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Benvolguts companys/es: 
 
Malgrat la possibilitat de pluja ens va espantar una mica, l'amenaça no arribà a materialitzar-se i el recorregut 
que férem per la serra de Cavalls i posteriorment per la vall de la Torre fins arribar al riu Sec fou 
extraordinari. Això sí, de fang fins a les orelles. 
 
Ara, tot i que durant aquests dies penseu més en menjar neules i torrons que no pas en triscar per les 
muntanyes, us volem dir quatre paraules sobre la propera sortida. Com sabeu, la data prevista és el 12 de 
gener i el recorregut, d'uns 14 km, després de creuar el riu Ebre, finalitzarà a Garcia. A l'anterior etapa, per 
raons logístiques, acabàrem a la quadra de les Camposines, però per al dia 12 hem decidit no començar en 
aquell indret ni tampoc en el pas a gual del riu Sec sinó fer-ho en el punt on el GR creua la carretera que va 
de Móra d'Ebre cap a Gandesa. Aquesta decisió s'ha hagut de prendre en constatar que el tram del GR que, a 
partir del pas a gual, segueix pel llit del riu Sec és totalment impracticable degut a l'abundància d'esbarzers en 
algun sector. Per aquesta raó l'hem neutralitzat i començarem en el punt indicat; en total deixarem de fer un 
tros d’ aproximadament un quilòmetre. 
 
L'etapa és relativament planera; a partir del punt de sortida (190 m) pujarem per assolir el coll situat entre la 
Picosa i el Puig de l'Àliga (350 m). Tot seguit baixarem per la vall de les Ermites fins arribar a les ermites de 
Sant Jeroni i Santa Madrona, copatrons de Móra d'Ebre (250 m). A continuació ens enfilarem una mica per 
tal de salvar el coll de les Perles (290 m) i a partir d'ací anirem baixant fins al nivell del riu Ebre (40 m). 
 
S'estan fent gestions per poder passar el riu amb barca; esperem aconseguir-ho. Si no poguéssim fer-ho 
hauríem de baixar una mica pel costat del riu fins a trobar el pont del ferrocarril. Com que interessa conèixer 
de forma aproximada, quant més aviat millor, el nombre de persones que creuaran el riu, us demanem que, si 
teniu intenció de venir, passeu pel local per tal d'apuntar-vos. (Aquesta vegada trencarem la norma de penjar 
la llista deu dies abans; quan rebreu la circular ja estarà col·locada). 
 
Per als que teniu costum d'anar de restaurant hi ha bones notícies; ens han dit que hi ha un local, el cafè del 
poble, on s'hi menja bé i barat. 
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