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El passat dia 5 de febrer vàrem poder fer la primera etapa d’aquesta nova fase del GR-3 anant de Vallbona 
de les Monges a Fulleda. Sortosament les condicions meteorològiques no foren tan adverses com les previs-
tes per al diumenge 8 de gener i no trobarem els camins gelats; ara bé, el fort vent que ens va acompanyar 
bona part de la caminada ens recordà d’altres etapes força airejades: la de Cambrils a Mont-roig (primera 
del G-192, el 13/01/2013), la de l’Escala a Torroella de Montgrí (sisena del GR-92, 6/04/2003), ... 
 
El primer diumenge de març, el dia 5, farem la segona etapa d’aquest tomb per les Terres de Ponent anant 
de Fulleda fins a la Floresta. És una etapa més curta que la primera, només uns 15 km, i amb desnivell força 
moderat. 
 
A partir de Fulleda el sender segueix pel fondo dels Pous passant per la font de les Ventoses i la font de la 
Marieta. Tot seguit puja cap al corral de l’Ametller i després de travessar els plans dels Bertrans baixa per 
tal de continuar per la carretera secundària que remunta la vall de Vinaixa vers l’Espluga Calba en pa-
ral·lel amb la línia de ferrocarril Barcelona – Lleida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Després de seguir una estona per aquesta carretera, el sender l’abandona i va a passar per l’ermita de Sant 
Bonifaci. Més endavant travessa el canal Segarra – Garrigues i per les planes del Clement i del Pubill 
enllaça amb la carretera LV-2013 la qual segueix fins arribar a la Floresta. 
 
Aquesta vegada esmorzarem a l’Àrea de Servei de Montblanc i tornarem a Montblanc per a dinar. 
 
El diumenge 12 de març hi ha la Marxa de la Talaia i el calendari de les sortides de Senders fins a final 
de curs és el següent: 
 
   2 d’abril   La Floresta – Castelldans     (∼ 16,3 km) 
   7 de maig  Castelldans – C-12 (Prop d’Alfes)   (∼ 17,0 km) 
 11 de juny   C-12 (Prop d’Alfes) – Lleida    (∼ 16,6 km) 
 
Recordeu que cal tenir la llicència federativa per poder assistir a les sortides. A la pàgina web de 
l’entitat http://www.aetalaia.org/ podeu consultar com fer la seva tramitació. 
 
Salutacions 
 
La Junta ?? 


