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 Circular nº 52   (3/9/2001) 
 
Benvolguts senderistes: 
 
Malgrat les espesses boires que ens envià l'esperit de Simó de Montfort aconseguírem arribar a Montsegur 
tal com estava previst. Per celebrar aquesta notable victòria sobre els mals esperits i perquè ens puguem 
retrobar els qui hem fet tot o part del Camí dels Bons Homes la Junta ??? de la Secció de Senders us 
proposa fer un sopar el proper divendres 21 de setembre. El restaurant escollit aquesta vegada és el del 
Càmping Vilanova-Park. 
 
Per tal de fer una previsió de places caldria que, quan més aviat millor, us apuntéssiu a la llista que hi haurà 
al plafó d'anuncis de l'Entitat. El preu del sopar és previst que sigui entre 3500 pta i 4000 pta (encara s'ha de 
concretar); prèviament es podrà escollir entre dos menús. Durant el sopar es lliuraran uns recordatoris del 
Camí dels Bons Homes. 
 
De totes maneres, amb aquest sopar encara no tanquem definitivament el cicle car s'ha pensat que per 
inaugurar el curs es podria recuperar l'etapa que vàrem haver de curtcircuitar per culpa de la neu. 
Efectivament, la proposta és que la inauguració de curs sigui l'etapa de l'Hospitalet a Merenç passant pel 
mític coll de Bésines. Aquesta primera sortida seria just el diumenge després del sopar, és a dir, el 23 de 
setembre; d'aquesta manera podrem pair bé la "comilona". 
 
Per a la resta del curs la proposta és finalitzar la Ruta de la Pau amb dues etapes: La Fatarella - Gandesa i 
Gandesa - El Pinell de Brai (on podrem admirar la catedral dels cellers modernistes) i després fer la Ruta del 
Císter, que amb les seves sis o set etapes ja ens tindria ocupats la resta del curs. La Ruta del Císter és un 
circuit que passa pels monestirs de Poblet, Santes Creus i Vallbona de les Monges. Aquesta ruta s'ha escollit 
per dues raons: la primera és perquè seguint el GR-3 ja vàrem arribar a Vallbona de les Monges la qual cosa 
permet un enllaç entre els dos senders, i la segona, perquè després d'haver fet un curs amb llargs 
desplaçaments amb l'autocar és d'agrair que enguany els desplaçaments siguin força més curts. 
 
Tenint en compte tot això, el calendari de sortides per a la resta de l'any 2001 és: 
 
21 de setembre  Sopar Final del Camí dels Bons Homes. 
 
23 de setembre  Camí del Bons Homes. L'Hospitalet (1420 m) - Coll de Bésines (2333 m) - Merenç 

de les Vals (1052 m)       (~ 18.2 km) 
 
21 d'octubre  Ruta de la Pau. La Fatarella - Corbera d'Ebre - Gandesa   (~ 15 km) 
 
18 de novembre Ruta de la Pau. Gandesa - Serra de Cavalls - Pinell de Brai  (~ 19 km) 
 
16 de desembre  Ruta del Císter. Vallbona de les Monges - (A concretar) 
 
 
I res més per ara. 
 
 La Junta ??? 


