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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E. TALAIA 
 
 
 Circular nº 14   Dijous Gras (27/2/92) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Abans de començar les disbauxes carnavalesques, ara que encara tenim el cap serè i les nostres facultats físico-
mentals en plena forma, ens permetem recordar-vos que per al proper dia 8 de març (el diumenge després de 
les Comparses) s'havia previst realitzar la sisena etapa de la travessa "Del Baix Ebre al Solsonès". 
 
Potser no tots haurem superat la ressaca produïda pels abusos del bon mam, del bon porcam i del bon figam 
i/o titolam, però aquells que estiguin en condicions de triscar per les muntanyes de segur que gaudiran d'un 
final de festa excepcional car aquesta és probablement una de les etapes més interessants de la travessa. La 
començarem al poble de la Figuera (580 m) i d'entrada, per posar les cames a to, farem una bona baixada fins 
arribar al llit del riu Montsant (280 m) el qual creuarem. Tot seguit ens enfilarem pels vessants de la serra del 
mateix nom fins arribar al bonic poble de Cabassers (360 m) on reposarem una estona. 
 
Després del descans i de l'obligada visita a la població continuarem pel camí dels cartoixans pujant en direcció 
al coll de les Valls (770 m), punt culminant de l'etapa. Una vegada traspassat aquest coll, uf!, baixarem vers la 
font de Cavaloques (590 m) i tot seguit travessarem el coll del Pla del Bisbe (650 m) per tal d'arribar a les 
envistes del Mas Forcans (590 m). Una mica més enllà, abandonarem el GR-7-1 i continuarem per la variant 
GR-7-1-5 que davalla pel pas de l'Ase fins arribar a les ruïnes de la cartoixa de Scala Dei (470 m), lloc on 
finalitzarem l'etapa. En total només haurem fet uns 16.5 km però amb unes quantes baixades i pujades. De 
totes maneres, aquest recorregut pels estreps del Montsant i la visita a les ruïnes de l'antiga cartoixa de Scala 
Dei justifiquen a bastament el petit o gran esforç que comporta. 
 
Possiblement podrem dinar a Scala Dei en acabar el recorregut; en fer la inscripció ja es confirmarà. 
 
Us recordem que el calendari previst per a la resta de les etapes, fins a l'estiu, és el següent: 
 
  5 d'abril Scala Dei (o la Morera del Montsant) - Grau de l'Agnet - Toll de l'Ou - Ulldemolins  (14 o 12 km) 
 
17 de maig Ulldemolins - Barranc dels Enllosats - Prades       (12 km) 
 
14 de juny Prades - La Mola dels Quatre Termes - La Pena - Monestir de Poblet    (17 km) 
 
 BON CARNAVAL 
 
           La Junta 


