
TRAVESSADA DE CATALUNYA A PEU 

8& E.'TAPA ARBOL! - MONT.HAL (22 Km , 56 participants ) 

AHROLI (PHIOHAT), QUI MJ!:::l QUI l�I';NYS ES DIJI'OSA A ES¡,¡OI;7,AH • • •  

/ 19 de Maig del 1985 / 

Aquesta jornada de marxa ens ofereix bon temps fins a mif!,dia, per 

després ennuvolar-se amb perill de pluja; però no passa d'aquí. Són les 

set del matí quan partim amb dos autoca.rs de l'empresa DClrOH; af'?fem la 

carretera comarcal vers Ta.rra.gona i ¡-{eus fins alTibar a Arbolí. 

A l'entrada d'Arbolí, davant la font del poble, ens posem é-. (�;mor-

zar; hi ha una. nota simpàtica donada per un grup de compa nyc; ("ne: f'r'Rl;..tl=¡ 

per l'Agustí Poch, la Blanca Forgues la Lola lrún i en J02.n ;:.e:::;tJ"€s, Que 

estenen unes toballes amb puntes de coixí, ca.nelobres üe l;c,ta ?nlb tres 

espelmes, plats de porcellana fina, copes de cristall, to: rodes QC: pa 

amb paté, fruita d "'agua.cates, vi Del Priorat i amb bon !-lumor i 3.1 Tía 

compartida, deixant escapar un aire de romanticisme. 

A les nou en punt comencem la marxa pujant pel Cé rrer Trinr¡uet, 

sortint del poble per la part alta, al costat del balTanc del T iu ¡,rbolí. 

Al poc ens enfilem per un camí empedrat que mena a l'ermita de ;)D.nt Pau; 
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aquest, descriu uns revolts fins a assolir el serrat dels Colls. 

Avancem per una pista que segueix la carena; per l'esquerra ens 

conduiria a l'ennita de Sant Pau. Continuem, per la dreta, fins 8. ani-

bar a un callet en la base del Puig de Gallicant ( lu08m ) . Un P:JUp ma jo-

ritari decideix pujar-hi, deixant clar als altres el proper retrob:oment 

en el poble de Gallicant. De dalt e st ant s'albira una extensí�;sima nano-

ràmica que compensa l'esforç punyent de la pujada. El qui us fa aquesta 

descripci6 C lamon Casas ) , que en aquesta ocasi6 porta el ;iALKY-TALKY, ho 

aprofita per a fer un contacte molt breu amb un ràdioafeccion2t de Salou • 

Aquest fet em plau sat isfactoriament, davant la sorpresa Generalitzada 

de la concurrència. 

Emprenem la davallada pel vessant nord fins arriba.r al nucli des-

f·oblat de Gallicant, per on re pre nem el GR-1. 

GALLICANT Format per unes quantes c;:;.ses de l tot rònerJUes i des-

habitades des del 1965, que només s'utilitzen com a corrals per a reco-

llir-hi els ramats que de tan en tan pasturan per les rodê.lies. 

];s esmentat ja el 1158 Com "Podium Gallicantum" a la c;Jrta de do

naci6 de l'Albiol; un mas del seu terri t ori fou donat el 1197 per la 

Gli.LLICli.NT (l'HIOllAT), lA IMPHEJ::lIO J!::; lJE.¡SOLli.DüllA l CON'l'HA�3'1'¡\ 
J\.l.1B lA BELLE3A m: VIND1{lo;'l' 
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reina Sanç.a a la sagristia de Poblet; es despoblà després del 1939, tot 

i que algú encara hi va en el temps de les collites. La major part cie ls 

seus habitants es traslladaren a Arbolí. 

