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Circular 113   (24/12/2012) 
 
Amb l’etapa del passat 16 de desembre, Santa Maria d’Oló – Moià, tancàrem el cercle de la Ronda del Mo-
ianès que havíem començat un any abans, el 18 de desembre de 2011, anant de Moià a Calders. En total 
hem fet uns 114 km en set etapes (16,3 km/etapa) i amb una participació mitjana de 48 senderistes per eta-
pa. 
 
Malgrat els “grans” desnivells que s’havien de superar segons indicava el perfil de l’última etapa aquesta no 
fou tan dura com semblava. Tinguérem d’un temps magnífic que ens va permetre gaudir d’unes immillora-
bles panoràmiques i vàrem poder visitar l’ermita romànica de Sant Vicenç de Vilarassau, segle XI, on admi-
ràrem una singular imatge del màrtir Sant Vicenç d’Osca amb la seva roda de molí. 
 
Per altra banda, la petita dificultat que representà el pas a gual dels múltiples encreuaments del camí amb el 
riu Sec, que de sec només ho és de nom, va posar la nota anecdòtica de l’etapa: molt de fang i alguna “suca-
da”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Vicenç de Vilarassau           Travessant el riu Sec 
 
Tot com s’havia dit, el mes de gener, començarem el recorregut del Camí del Vent, GR-192. Una primera 
distribució de les etapes d’aquest sender és la següent: 
 
 Etapa 1 Cambrils – Mont-roig del Camp amb visita al Parc Samà (~12,5 km) 
 Etapa 2 Mont-roig del Camp – Pratdip (~14,1 km) 
 Etapa 3 Pratdip – Masboquera – Vandellòs (~14 km) 
 Etapa 4 Masboquera – Pista del Mas del Plater (~20 km) 
 Etapa 5 Pista del Mas del Plater – Bassa d’en Ferran – El Perelló (~16,5 km) 
 Etapa 6 Pla del Burgà – Mare de Déu del Coll de l’Alba (~19,5 km) 
 Etapa 7 Mare de Déu del Coll de l’Alba – Amposta (~15,8 km) 
 
La primera etapa, Cambrils – Mont-roig del Camp, la farem el diumenge 13 de gener. El seu curt recorregut 
ens permetrà visitar el Parc Samà, a mig camí, i possiblement el Centre Joan Miró de Mont-roig del Camp 
en finalitzar l’etapa. 
 
Recordeu que per poder participar a les sortides organitzades per la AE Talaia cal tenir la targeta federativa. 
Ja la podeu tramitar a la secretaria de l’entitat els dies habituals (Dl, Dc i Dv) i durant el període nadalenc 
els dies 28/12, 2/01 i 4/01). 
 
Salutacions 


