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Benvolguts companys/es: 
 
Tot arriba! Després d'haver recorregut gairebé 250 quilòmetres des del poblet de Paüls, situat als contraforts 
dels Ports de Beseit, més enllà de l'Ebre, i d'haver trepitjat les terres de set comarques, el Baix Ebre, la Ribera 
d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp, la Conca de Barberà, la Segarra i l'Anoia, estem a punt d'assolir el nostre 
objectiu, el rovell de l'ou geogràfic de Catalunya: el Santuari de Pinós. 
 
D'acord amb el calendari establert, aquest històric esdeveniment tindrà lloc el proper diumenge 16 de maig. 
Des del poble de Castellfollit de Riubregós seguirem el nostre vell company GR-7-1 que entrarà en el 
Solsonès, enfilant-se per la serra de Pinós. Serà un recorregut relativament curt, de només uns tretze 
quilòmetres, encara que una mica pujador car haurem de salvar un desnivell d'uns 350 metres (poca cosa per 
als que tingueren el privilegi de participar a la caminada per la serra de Cis). Abans d'arribar al santuari, qui en 
tingui ganes, podrà fer una petita marrada i així visitar el poblet de Pinós, interessant per diversos aspectes. 
 
Està previst dinar a l'alberg del santuari, un lloc força acollidor. Donat que l'indret és inaccessible per als 
autocars, després de dinar haurem de baixar fins al proper poblet d'Ardèvol; una caminada suplementària de 
tres quilòmetres que servirà per a pair la menjada. 
 
Esperem que tots els qui hàgiu participat en alguna etapa d'aquesta travessa del Baix Ebre al Solsonès vingueu 
a la seva cloenda a Pinós. 
 
Us avancem que per al mes de juny hem previst dues activitats: una serà l'habitual sopar fi de curs i l'altra, el 
també habitual intent d'anar a la serra Madres. Els detalls concrets per a cadascuna d'elles ja es comunicaran 
més endavant. 
 
I res  més per avui. 
 
 
           La Junta 


