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16 de desembre de 2018.- La Fontcalda, 

camins de peregrinació.-  Es un 

recorregut clàssic per a la gent que vivia a 

Prat de Compte, quan anaven en 

peregrinació a La Fontcalda, a visitar la 

Verge i també a guarir-se en les seves 

aigües calentes. El camí d'anada ens porta 

per traçats empedrats que es perden en 

l'antiguitat dels temps, la intel·ligent traça 

ofereix vistes espectaculars de la vall del 

Canaletes. Amb tranquil·litat, podrem 

donar un tomb pel recinte del balneari i 

gaudir de la bellesa de l'indret. Després de 

certificar que l'aigua encara surt calenta de 

l e s  f o n t s ,  e n s 

endinsarem al congost 

que conforma el riu per 

ana r  a  t r oba r  e l s 

s e n d e r s  q u e  e n s 

p o r t a r a n  a  l ' À r e a 

d'interpretació de la 

Vall de Jepa i el seu 

mirador geològic i 

després de travessar 

u n  i m p r e s s i o n a n t 

conreu abandonat 

d'oliveres centenàries, 

arribarem a l'estació 

de Prat de Compte, de la Via Verda i 

enfilarem l'últim desnivell que ens durà al 

punt d'inici. Es tracta d'una ruta mitjana 

(8'5Km) i de poc desnivell que sota la 

vigilància de l'Agulla de Bot, transcorre 

sempre per solana oferint paisatge i caliu, 

ideal per temps freds.
Hora i lloc de sortida. Del Passeig del 

Pont a les 8:30, és una excursió matinal 

per fer sense presses. Als que es vulguin 

presentar a Prat de Compte, cal estar a 

l'aparcament del davant del Restaurant Ca 

l'Àngels a les 9:15.

13 de gener de 2019.- Les Crestes de La 

Seda i el Racó de La Dòvia, els 

imprescindibles de la Serra de Llaberia. 

Aquesta excursió és un clàssic de la Zona. 

Des de Pratdip anirem a buscar l'altiva 

Cresta de La Seda, que s'enfila pel coster 

tot passant per passos aeris i molt 

panoràmics f ins arr ibar al  Pic de 

Montredon, lloc obligat de fer la foto. 

Seguidament agafarem el camí de dalt, 

que per damunt de l'espadat, mos puja 

dreturer fins la Creu de Llaberia i després a 

l'observatori metereològic. Allí començarà 

la nostra baixada que ens portarà fins a 

l'espectacular racó de la Dòvia i ja seguint 

la vall de retorn al poble de Pratdip. 

Evidentment és una ruta molt complerta de 

les que en cap moment decau l'interès, però com 

que és llarga i entretinguda, recomanem de portar 

l'esmorzar i el dinar i així ens permetrà anar 

relaxats i sense presses. Tanmateix esperem que 

a les quatre de la tarda ja serem tots a casa, si fa no 

fa. Recordeu doncs de portar la manduca i també 

anar ben proveïts d'aigua, que aquestes terres son 

de secà fins i tot en anys tant plujosos com aquest.
Hora i lloc de sortida: Del Passeig del Pont a les 

8:00, és una excursió llarga (aprox. 15Km) cal 

portar alguna cosa per a dinar.

10 de febrer de 2019.- Els Graus de La Figuera, 

el sentinella de Montsant. Ens agraden els 

camins amb història, camins que han vist passar 

generacions de gent de tota mena, tant en temps 

de pau com en temps més convulsos, i si a més 

aquests camins tenen belles panoràmiques i 

e x c e l · l e n t  f a c t u r a ,  l l a v o r s  s e ' n s  f a n 

imprescindibles. Aquests és el cas dels vells 

camins que unien la Figuera i les Vilelles, a 

Montsant. La privilegiada situació de La Figuera, 

que contempla el Montsant des del cingle, ha 

provocat que els camins que hi pugen ho facin tot 

resseguint bells graus que s'enfilen per salvar el 

desnivell tot travessant, per agosarats traçats, la 

barrera del cingle. La nostra ruta ens portarà per 

camins molt antics, com el Camí de Cavaloca que 

ens portarà fins a Cabassers o el Camí de l'Obaga 

que era el nexe habitual de contacte amb La 

Figuera, de la que baixarem pel Grau del mateix 

nom, tot baixant per l'encantador Camí de 

Calçada, per tornar a arribar a la Vilella Baixa.
Hora i lloc de sortida: Del Passeig del Pont a les 

8:00 del matí.

