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Amb la sortida d’aquest diumenge hem finalitzat el Camí Ral Vilafranca del Penedès – Santa Coloma de 

Queralt. Les tres etapes d’aquest recorregut ens han permès redescobrir indrets que potser per l’excessiva 

proximitat ja teníem una mica oblidats; a l’etapa del diumenge, en concret, vàrem tornar al castell de Que-

ralt i a Bellprat per on havíem passat el 26 de setembre de l’any 1993 en fer la primera etapa d’una ruta 

que tot seguint el GR-7-2 (actual GR-172) i el GR-65-5 ens havia de portar fins la llunyana Mequinensa 

tot passant per Montserrat i Tarragona. I encara abans, quant seguíem el GR-7, Bellprat fou un final i 

principi d’etapa (27/10/1985; 24/11/1985)! 

 

Segurament fou per commemorar aquesta reincidència temporal que aquesta vegada a Bellprat es van 

produir dos fets singulars. El primer fou l’aparició del nostre company i amic Antoni Ordovàs amb vestit 

de cerimònia que acabava d’assistir al bateig de la seva neta Mariona; ni cal dir que fou felicitat molt efu-

sivament per tots els presents. El segon fou l’abducció per part de les forces tel·lúriques de gairebé la mei-

tat del grup durant la baixada des del castell; sortosament, les negociacions fetes mitjançant els equips 

d’última tecnologia (Android, iPhone, ...), arribaren a bon terme i els desapareguts pogueren ser recupe-

rats sans i estalvis. 

 

En fer la programació del curs no es va fixar la data de la sortida del mes de juny perquè no estava clar 

que podríem fer; ara, sobre la taula, teníem dues possibilitats: seguir amb el GR-3 a partir de Castellar de 

n’Hug o continuar el GR-83 a partir de Beget. Tenint en compte que per acabar el GR-3 encara falta molt 

(travessar tota la Cerdanya i baixar des de La Seu d’Urgell cap a Lleida) s’ha optat per continuar amb el 

GR-83 el qual es pot finalitzar amb unes poques etapes; quatre segons la guia. Aquestes quatre etapes 

són: 

 

 Beget – Prats de Molló       19,5 km 7 h  15 min 

 Prats de Molló – Refugi de Marialles    19,1 km 7 h  10 min 

 Refugi de Marialles – Canigó – Refugi de Cortalets  14,0 km 5 h  25 min 

 Refugi de Cortalets – Prada de Conflent    19,6 km 4 h  45 min 

 

El problema és que l’ascensió al Canigó des del refugi de Marialles es fa pujant per la xemeneia la qual 

cosa, amb un grup nombrós i heterogeni com el nostre, representa un alt risc que no podem assumir. Per 

tant, des del refugi de Marialles no pujarem directament al Canigó; primer anirem cap a Castell i Vernet i 

des d’allí (o des d’un altre punt) pujarem cap a Cortalets. 

 

En un principi s’havia pensat que la sortida del mes de juny fos de tot un cap de setmana: el dissabte fer 

l’etapa Beget – Prats de Molló, dormir a Prats de Molló, i el diumenge fer l’etapa Prats de Molló – Refugi 

de Miralles – Castell. Ara bé, tot i que la primera d’aquestes etapes només té 19,5 km el seu desnivell 

acumulat fa que el temps real de marxa sigui de l’ordre de les 7 hores; per altra banda, els 19,1 km de 

Prats de Molló al refugi de Marialles, amb el corresponent desnivell, s’incrementen fins a gairebé 26 km 

si es vol arribar a Castell. Davant d’aquestes dades la nostra proposta és fer la sortida de només un 

dia, que serà el diumenge 19/06, per anar de Beget a Prats de Molló. 
 

Pel setembre/octubre mirarem d’organitzar l’etapa Prats de Molló – Castell en dos dies (si és possible 

pernoctar al refugi de Marialles). Arribats a Castell només ens faltarien dues etapes que necessàriament 

s’haurien de fer en dos dies seguits, un per pujar fins al refugi de Cortalets, on passaríem la nit, i l’altre 

per fer l’ascensió al Canigó i baixar cap a Prada de Conflent. 

 

Salutacions 

?????? 