Sortim per la dreta del poble. Tot seguit apreciem un paisatge ma

gnífic; en primer terme veiem Siurana, peti ta poblaci6 enlairad8. a l' ex

trem d'una serra voltada de cingles i amb el pantà del riu Siurana al 

seus peus. Té una interessant església romànica de l segle XII i les rui

nes d'un castell construit pels serraïns que feren de Siurana una formi

dable fortalesa, l'ultim baluard àrab a Catalunya. Al darrera, clou la 

panoràmica del massís del Montsant. 

Avancem en direcci6 Est; ara, el sender s'endinsa en un bosc; en 

sortir-ne passem per unes parades fins alribar a l'esquerra ciel baJranc 

del riu Gorg, afluent del riu :Jiurana; baixem per una pista molt en.fa.n

gada per les pluges recents, que ens de ixa uns panots enganxats ,;ota les 

botes, dificultant la caminada i posant en perill l'equilibri; la pista 

1N.:i'l'AN'rS ABAW:l Dl': p!\.lrr1l!, ¡<L;,; 

lolAlIX¡\DOWj l�.-j¡'l';I1I';N 1':1, "e L1e" 

m; lli e!tI.1AIlA, l'l';¡¡ A cor�¡';NçAl! 

Lï','l'AIA, 'l'ur J':lJJ,'II.J..H'l' E:L CAlllrr.;n 

'l'H1Nr ),Ul�'l' 
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ens porta fins el llit del riu, que travessem a r,u.al, baixant després 

per un grau, al cos tat dret del salt d'aieua anomenat el Gorg, que s'hi 

precipita formant un bell salt que admirem meravellats. D'aquí aga.fem 

un sender6, a ma dreta , que ens porta , en c inqu.a.ntH met res , l'i un alt 1"e 

salt d'aigua anomenat el Gorguet; no t ant caba16s com el primer, �erò 

dispos a d'un atractiu toll d'aigua que d6na a aquest ind ret un a ire més 

buc� lic . Des d'aquí podem anar a Siurana per un sender de petit recorI�

gut que comença a l'altra banda del Gorguet. 

Deixem aquest lloc encisador agafant un corriol que segueix la 

riba esquerra del riu Gorg que, més endavant, passem a gual per a¡�far 

una pi sta a mà dreta que puj a fins al mas de ls }i'rares. 

Abans d'arribar al mas dels FIrares deixem la pista en un callet 

agafant un sender, a mà dreta, que puja fins a la carretera de la ¡,lu.,sa

ra a la Febró. Cal dir, que d'aquest punt, es fa un gra.n retorn ptòr no 

creuar pel telritori militar del campament dels Castillejos. Ara, cal 

seguir la carretera uns 700 me tres cap a la dreta per ana.r a trobél.r el 

coll del mas dels Frares, on fem una parada de descans i de rea.gjuparr.ent. 
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.i<.:n aquest punt es queden la J;osa Jíavent6s i In Virtut Castro, nue espe

raran inutilment l'arribada d'un autocar; decidint-"e finalment a fer 

auto-stop. 

A partir d'aquí deixem la comarca del 1-'riorat per entr-d.r de nou en 

una estreta franja de la comarca del Baix Camp. Després, en a�uesta ma

teixa etapa, entrarem a la comarca de l'Alt Camp ( pobles del Bos(]uet i 

Mont. ral). 

Heprenem la marxa deixant la carretera, enfilant-nos per un corriol 

de l'esquerra que, més endavant, salva un tallat de roca i a,;;oleix el 

puig del mas dels Frares (985m). Té una ampla vista sobre la vall del 

riu Siurana. Al davant, des de dalt la carena, veiem les instal-lacions 

del campament de Castillejos. 