24 de març de 2019.- La Creu de Santos per la 

vesant nord.- Una excursió que ens programa i 

preconitza el nostre consoci Josep Mª Escoda i 

que, com totes les que ens prepara ell, serà 
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4MOLT IMPORTANT: Totes aquestes activitats es desenvolupen en ambient muntanyenc potencialment 
perillós, per tant és obligatori anar ben calçat i amb l'equipament adequat a l'època de l'any. 
L'organització es reserva el dret de negar la participació a aquells que no vagin adequadament equipats.

En compliment de la normativa vigent, es facilitarà l'assegurança federativa temporal, al preu de 5,00 
euros a tots aquells que no estiguin federats.

Per a qualsevol consulta sobre les excursions i els actes programats en aquest butlletí, truqueu als telèfons 
977 400 720 i 977 401 989, i pregunteu per Montserrat o per Lluís.

4A través de la nostra pàgina web www.lapicossa.org, podràs estar puntualment informat de 
les modificacions i incidències dels actes programats, tanmateix si no reps els nostres 
correus electrònics o no ens has facilitat la teva adreça electrònica, escriu un mail a 
lapicossa@gmail.com. D’aquesta manera estaràs convenientment informat. Us recordem que 
segons la normativa vigent, els propietaris de gossos, els heu de portar lligats. Si més no, cal que 
sigueu responsables dels mateixos.

sorprenent i un xic aventurera. Ell mateix ens en 

fa una curta descripció:
“En aquesta ocasió, el nostre cim comarcal 

l 'assolirem a traves d'una excursió poc 

coneguda, tot voltant la bassa de Viamà. Sortint 

des de la bassa de La Paret, coneixerem indrets 

com el Mas de Serrano o la Font de Viamà. 

Després d'esmorzar prendrem el camí del Pas 

de la Mala Dona per roquers esquerps fins al 

corralets, des d'on albirarem supèrbies imatges, 

tot culminant la Creu de Santos després d'haver 

superat un desnivell de 600m.
Per la tornada, la Pineda de Santos i la Roca 

Comptadora precediran al discorrent i 

espectacular barranc del Clot del Pastor, 

escortat per la imponent Punta del Pollo. 

