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Quan el 24 de novembre de l’any 2002, ara fa gairebé quatre anys, començàvem el Sender del Mediterrani GR-
92 a Portbou, davant nostre teníem 580 km per recórrer dels quals, hores d’ara, només ens en resten uns 125. 
Això significa que durant aquest curs ja arribarem al riu Sènia, una mica més enllà d’Ulldecona, que marca el 
final del sender per terres del Principat. 
 
Amb aquests 125 km que ens falten per completar-lo i que és previst fer-los en sis etapes omplirem les sortides 
d’octubre fins a març amb la qual cosa els mesos d’abril, maig i juny quedaran buits. Una possibilitat és dedi-
car dos d’aquests buits a la variant G-92-3, que va de la Clota (prop del castell d’Eramprunyà) a Castellet en 
dues etapes, i l’altre, tenint en compte que enguany no s’ha fet cap excursió inaugural de curs, dedicar-lo a fer 
una sortida singular per celebrar la cloenda del GR-92. 
 
D’acord amb tot això i d’acord amb les diferents festivitats repartides durant el curs (Fira, Nadal, Carnaval, 
Setmana Santa, ponts, ...) el calendari previst per a les sortides és el següent: 
 
  8 d’octubre   La Canonja (1) – Cambrils     ∼ 15,6 km 
19 de novembre  Cambrils – L’Hospitalet de l’Infant   ∼ 15 km 
17 de desembre  Coll de Balaguer (2) – L’Ametlla de Mar  ∼ 16 km 
14 de gener   L’Ametlla de Mar – L’Ampolla   ∼ 16 km 
  4 de febrer   L’Ampolla – Amposta     ∼ 16 km 
  4 de març   Amposta – Ulldecona (Riu Sènia)   ∼ 22 km 
15 d’abril   GR-92-3  La Clota – L’Arboçar (3)   ∼ 21,5 km 
13 de maig   GR-92-3  L’Arboçar – Castellet (3)   ∼ 19,3 km 
10 de juny   Sortida Singular (Possiblement 2 dies) (3) 
 

(1) Tot i que l’última etapa vàrem acabar-la a l’entrada de Tarragona, al cementiri, aquesta la comença-
rem a La Canonja per tal d’evitar la travessa pel mig de Tarragona i la zona de la petroquímica i 
també per reduir el quilometratge. 

(2) Aquesta estapa no la començarem a l’Hospitalet perquè hi ha un tram, per la zona del coll de Bala-
guer, que està tallat per les obres d’una conducció de gas. 

(3) L’ordre d’aquestes tres sortides es pot modificar en funció de quina sigui la sortida singular. 
 
Recordeu que ara, a la llista de la sortida, només s’hi apunta qui prèviament hagi pagat i que el pagament és 
pot fer durant les hores de secretaria de l’Entitat (dilluns, dimecres i divendres de set de la tarda (19h) a nou 
del vespre (21h)) durant la segona setmana anterior a la sortida. 
 
Recordeu també que hi ha pendent la mítica Fugida de Montsegur !!! Hi ha una llista per tal que s’hi apuntin 
les persones interessades. Finalment, d’altres dates que cal tenir en compte: 
 
29 d’octubre   Coneguem Catalunya. Serra de Milany 
28 de gener   Caminada Popular 
18 de març   Marxa Talaia 
27 de maig   Coneguem Catalunya 
 
Salutacions.   
 
NOTA (1): Si voleu rebre la informació per correu electrònic envieu un missatge a:   agusti.poch@upc.edu 
NOTA (2): Enguany caldria formar una Junta sense ???? per tal de garantir la continuïtat de la Secció; el 
proper mes es convocarà una reunió per a les persones interessades. 
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