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Circular 176 (06/10/2019)

Tal com s'havia anunciat, el cap de setmana 20-22 de setembre vàrem fer la sortida inaugural d'aquest curs.
Malgrat que les previsions meteorològiques no ens eren gens favorables, el dissabte poguérem fer l'excursió
prevista remuntant la vall d'Ordesa des de la Pradera fins a la Cola de Caballo amb un temps força accepta-
ble; llevat d'un plugim de primera hora la resta del dia es va mantenir serè i fins i tot tinguérem alguna esto-
na de sol.

Malauradament, el diumenge no tinguérem tanta sort i la gran nuvolositat imperant va fer que haguéssim de
suspendre l'excursió als miradors de la vall. Aquesta suspensió la compensàrem amb una visita a la cascada
de Sorrosal, propera a l'hotel de Broto on ens allotjàrem, i una altra al Centro de Visitantes del Parque de
Ordesa, a Torla. Tot plegat va acabar amb un pantagruèlic dinar a l'Asador de Ordesa, al petit nucli de Sar-
visé.

El passat divendres, 27 de setembre, en el marc dels Divendres Culturals de la Talaia, es van celebrar els 35
anys de Senderisme a l'entitat amb una xerrada sobre les activitats desenvolupades durant aquests anys i una
mostra de fotografies històriques.

En relació amb aquest tema dels 35 anys de senders us voldríem proposar una cosa. Molts de vosaltres heu
vingut regularment a les sortides i de ben segur que coneixeu anècdotes que caldria recordar (el passat di-
vendres 27/09 ja se'n comentaven algunes). Per tal que tots aquests records no es perdin en el temps, com
les llàgrimes sota la pluja, com diu el replicant Roy Batty a Blade Runner, seria bo que ens els féssiu arri-
bar; només cal que en feu un breu escrit.

D'aquesta manera podrem tenir una petita història del senderisme a la Talaia que complementarà les cròni-
ques que abans es feien a la Revista (recordeu que teníem una Revista?).

I ara tornem al Montserrat - Núria que deixàrem aparcat a Sant Benet de Bages abans de les vacances
d'estiu. D'acord amb el calendari previst, la propera etapa d'aquesta ruta la farem el diumenge 20 d'octu-
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bre i tocaria anar del monestir de Sant Benet a Balsareny. Ara bé, tenint en compte que el recorregut seria
de l'ordre de 16,5 km és possible que neutralitzem el tram Sant Benet - Navarcles i que l'etapa comenci al
poble de Navarcles. En qualsevol cas això es decidirà una vegada s'hagi pogut anar a fer el recorregut pre-
paratori (s'hi anirà aquesta setmana).

Us avancem el perfil de l'etapa que es pot considerar gairebé pla:

Recordeu que el calendari amb la resta de les sortides d'aquest curs (que ja s'havia tramés amb la circular
173 de 4 de juliol) és el següent:

17 de novembre
15 de desembre
12 de gener
  9 de febrer
  8 de març
19 d’abril
17 de maig
14 de juny

El recorregut de cada etapa s'anunciarà a mesura que es vagin preparant.

Cal que també tingueu en compte les dates següents:

26 de gener Caminada Popular
15 de març Marxa
  3 de maig Coneguem Catalunya

Salutacions.

La Junta ??
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