Retrobada de nou la Font de Viamà, refarem de 

tornada un tram del camí de l'inici, després 

d'haver gaudit d'una jornada d'excepcionals 

vistes”.
Hora i lloc de sortida: Del Passeig del Pont a 

les 8:00 del matí.
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AFESTA DE L'ESPORT 2018 de Móra d'Ebre. Des d'aquetes pàgines volem felicitar als 
companys de Picossa Trail que van rebre el guardó de Entitat Esportiva de l'Any, un premi més 
que merescut, per una tasca continuada en l'organització de la Cursa del Camí de Sirga i per la 
dedicació i força dels seus components participant i entrenant-se en una gran quantitat de 
proves esportives arreu del país. Com a entitat, La Picossa vam presentar per al guardó a millor 
esportista local, el consoci Eric Brut, una persona que amb una gran voluntat i capacitat 
d'esforç, que compagina, treball, família i entrenament per aconseguir cada vegada reptes més 
difícils, després de fer un excel·lent resultat en el calendari de curses de les Terres de l'Ebre, ara 
posa l'objectiu en el TMB (Tour del Mont Blanc), una de les curses més dures i tècniques i 
segurament la més cobejada per tots els corredors extrems. Tanmateix per ben poc no va 
aconseguir el guardó, que va ser per a Rafa Llanos, també soci de La Picossa i persona molt 
implicada en l'esport professional i amateur. Des d'aquestes ratlles també el felicitem.
BANDERA DE CIM. A les fotografies de cim o de viatges dels nostres socis podreu veure que 
cada vegada més sovint hi surten fotografies amb una bandera tipus “college” (triangular) de La 
Picossa. Es tracta d'unes banderes que s'han fet per promocionar el nostre nom i la nostra 
filosofia de vida arreu del món i a través de les xarxes socials. Aquestes banderes es donen als 
que la sol·liciten amb l´únic compromís de fer-se fotos amb elles i publicar-les a les xarxes tot 
compartint-les amb el facebook, instagram (#aelapicossa) o twitter. Si en voleu una la podeu 
sol·licitar a qualsevol membre de la junta.
CARNETS FEDERATIUS. Ja estan en marxa els nous carnets federatius amb les 
assegurances corresponents a l'any 2019. Per tal d'aprofitar les seves avantatges des del 
primer dia, cal que us poseu en contacte amb la Montserrat als telèfons 977 400 720 (hores 
laborals) o al 977 401 989 la resta. També ho podeu fer a través del correu electrònic 
lapicossa@gmail.com especificant sempre el tipus d'assegurança que voleu, podeu consultar 
les modalitats i cobertures a la web de la federació  o demanar consell a la https://www.feec.cat/
Montserrat. Els preus son pràcticament els mateixos de l'any 2018 i s'ha millorat una mica les 
cobertures.

FINALMENT NOMÉS QUEDA DESITJAR-VOS UN 
FELIÇ ANY 2019, CURULL DE MUNTANYES I AVENTURES

mailto:lapicossa@gmail.com
https://www.feec.cat/
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 Et donem  alguns consells  per gaudir de la Travessa:
1. Matina, així aniràs més fresquet i aprofitaràs el dia
2. Porta aigua, snacks i protegeix-te el cap del sol directe sobretot a l'estiu 
3. Porta calçat còmode i adient per fer una ruta de muntanya
4.Porta una motxilla petita, poc pesada.
5.Informa't bé del que faràs, porta sempre cartografia i segueix la senyalització (els mòbil 
poden fallar si no hi ha cobertura)
6. El temps pot canviar a la muntanya, porta algun capa prima d'abric i un impermeable per 
la pluja.
7.  Si es probable que estiguis fora al vespre, porta una llanterna per si es fa fosc.
 Quan et preparis el Camí, no et descuidis el teu  Carnet de Ruta !
Informació pràctica:
Camí dels Bons Homes
Distància: entre 189 i 205,2 km, depenent de les variants que s'agafin.
Etapes: 4 catalanes i 4-5 franceses que equivalen a 9-10dies.
Desnivell acumulat: 5.530 m
Dificultat: Mitjana-Alta a Peu, i Molt Alta en BTT.
Senyalització: marques blanques i vermelles de GR107 i senyalització verticals a les 
cruïlles.
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El Camí dels Bons Homes és un itinerari turístic transpirinenc d’aproximadament 
200km que va des del  Berga- Catalunya) al  Santuari de Queralt ( Castell de Montsegur
( Arièja- França). Aquest itinerari rememora l'exili dels   anomenats càtarsoccitans,
altrament Bons Homes i Bones Dones, que promovien el cristianisme pur i senzill, 
basat en l'espiritualitat i en contra de l'autoritària, corrupta i ostentosa Església 
catòlica del S.XIII.

