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Benvolguts senderistes: 
 
En fer el calendari de les sortides del curs ja és tradicional posar a l’última, la corresponent al 
mes de juny, “La Fugida de Montsegur” quan tothom sap que això és tan hipotètic com que el 
Ventosa baixi del pedestal. Així doncs, per ser consegüents amb nosaltres mateixos, enguany, 
de moment tampoc anirem a Montsegur el dia 11 de juny. 
 
El dia 11 de juny farem una nova etapa del GR-92 que ens portarà des de la Carretera de la 
Riera de Gaià fins a les portes de la imperial Tarraco. Malgrat la proximitat a nuclis importants 
de població i a grans vies de comunicació una bona part de l'itinerari es fa per bosc mediterrani 
i, en concret, es travessen els anomenats "Boscos de Tarragona". Cal destacar el pas pel castell 
de Santa Margarida, per la pedrera romana del Mèdol i pel santuari de la Verge de Loreto (El 
Llorito), ja a les envistes de Tarragona. En total seran uns 17,8 km sense desnivells notables; 
una veritable passejada. 
 
Des del Llorito baixarem cap a Tarragona fins arribar a la variant que passa pel costat del ce-
mentiri; en aquest punt és previst que ens esperi l’autocar. Així doncs, tot i que arribem a Tar-
ragona, aquesta vegada no hi entrarem; d’aquesta manera retallem el recorregut i evitem que 
l’autocar hagi d’entrar dins de la població. 
 
De totes maneres, no oblidem Montsegur! Cal, però, canviar d’estratègia. L’experiència ens ha 
ensenyat que organitzar un viatge amb autocar no és factible: d’entrada la mobilitat de 
l’autocar per segons quines carreteres secundàries no està garantida i, per altra, hi ha el pro-
blema de l’allotjament. Així doncs, es proposa l’alternativa següent: Es tracta que les persones 
interessades autoorganitzin el viatge amb cotxes particulars. 
 
Es penjarà una llista per saber qui voldria participar en la Fugida (està clar que, com a mínim, 
ha de ser tot un cap de setmana, dissabte i diumenge) i qui pot posar-hi vehicle. Després hau-
rem de fer una reunió per tal de decidir la data i concretar els detalls de la sortida. 
 
Recordeu que el proper diumenge, 21 de maig, és previst fer una sortida del cicle Coneguem 
Catalunya. 
 
 
  
Salutacions. La Junta ???   
 
 
NOTA : Si voleu rebre la informació per correu electrònic envieu un missatge a:   
agusti.poch@upc.edu 
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