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Circular 115   (5/03/2013) 
 
Ahir vàrem anar a preparar l’etapa del proper diumenge: Pratdip – Masboquera – Pratdip; tal com es va dir, 
aquesta etapa circular es fa així per poder ajustar el quilometratge de la propera (Masboquera – Pista del 
Mas del Plater). De Pratdip a Masboquera seguirem el GR-192 i a partir de Masboquera anirem per la llera 
del riu Llastres, aigües avall, rememorant l’èpica davallada del torrent de Pareis o la més propera de lo Par-
rissal de Beseit; un recorregut espectacular. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La previsió era seguir per la llera fins enllaçar amb el PR-C-90 que procedent de l’Hospitalet de l’Infant 
puja cap a Pratdip; i així ho vàrem fer. Ara bé, més amunt del mas de l’Abellar el sender segueix el recorre-
gut d’un antic rec, el rec de Marian, que baixa de la font de l’Anxera i que transcorre pel caire del cingle a 
uns 30 o 40 metres per sobre del riu. El camí permet gaudir d’una panoràmica espectacular però el seu 
trànsit és massa arriscat per fer-lo amb un grup nombrós com ara el nostre. 
 
Sortosament podrem evitar aquest tram pujant des del riu Llastres directament cap a la font de l’Anxera per 
un sender local. D’aquesta manera també escurçarem uns 1,5 km el recorregut de l’etapa. 
 
Cal tenir en compte que tot i ser una etapa relativament curta (~ 12,5 km), el desnivell acumulat (~ 550 m 
↑↓) i el terreny abrupte, sobre tot al tram del riu Llastres, fa que sigui una mica dificultosa. Es recomana 
que els qui normalment utilitzen pals per fer camí els portin. 
 
En finalitzar l’etapa és previst fer un dinar comunitari al Cafè del Poble de Pratdip (Amanida, musclos i 
fideuat; cal apuntar-se prèviament). 
 
Les properes etapes d’aquest sender són: 
 
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 i que els socis de la Secció de Senders tenen avantatges. 
 
Salutacions 