Actualment convertit en Sender de Gran Recorregut (GR-107), el Camí dels Bons 
Homes es pot recórrer     i en la majoria de trams en .apeu , acavall BTT
De manera individual o organitzada podeu descobrir uns paisatges encisadors 
escoltant la remor de l'historia, disposant d'un ventall de serveis com oficina de 
informació específica, allotjaments, guies de muntanya, transport de equipatge, 
agències de viatges i taxis.

http://www.camidelsbonshomes.com/pl30/serveis/recursos-per-al-caminant/id5/obtencio-del-carnet-de-ruta.htm
http://cbh.idisc.es/pl30/serveis/recursos-per-al-caminant/id5/obtencio-del-carnet-de-ruta.htm
http://cbh.idisc.es/pl1/serveis/id39/santuari-de-queralt.htm?cat_1=10
http://cbh.idisc.es/pl1/serveis/id150/montsegur.htm
http://cbh.idisc.es/travessa/els-catars.htm
http://cbh.idisc.es/etapes.htm
http://cbh.idisc.es/etapes.htm?cat_24=32
http://cbh.idisc.es/etapes.htm?cat_24=33
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Senyalització: marques blanques i vermelles de GR107 i senyalització verticals a les 
cruïlles.

EL
 C

AM
Í D

EL
S 

BO
N 

HO
M

ES

El Camí dels Bons Homes és un itinerari turístic transpirinenc d’aproximadament 
200km que va des del  Berga- Catalunya) al  Santuari de Queralt ( Castell de Montsegur
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informació específica, allotjaments, guies de muntanya, transport de equipatge, 
agències de viatges i taxis.

http://www.camidelsbonshomes.com/pl30/serveis/recursos-per-al-caminant/id5/obtencio-del-carnet-de-ruta.htm
http://cbh.idisc.es/pl30/serveis/recursos-per-al-caminant/id5/obtencio-del-carnet-de-ruta.htm
http://cbh.idisc.es/pl1/serveis/id39/santuari-de-queralt.htm?cat_1=10
http://cbh.idisc.es/pl1/serveis/id150/montsegur.htm
http://cbh.idisc.es/travessa/els-catars.htm
http://cbh.idisc.es/etapes.htm
http://cbh.idisc.es/etapes.htm?cat_24=32
http://cbh.idisc.es/etapes.htm?cat_24=33
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ES Camí de l'últim càtar: La ruta que va seguir en Belibasta
Distància: 189,64 km
Etapes: 5 catalanes i 4 franceses que 
equivalen a 9-10dies.
Desnivell de pujada:7.420 m
Desnivell de baixada: 7.745 m
Dificultat: Mitjana-Alta a Peu, i Molt 
Alta en BTT.
Senyalització: A diferència del CBH  
que és el GR 107, aquesta ruta aprofita 
la senyalització existent. Entre Bagà i 
Anserall i entre Àreu i Monicon, l'itinerari aprofita senyalitzacions existents de 
senders de gran recorregut (GR), amb marques de pintura blanques i vermelles 
i indicadors als llocs clau del recorregut: pals amb banderoles direccionals (lloc 
de situació del pal, lloc de destinació, distància, nom del sender) i pals curts de 
seguiment.
En els altres trams s'utilitza senyalització comarcal, de l'Alt Urgell entre la Seu 
d'Urgell i Castellbò, senyalització del Parc Natural de l'Alt Pirineu entre Castellbò 
i Àlins, senyalització del Departament de l'Arieja entre Monicon i Tarascon 
d'Arièja.
Serveis: Al llarg de tota la ruta trobareu diversitat de serveis, associats al 
Consell Regulador, que us permetran gaudir encara més de la travessa. 
A l'apartat del web " " trobareu una relació exhaustiva de tots els serveis Serveis
disponibles i la seva ubicació al llarg de la ruta. I a l'apartat " ", per a Etapes
cadascuna de les etapes, disposeu de la relació de serveis que us trobareu a 
l'inici, durant i a la finalització de al mateixa.

Les dues rutes es poden complementar, fent així una circular que es pot 

fer en uns 20 dies.
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Aquest estiu he tingut la sort de viatjar a 
Islàndia, un país on la naturalesa n'és la 
veritable protagonista. Quan a alguns 
companys els comentava que hi anava, tots 
em deien: T'ENCANTARÀ, ÉS PRECIÓS !!  i 
la veritat és que jo hi anava amb aquella mica 
de por de quan et creen unes expectatives tan 
altes, que quan ho veus en directe t'emportes 
una decepció. Però aquesta vegada, no va ser 
així . Veure i gaudir en directe durant 11 dies 
de cada paisatge va ser espectacular.

