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Benvolguts companys/es: 
 
Enguany, com ja sabeu, la sortida inaugural del curs fou una excursió a l'illa de Menorca. Aquesta vegada 
també hi hagué remullades però, a diferència de les del torrent de Pareis, on foren forçades i en condicions 
una mica precàries, ací foren voluntàries i en unes caletes d'aigües transparents i plenes de sol com aquelles 
que surten a les postals. També tinguérem ocasió de visitar alguns dels monuments prehistòrics de l'illa 
(navetes, talaiots, taules, etc.) i alguns s'atiparen de calderetes de llagosta i s'entonaren força amb les 
pomades. 
 
Bé, tot això ja és aigua passada. Ara cal plantejar el futur immediat, en concret les activitats del primer 
trimestre. Tenint en compte la data del Nadal i els possibles ponts, els diumenges disponibles per fer les 
sortides d'aquest final d'any queden gairebé determinats; són 1/10, 29/10, 19/11 i 17/12. Si el temps ho 
permet dedicaríem les tres primeres sortides a seguir amb el Camí dels Bons Homes i pel desembre 
tornaríem al GR-3. 
 
Així, el calendari proposat de sortides és: 
 
 1/10  Porta (1511m) - Coll de Pimorent (1920m) - L'Hospitalet (1420m)  ~ 12.5 km 
 
29/10  L'Hospitalet (1420m) - Coll de Bésines (2333m) - Merenç (1052m) ~ 18.2 km 
 
19/11  Merenç (1052 m) - Sarrat de Larguis (1750m) - Orgeis (823m)  ~ 18 km 
 
17/12  Tàrrega - Verdú - Guimerà      ~ 15 km 
 
Com podeu veure les etapes del Camí dels Bons Homes són relativament curtes però amb forts desnivells! 
L'etapa del GR-3 no sabem del cert si finalitzarà a Guimerà o no perquè a partir de Tàrrega el sender és 
marcat però no hi ha descripció i encara no hem anat a explorar-lo. 
 
El dia 5 de novembre la Secció de Cultura possiblement organitzarà una sortida del Cicle Coneguem 
Catalunya. 
 
 
Us esperem a tots i a totes. I res més per ara. 
 
 
          La Junta ??? 
 
 


