
Sortida al Puig Cavaller (Terra Alta) 

  
Data: 2 de febrer de 2002 
Hores totals: 6 
Participants (18): Ángel Benítez, Meli Carrilero, Toni Coll, Lluís Díaz, Lola 
Ferrándiz, José Miguel Garcia, Pili Inostroza, Josep Mariné, Enrique Molina, 
Maria Cinta Prats, Angus Robles, Josep Salafranca. Invitats: Antoni Boquè, 
Ángel Fernández, Màrius, Maribel, Jaume i Judit. 
  
Itinerari: Gandesa – Font de l’Heura – Coll del Puig Cavaller – Puig 
Cavaller – Barranc de les Caragoles – Vall del mas d’en Sunyer – Mas d’en 
Torner – La Fonteta – Coll de la Font – Gandesa. 
  

Sortim de Reus a les 7 del matí 
amb els cotxes i per Falset, Móra i 
Corbera arribem a Gandesa, la 
capital de la Terra Alta. Hem trobat 
boira a la vall de l’Ebre i si el sol no 
l’aixeca no tindrem bona vista avui. 
Aparquem els cotxes i fem la 
sortida des de davant de 
l’Ajuntament i pel carrer del 
Calvari, agafem la pista en direcció 
sud que planeja entre conreus. 

Són poc més de 2/4 de 9 del matí i la fresca es fa notar. Deixem a la dreta 
l’ermita del Calvari. 
   
Seguim les marques del PR 27. En 
arribar al límit del bosc, deixem la 
pista i agafem un senderó a la 
dreta que puja decidit entre el 
boscam. El relleu tabular del cim 
del Puig es veu a l’esquerra i es va 
aproximant. Passem a tocar la font 
de l’Heura, d’aigua dubtosa, i 
seguim pujant fort entre bosc. 
Després saltem a una pista que 
suaument ens porta cap a les 
antenes que es veien de lluny. La caloreta de l’esforç i les converses ens ajuda 
a passar el fred i fer camí. 

  
Arribem al Coll del Puig Cavaller, 
on la pista facilita l’accés a la 
caseta d’antenes de 
telecomunicació. Ha començat a 
bufar un fort vent i aprofitem 
l’indret per arrecerar-nos i 
esmorzar. Maldem per una clapa 
de sol i no s’hi estem gaire. Alguns 
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esglaons de roca fan més divertit el sender que puja decidit cap al Puig que des 
d’aquí sembla inaccessible. Hem de rodejar-lo pel recingle oriental (esquerra) 
per tal de trobar un pas practicable al vessant sud-oest.   
  
Alguns s’enfilen per un pas de roca 
i la majoria puja per l’esglaó fàcil 
que ens permet assolir el cim del 
Puig Cavaller, on un  vèrtex 
geodèsic marca els 709 metres 
d’alcada. El vent, però, fora del 
recer del bosc, és molt fort i fred i 
la boira aixecada de la vall de 
l’Ebre puja a glopades i ens tapa 
totalment el panorama que 
esperàvem ampli i variat: serres de 
Pàndols i Cavalls, Cardó, els Ports i d’altres. És una llàstima, així que no s’hi 
estem gaire, fem unes fotos i baixem.  
  

Anem tapats fins les celles amb la 
roba d’abric quan tornem a baixar 
cercant la protecció del bosc. Les 
marques del PR ens porten pel 
Barranc de les Caragoles en un 
terreny trencat,  feréstec i molt 
bonic. Fem alguna pujada i 
baixada per salvar les diferents 
barrancades que s’escolen cap a 
l’oest en direcció al riu Canaleta. 
Abandonem el massís fent la llarga 

baixada definitiva cap al mas d’en Torné. Una pista ens porta a la carretera de 
la Fontcalda, on deixem el PR. 
  
Anem a l’esquerra cap a La 
Fonteta, àrea d’esbarjo on trobem 
una variant del GR 171 que ens 
portarà a Gandesa en vint minuts. 
Per acabar el dia agafem els 
cotxes i fem cap al santuari de La 
Fontcalda, lloc on el riu Canaleta 
s’encaixa entre les roques formant 
un congost d’allò més 
espectacular. Després de dinar 
plegats a les taules de lloc, fem on 
volt per l’endreçat conjunt d’escales i passarel·les que ressegueixen el riu. A 
l’altra banda es veu la via verda de la Vall de Zafán 
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