
SECCIÓ DE SENDERS 
A.E.TALAIA 
 Circular 67   (20/03/2006) 
Benvolguts senderistes: 
 
Pel desembre vàrem arribar a la nostra comarca del Garraf i el passat dia 5 ja la deixàrem enrere. Entremig hem 
tingut una excursió en tren, una remullada, un embolic amb els penedesencs, una passejada pel camí de la costa 
i una caminada pels entorns de Vilanova. Ara continuarem pel Baix Penedès i, més endavant, pel Tarragonès. 
Us recordem que el calendari previst per a les properes sortides és el següent: 
 
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 ????    
 
Cal recordar també que el 21 de maig es farà una sortida del cicle Coneguem Catalunya. 
 
Nou sistema de pagament 
 
Tal com s’havia anunciat, l’última sortida ja es va fer amb el nou sistema de pagament. Recordeu que ara, a 
la llista de la sortida, només s’hi apunta qui prèviament hagi pagat i que el pagament és pot fer durant les 
hores de secretaria de l’Entitat (dilluns, dimecres i divendres de set de la tarda (19h) a nou del vespre (21h)) 
durant la segona setmana anterior a la sortida. 
 
Es prega que les persones que s’hagin apuntat i que per alguna raó no puguin venir ho comuniquin com més 
aviat millor per tal que alguna altra persona pugui aprofitar la seva plaça. Només es retornarà l’import de les 
anul⋅lacions justificades que es comuniquin abans del divendres anterior a la sortida. (A l’última sortida va 
haver-hi 6 persones que tenien plaça i no van venir i tampoc van avisar! Si s’haguessin conegut aquestes 
baixes amb anterioritat algunes persones que no van poder venir per falta de places ho haguessin pogut fer). 
Tingueu en compte que l’AE. Talaia no és una agència de viatges, és un grup de persones que 
s’autoorganitza i que tots plegats hem d’assumir una certa responsabilitat. 
 
I en relació amb la responsabilitat col⋅lectiva també hem de fer una crida (una vegada més) als qui no res-
pecten els horaris ni els reagrupaments; aquestes persones haurien de tenir en compte que no fan una ex-
cursió ells sols, són excursions que es fan en grup i que, per tant, s’han d’acceptar algunes normes. Cal que 
pensin que el fet d’establir uns horaris i uns punts de reagrupament no és un fet gratuït, això s’ha de fer per-
què anant tantes persones cal establir uns mínims controls de seguiment (Tots recordem més d’una “despis-
tada” que si no s’hagués reconduït a temps hauria pogut arribar a ser greu).  
 
En resum, tots plegats hem de tenir clar que perquè les coses surtin bé tothom ha de col⋅laborar (sortosament 
la majoria dels participants ja ho fa). 
 
  
Salutacions. La Junta ???   
 
 
NOTA : Si voleu rebre la informació per correu electrònic envieu un missatge a:   agusti.poch@upc.edu 
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