un recorregut pel triangle Vilanova i la Geltrú – Sant Pere de Ribes 
– Sitges amb sortida i arribada a Vilanova. 
 
La caminada des de Vilanova fins a Castellet la farem seguint el GR-92 però és possible que la repetim (o la 
fem abans) seguint la nova variant GR-92-5 que comença a Vilanova, passa per Cubelles, continua cap a Cas-
tellet i segueix vers a Bellprat. Aquesta sortida serviria per fer la inauguració “oficial” d’aquest sender. Si es fa 
això, hi haurà un desplaçament de les etapes posteriors. 
 
Ni cal dir que totes aquestes previsions, si molt convé, es poden modificar; això si, avisant prèviament al per-
sonal. 
 
Cal recordar també les dates següents: 
 
6 de novembre  Coneguem Catalunya 
29 de gener   Caminada Popular 
19 de març   Marxa 
21 de maig   Coneguem Catalunya 
 
 
Salutacions. La Junta ???   
 
 
NOTA : Si voleu rebre la informació per correu electrònic envieu un missatge a:   agusti.poch@upc.edu 
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