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Benvolguts companys/es: 
 
D'acord amb el calendari previst inicialment, la propera sortida hauria de fer-se el proper dia 22 de novembre, 
de Sarral al Fonoll, amb un recorregut d'uns 14 quilòmetres. Ara bé, també deiem que el final de l'etapa 
estava condicionat per l'accessibilitat de l'autocar i que podria modificar-se en funció d'aquesta dependència. 
 
Una vegada estudiada la cartografia de la zona s'ha vist que una vegada arribats al Fonoll hi ha la possibilitat 
d'anar a buscar la carretera de Passanant. Si vàreu participar en la sortida nº XV del Cicle Coneguem 
Catalunya, del dia 1 de maig del 1988, "La Comanda dels Comalats", recordareu que vàrem anar de Passanant 
fins al Fonoll, on trobàrem el GR que després seguírem fins a Forès. Es tracta doncs de desfer el camí 
d'aquella sortida fins assolir la carretera (pensem que no caldrà arribar fins a Passanant). Això incrementarà el 
recorregut en una mitja hora però és l'única possibilitat que hi ha si es vol fer una etapa que no sigui molt 
curta, acabar a Forès (uns 7 km), o massa llarga, acabar a Segura (uns 20 km). 
 
Tot això està molt clar sobre el paper però cal anar a confirmar-ho sobre el terreny i ací hi ha el problema: 
fins ara no hem tingut ocasió d'anar-hi. És per aquest motiu que hem pensat en ajornar la sortida fins el 
proper diumenge 29 de novembre per tal de tenir temps de preparar-ho. Així doncs, anoteu aquest canvi: 
 
Etapa nº 12 29 de novembre Sarral - Forès - Fonoll (Passanant)  (~ 15 km) 
 
Etapa nº 13 20 de desembre Fonoll - Segura - Talavera de la Segarra (~ 15 km) 
 
 
El recorregut d'aquesta etapa començarà a Sarral (465 m) i després de creuar el barranc de la Salada ens 
enfilarem fins a Forès (866 m) on podrem descansar i visitar l'església parroquial de Sant Miquel, d'estil 
romànic. A continuació davallarem cap a la masia de Sabella (800 m), avui deshabitada, prop de la qual hi ha 
l'ermita de Sant Pere. Finalment arribarem al Fonoll (610 m), poblet abandonat que conserva l'església de Sant 
Blai. Ací acabaríem l'etapa però haurem de pujar pel camí de Passanant per anar a buscar la carretera (750 m) 
on ens esperarà l'autocar que ens portarà fins a Passanant on dinarem. 
 
Us hi esperem a tots. 
 
          La Junta 
 


