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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E.TALAIA 

Circular 98   (07/03/2011)   Dilluns de Carnaval 

 
Tal com vàrem dir a l’assemblea de la Secció de Senders, les properes etapes no les farem seguint ni el 

GR-3 ni el GR-83; la raó és que d’ara en endavant els accessos amb l’autocar presenten certes dificultats i 

aquests mesos no són els més apropiats per minimitzar-les. 

 

A la mateixa assemblea també es va proposar de fer un sender més proper per tal d’estalviar-nos els llargs 

recorreguts d’aproximació. La proposta concreta era fer el recorregut de la VIII Caminada de Resistència 

de Rams que els nostres companys del Centre Excursionista Penedès van organitzar el passat 28 de març. 

 

Segons els seus organitzadors, l’objectiu d’aquesta Caminada era seguir una part de l’antiga Carrerada o 

Camí Ral que pujava de Barcelona cap a les terres interiors. Així doncs, la Caminada sortia de Vilafranca 

del Penedès pel camí de Font-rubí per anar a enllaçar amb la Carrerada prop de la masia de Santsuies i 

seguir-la a cap a la Llacuna, el castell de Queralt i Bellprat per finalitzar el seu recorregut a Santa Coloma 

de Queralt. 

 

El quilometratge total de la Caminada és de l’ordre de 42 km que nosaltres hem dividit en tres etapes. La 

primera serà d’uns 15 km i ens portarà de Vilafranca a Font-rubí. A la segona, d’uns 14 km, començarem 

el recorregut a Font-rubí i anirem cap a la Llacuna per acabar a Cal Sià, una masia fortificada que hi ha 

prop de la carretera de Santa Coloma. Finalment a la tercera, d’uns 13 km, passarem pel castell de Queralt 

i Bellprat i acabarem a Santa Coloma de Queralt. 

 

 

 

Així doncs, el proper diumenge, 13 de març, farem la primera etapa d’aquesta Caminada. 

 

Recordeu que les dates de la resta de les  sortides previstes per a aquest curs són:  10 d’abril,  8 de maig i 

el juny ? 

 

D’altres dates d’interès:  20 de març (Marxa),  1 de maig (Coneguem Catalunya)(S’ha canviat la data!). 

 

 

Salutacions 

?????? 


