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D’acord amb el calendari de sortides de la Secció de Senders, el dia 13 de desembre s’hauria de fer la 
segona etapa del Camí del Canigó, GR-83, què vàrem iniciar el passat diumenge a Mataró; ara bé, el 13 
de desembre també és el dia previst per realitzar la consulta popular sobre la Independència de Catalunya. 
En un principi s’havia pensat deixar les coses tal com estaven perquè les urnes no tancaran fins les vuit 
del vespre, força més tard de l’hora prevista per arribar a Vilanova, amb la qual cosa les persones que 
anessin a la sortida també tenien la possibilitat de participar en la consulta. 
 
Resulta, però, que el local de l’AE Talaia serà seu electoral amb quatre urnes i caldrà que hi hagi suport 
logístic per part de persones de l’entitat. Com que el personal és limitat algunes d’aquestes persones seran 
les mateixes que normalment se n’encarreguen d’organitzar les activitats de la Secció de Senders. És per 
això que hem decidit ajornar la sortida del dia 13 i passar-la al diumenge següent, dia 20 de desembre. 
Així doncs, el nou calendari de sortides és: 
 
 20 de desembre  2a Urbanització de Collsacreu – Estació de Riells-Viabrea ∼ 17 km 
 10 de gener   3a Estació de Riells-Viabrea – Arbúcies    ∼ 17 km 
 21 de febrer  4a Arbúcies – Sant Hilari Sacalm     ∼ 10 km (1) 
 21 de març   5a Sant Hilari Sacalm – Coll de Nafré     ∼ 16 km 
 11 d’abril   6a Coll de Nafré – Les Planes d’Hostoles    ∼ 17 km 
   9 de maig   9a GR-3 (2a fase)  Sant Joan de les Abadesses – Campdevànol ∼ 22 km 
 
  (1) Aquesta etapa es complementarà amb un recorregut per la zona. 
 
 
Un altre tema. No és la primera vegada que des d’aquestes circulars demanem la col·laboració de tothom 
per al bon desenvolupament de les sortides de Senders i molt especialment que es respectin els horaris 
que s’han programat. Per sort això és el què fa la gran majoria dels participants; malauradament, però, a 
vegades hi ha persones que per alguna raó van a la seva sense tenir en compte que participen en una sorti-
da col·lectiva. No tornarem explicar ara quina és la funció dels reagrupaments perquè ja s’ha dit moltes 
vegades, ni tampoc dir que l’organització ha de poder reajustar els horaris en funció de com es vagi des-
envolupant la sortida. Creiem que tot això no cal repetir-ho; només demanem, una vegada més, 
col·laboració o, com a mínim, que no s’enredi la troca.    
 
 
Recordeu que a partir del mes de gener caldrà estar federat per a poder participar a les sortides de la 
Secció de Senders. En una propera circular rebreu informació sobre aquest tema. 
 
Salutacions 
?????? 
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