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Aquest recorregut fa uns set quilometres amb un desnivell màxim
de 330 metres entre el Planet de les Tosques i el Coll de les Sale-
res. El traçat l’hem trobat MOLT BRUT i en alguns trams QUASI
IMPRACTICABLE, recomanem fer l’excursió a la tardor o a
l’hivern. Si es fera una neteja, heu faríem saber aquí mateix, modi-
ficant aquest text. Dos fonts, la (2) Font del Roure de tot lany i la
(19) Font de Camaprim, incerta sobretot a l’estiu. També podríem
fer aigua als tolls de la Font Freda (10). Cal portar bon calçat, for-
ça ganes de caminar, algun aliment, capelina per si plou i aigua.

1 - Plans de Nebot - Eixida
2 - Font del Roure
3 - Mirador
4 - Racó de la Font-que-no-cou
5 - Cartell Zona Protegida
6 - Mirador (Carbonera)
7 - Carbonera Obaga
8 - Tallafocs (Linea eléctrica)
9 - Salt de l'Agustí
10 - Planet de les Tosques

--- Font Freda
--- Rasa de la Font Bona
--- Pal Indicador
14 El Maset (runes)
15 Baixada al Gual
16 Hospital dels Carlins
17 Grau dels Racons (pal)
18 Mas de Joan Pau
20 Pal Indicador GR
21 Coll de les Saleres
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Iniciem el recorregut aparcant els cotxes al Pla del Nebot. Creuant la
carretera en diagonal dreta, trobem l’entrada a la font del Roure, per l’inici
del torrent del Mas i seguint les marques de GR (blanc i roig) que ens acom-
panyaran fins la mateixa Font del Roure. Al dos minuts, som a la font i el GR
segueix per la dreta, pujant pel Racó de Vilanova. Nosaltres seguim rectes
pel camí de les Cingles fitat amb marques grogues i blaves, que aviat passa
el gual del barranquet i a tocar el cingle de la Cova Llonga. Seguim el traçat
del camí sempre a prop o tocant els cingles. Als quatre-cents metres des de
la Font, trobem a l’esquerra un senderó que a pocs metres ens porta a una
punta del cingle des d’on podem albirar la vall i una panoràmica del Pla dels
Altars que queda a l’esquerra. Convé donar-se la volta i contemplar els cin-
gles que tenim darrere, amb una certa perspectiva. Tornem al sender i a
uns cent metres passem a gual el Racó de la Font-que-no-cou que neix dalt
al Cingle Clos. Seguim el camí: A la dreta tindrem el cingle del Martí i por
sobre d’aquest, el cingle del Grau del Cirer. A mig quilòmetre aproximada-
ment del racó, pugem i passem a vora d’una paret i un pas entre roques que
té un cartell prohibint l’escalada per ser zona protegida d’aus en perill
d’extinció. A cent metres d’aquest estret i a l’esquerra, trobem altre replà
que fa de mirador. Val a dir que les placetes que trobem al llarg del camí de
les cingles, eren carboneres. Seguint lo camí, trobem altra placeta que en
aquest cas està al pas del sender. Si es fixeu és una carbonera de llibre.
Seguim davallant suaument i a uns dos-cents metres, passem un tallafocs
pel que puja una línea elèctrica i a poc més d’un centenar de metres enda-
vant, passem pel gual d’un torrent amb grans pedres esllavissades i que a
la dreta del camí es veuen unes marques de fletxes roges. Aquest torrent
origina el Salt de l’Agustí, al caure lliurement l’aigua pel cingle i en Vilaplana
endevinen la intensitat de la pluja pel volum d’aquest salt. Pugem suaument
i arribem a tocar d’una gran paret que forma el Cingle de la Cinca. Comen-
cem a davallar fort, per un camí de còdols i escórrecs fins arribar al Planet
de les Tosques on s’ajuntem amb el PR que puja de Vilaplana cap a La
Mussara. Val la pena baixar uns cinc revolts pel camí, que conserva algun
tros ben empedrat, per tal de contemplar el Salt de les Tosques, una casca-
da llarga que cau sobre un toll. Des del planet, seguim rectes cap el llit del
barranc i el creuem a gual i a penes tocada l’altra vora, girem a la dreta per
un sender a la vora mateix del curs d’aigua, arribant en un minut a un ei-
xample que fa el barranc i on hi ha varies grans roques arrodonides per
l’erosió. Pugem a la primera i al baixar, provem a passar per la dreta cre-
uant el barranc i pel darrere d’una altra gran pedra que ens conduirà a
l’entrada del sender, al costat d’un pi a la vessant esquerrana del barranc
(aquest indret produeix transformacions del pas a gual, degut a les avingu-
des d’aigua i caldrà tindre en compte doncs, que l’entrada de la senda que-

