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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E. TALAIA 
 
 
 Circular nº 11   (4/11/91) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Com ja sabeu, el passat dia 20 d'octubre no vàrem fer la segona etapa del recorregut Paüls-Pinós perquè 
decidirem assistir a la Marxa de Regularitat de Catalunya que tingué com a escenari la rodalia de Sant Jaume 
de Frontanyà (El Berguedà); val a dir que s'aconseguí una bona representació de la nostra entitat, uns 24 
equips. Malgrat el mal averany de les pluges del dissabte, la diada fou magnífica; tothom va gaudir d'allò més i 
fins i tot va haver-hi marxaires que ompliren el cistell. 
 
Després d'aquest parèntesi reprenem el nostre GR-7-1 i el proper dia 17 farem la segona etapa que ens 
portarà des de Prat de Comte fins a l'ermita de Santa Madrona de Corbera d'Ebre. Aquesta ermita queda fora 
de la ruta senyalitzada del GR però hem decidit acabar-hi l'etapa per dues raons: en primer lloc perquè així 
l'etapa té un quilometratge raonable i per altra banda perquè l'ermita és accessible a l'autocar i ofereix un marc 
immillorable per a dinar-hi. 
 
L'escriptor Josep Mª Espinàs, en el seu llibre "A peu per la Terra Alta", fa una crònica d'un recorregut que 
realitzà un estiu (!) pels pobles d'aquesta comarca i en particular fa esment del seu pas per Prat de Comte i de 
com va haver d'anar fins al santuari de la Fontcalda per a trobar allotjament. En aquesta etapa, nosaltres, 
també anirem de Prat de Comte fins al santuari de la Fontcalda però, a diferència del senyor Espinàs, el qual 
viatja només amb un mapa de carreteres (!) i preguntant el camí quan troba algú, hi anirem per la via directe, 
sense fer el tomb que ell féu. 
 
Després de la Fontcalda seguirem vers el recinte d'esbarjo de la Fonteta, situat al costat de la carretera que 
puja vers Gandesa. Travessarem aquesta carretera i seguirem pel peu de la serra de Cavalls fins arribar al punt 
on haurem de deixar el GR per dirigir-nos cap a l'ermita de Santa Madrona, on ens esperarà l'autocar i el 
dinar. En total haurem fet uns 14.5 km. 
 
L'horari previst serà: 
 
 Sortida de Vilanova.       6.30 
 Prat de Comte (380 m). Esmorzar.     9 
         Sortida.       9.30 
 Santuari de la Fontcalda (160 m). Reagrupament.   10.05 
         10.30 
 La Fonteta (380 m). Reagrupament.    12.05 
         12.30 
 Cruïlla amb el GR-7-3 (500 m). Reagrupament.   13.30 
         13.45 
 Ermita de Santa Madrona (400 m). Dinar.    14.30 
         16 
 Corbera d'Ebre. Visita.      16.05 
  Sortida cap a Vilanova.     16.30 
 Vilanova i la Geltrú.      18.30 
 
Us hi esperem a tots. 
          La Junta 
 


