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Entrada ja la primavera fem una nova etapa, en un dia que es pre-

senta assolellat però vent6s ;  això motiva que a primera hora s'accentui 

la fredor, i durant la marxa sigui molest, àdhuc esgotador. Pa. rtim de 

Vilanova a 2/4 de set del matí amb dos autocars del t,lonnic a cercar, com 

de costum, l'autopista A7. 

Mentre anem per l'autopista es reparteixen uns ,;oigs, dedic;.ts a 

la Mare de Déu de l-uig3erver, donat què en el üecurs de la marxa viJita-

rem aquest s antuari eremità situat dalt d'un cim. A rribem , doncs, a la 

sortida n!.! 37 de Cambrils, per torçar cap a Montbri6 del Camp, ,üuueca-

nyes, Dues ai gües i l'Argentera. 

�s un quart de nou del matí quan ens trobem a l ' entradh del roble 

de l'Argentera davant el bar-fonda, encara tancat. Al tre nca r nosaltr�s 

la quietud del lloc, algun veí, assablmta el posader qu(:;, ràpid�:ment, 

ens obre el bar per a se rvir-nos quelcom de l'esmorzar. 
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A tre:3 r¡uarts de nou, ens ponem en marx<"3. .�ürtint pel' la lJal't ¡·LU. 

del poble, pel camí cie la I3artra., que :�'enfila rà.pidament; trav .;;em 

un barranc, i a la nostra esquerra queden unes mines abamwnades; s6n 

de galena argentífera i fa uns quants anys tenien força iml'ortè.ncia. 

neixem, a l'esquerra, un sender que d�ó.valla fins la font de la 

Bartra, situada a uns 50 metres, enmig d'una frondosa arbreda. 

l!.:n un retomb de ixem, a l'esquerra, un sender fjue pUj2� pel �rau 

de l'Enderrocada; antic camí d 'Argent e ra a Pa.drell. De mica en mica el 

corriol s'enlaire fins assolir el coll de la Haca del Poll ( 610m ) ; 

d'aquí s 'albira una extensa panoràmica del cap de Salou i el p?ntà de 

Riudecanyes; a partir d'aquest punt el camí davalla ràpid?ment i esdevé 

carreter. 

Arribem a la cruïlla del GR amb la c;.rretera de Duesa.i&Ües al coll 

de la Teixeta; el .3ender té ara dues variants: la més recent és m;'rcada 

seguint la carretera fins al co ll de la 'l'eixeta; l'antiga, trave:3sa la 

carretera i c ontinua cap al fondal per un camí ample per Jemuntar, fina

lment, fins a la carretera en un punt proper al coll e:3mentat. Ale;uns 

companys s e Qleixen el camí vell, si bé nO:3altres anem per la C?rretera 

fins a trobar-nos tots en la primera }'l3.radél. Cie desc�ns al mateix coll de 

la 'reixeta. 

::;AN'I'UAlU 1J� PUIGC�HVEH (BAIX CAJ.lP) 



l�S un important nU.5 de comunicacions on hi confluc;}}: n OU:it re 

carreteres: la que puja de Ducsaie;iies i que acabem de travesso r o .5e-

guir, la general que ve de Fal,;et, i segueix C�Lp a hiudecols i ¡(ell:;, i 

la que va a Porrera. A la nostra cSfJucrra resta l 'host¡:;.l de l }li t:xo a.ra 

tancat, i a uns lGü metres, a la dreta, l'antic hostal de la. Potra, 

mig end e rroca t • 

La. parada de descans que fem al costat de l'hostal del Bitxo no 

és massa agradable degut al fort vent que hi fa que a més de ser molest 

ens refreda el cos; per aquesta ra6 hom deisideix reemprendre lét m;-�.rxa, 

malgrat que falten alguns companyns per arribar. 

;jAll'l'UAHI D� PUIGCJo;HV�R, lJAVANT LA POHIJ\DA lJJo; L'l�N'l'](ADA 

Agafem un sender6 que parteix de l'inic i de la carretera a Porrera 

i s'enfila muntanya amunt; a mitja alçada passem pel costat d'un rètol 

propagandistic de grans dimensions, mig trinxat per al/runA. ventada re-

cent, quan veiem en la llunyania, en la carretera de Duesaigües, la. res-

ta de companys que haviem estat esperant; els hi fem se�yals i continu-

em amunt vers una torre metàl-lica de l'estaci6 de microones de l'avia-

ci6; el vent, aquí, xiula de valent i hem de fer esforços per a'''u¡:�.ntar 

l'equilibri. 
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�;AN'l'UAHI DE fUIGCEHVER, PNrI I1lTI<;HIOR, CIS'l'l�HNA AMB /iODII. DE lol.D. 

