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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E. TALAIA 
 
 Circular nº 12   (2/12/91) 
 
Benvolguts companys/es: 
 
El proper dia 15 de desembre farem la tercera etapa del recorregut "Del Baix Ebre al Solsonès". Aquesta 
vegada sortirem de la Fonteta, per on vàrem passar el dia anterior, i finalitzarem prop de la quadra de les 
Camposines, al terme de la Fatarella, al punt on la carretera procedent de Móra d'Ebre bifurca per anar cap a 
Gandesa i Ascó. 
 
No comencem a l'ermita de Santa Madrona, on acabàrem el passat dia 17, perquè si ho féssim així el 
recorregut de l'etapa o bé seria molt curt, menys de 10 km si acabéssim a la quadra de les Camposines, o bé 
massa llarg, més de 23 km si arribéssim a Garcia, que són els dos únics punts d'aquest tram accessibles a 
l'autocar. Davant d'aquesta situació s'ha pensat en allargar una mica la primera opció tot seguint la variant GR-
7-1-2 que passa per la carena de la serra de Cavalls. Això ens obligarà a sortir de la Fonteta i repetir un tros del 
recorregut de l'anterior etapa, aproximadament 1 km; pensem, però, que la serra de Cavalls, sobretot si tenim 
la sort d'ensopegar amb un dia clar, bé que s'ho mereix. 
 
Aquesta variant retroba el GR-7-1 una mica més enllà del coll on vàrem abandonar-lo per seguir el tallafocs 
que ens menà a l'ermita de Santa Madrona. Després de baixar de la serra de Cavalls seguirem per la vall de la 
Torre fins arribar al riu Sec. El nom d'aquesta vall prové d'una torre medieval que es troba situada al costat del 
mas Cervelló per on passarem. Arribat al riu Sec, el GR segueix aigües avall pel seu llit fins que travessa la 
carretera de Móra que transcorre paral.lelament al traçat del riu. Nosaltres però no farem això; ací deixarem el 
GR i seguirem pel llit del riu aigües amunt per anar fins a la gasolinera que hi ha prop de la quadra de les 
Camposines, on ens esperarà l'autocar. En total haurem fet uns 14 km. 
 
Com que la Fonteta no és un lloc per esmorzar-hi a les nou del matí d'un dia de desembre, ho farem a 
Gandesa. Igualment, no dinarem a la quadra de les Camposines sinó que, una vegada hàgim arribat tots, 
anirem a fer-ho a Móra d'Ebre. 
 
Us hi esperem a tots. 
 
El calendari que s'ha previst per a la resta de les etapes, fins a final de curs, és el següent: 
 
12 de gener Carretera de Gandesa-Móra - Ermites de Sant Jeroni i Santa Madrona - Riu Ebre - Garcia.
           (14 km) 
 
 9 de febrer Garcia - El Molar - Mirador del Priorat - La Figuera     (16 km) 
 
 8 de març La Figuera - Cabassers - Cartoixa de Scala Dei      (16 km) 
 
 5 d'abril Scala Dei (o la Morera del Montsant) - Grau de l'Agnet - Toll de l'Ou - Ulldemolins   

        (14 o 12 km) 
 
17 de maig Ulldemolins - Barranc dels Enllosats - Prades      (12 km) 
 
14 de juny Prades - La Mola dels Quatre Termes - La Pena - Monestir de Poblet   (17 km) 
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