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SECCIÓ DE SENDERS 
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 Circular nº 18   (7/9/92) 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Com cada any per aquestes dates els membres de la Junta ens hem reunit per tal de programar les activitats 
del curs i determinar el calendari de sortides. Enguany, la programació no ha representat cap problema 
perquè ens ve fixada per la del curs anterior: es tracta de completar el recorregut "Del Baix Ebre al Solsonès" 
seguint el GR-7-1 fins arribar al Santuari de Pinós. Sobre el paper només ens falten uns 105 km de camí els 
quals hem previst enllestir en vuit etapes, del setembre fins l'abril o maig. Amb això tenim cobert gairebé tot el 
curs, només quedarà lliure l'última sortida que possiblement aprofitarem per fer un enèsim intent d'anada a la 
mítica Serra Madres (existeix realment ?). 
 
L'elaboració del calendari ha presentat més dificultats, sobretot degut al gran nombre d'activitats que 
s'acumulen en aquest últim trimestre de l'any. Per exemple, el 4 d'octubre se celebra l'Aplec de Lurdes, el 18 
d'octubre hi ha la Marxa de Regularitat de Catalunya, organitzada enguany per l'A.E.Talaia (no hi falteu !), l'1 
de novembre s'ha previst una sortida del Cicle Coneguem Catalunya amb l'objectiu de contemplar les mil i 
una tonalitats de les fagedes de Sant Sagimon, al Montseny. Tot això, juntament amb els ponts i caps de 
setmana allargats, ens han limitat, gairebé obligat, a l'hora de fer el calendari. De totes maneres ho hem 
aconseguit i ací el teniu: 
 
Etapa nº 10 27 de setembre  Farena - Rojals - Montblanc  (~ 15 km) 
Etapa nº 11 25 d'octubre  Montblanc - Pira - Sarral   (~ 12 km) 
Etapa nº 12 22 de novembre  Sarral - Forès - Fonoll(1)   (~ 14 km) 
Etapa nº 13 20 de desembre  Fonoll - Segura - Talavera de la Segarra (~ 14 km) 
     (1) No està clar l'accés amb l'autocar 
 
El calendari per a la resta del curs encara no s'ha elaborat. 
 
Pel que fa a la primera etapa d'aquest curs hem de dir quatre paraules. Recordareu que l'última etapa que 
vàrem fer abans de les vacances va finalitzar al monestir de Poblet; per arribar-hi haguérem de deixar el GR-7-
1 a l'indret del Clot del Llop i continuar per la variant GR-7-1-4 fins que, més enllà del mirador de la Pena, 
també l'abandonàrem per seguir un sender de petit recorregut. Si ara comencéssim a Poblet, per anar cap a 
Montblanc hauríem de desfer una bona part del recorregut de l'últim dia, fins arribar al coll de la Vena on 
retrobaríem el GR-7-1-4, i per altra banda deixaríem de fer el tram del GR-7-1 comprès entre el Clot del Llop 
i Montblanc. Vist això hem desestimat aquesta alternativa i hem analitzat les possibilitats d'arribar a Montblanc 
seguint el GR-7-1. Començar l'etapa al Clot del Llop queda descartat perquè aquest indret és inaccessible amb 
autocar. Una altra opció era començar-la a Rojals, que de fet és l'únic punt a l'abast dels autocars en aquest 
tram del GR-7-1; aquesta solució presenta l'inconvenient d'escurçar massa el recorregut: si volíem acabar a 
Montblanc només tindríem uns 9 km de camí. 
 
Finalment ens hem decidit per iniciar l'etapa en el poblet de Farena, situat a la vall del riu Brugent. A partir de 
Farena, seguint un sender de petit recorregut, es pot arribar fàcilment fins als Cogullons, el poble més enlairat 
de les Muntanyes de Prades, actualment abandonat, per on passa el GR-7-1 provinent del Clot del Llop i que 
va cap a Rojals (Els Cogullons es troben situats poc més d'un quilòmetre del Clot). D'aquesta manera el tram 
de GR que deixem sense recórrer és mínim i allarguem el quilometratge de l'etapa fins a un valor estàndar. 
 
Com cada any, també farem una petita festa de començament de curs amb xampany i pastes. Enguany serà el 
divendres abans de la primera sortida, el 25 de setembre, a l'hora de sempre. Hi sou tots convidats. 

           La Junta 