Com es tracta d'una illa d'origen volcànic i es 
troba a una latitud elevada, el gel, els volcans i 
el magma solidificat  conviuen amb naturalitat. 
A l'interior de l'illa hi trobem principalment 
muntanyes i glaceres i per tota la perifèria hi 
ha la carretera de circumval·lació, que dóna la 
volta a tota l'illa i permet accedir a la majoria 
d'atractius turístics.

Vam programar un trekking a un dels glaciars, 
en concret el Myrdalsjökull , situat a la part sud 
de l'illa. A la temporada d'hivern quan hi ha 
més acumulació de neu i gel , es formen unes 
coves que es poden visitar. Nosaltres, vam fer 
un trekking amb els grampons i vam poder 
observar les diferents capes de gel i els 
diferents colors que aquest va agafant. Mentre 
estàvem allà , vam escoltar el que nosaltres 
pensàvem que eren uns trons , però el guia 
ens va explicar que era el soroll de blocs de gel 
de la part alta del glaciar que s'anaven 
desprenent. Com a conseqüència es van formant molts llacs d'origen glaciar , on hi van 
parar icebergs , que continuen el seu camí fins anar a parar a una platja d'arena negra 

http://www.camidelsbonshomes.com/ca/serveis/directori-de-serveis.htm
http://www.camidelsbonshomes.com/ca/etapes.htm
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A El Roger, aventurer, escalador i soci de La Picossa, ens ressenya una altra de les 

vies d'escalada que ell i/o amics seus han obert per la nostra comarca. Aquestes 
ressenyes d'escalada es podran consultar a la nostra pàgina web, a mesura que és 

vagin pujant.

SECTOR DE LA FOTX

Roca de Móra, Roca Traïdora (V+/A1 – 30m)
1a ascensió: el 13/05/2009 per Joan, Guillem i Roger.
Estat: Desequipada.
Material recomanat: 12 cintes, joc de tascons, camalots del 0,5 al 4 i un parell de 
claus, un pla i una 'u' per equipar la R0.
Situació: Es troba a la muralla de l'esquerra del salt de la Fotx. Per arribar a peu de 
paret,
muntarem un ràpel des de qualsevol arbre generós. (15 minuts)
Orientació: Sud.
Descripció: Es comença muntant la R0 clavant un parell de claus (en principi 
quedarà equipada la reunió). Es comença escalant una fissura sobre roca rogenca 
que ens aboca al precipici en direcció a l'esquerra on haurem d'utilitzar els friends 
grans per protegir-nos i progressar. Un cop superat el sostre, continuarem per la 
fissura fins que ens desviarem a l'esquerra pel bell mig de la placa de roca dubtosa 
fins arribar l'arbre on muntarem la reunió i assegurarem còmodament el company. 
No s'ha alliberat ni encadenat.

Localització al mapa amb el número 4
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volcànica .És un espectacle realment sorprenent : els blocs desplaçant-se lentament , i a més 
a més hi podem afegir la visita d'alguna que altra foca juganera que puja a estirar-se o a fer 
tombarelles damunt de l'iceberg.

Les cascades també són un altre espectacle no menys espectacular. N'hi ha moltíssimes, 
però totes elles sorprenents. Com a més impressionants destacaria la Fagrifoss , que salta 
des d'una base de columnes basàltiques geomètriques negres o la de Detifoss que és la de 
més volum d'Europa, amb una amplada d'uns 100 m i una caiguda de 44 m. 

