
Circular de la vall de la Selva del Camp 
Nou traçat GR 65.5 (Camí de Sant Jaume) La Selva – L’Albiol 
  
Data: 10 d’octubre de 2004 
Hores totals: 9,45 
Participants (9): Meli Carrilero, Lluís Díaz, Sabina Díaz, Jordi Mariné, Josep Mariné, Joan 
Marquès, Pablo Marquès, Adrià Porta, Maria Cinta Prats.  
  
Itinerari: La Selva del Camp – GR 65.5 – Mas de Valls – Mas de Sant Antoni – Plans de 
Maideu – L’Albiol – Font Major – Mas de Nebot – Font del Roure – GR 172 – Coll de la 
Batalla - Coll del Llamp – Collet de la font de Sant Joan – Puig d’en Cama – Ermita de 
Sant Pere del Puig – La Selva del Camp.   
  

La construcció de la carretera de 
La Selva del Camp a Vilaplana 
obligà a buscar un nou traçat del 
GR 65.5 Camí de Sant Jaume, 
que ha portat a terme el C.E. 
Arítjol. La nostra entitat ha volgut 
recórrer aquesta nova ruta que 
surt de La Selva, passa per una 
zona de massos a cavall entre la 
vall de la Selva i el torrent de les 
Voltes, i després de creuar la 
carretera puja fins l’Albiol pels 
plans de Maideu. 
 

  
  
Tot i que salva un fort desnivell, el 
recorregut és força còmode i 
progressiu, la major part per pista. 
Al poble de l’Albiol reposem forces 
i deixem el camí de Sant Jaume. 
Un vell senderó marcat en verd i 
groc planeja entre els bonics 
boscos de la Mussara i ens porta a 
la font Major, lloc obac i fresc com 
pocs, passa per massos 
abandonats i acaba als plans de 
Nebot on solen aparcar els 
escaladors de la zona de la font 
del Roure.  
  
  
 
 
 
 
 
 



 
Aquí prenem el GR 172 que baixa 
de pressa en direcció a Reus. 
Aquest pobre camí està cada dia 
més malmès pel pas indiscriminat 
de les motos d’enduro i trial, tot i 
que la llei ho prohibeix. La vista 
sobre la plana del Camp, el mar i 
les serres veïnes són molt bones. 
La vall de la Selva mostra els seus 
massos i camps de vinya i 
avellaners. Al coll de la Batalla fem 
una variant que pel mas de la 
Serra ens permet arribar al collet 
de Sant Joan. 
  
  

Després de dinar iniciem la pujada 
al cim del Puig d’En Cama, una 
mica dura a aquestes hores de la 
tarda. Hi ha la caseta de guaita 
d’incendis forestals i un vèrtex 
geodèsic. Després de gaudir de la 
panoràmica, iniciem la baixada 
ondulada que segueix el tallafocs 
que corona la serra. Com que hem 
tingut la sort d’un dia clar i net, la 
vista arriba molt lluny. L’ermita de 
Sant Pere és l’últim descans 
abans de baixar de nou a La Selva 
per la pista.  
  
  

 