Arribem a la pista d'accés al mé.LS Mestres; 12, trave�';em i continu

em per un sencer que va carenejant en direcció f')st. Des d'aquí el ['ano

rama es dantesc i desolador: els arbres resten Crel71ats, per un inc8ndi 

que intuim no deu fer pas mes d'un any que es rrodúí. Deuria comen\�ar 

al peu de la carretera de ;úudecols i oca:iionà un ;-.. utènt ic oesastre eco-

lògic. 

Passem una pet ita collada i, més endavant, a frec d'uns rous de 

prospecció minera. �l paisatge esdevé rocós i àrid. 

Arribem a una ampla collada; d'aquí veiem, al davant, el pic oe L 

Miranda amb la creu que el remata. lê.l COI'J'iol transcOrre per 1;0, L L,,;o¡ 

del pic; pels voltants hi oh;ervem uns aplan I:lents l'ets per a l," ! e ,'0-

blaci6 forestal precisament en una zona '"Jue n'és ben nccew3i ta,u;,. 

l"em ca]) a la pista d'accés al ,3antuari de luigcerver, r¡ue ';eguim, 

ueixant un sender que puja al cim cie la ¡,!iranua (.)j')m). Continu�m, Gun

cs, fins al .:5antuari esmentat (706m) que vi.�i tem arrofi tant la P; l'ada de 

de scans ; l'edifici, molt ben conservat, és rel';entüt en l 'act ua l i tat per 

una er1¡¡itana que hi té un petit restaurant OOc;I't els dies t'estiu . Hom 

disposa d'una sala amb lliteres per a ou persones, dutxes, , ;. c. i c is-
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terna.; és un bon reluci n C,-H3 ne n e .¡.;it<"i . �I...!n.: • 

Visitem també la ca ella, molt eS;:"laio:;a perb sense cab' ini. rès 

notable. Entre l'església i l'entra.da al recinte hi ha un pati descobert 

on s 'hi t roba una. cisterna. amb una curiosa roda de mà per a pouar l'airu.a. 

Ll cop de vista és, des d'aquí, extraordinari: veiem !teus, el ca.p 

de jalou i, en dies c lars a la sortida i posta del sol és possible veure 

la silueta de les illes Balears. 

D'aquí parteix un sender, marcat amb els senyb.ls blanc i p:roc (pe

tit recorregut ) , que en dues hores ens portaria a les BOJ'p;es òel Camp. 

�l santuari es troba a 6 Km 200 metres del coll d'Alforja, des d'on 

s'hi accedeix mitjançant un camí-pista que 2. trossos és encimentat; reem

prenem la marxa, doncs , per aquesta pista fins al coll d'Alforja (6Júm) 

on deixem els limits del Baix Camp per entrar en la comarca del hiora.t. 

l�n el coll d'Alforja creuem la carretera ae Cornudella de Montsant 

a Alforja(aeixem, a la dreta, lE·, carretera. d'Arbolí i al campament c.e 

Castillejos) per aeafar un camí, a la (tl'eta, que bai.x.a ,)el mig d'un bosc 

molt frond6s i porta a la font Freda. ¡;ns hi aturem per cim.r. [s un lloc 

bonic amb aigua abundant i cristallina que es recull en una bassa. La suor 

F'Ull'!' j�l(j'::;CA, ¡.;S 'l'HOBA 

AL CAP DE t'OC 

DbL COLL D'ALF'OHJA 
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i el can:,ament convida ,,'- fer-hi una. r mul1<�Qa, pf:rò l.;tl i com {"ju el 

nom la. font és massa freda per ficar-s'hi, i al,''Uns eomJ)<inys e�, con10r

men en submerCir-hi eL; peus. Al costat Qe la ba::;a hi tenim un ni m:,

jestu6s i de solemne perfecci6 que impres:üon<'l . •  

l!;n acabar de dinar els ma.te i xos compa.n.ys que ens oferiren la xoco

latada a la Mola de Colldejou ara ens sorplenen amb l'oferiment el 'una. 

copa d'Aromes de Montserrat; hom ae;raeïx aquests detalls originals que 

provoquen la rialla i el relat d'anècdotes viscudes i, en definitiva, 

un ambient agradable i c ol-loquial. En Josep Voltà proposa. barrejar-hi 

Cocacola, per a fer un " C atalunya Lliure " .  

bmprcnem la marxa ba i xant vers la vall del riu ¡,rbolí, creu<"nt 

abans el barranc de la Font Freda per ,obre el'un ,1ontet. ¡<és enclaVE.nt 

passem a la vora d'uns camps culiivé:.ts d'arbres fruiters, fins arribar 

al riu Arbolí que traspa.-:isem a {�u&.l a (180m); a l'altle co·;t;;t p;.:¡r-iem 

a frec d'una gran masia, comencem a pujar en ciirecci6 est. 

