
 
 
 
 
 
 
 

      

       
    

 
 
 

SORTIDA 4/2014–16/02/2014– TOSSAL DELS TRES REIS  
Recorregut: Fredes, Mas del Ric de Fredes, Tossal dels 3 Reis, Coll dels Tombadors, Fredes. 
Detalls tècnics: Distància: 9.352 km. Alt. Màx. 1368m. Alt. Mín. 1054m. Desnivell. acumulat 379m.  
                Enllaç track: http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6163473 
Participants: Jaume Matas,  Miquel Malet i Àngels Casas. 

La Flama de la Llengua Catalana continua el seu 
camí, que va començar el passat dia 2 amb 
l’encesa a Prada de Conflent i portada per les 5 
Entitats excursionistes reusenques. Avui hem fet 
l’acte que es van iniciar els organitzadors de les 
edicions de la Flama fa 3 anys, amb la portada al 
Tossal dels Tres Reis, que es el cim on 
conflueixen els regnes de Catalunya, Aragó i 
Païs Valencià. El dia 23 arribarà a Montserrat. 
Els excursionistes arribem a Fredes i, desprès 
d’esmorzar en un Restaurant a cobert del plugim, 
es posa a nevar amb ganes, si bé per poc temps. 
El mal temps ens ha acompanyat tot el matí, amb 
repetits plugims i fred intens, el que feia es 
veiessin molts paraigües, xubasqueros i 
capelines, pel  que quasi no ens reconeixíem uns 
als altres. 
Guiats pels amics del Centre Excursionista 
Castelló, iniciem la pujada al Tossal, passant pel 
mas del Ric de Fredes i amb llargues cues que 
omplien els senderons, donada la gran quantitat 
de participants.  
Arribem a d’alt del Tossal, passant per entremig 
dels arbres nevats, on ens esperen els 
components del C.E. Reddis i alguns de 
l’Agrupació Excursionista Catalunya de 
Barcelona. Hom calcula hi ha unes 100 persones. 
Inicia l’acte el Cesc Escoda, per la  Comissió, 
seguidament el Sr. Guillem Palomo, President 
del C.E. Castelló rep la Flama en nom del País 
Valencià. Parla el Sr. Vicent Pitarch, membre de 
l’Institut d’Estudis Catalans  i finalment el Sr. 
Jep Tapias, President de l’Agrupació. Tots fan 
una reivindicació de la nostra Llengua, davant els 
constants atacs  a que està sotmesa en tots els 
territoris de parla catalana.  
S’acaba amb un dinar conjunt en un alberg de La 
Pobla de Benifassà. ¡Magnífica jornada 
excursionista¡ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


