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 Circular nº 23   (2/9/93) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Com cada any per aquestes dates els membres de la Junta ens hem reunit per tal de programar les activitats 
del curs i de determinar el calendari de sortides (Aquesta frase és exactament igual a la de l'any passat). Una 
primera idea fou que enguany ens dediquéssim al GR-1, que travessa Catalunya des de Mont-rebei fins a 
l'Escala; malauradament aquest sender no està pintat en tot el seu recorregut (de fet encara s'ha de decidir per 
on anirà la seva part central). Rebutjat el GR-1 es van considerar el GR-92, que segueix el litoral des del cap de 
Creus fins al delta de l'Ebre, i la variant 2 del GR-7, que va des de Bellprat fins a la Musara. Després 
d'analitzar les dues possibilitats ens decidírem pel GR-7-2, en primer lloc perquè ens queda més proper, 
perquè passa per llocs interessants com el massís de Montserrat, la serra d'Ancosa, el monestir de Santes 
Creus i el Camp de Tarragona, i també perquè es pot enllaçar amb el GR-65-5, que és el Camí de Sant Jaume 
(Camino de Santiago, per als espanyols) que comença a Tarragona i passant per la serra de Prades va a creuar 
l'Ebre a Mequinensa. 
 
Una vegada escollit el sender es van determinar les etapes, tenint en compte que no fossin ni massa llargues ni 
massa curtes, que acabessin en llocs accessibles als autocars, etc, etc, és a dir, tot allò que ja sabeu. I finalment 
es fixaren els dies per a les sortides d'aquest primer trimestre, amb els condicionants de sempre: Marxa de 
Regularitat de Catalunya, Aplec de Lourdes (si es fa), Diada de Santa Úrsula i els ponts, pontets i aqüeductes. 
De tot això, ben combinat, n'ha resultat el calendari de festes següent: 
 
 
DE BELLPRAT A MEQUINENSA 
 
 
  Etapa nº 1 26 de setembre  Bellprat - Santa Margarida de Montbui  (~ 18 km) 
  Etapa nº 2 17 d'octubre  Santa Margarida de Montbui - Coll dels Brucs (~ 19 km) 
  Etapa nº 3 21 de novembre  Coll dels Brucs - Monestir de Montserrat  (~ 15 km) 
  Etapa nº 3 b 19 de desembre  Can Massana - Monestir de Montserrat  (~ 15 km) 
 
L'etapa corresponent al dia 19 de desembre mereix un petit aclariment. El recorregut que fa el GR-7-2, des de 
Can Massana fins el Monestir de Montserrat, passa pel vessant nord de la muntanya, pel peu de la Trona i la 
Foradada, per la canal dels Aurons, pel peu de Sant Jeroni, pel Camí de l'Arrel i el Pla de la Trinitat; tot plegat 
és un itinerari molt bonic però que ens ofereix només una visió parcial del massís. Fent-se ressò d'alguns 
suggeriments, la Junta ha considerat convenient repetir el tram Can Massana - Monestir de Montserrat seguint 
l'itinerari que travessa el massís per la seva part central, des de la regió de les Agulles cap a Sant Jeroni passant 
pel coll del Migdia i baixant al monestir pel torrent de Santa Maria; d'aquesta manera tindrem un coneixement 
més complet de la muntanya. 
 
Com cada any farem una petita festa de començament de curs amb xampany i pastes. Enguany serà el 
divendres abans de la primera sortida, el 24 de setembre, a l'hora de sempre. Hi sou tots convidats.  
          La Junta 
 
Nota en tancar l'edició:  Les últimes expedicions han confirmat que la Serra Madres no existeix ! 
 


