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 Circular nº 49   (7/10/2000) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Tot i que a la propera sortida del dia 19 de novembre s'havia previst de seguir el Camí dels Bons Homes fent 
l'etapa Merenç-Orgeis, el bon seny ens aconsella d'ajornar aquesta etapa fins la primavera; això és degut a 
llargada del recorregut que és incompatible amb el progressiu escurçament del dia. Ja sabeu que l'última 
sortida, de l'Hospitalet a Merenç (29/10/2000), no es va poder fer per l'itinerari del coll de Bésines 
precisament per aquesta raó. 
 
Així doncs, el dia 19 retornarem al GR-3 i farem el tram de Tàrrega a Guimerà. Aquest recorregut és 
relativament curt i planer i és força interessant perquè passa pel poble de Verdú, famós pels seus càntirs 
negres, i finalitza a Guimerà, una vila que conserva tot el seu encant medieval. A la sortida del dia 17 
desembre farem el tram Guimerà - Vallbona de les Monges i podrem visitar aquest notable monestir. Ara 
bé, a partir de Vallbona no podrem continuar pel GR-3 perquè les notícies que tenim són que a partir del 
monestir aquest sender encara no s'ha senyalitzat. 
 
Per altra banda tenim que per finalitzar el Camí dels Homes ens queden només tres etapes. Així doncs, si es 
vol arribar a Montsegur pel juny caldrà dedicar a aquest sender les sortides d'abril, maig i juny. Això, 
juntament amb el fet que el GR-3 se'ns acabi pel desembre fa que tinguem tres mesos: gener, febrer i març, 
desocupats. Per tal d'omplir aquest període s'està estudiant la possibilitat de fer un recorregut circular per la 
Terra Alta, per la zona de Gandesa, seguint un itinerari que s'anomena la Ruta de la Pau; d'aquesta manera 
retornaríem a les terres de l'Ebre que fa tems que no hem visitat. 
 
D'acord amb tot això, el calendari proposat de sortides per a la resta del curs és: 
 
 19/11  Tàrrega - Verdú - Guimerà 
 17/12  Guimerà - Vallbona de les Monges 
 14/1  Ruta de la Pau 
 11/2  Ruta de la Pau 
 11/3  Ruta de la Pau 
 22/4  Camí dels Bons Homes 
 20/5  Camí dels Bons Homes 
 16 i 17/6 Camí dels Bons Homes 
 
Els detalls concrets de cadascuna de les sortides ja s'anunciaran oportunament. 
 
També us anunciem que el 28 de gener es farà la Caminada Popular i que el 25 de març la Marxa 
d'Orientació per Descripció. 
 
Us esperem a tots i a totes. I res més per ara. 
 
 
          La Junta ??? 
 