I una altra zona que a mi em va sorprendre molt va ser l'àrea geotermal de HVERIR, al nord 
de l'illa. Una zona plena de pseudocràters , fumeroles, piscines de iode, petits guèisers, això 
sí el que no acompanya la visita és la forta olor que s'hi desprèn. I molt aprop hi ha el camp de 
lava format per l'erupció del volcà Krafla. És impressionant ! La gran extensió de lava 
petrificada, allà on mires, és tota una esplanada negra, amb les peculiars figures que la lava 
va deixant mentre es va solidificant.

Doncs això és només un petit resum de tot el que es pot veure a Islàndia, un país que a tots 
els que us agrada la naturalesa, heu de visitar Sí o Sí !

P.D. En aquest viatge tant fantàstic que la Nati va organitzar, també hi participava una altra 
Picossera, la nostra companya Carme Navarro.

Nati Biarnés

977 404 145 · www.optim.gr
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Avui fem un petit homenatge al ninotaire Picanyol, 

a través del seu personatge més entranyable, "Ot el bruixot".
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18 d'agost.- Ascensió a La Picossa. La Nocturna Picossera.- 25 assistents. Bona 

temperatura i una nit clara i serena per aquesta clàssica picossera, que aquesta vegada va 

comptar amb la companyia d'un grupet d'amics del Delta, que van decidir d'apuntar-se a 

aquesta excursió per poder gaudir d'una caminada a la fresca. La pujada es va fer per un dels 

camins arranjats pels amics de la cursa i la baixada per les cabanes de La Solana com ja és 

habitual. A l'arribada es va fer el tradicional sopar a la fresca a base de pa amb tomaca, 

embotits i meló i síndria, tot acompanyat d'abundant beguda fresca. Amb un ambient molt 

relaxat i amigable, ens acomiadàvem a la una de la matinada tot citant-nos per a la propera 

excursió. 

16 de setembre, Piragüada 

Picossera, Xerta - Tortosa. 12 

assistents. Finalment la ruta 

prevista es va canviar degut a 

que va coincidir amb el descens 

de l'Anti-Trasvassament que 

s o r t i a  d e l  m a t e i x  l l o c  i 

pràcticament a la mateixa hora. 

Com que érem pocs els inscrits, 

es va decidir per consens de 

substituir-lo pel tram Ascó-Móra 

d'Ebre, cosa que al final tots 

vam agrair, tant perquè és un recorregut més bonic, com per la tranquil·litat i el bon temps de 

que vàrem gaudir. L'alçada de l'aigua i la corrent ens van permetre d'entrar a tots els galatxos 

de les quatre illes del recorregut, que degut a les recents puntes de riu, estaven fantàstiques i 

molt espectaculars, com la que podeu veure a la foto.
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7 d'octubre. Els Avencots i 

l'Avenc de La Febró.-  26 

a s s i s t e n t s .  A q u e s t a 

magní f ica proposta de l 

nostre amic i consoci Pere 

López, va provocar una 

nombrosa assistència que es 

va  demost ra r  més  que 

justificada. El dia es va llevar 

fred, però net i transparent i la 

sortida es va fer puntualment 

des del refugi de La Mussara. 

Els famosos boscos de la 

Mussara estaven esplèndids 

gràcies a aquesta tardor tant 

generosa en pluges i tant els Avencots com els Avencs van sobrepassar les expectatives més 

optimistes gràcies a la seva espectacularitat i a la bellesa de la seva vegetació. Així doncs tots els 

excursionistes van gaudir d'una ruta preciosa i tothom estava convençut que era una excursió 

per repetir.

4 de novembre. 9na Cursa del Camí de Sirga.- Aquesta cursa ja està ben consolidada i molt 

bona part dels que hi participen son repetidors, que ja l'han fet altres edicions i que saben de la 

qualitat del recorregut i de la bona organització. Un nombrós grup de consocis va participar en 

aquesta edició ajudant als organitzadors, bàsicament en la cobertura dels controls de pas, que 

organitzava i situava el nostre vocal de la junta Eloi Galindo. També alguns socis de La Picossa 

van participar tant a la cursa com també a la marxa. En definitiva, un altre gran èxit d'organització 

dels companys de PICOSSA TRAIL, del que estem molt orgullosos d'haver aportat el nostre petit 

gra de sorra.

