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El passat diumenge 13 de gener vàrem començar el recorregut del Camí del Vent amb l’etapa Cambrils – 
Mont-roig del Camp. Fou una etapa curta, de només uns 12 km, la qual cosa ens va permetre poder visitar el 
singular Parc Samà i l’interessant Centre Joan Miró de Mont-roig del Camp. 
 

 
     Inici del Camí del Vent (GR-192) a la desembocadura de la Riera d’Alforja al Passeig Marítim  de Cambrils 
 
Tot i que en un principi la meterorologia ens fou favorable, a partir del Parc Samà el vent es manifestà de 
manera contundent per tal que quedés ben clar el perquè del nom d’aquest sender. Aquest fort vent va fer 
que tot i no ploure patíssim un plugim lateral que ens acompanyà gairebé fins a Mont-roig del Camp. 
 
La propera etapa del Camí del Vent, que farem el diumenge després de les Comparses, el 17 de febrer, ens 
portarà fins a Pratdip, poble on segons la llegenda habiten els malvats gossos Dip i que és un dels escenaris 
de la famosa novel·la “Les Històries Naturals” de l’escriptor Joan Perucho. 
 
En finalitzar aquesta etapa és previst fer un dinar comunitari al Cafè del Poble de Pratdip (cal apuntar-se 
prèviament). 
 
Les properes etapes d’aquest sender són: 
 
10 de març 2013  Etapa 3 Pratdip – Masboquera – Pratdip (~14 km) 
14 d’abril 2013  Etapa 4 Masboquera – Pista del Mas del Plater (~20 km) 
12 de maig 2013  Etapa 5 Pista del Mas del Plater – Bassa d’en Ferran – El Perelló (~16,5 km) 
9 de juny 2013  Etapa 6 Pla del Burgà – Mare de Déu del Coll de l’Alba (~19,5 km) 
????     Etapa 7 Mare de Déu del Coll de l’Alba – Amposta (~15,8 km) 
 
Recordeu que per poder participar a les sortides organitzades per la AE Talaia cal ser soci d’una entitat fe-
derada i tenir la corresponent llicència federativa. 
 
NOTA.- El dimarts 19 de febrer és previst fer l’Assemblea anual de la Secció de Senders a dos quarts de 
nou del vespre al local social. 
 
Salutacions 


