
Festa 100 Cims a Alcanar (Montsià) 

Data: diumenge 14 de novembre de 2021 

Organitzada per l’Agrupació Excursionista d’Alcanar, es va celebrar a aquesta 

localitat del Montsià la festa dels 100 Cims de la FEEC corresponent als anys 

2019 i 2020 ajornades per la pandèmia. Al matí, la caminada prevista va tenir 

una llargada de 9,6 km i 3,12 hores de durada. Sortia del poble en direcció oest 

pel camí dels Barranquets i després s’enfilava pel lligallo del Canyaret a la 

 
A la serra de l’Avenc 

 
Baixant cap a Alcanar 

 

serra de l’Avenc, trobant un antic forn de calç i vorejant pel nord el Puig Gros 

fins arribar al mirador de la Cova Grossa on vam poder gaudir d’una extensa 

panoràmica d’Alcanar en primer terme, els camps de conreu, majoritàriament 

de tarongers, la línia del riu Sénia, la costa i Vinaròs. En direcció nord s’alçava 

la carena ondulant de la serra del Montsià. El dia va acompanyar amb un cel 

net i un sol radiant, que pujava la temperatura a uns valors que no semblaven 

de mitjans de novembre. Catorze membres del nostre Grup hi van participar. 

Mentrestant, la gent que no caminava va assistir a una visita cultural pel poble. 

 
Al mirador de la Cova Grossa 

 
Dinar i lliurament dels reconeixements 

 

Al migdia va tenir lloc al gran pavelló del Centre Cívic el dinar que va aplegar 

unes 250 persones vingudes de tot Catalunya i a continuació es va fer el 

lliurament dels reconeixements a les entitats i els excursionistes que havien 

superat les fites marcades pel reglament del Repte 100 Cims. La nostra entitat 

va ser premiada per arribar a les dues mil ascensions l’any 2019. A nivell 

individual, per superar els 200 cims, Toni Coll i Pere López el 2019 i Tatiana 

Stupina el 2020. Per superar els 100 cims, Maria Alías, Joan Aubia, Joan Maria 



Boada, Rosa Maria de Vidiella, Joan Gassol, Pili Inostroza, Josep Mariné, 

Maria Cinta Prats i Pepe Vázquez, tots l’any 2019.    

 

 
 

 
 

 
 