11 de novembre. Ascensió al Caro, la culminació d'un projecte. 20 participants, 8 picosseros. El nostre 

consoci Pere López celebrava aquest dia una fita força especial: amb el cim del Mont Caro, aconseguia els Sostres 

Provincials d'Espanya, els Sostres Comarcals de Catalunya i també els 100 de la FEEC. Una cosa així exigia una 

festassa i vam programar aquesta última ascensió per fer-la conjuntament amb tot d'amics de La Picossa i de 

l'altre club de que és soci, el Grup Excursionista Camp de Tarragona. La pujada pel Coll de Pallers i la baixada pel 

Tubo amb les fotografies pertinents de cim, va anar acompanyada d'un esplèndid dia de tardor i un paisatge 

fistonejat de belles zones boscanes amb els colors de tardor. Va ser una jornada festiva que vam acabar com a 

colofó al Restaurant Ramón Marinés de La Ràpita, on ens van servir un menú, esplèndid.

18 de novembre. 54é Dia del Camí de Muntanya. 12 assistents. Una nova edició que se celebra a les nostres 

serres, aquest cop organitzada per Extrem Trail Tivissa. La festa excursionista començava al poble de Tivissa, a 

les instal·lacions de la piscina, on es donava a tots els inscrits una bossa amb regals de benvinguda i un cafè. La 

caminada constava de tres rutes, 

una fins a Sant Blai, on estava previst 

l'esmorzar, i tornar. La segona, que 

vam fer part dels picosseros, era 

Sant Blai, Coll de Monegret i Coll de 

la Llena, i la tercera, que van fer la 

resta de picosseros, pujava a La 

Tossa i tornava per La Llena. En total 

van ser més de tres-cents assistents 

i al final de la caminada s'oferia a tots 

els caminaires un aperitiu i un plat de 

fideuà i postre. El fred i el vent van 

ob l i ga r  fe r  l a  c loenda  a  l es 

instal·lacions del càmping.
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López, va provocar una 

nombrosa assistència que es 

va  demost ra r  més  que 
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Els famosos boscos de la 

Mussara estaven esplèndids 

gràcies a aquesta tardor tant 

generosa en pluges i tant els Avencots com els Avencs van sobrepassar les expectatives més 
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fistonejat de belles zones boscanes amb els colors de tardor. Va ser una jornada festiva que vam acabar com a 

colofó al Restaurant Ramón Marinés de La Ràpita, on ens van servir un menú, esplèndid.

18 de novembre. 54é Dia del Camí de Muntanya. 12 assistents. Una nova edició que se celebra a les nostres 

serres, aquest cop organitzada per Extrem Trail Tivissa. La festa excursionista començava al poble de Tivissa, a 

les instal·lacions de la piscina, on es donava a tots els inscrits una bossa amb regals de benvinguda i un cafè. La 

caminada constava de tres rutes, 

una fins a Sant Blai, on estava previst 

l'esmorzar, i tornar. La segona, que 

vam fer part dels picosseros, era 

Sant Blai, Coll de Monegret i Coll de 

la Llena, i la tercera, que van fer la 

resta de picosseros, pujava a La 

Tossa i tornava per La Llena. En total 

van ser més de tres-cents assistents 

i al final de la caminada s'oferia a tots 

els caminaires un aperitiu i un plat de 

fideuà i postre. El fred i el vent van 

ob l i ga r  fe r  l a  c loenda  a  l es 

instal·lacions del càmping.



Foto de grup a la 
sortida de Tivissa 
en el 54 CAMÍ DE 
MUNTANYA.

Al cim del Caro es 
van assolir molts 
reptes, però en 
bona companyia.

Les circunstàncies 
van aconsellar fer 
la piraguada d'Ascó 
a Móra.

L'excursió als 
Avencots va 
superar les 
expectatives més 
exigents.