A partir d'ara seguim durant uns Get quilbmetres per la carena de 

la serra de la !I1ussara. Creuem diverses pistes, Cé'!.miml i 8enders: inici

alment, 3ender que, per la dreta, puja oe la )ïlus:,;ara i va a la /ebr6, poc 

després, un camí que ve de la ¡'Jussara i va a la e reu 'l'rencada, mes enda-
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vant trobem una. pista a l'esquerra, que ba.ixa a la l"ebr6; est,à ::;enyali t

zada com de petit recorregut • .je ons un pal i ndicador , en dues hores 

aniriem a Prades, on enllaçaríem amb el Gn-7-1. Al cap de poc trobem una 

cruïlla de camins, a la dreta, s'inicia el Gi(-7-2 ( f1ue va a i{ew.3 - /l'arra

�ona - Santes Creus i Montserrat) per finalment arribar al lloc conegut 

per la Creu de Noguers, encara que actualment no hi existeix c�p creu. 

�n aquest lloc un grup de companys es queden a dinar; els altres prosse

guim, tot deixant la carena per un camí de carro, cap a l'es�uerra. 

Passem entre magnífics boscos i vore j i1.nt més d'alr,un bas:,;al d';:; ir.;ua 

de les últimes pluges; a l'esquerra queden els fl;otllats, gran altiplà 

rocós que constitueix el cor central de les muntanyes de Prades. 

Ln una ampla clariana del bosc deixem el camí per un corr iol 'lue 

davalla fins el barranc de la Font l¡'resca. A l'esf]uerra, veiem tres tei

xos de gran corpul�ncia; poc després, s ota mi1.teix del camí, la font dels 

Grèvols. 

liles avall h i  ha la Font �'resca, situadéJ. al m,,.teix ll it del b;:;Jr-anc; 

quan novament creuem el r i u, trobem el camí completament inunr1.at T'er la 

crescuda del curs d'aigua; això ens obliga a fer vertaders malaberismes 

per a no mullar-nos els peus. Aquest riu desrçuassa al riu Gloriet;-:., ?flu

ent del Francolí. 

Pa:3sem pel à.;want mateix de la fa :an.;:-. ocI m?s del Cister-er ('r; e ;tat 

d'abandó, on es pot aprec iar la portaléwé>. ciu "eGra amb L clau I sc .l-'id; 

'l'raves.-;em el barranc de la ¡"ou; més e nG ¿l.Vé .. t I�yltrem 8.1 ¡.ctit ol')le (;( , 11<-' 

del Bosquet. 

J"':L nG.:.i(Nj·;T (8GGm) sobre un repeu, il.l i inéJ.l de I ';_ltl:ro.w. p:,¡ct 

dels Motllats, a la vora de la carretera que une ix ¡\10nt.ral amb do.des. 

Ll formen una dotzena de cases agrupades al voltant d'una pli3.-;a(ela) , 

actualment deshabitades. 
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'l'rave.3.¡em el poble, sortint-ne per la, ca.rrete.ra d'acc s. ¡·,ont.-

ral ja és ben visible; el final d'etapa. s'acosta. Al cap de poc:; met res 

deixem la carretera per agafar un sender a ma esquerra Que p8c;�.;a oer 

:30ta d'una marjada ,  mig tapada per l 'herba. 1·;1 camí ens norta fins a 

�lont.ral, per la part nord del poble, on hi trobem un pal indicador dels 

GJ:i que senyala els pobles d'Abolí i la Hiba; 'l'robem els autocars, ben 

aparcats, perb seguidament ens dirigim al refugi I.r¡U:3'l'� JiliCASbN0 :'(;r dis-

posar-nos a dinar. L'hora ja és avan(,�ada, i la e;ana no espera ningú. 

l!.:l refugi Mus té Hecasens, fet l'any 196.3, del Centre de Lectura de 

Heus, es situat a l'extrem superior del car rer ¡'lajor i ba;;tit ;:.profitant 

una antiga casa; està molt ben c ondicionat i amb ca�citat per a mé� de 

quaranta persones. }'er un preu molt mbdic U:3em el menjacor, per cert, 

molt confortable; mentre dinem en Josep Volt� ens OI ereix un vinct ;ltr 

entrant. 

