
LA XXIV “Reus – Prades – Reus” amb un bon oratge

El passat diumenge, 6 de juny, tingué lloc la XXIV Caminada “Reus – Prades - Reus” puntuable per
al Circuit Català de Caminades de Resistència de 2021, i organitzada per l’Associació Excursionista
Catalunya de Reus, que va tenir una participació mes reduïda degut a la inscripció limitada amb

motiu a les circumstancies del coronavirus, i els resultats son
els que es relacionen:
Inscrits .................      430  participants
No presentats .......        26  participants
Sortits ..................       404 participants
Retirats ................        66  participants
Arribats ................      338 participants

Aquesta prova, com bé saben els que han participat en
edicions anteriors, i que molts acostumen a repetir, travessa
la bellíssima serralada de les Muntanyes de Prades per dos
itineraris diferents, un de pujada fins a Prades i l’altra de
tornada cap a Reus.

En el recorregut es passa pel Coll de la Batalla; la Font del Roure; els Montllats; Prades i els seus
encants, també anomenada la vila vermella; el riu Siurana, la Febró, el Bosc de l’Agustenc; la
baixada de les Tosques, amb el seu encisador riuet d’aigües clares, Vilaplana, l’Aleixar, i ja a Reus
passant per la boca de la Mina, l’arribada és a les piscines municipals del Parc dels Capellans. De
GR a PR, l’itinerari està perfectament marcat per aquests senyals i fins i tot, en aquesta ocasió, s’ha
remarcat en cintes en els indrets perdedors.

Cal remarcar que el temps encara que solejat, abans de sortir varen caure quatre gotes, no obstant no
va ser excessivament  calorós, i la proba es va desenvolupar satisfactòriament.

La jornada es va transcorre sense incidències rellevants, llevat de les habituals en aquestes jornades.

Des de l’organització ens esmercem, any rere any, per tal de que la caminada sigui un èxit, i en
aquest aspecte ens donem per satisfets a la vista del sentit general dels participants.

Gràcies doncs a tots als participants i també a tots els col·laboradors i voluntaris que amb la seva
estimada ajuda l’han fet possible..

Fins la propera!!!


