
Anem d’excursió: la Devesa d’Arbolí (Baix Camp) 

  
Data: dissabte 19 d’abril de 2008 

  
Itinerari: Arbolí – font Viva – bosc de la Ció – bosc del Joanet – Avenquets – 
grau de l’Escalet – Arbolí. 
  
A les 8:00 del matí tal com havíem previst en la convocatòria, ens aplegarem 
en les escales de la Fira de Reus: Àngel, Pili. Maria, Magda, Sisco, Joan 
Marqués, Lola i jo. Sortirem en dos cotxes cap Arbolí, via les Borges i Alforja. El 
dia era tapat, però la temperatura agradable i teníem la sensació que segons 
avançava el matí, aniria millorant. Deixarem els vehicles aparcats davant de la 
font del rentador i començarem a pujar pel carrer Trinquet, sortint del poble pel 
carrer de Sant Pau.  
  

 
 

  
El camí, planeja i quan gira cap a l’esquerra enfilant-se cap a Gallicant, 
nosaltres bifurquem a la dreta, baixant a la llera del riu Arbolí i creuant-lo a 
gual. Casi en la mateixa llera a la nostra esquerra trobem la Font Viva. Seguim 
el camí per vora d’una tanca i pujant la llera girem tot a l’esquerra per una pista 
ampla que va estretint-se i esdevé en senderó que enfilem fins arribar a la forta 
pujada que ens va apropant als plans i poc després a la carrerada reial. El 
traçat està molt ben indicat. En arribar a la carrerada (camí ample de terra 
batuda i vermella) ens instal·lem en un planet on esmorzem tranquil·lament. 
Estem rodejats de boix i pins i en aquesta alçada, el terreny està tapat pel 
fenàs. Desprès d’esmorzar, reprenem el camí per la carrerada, ara de baixada i 
parem en un mirador on s’albiren les serres cap el Sud amb molt bona visibilitat 
fent descoberta dels noms i situació.  
  

 

 



  
Seguim baixant fins arribar al cap de pista, una placeta on s’acaba la carrerada 
ampla i comencen els greguets. Passem pel grau del bosc del Joanet fitat per 
un pal indicador i des d’on hi ha una panoràmica esplèndida del Puig de 
Gallicant. Una mica més endavant trobem els avenquets, unes esquerdes 
fondes de amplada variable. Seguim el sender ben fressat i als pocs minuts 
trobem altre pal que ens orienta al grau de l’Escalet, abans però, pugem a un 
mirador on s’albira una panoràmica privilegiada del poble d’Arbolí. Davallem pel 
grau de l’Escalet fins abocar als inicis de la pista que seguirem en pujar. 
Desfem lo camí i tornem al poble. El dia ha millorat i ens dóna una fantàstica 
sensació primaveral. Tornem cap a casa, parant-se en les Borges del Camp i 
anant a dinar a l’ermita de la Mare de Déu de la Riera, com sempre, en bona 
harmonia i complicitat amb el intercanvi de xocolata, galetes, cafè i coses 
semblants. Perquè no?, avui és dia d’excursió.  
  

 
  
En tornar a Reus, ens acomiadem fins la propera, amb eixa sensació que tant 
ens agrada, d’haver passat una bona estona i tindre pel davant el cap de 
setmana. 
  
J. Salafranca 

 


