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 Circular nº 27   (5/6/94) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
D'acord amb el calendari previst, el proper diumenge 19 de juny farem l'última de les etapes programades per 
a aquest curs: del Montagut al monestir de Santes Creus. Tal com vàrem fer en arribar a Poblet, ara fa dos 
anys, aquesta vegada també es visitarà el monestir. Possiblement, també hi haurà un dinar per a tots els 
participants. 
 
De cara al final de curs, s'ha de dir que de moment encara no s'ha organitzat cap sopar ni cap intent d'anar a la 
serra Madres, però no us penseu pas que us en lliurareu! ja en tindreu notícies. 
 
Com molts de vosaltres sabeu, perquè hi vàreu participar, el proper 14 d'octubre farà deu anys de la primera 
sortida del GR: la mítica i accidentada anada de Fredes al Montcaro. Per tal de celebrar aquest aniversari s'ha 
pensat fer una sèrie d'actes commemoratius; properament rebreu el programa complet de festes. 
 
El proper curs, tal com s'havia anunciat, seguirem amb el GR-7-2 fins a la Mussara i a continuació, el GR-65-5, 
el camí de Sant Jaume, que ens portarà fins a Mequinensa. Les etapes, encara no definitives i sense data 
assignada, podrien ser: 
 
 Etapa nº 9 Monestir de Santes Creus - Nulles   (~ 16 km) 
 Etapa nº 10 Nulles - El Catllar     (~ 18 km) 
 Etapa nº 11 El Catllar - Reus      (~ 17 km) 
 Etapa nº 12 Reus - La Mussara     (~ 18 km) 
 Etapa nº 13 La Mussara - Ulldemolins    (~ 20 km) 
 Etapa nº 14 Ulldemolins - Ulldemolins    (~ 13 km) 
 Etapa nº 15 Venta de la Serra de la Llena - La Granadella  (~ 18 km) 
 Etapa nº 16 La Granadella - Maials     (~ 14 km) 
 Etapa nº 17 Maials - Mequinensa     (~ 24 km) 
 
Nota:L'etapa nº 14 es farà per la variant de Sant Antoni, el Fraguerau i l'ermita de Sant Bartomeu. 
 
I res més; fins aviat. 
 
 
          La Junta 