L' ürgani tzaci6 ha previ:3t celebrar a.ouest final d' '·t:·na amb êi.m-

pany brut, rosat. No tothom arriba a L" mateixa hora, :¡eJb el..> ¡:l;o.rxadOJs 

s 'hi afegeixen alegrament sens e excepció. Aixb cxÚ';eix l 'inevi i;-,ble b l in-

dis final, el Sant !{oc del Pi Glori6s, per l'éxit de la, 'l'pvesòada cie 

Catalunya. 

r 

AHCADA GDTICA AMB ro;:.;cUT D'AHN¡'�S D'UNA CASA l':UHUNADA I l.üP DI'� 
I.'ESGLt.,jJA DE MONT. HAL 
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¡-!UH'f. u'l.L l'�l poble de Mont.ral ,,'stà .>itu.;t ; l:'. ¡'.nri;, , .  11e-

vant d'un tur6 al bell miG del terme, al cim del caH.:neJ r:u(" ;;¡tei.( 

les aigües dels ve:l:3ants dels rius Bru(Sent i de la Glorieta. 

L'e.3clésia i'arroquial, dedicada a .jant !t're i.td VincuL , \;,.t!Ó 

cie la vila, encimbella el turó cie (,¿)cA!l d'altitud. I..::. nrimiLivi! con�-;-

trucci6 és d'estil romànic i con:5erva en bon E::3tat l'ab3is i la ¡>or-

talada lateral d'accés al temple. ;1:1 camparlé..r s 'ha cunstrui t i l 

8e[';1e KVlIr, i ha sofert sovint les ba.tzeeades (,els llamps. Uno. bé>.l-

conacia, disposada al davant de la porta, pel'Tllet de coni emrla.)' tot" 

la plana de l Camp. Darrera l'abòis hi ha, e l cer:lenti1i, a 11'el: li .,d.t ;:-ls 

murs de l'antiga casa parl'oquial, o,vui molt e?;ba.th.Tli1.dE • •  

Les cases ,'e:3calonen al 'Jés:mnt solà òel t'LirÓ, ;,] 1l2L<J' del 

cé.l.l'1-er l:,ajor. De la qua l'ant e nó. d'edifici3 ':1.1e hj h;:-'}j; c· l CQ:1 r·D"�i'o . 

estat restaurats pe r Gent r'crastera 'me els té C('l1 '. �e:51Denci2 l' '-8-

bar jo. 



I � 

Ja acabats de dinar fem una visita al poble i purym (' lt de l '(;S

glésia, romànica, sitUE,da al cim del tur6 que dóna nom al poble (Gjdm). 
Quan son les sis de la tarda, retornem sense cap mes contratemps 

cap a casa. Mentre fem el viatge de retorn se'ns reparteix a cad;-: ú un 

parell de fotoc�pies d'entreteniments: una sora de lletres de coma,rques, 

un refranyer i una, descripció de la serra, de la r.1ussara,. 

BIBLIOGllAFIA: Gran Geografia Comarcal de Catalunya 

Vol. 7 B;l Camp de Tarragona 

Hamon Casas i V iò;ü 

/9 



, . 

," - -
\ 

-
- - - ', ,. - -, " 

F R A N ç 

, � � /� 
-,," .. \ :1."8 

'��-�--...., \ t.fI .1-'- --, � -- -_ _ I 
I .� ,/ � r __ - --.l  
I , ,� 
<. 

\ 
\ 

.... 
\ 
I 

I 
I 
, 

. I 
I 

, 

• 
aort • ... d'u ..... ' 

com. 

o 

• 

o 

el (J • 
• ponta plnoa 

C/I 
/ 

/ 

\t..., 
« , 

J 
, 

. I -
c', 

, 

I 
, 

I 
I 

\ 
) .. pere O 

• • ... viner. a 
bal.guer 

".lda 
• monts.rrat 

, 
• 

• 

. / 

l> f i" 
'1 \ 

l . '_, 
l 

,,1 
".{ 
-\ 
(J) '  . I 

�I monte.ro 
o 40 

km 

A 

D 




