
A.E. Talaia SSC20130601_117 

SECCIÓ DE SENDERS 
A.E.TALAIA 

Circular 117   (1/06/2013) 
 
El diumenge 9 de juny estava previst fer la sisena etapa del Camí del Vent: Pla del Burgà – Ermita de la 
Mare de Déu del Coll de l’Alba (Tortosa). Tal com s’havia dit aquesta etapa és llarga, d’uns 20 km, i per 
terreny força accidentat. Amb la informació que tenim pensem que té una dificultat superior a la de l’etapa 
Masboquera – Pista del Mas del Plater que es va fer el mes d’abril. 
 
Ahir, divendres 31/05, vàrem anar a al Pla del Burgà amb la intenció de fer el recorregut de l’etapa i així 
poder valorar aquesta dificultat però les condicions meteorològiques adverses (bufava un vent excessiva-
ment fort) van fer que això no fos possible. 
 
Així doncs el diumenge 9 de juny no podrem fer aquesta etapa, en farem una d’alternativa: recuperarem el 
recorregut per la llera del riu Llastres que no poguérem fer el dia 10 de març. 
 
Amb l’autocar anirem fins a Masriudoms on començarem a caminar per tal d’anar cap a Masboquera. Arri-
bats a Masboquera esmorzarem al Rebost de la Nuria, el bar que hi ha a la hípica de Masboquera. Després 
d’esmorzar anirem cap al riu Llastres per fer el recorregut per la seva llera fins enllaçar amb el PR-90 que 
ens retornarà a Masriudoms. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El quilometratge és molt curt però s’ha de tenir en compte que el trànsit per la llera del riu Llastres és molt 
entretingut. Per fer tot el circuit sense parades, un grup reduït pot estar-hi unes tres hores llargues; si comp-
tem parades (comptant també la de l’esmorzar) i amb un grup nombrós el temps pot ser de gairebé cinc ho-
res. 
 
Encara no hem fixat l’horari però caldria sortir aviat per tal de poder acabar abans no ens toqui massa el sol. 
La previsió és acabar a quarts d’una i d’aquesta manera podrem tornar a Vilanova a dinar (per la zona no hi 
ha cap lloc interessant o quedar-se). 
 
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 


