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Benvolguts senderistes: 
 
Com ja sabeu, les intenses nevades d'abans de Nadal ens van obligar a ajornar la primera etapa de la Ruta 
del Císter amb la qual cosa el calendari de sortides es va haver de modificar. En principi, això només 
representa un desplaçament mensual de les etapes previstes inicialment; ara bé, si volem finalitzar la Ruta 
abans de l'estiu caldrà fusionar les dues últimes etapes en una de sola. Aquesta unificació no es massa 
problemàtica perquè aquest tram final, de Poblet fins a Vallbona de les Monges, no es excessivament llarg 
(El quilometratge de les dues etapes previstes inicialment era superior al quilometratge real perquè s'havia 
previst fer una variant per tal que les etapes no fossin massa curtes).  
 
Ara ja hem fet les dues primeres etapes de la Ruta. A la primera, de Vallbona de les Monges a Forès, la 
boira no ens va deixar veure gairebé res, però a la segona, de Forès a les Eres de Vallespinosa, vàrem poder 
gaudir de magnífiques panoràmiques. S'ha de comentar que aquesta segona etapa va haver de finalitzar a les 
Eres de Vallespinosa, fora de la Ruta del Císter, per tal de "normalitzar" el seu quilometratge. 
 
La propera etapa era previst començar-la a les Eres de Vallespinosa des d'on s'havia d'anar fins al coll de 
Valls per retornar a la variant de la Ruta. Finalment, però, s'ha decidit canviar aquest itinerari per tal de 
poder passar pel Cogulló que és un dels punts emblemàtics d'aquesta zona. Ara començarem al coll de 
Gaigs, al quilòmetre 4 de la carretera d'accés a Vallespinosa, i seguint una pista que careneja arribarem a la 
serra de Comaverd, on enllaçarem amb la Ruta que puja de Montbrió. A partir d'aquest punt seguirem el 
traçat principal de la Ruta (a l'etapa anterior, per anar cap a les Eres de Vallespinosa vàrem seguir una va-
riant) i pujarem fins el cim del Cogulló. Tot seguit, davallarem cap al Pont d'Armentera i Santes Creus on és 
previst que es faci una visita al monestir després de dinar. Aquesta opció és més llarga que la prevista 
inicialment però pensem que val la pena pel fet de poder passar pel Cogulló i perquè així evitem repetir el 
tram de les Eres al coll de Valls. 
 
El calendari (modificat) de sortides és: 
 
10 de març  Coll de Gaigs - El Cogulló - Pont d'Armentera - Santes Creus  (~ 22 km) 
14 d'abril  Santes Creus - Pla de Santa Maria – Prenafeta   (~ 17 km) 
12 de maig  Prenafeta - Montblanc - Les Masies de Poblet - Poblet   (~ 18 km) 
9 de juny  Poblet - L'Espluga de Francolí - Santuari del Tallat - Vallbona de les Monges (~22km) 
 
També us recordem la data següent 
 
17 de març Marxa de la Talaia 
 
Abans d'acabar voldríem exposar la problemàtica que es va presentar a l'última sortida. Teníem contractat 
un autocar de 65 places (que no es podia canviar per un de 75 places) i el nombre de persones que finalment 
es va apuntar va superar aquesta xifra per la qual cosa es va haver de dir que els últims no podien venir. Fins 
ací res a dir; ara bé, va passar que el diumenge alguns dels qui estaven apuntats i no havien pagat no es van 
presentar! Per tal d'evitar que es produeixi de nou una situació com aquesta a partir d'ara aplicarem 
estrictament una norma que ja havíem establert però que amb el temps s'havia relaxat: El fet d'apuntar-se 
prèviament a la llista no significa que es tingui la plaça reservada; la reserva de plaça es fa efectiva 
quan s'abona el preu de la sortida (Aquesta regla només tindrà les excepcions clarament justificables). 
 
NOTA:  Si voleu rebre la informació per correu electrònic envieu un missatge a: 

agusti.poch@upc.es 
 
Salutacions La Junta ??? 


