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La sortida del passat cap de setmana de ben segur que passarà a la història de la Secció de Senders com 
una de les més completes i espectaculars de les que hem fet fins ara. El dissabte pel matí vàrem anar a 
l’ermita de la Pietat d’Ulldecona per tal de veure les interessants pintures rupestres dels abrics de la serra 
de Godall i tot seguit visitàrem el castell d’aquesta localitat. 
 
Després de dinar anàrem fins al pantà d’Ulldecona que malauradament està gairebé buit (nomé conté el 
10% de la seva capacitat) i al Convent de Santa Maria de Benifassà; tot i que l’accés al convent no és pos-
sible el seu entorn ja justifica la visita. Finalment arribàrem a la Pobla de Benifassà on vàrem allotjar-nos 
a l’alberg de la Font Lluny. 
 
El diumenge, amb un dia magnífic, l’autocar en va portar fins a Fredes per una carretera d’aquelles que et 
fan sentir com si volessis. Arribats a Fredes seguírem el GR-7 per entremig de bosc fins al refugi de la 
Font Ferrera; a partir d’allí seguírem la Ruta dels Estels del Sud per baixar cap el barranc de la Coscollosa 
on ens trobàrem amb el primer pas engorjat. Seguint aquest barranc arribàrem al Matarranya on va co-
mençar l’impressionant recorregut pel Parrissal. El pas per aquest estret fins i tot supera en espectaculari-
tat el mític Torrent de Pareis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Després de sortir de la zona de les gúbies del Parrissal una pista, seguint el Matarranya aigües avall, ens 
portà fins a Beseit on arribàrem una mica cansats però molt satisfets. 
 
El dia 17 d’octubre és previst fer l’etapa Campdevànol – Castellar de n’Hug del GR-3. Aquesta etapa té 
una dificultat similar a la de l’etapa Sant Joan de les Abadesses – Campdevànol i el seu llarg quilometrat-
ge ens obligarà a dinar pel camí. Rebreu els detalls de la sortida més endavant. 
 
El 21 de novembre tornarem al GR-83 i farem l’etapa Cogolls – Olot passant per la Fageda d’en Jordà; 
durant les etapes hivernals següents seguirem aquest sender. 
 
Recordeu que les altres dates de les sortides previstes per a aquest curs són:  12 de desembre,  9 de gener,  
13 de febrer,  13 de març,  10 d’abril,  8 de maig. 
 
També cal tenir present les dates següents:  24 d’octubre (IV Sortida Literària),  30 de gener (Caminada 
Popular),  20 de març (Marxa),  22 de maig (Coneguem Catalunya). 
 
 
Salutacions 
?????? 
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