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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E.TALAIA 

Circular 116   (29/04/2013) 
 
Des de principis de març, que fou quan es va trametre l’última circular, hem fet dues sortides del Camí del 
Vent que sobre el paper havien de ser força espectaculars. 
 
Malauradament, la del mes de març la vàrem haver de d’acabar en arribar a Masboquera perquè ens trobà-
rem que el riu Llastres, normalment sec, anava massa ple i això ens va impedir fer el recorregut per la seva 
llera que era la part més interessant de la travessa. Malgrat aquesta retallada, l’etapa va valer la pena per la 
pujada des de Pratdip cap al coll Pressó passant per l’ermita de Santa Marina i la posterior davallada vers 
Masboquera amb àmplies panoràmiques. I també pel dinar comunitari al Cafè del Poble de Pratdip. 
 
Per tal de fer el recorregut pel riu Llastres en un futur s’organitzarà una sortida específica que anirà des de 
Masriudoms cap a Masboquera per un sender local i tornarà a Masriudoms pel riu. 
 
La sortida d’aquest mes d’abril realment fou molt espectacular tot i que els núvols baixos van enterbolir una 
mica la grandiosa panoràmica. L’advertiment que s’havia fet en relació amb la seva dificultat reduí dràsti-
cament el nombre de participants: només hi anàrem 34. Cal lamentar el trencament de canell que va patir un 
dels caminaires degut a una relliscada; tot i que en un principi no hi havia cobertura per poder avisar els 
serveis d’assistència finalment es va poder fer i l’accidentat fou portat a l’Hospital Verge de la Cinta de 
Tortosa on fou atès. 
 
Per a la propera etapa, que és farà el diumenge 12 de maig, s’havia previst fer un tram del GR-192, des de la 
Pista del Mas del Plater fins la Bassa d’en Ferran, i completar-la amb la baixada fins al Perelló seguint el 
PR-C-81. El passat divendres vàrem anar a preparar-la i constatàrem que el recorregut tot i que té algun 
tram una mica dificultós es pot fer sense cap problema. Ara bé; en deixar el GR i continuar cap al Perelló 
pel PR i en arribar al parc eòlic de les Colladetes ens trobàrem que el camí i el seu entorn, en una amplada 
considerable, s'havia esplanat per fer-hi passar la canonada soterrada d'una conducció de gas (és com una 
mena de tallafocs d’una gran amplada). I això gairebé arriba fins al Perelló! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Com que caminar per aquesta esplanació no és gens agradable ens plantejàrem la possibilitat d’acabar abans 
l’etapa anant a buscar la carretera que va paral·lela al recorregut del PR. Sortosament això es pot fer perquè 
l’entrada al parc eòlic des de la carretera és accessible a l’autocar i allà ens podrà recollir. Així doncs, una 
vegada arribats al parc eòlic anirem cap a la carretera per evitar la passejada per la "Rambla del Gas". 
 



D’aquesta manera s’escurçarà el quilometratge (quedarà en uns 13 km) la qual cosa anirà bé perquè el re-
corregut de la part central de l’etapa, des del Mas de l'Estanquer fins al Mas del Corral Blanc, és força entre-
tingut. 
 
En acabar, l’autocar ens portarà al Perelló on dinarem. 
 
Les properes etapes d’aquest sender són: 
 
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) 
????     Masriudoms – Masboquera – Riu Llastres – Masriudoms 
 
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 