lo.;l camí esdevé un corriol pujador que :..; 'D.llunya del riu passant 

entre les ruïnes de dos antics molins paperer:3. L'ascensió és forta, en 
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curtes cin-.gonses tot ell em�l<.:drai.., d6na la iml're::;:,ió a'(�s,; r u), altic 

camí ral . 

l"i de la pujada; arribem ;i una pis ta de now..:. construcci6 n,UE va 

d'Arbolí a jiurana. Arbolí és a la vista. La seguim fins n,ue entrem en 

el poble i fem cap a una plaça molt neta, �ue disposa d'una font d'aigua. 

de tres brocs que brolla de la muntanya. bns hi refresquem amb gran de

lit. L'arribada és a les quatre de la tarda i encara no veiem els auto

cars; mentretant es reparteix entre els marxadors un recull de poemes de

dicats a �ant Jordi. 

Done m un tom pel poble, actualment amb uns L'O h" bi t?nts; l� .-,eva 

fundaci6 s'atribueix als sarraïns, que hi edificé.ren una ;-, l'1ueria; ob

servem l'air6s campanar, del S.XVII, rlue pertany a l'es"lésia, oed ic;-·d[ •. 

a ..:lant Andreu Apòstol. 

,r.;ls vilatans , encuriosits, ens preguntfò'n d ' on som i ci' on venim; i 

a la nostra resposta ells diuen: "! a sí. • •  ! aquest camí eó:; especial; 

cada any hi passa molta Gent com ara vostès . . •  " 

::ion les cinc cie la t¿rda quan . .>ense C2.p mes contratemps tornem Cél.p 

a Vilanova, per L{eus i 'Ilarragona. 

J\lillULI (1'¡í!OliAT), 

1'1¡U1EHES CA:jES MB 

L'AIIlC>S CA�11'ANAn m:L S.XV II 

/7 



.r:l poble d'AriBULI (71 m d'altitud) és un j Ioc ;'o.>.i lcr:¡ent 

d'origen aràbic • . La. primenl. ref rència documental é.:; 1:: fJU 1;,. 

l{amon Berenguer IV dels seus emprius. El 1:::63 era escrit Hirblllino, 

el 12bO �rbulio i el 1600 ja Arbolí. 

L'edifici més notable és l'església de �ant Andreu, neoclàs

sica, de tres naus amb cor i campanar. ¿I 1936 VE>. ser cremada i 

convertida en quadra. Diverses cases del poble tenen pOTtalades 

amb dovelles dels segles XVII i .{VIII, al:�unes de les quals s 'han 

refet com lloc de segona residència. Ca l �Arrel és considera.dê. la 

més antiga del poble i g�rda arcades de mig punt. 

VI.:i'l'A GI';¡¡¡';¡¡AL DJo�L FOBU: D'AlliüLI 

La tradici6 atribueix als moros la volta de la ¡'ant Voltada, 

així com una torre de e,uaita medieval dita deL:; Moros o ael !llanuel; 

la festa ma jor se celebra el primer diumenge d�octubre i el l') de 

gener (Jant Pau ) . 

L'ermita de Sant Jau, al .3errat dels Colls, d,<.munt uel po1::1e, 

a 714m, sembla que ja exi stia al se':le ,\l,I. �s perfectament docu-
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sense interès, d'obra, amb una nau i espadan,ya, ;l.mb la pol ta ò.' en

trada de mitja volta, refeta. el 19�-1 i el 1914. La imE .. tge oe fuste:. 

del titular es va salvar el 1:,lj6 i ara e3 gLlLd'C1.a al poble. 

1'é des d'antic l'agregat, ara oel tot rbn';c, de Gallica.t, 

format de mitja dotzena de cases. �l 1950 a les j'inedes s' inau,'�,lTà 

e l campament militar de Los Castillejos, r¡ue li.Ork'J. vida al roble i 

que explica l'increment demogràfic de 196ü. 

Al C ingle Blanc, de cara a la plana del Camp, s 'han trobat 

diversos jaciments prehistbrics, amb J€stes de l'ènoca del ferT� i 

del coure, amb notables i nombroses troballes, algunes a flor de 

terra, de ceràmica i sílex, la majoria pertanyents a la denominada 

cultura campaniforme, així com ci 'altres d'ibèriques i romEi.nes, que 

converteixen la zona en un exemple típic de concentraci6 de pobla

ment prehistòric. Altre.3 troballes s 'han fet a la cova ae la Dou, 

a l 'avenc del Pep Anton, a la cova de l' r.leu i al coll del asc30t. 

BIBLlí.JGr\A11'IA: Gran Geografia Comarcal de Catalunya 

Vol. 11 .01 !-Tiorat 
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