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El passat diumenge 23 de setembre vàrem fer la primera etapa del Tomb pel Priorat anant de Prades a Cor-
nudella tot passant per l’Albarca i l’ermita de Sant Joan del Codolar. A la primera part de l’etapa travessà-
rem la singular zona dels Segalassos amb restes de la vegetació primigènia i a la segona part, passat el llo-
garret de l’Albarca, anàrem pel caire del cingle, al peu de la Roca Corbatera, gaudint d’unes espectaculars 
panoràmiques. A partir de l’ermita de Sant Joan del Codolar una ràpida baixada ens menà fins a Cornudella. 
 

 
 
La propera etapa del Tomb la farem el dia 18 de novembre anant de Cornudella a Poboleda i Escala Dei. Si 
l’horari ho permet farem una visita a la cartoixa. 
 
Sortida inaugural 20 – 21 d’octubre a Pitarque (Maestrat de Terol) 
 
Inicialment s’havia previst combinar l’excursió a la zona de Pitarque amb una visita turística a Morella. Ara 
bé, una vegada consultada l’empresa d’autocars Vendrell, s’ha decidit no passar per Morella; el motiu és 
que el recorregut Morella – Pitarque no és del tot adequat per a un autocar de 55 places. Així doncs, anirem 
directament a Pitarque per la ruta d’Alcanyís. 
 
Anar directament a Pitarque ens permetrà fer dues excursions, una el dissabte i l’altra el diumenge; si anés-
sim a visitar Morella només podríem fer la del diumenge. 
 
El pla, que s’ha d’acabar de concretar en els petits detalls, serà el següent: Sortirem de Vilanova el dissabte 
pel matí, farem una parada a Gandesa per esmorzar i arribarem a Pitarque cap al migdia. Un cop a Pitarque 
farem la primera excursió que és remuntar el riu fins al seu naixement (∼ 5 km) on dinarem (cadascú se 
l’haurà de portar ). Després de dinar tornarem a Pitarque i l’autocar ens portarà a l’Hostal de la Trucha on 
ens allotjarem. En funció de l’hora que sigui es podrà anar a visitar, amb l’autocar, el poble de Villarluengo. 
 
El diumenge pel matí tornarem a Pitarque amb l’autocar per fer la caminada cap al poble de Montoro de 
Mezquita des d’on podrem arribar a les passarel·les de Valloré a la vall del riu Guadalope. Un cop fet el 
recorregut per les passarel·les retornarem al poble de Montoro de Mezquita i baixarem fins a la carretera 
principal on ens recollirà l’autocar per portar-nos a l’Hostal de la Trucha on dinarem. El tram de carretera 
des del poble de Montoro de Mezquita fins a la carretera principal no es pot fer amb l’autocar perquè hi ha 
un túnel que no ho permet. 
 



Després de dinar retornarem cap a Vilanova. 
 
Més endavant us farem arribar les traces i més informació sobre les dues excursions però ja us avancem que 
la del dissabte té una longitud d’uns 10 km amb un desnivell gairebé negligible ± 180 m. La del diumenge 
és una mica més llarga, uns 13,5 km, amb un desnivell + 500 m , − 650 m. 
 
A partir d’aquest divendres, 5/10, ja podeu formalitzar la inscripció a la sortida fent el pagament de 90 euro. 
Aquest preu inclou el desplaçament amb l’autocar, la pensió completa a l’Hostal de la Trucha (sopar dissab-
te, dormir i esmorzar i dinar diumenge) i la documentació que es lliurarà. A l’hora de fer la inscripció tenen 
preferència aquells que ja s’havien preinscrit. 
 

 
Órganos de Montoro 

 
Recordeu que el calendari previst per a les sortides d’aquest curs és: 
 
  18 de novembre  Cornudella – Poboleda – Escala Dei  (∼ 12 km) 
  16 de desembre 
  13 de gener 
  10 de febrer 
  10 de març 
    7 d’abril 
    5 de maig 
    2 de juny 
 
El recorregut de les etapes s’anirà concretant a mesura que es puguin preparar. 
 
 
 
Salutacions 
La Junta ?? 


