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Enguany com a sortida inaugural de curs, els dies 18 i 19 de setembre, és previst fer la travessa Fredes – 
Beseit tot passant per la Font Ferrera i les Gúbies del Parrissal. El pla és marxar de Vilanova el dissabte 
pel matí i anar a la Sènia (o Ulldecona) per fer-hi una passejada i dinar. Per la tarda es visitarà (si és pos-
sible) el Reial Convent de Santa Maria de Benifassà (segle XIII). 
 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Monestir_de_Santa_Maria_de_Benifass%C3%A0 
 
Tot seguit anirem fins a la Pobla de Benifassà per allotjar-nos a l’alberg de la Font Lluny on soparem i 
passarem la nit. 
 
El diumenge, després d’esmorzar, l’autocar ens portarà fins a Fredes on començarem l’excursió. De mo-
ment seguirem el GR-7 (aquest tram per tercera vegada!) fins arribar al refugi de la Font Ferrera; a partir 
d’allí baixarem cap el barranc de la Coscollosa i el Matarranya per anar cap a Beseit travessant les Gúbies 
del Parrissal (una versió reduïda del Torrent de Pareis). 
 
http://retallsfotografics.blogspot.com/2007/07/le-gbies-del-parrissal.html 
 
Ara per ara encara no s’ha pogut anar a preparar la sortida però sobre el mapa i d’acord amb les informa-
cions que tenim no ha de presentar excessives dificultats llevat del seu llarg recorregut la qual cosa ens 
obligarà a dinar pel camí. 
 
La capacitat de l’alberg de la Pobla de Benifassà fa que el nombre de participants quedi limitat a només 
55 persones. Davant d’aquesta situació s’ha establert que tinguin prioritat absoluta els socis que han as-
sistit regularment a les sortides de la Secció de Senders durant l’últim curs. Recordeu que cal estar fede-
rat. 
 
El preu de la sortida, que inclou el desplaçament amb l’autocar i el sopar, dormir i esmorzar a l’alberg, és 
de 55 euro (socis). A l’alberg les habitacions són de quatre i sis persones. Els horaris es concretaran més 
endavant. 
 
Per tal de fer efectiva la inscripció cal passar per l’entitat a partir del dimecres 1 de setembre (a l’horari 
d’oficina) i abonar el preu de la sortida. 
 
Les altres dates de les sortides previstes per aquest curs són: 
 
 17 d’octubre  21 de novembre   12 de desembre    9 de gener 
 13 de febrer  13 de març    10 d’abril     8 de maig 
 
També cal tenir present les dates següents: 
 
 24 d’octubre  IV Sortida Literària 
 30 de gener   Caminada Popular 
 20 de març   Marxa 
 22 de maig   Coneguem Catalunya 
 
 
Salutacions 
?????? 
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