da al costat d’un pi i a la nostra dreta, segons s’apropem a contracorrent).
Pugem fortet per la senda. Als dos minuts a la nostra esquerra, una bifurca-
ció barrada per un tronc, ens situa al davant mateix de la Font Freda. Tor-
nem a la senda i als pocs minuts, creuem a gual el curs de la Rasa de la
Font Bona i seguim pujant pel camí fins trobar a la nostra dreta un pas que
aboca a el que sembla un tallafocs sembrat de pins. Seguint el traçat del
camí per l’esquerra pugem fins arribar a la senda del Maset, després d’una
forta pendent. Seguim la bifurcació per la dreta i en un minut, arribem a un
pal indicador que assenyala la direcció cap el Grau dels Racons i el Mas de
Joan Pau que és la nostra direcció. Seguim pujant a tocar de les parets en-
runades del Maset de les Tosques i en rebassar-lo veiem per l’esquerra un
camí fressat que aviat puja fort. Durant uns tres-cents vuitanta metres, el
camí és costerut fins arribar a uns metres de sender que son planers i des
d’on es pot albirar una esplèndida panoràmica del curs del barranc, el bosc,
les cingles, la vall i les serres de l’Argentera i Llaveria que tenim al front.
Davallem uns metres a passar a gual el Barranc de l’Encens i seguim pu-
jant suaument al principi i fort en arribar al Grau dels Racons en el que tro-
bem al cap d’uns minuts de pujada, una bifurcació a la dreta que en porta
en un minut a una gran balma coneguda per l’Hospital dels Carlins on tenim
ombra i bones vistes garantides. Tornem al grau i en tres minuts serem a la
part alta on hi ha un pal indicador. Del gual del barranc al pal indicador, hi
ha uns tres-cents metres amb un desnivell de seixanta aproximadament.
Seguim el camí, ja planer per un petit bosc fins arribar a les vistes del enru-
nat Mas de Joan Pau i assolim el costar d’una pista ampla per on hi ha una
sortida assenyalada amb fita de pedres. El nostre camí, és ample i per la
dreta, deixant el mas a la nostra esquerra i connectant al cap d’uns dos-
cents metres amb el GR que ja no deixarem fins el final de l’excursió. Se-
guint el traçat, creuem novament el barranc a gual i fem un revolt pujant su-
aument. El camí puja fins ajuntar-se amb el GR que fa Reus a Prades que
seguim per la dreta i on aviat trobem un pal indicador que seguim direcció
a Reus. Del Mas de Joan Pau al pal, poc més d’un quilòmetre. Seguim el
camí cap a les antenes de la Mussara i en arribar al punt on deixem la suau
pujada som al Coll de les Saleres. Dal pal indicador al coll, uns quatre-
cents metres amb una pujada de vint-i-tres. Ara toca baixar. Seguim lo ca-
mí i travessem la carretera que uneix el repetidor de la TV amb la carretera
de Vilaplana, seguint les marques del GR i pel costat d’un forn de calç a
prop d’un solc fondo del camí. Baixem cap a la carretera que creuarem du-
es vegades entrant després de la segona a la forta i malmesa baixada pel
Racó de Vilanova, que als dos minuts de creuar-lo a gual, ens deixa a la
font del Roure on acabem l’excursió. Des del Coll de les Saleres a la font,
hem fet uns nou-cents metres amb una baixada d’uns cent cinquanta.


