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Amb la aquosa etapa Pont de Montanyana – El Pont d’Orrit, que férem el diumenge 10 de juny, acabàrem el 
curs 2017-2018 i també vàrem abandonar el GR 3. El motiu d’aquest abandonament, tal com comentàvem 
en una circular anterior, és que els temps dels desplaçaments amb l’autocar cada vegada eren més grans. 
 
Enguany és previst començar fent un Tomb pel Priorat seguint el GR 174. És un recorregut relativament 
curt, d’uns 70 km, que complementarem amb un enllaç, utilitzant el GR 171, amb el Tomb per les Munta-
nyes de Prades que vàrem fer abans del GR 3. 
 

 
 
Com que aquest tomb només tindrà unes sis etapes (encara s’han de concretar), en acabar-lo seguirem amb 
el Camí de Montserrat a Núria (https://www.camimontserratnuria.com/) que no és un GR determinat ans 
segueix trams del Camí de la Llum, del Camí de la Sèquia, del GR 1, del GR 4, del GR 11 ... 
 
El curs 1986-1987 ja vàrem fer el recorregut Montserrat – Núria seguint el GR 4 arribant a Núria per la co-
llada de Toses i el Puigmal. Ara hi arribarem per Ribes de Freser i Queralbs. 
 
El calendari previst per a les sortides d’aquest curs és: 
 
  23 de setembre 
  20-21 d’octubre  Sortida inaugural 
  18 de novembre 
  16 de desembre 
  13 de gener 
  10 de febrer 
  10 de març 
    7 de’abril 
    5 de maig 
    2 de juny 
 
El recorregut de les etapes ja es concretarà més endavant. 



La sortida inaugural que enguany es farà per la zona del naixement del riu Pitarque, al Maestrat de Terol, en 
principi estava previst fer-la el cap de setmana de 22-23 de setembre; ara bé, l’hostal La Trucha de Villarlu-
engo, on ens allotjarem, té ple aquest cap de setmana perquè hi ha una trobada motorista (Gran Premio Mo-
vistar de Aragón de MotoGP). 
 
Com que el diumenge 30 es fa el Campionat de Marxes de Catalunya, organitzat per a l’AE Talaia, si es 
volia fer la sortida inaugural pel setembre calia fer-la el cap de setmana anterior, el 15-17, tal com us dèiem 
en un missatge anterior. 
 
Tot i que en un principi havíem considerat aquesta opció ara hem vist que és massa precipitada i que no hi 
ha temps material per organitzar la sortida. Cal saber el nombre aproximat d’assistents, fer la reserva (que 
vol dir pagar un tant per cent de les places reservades), ... Alguns de vosaltres ja heu contestat el missatge 
on us preguntàvem si vindríeu o no, però els qui ho heu fet sou una minoria. 
 
Per tot plegat hem decidit fer la primera etapa del Tomb pel Priorat el diumenge 23 de setembre i la sortida 
inaugural el cap de setmana 20-21 d’octubre. 
 
Si us plau, si teniu intenció de venir a la sortida inaugural envieu un missatge a senders@aetalaia.cat 
 
 

 
 
 
Salutacions 
La Junta ?? 


