
12a edició del Tomb de tardor La Selva del Camp – Capafonts 

  
Dates: dissabte 6 i diumenge 7 de novembre de 2010 

  
Participants (29): Maria Alías, Susana Álvarez, Joan Aubia, Montse Boj, Meli Carrilero, Lluís Díaz, 
Alícia Domínguez, Marcel Fortuny, Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Pilar Hidalgo, Alba López, 
Aleix López, Antonio López, Joan Marquès, Pablo Marquès, Javier Merino, Alba Molina, Enrique 
Molina, Gustau Pera, Angus Robles, Elisenda Roig, Guillem Roig, Vicenç Roig, Àngels Romeu, 
Joan Sentís. Invitats: Josep Maria Badia, Pili Fargas, M. Carme.    
  
Itinerari complet: La Selva del Camp – camí nou de Sant Pere - Ermita de Sant Pere – Puig d’en 
Cama – GR172 - coll de la Batalla – coll de les Saleres – GR65.5 - Creu de Noguers –– Creu 
Trencada – Pont de Goi -  cova de les Gralles – font de la Llúdriga – Capafonts – barranc del 
Grau – Creu Trencada – Els Motllats – El Puig-Pelat - Creu de Noguers – GR65.5 - el Grauet - 
l’Albiol – mas Tarragona – la Selva del Camp.   
  
Hores reals: dissabte 10,  diumenge 7     Km i desnivells+: dissabte, 23 km i 1.387 m; diumenge 
19 km i 659 m  
  

  

  
El dissabte 6 hem gaudit d’un temps esplèndid, massa calorós i tot, amb sol potent i alta 
temperatura a migdia. A les 8 del matí, amb la fresca iniciem la pujada des de la Selva del Camp 
(250 m) en direcció a l’ermita de San Pere del Puig (550 m) i seguim per la pista-tallafocs en 
direcció al cim del Puig d’en Cama (717 m). Tenim una bona panoràmica del Camp, la costa i els 
cingles de la Mussara que haurem de superar tot seguit. Baixant per la pista i el tallafocs fem cap 
al collet de la font de Sant Joan i al coll del Llamp, on trobem el GR172. És l’antic camí de Reus a 
Prades. 
  

 

 

  
Fem un mos al coll del Llamp i al coll de la Batalla (465 m) iniciem la llarga pujada fins les antenes 
de la Mussara, passant pel pla dels Altars i la font del Roure. Al coll de les Llebres trobem el 
GR65.5 i el seguim per la plana dels Motllats, encara veiem algun boletaire. Dinem a la Creu 



Trencada i iniciem la baixada en direcció a Capafonts. Fem una aturada al pont de Goi i després 
baixem fort al barranc de la font Nova fins la cova de les Gralles, uns dels indrets més singulars 
de les Muntanyes de Prades. La font de la llúdriga és el darrer punt que visitem abans d’arribar a 
Capafonts, on fem nit a l’alberg Somianatura. 
  

 

 

  
El diumenge 7 el cel apareix mig tapat amb núvols grisos i vent fresc. A les 8 del matí iniciem la 
pujada pel camí de Reus, creuant el barranc de Ribatell i guanyant desnivell pel Grau fins la Creu 
Trencada. Seguim per la plana dels Motllats fins el Puig-Pelat (1.077 m), baixant pel grauet del 
cingle que ens porta a la pista per on el GR7 condueix fins la Creu de Noguers. Ara som al 
GR65.5 i ja no els deixarem fins tornar a la Selva. 
  

  

  
Per la font del Grauet fem cap a l’Albiol, baixem el cingle del Sant Crist al costat de les torres 
elèctriques i creuant la carretera arribem al Mas Tarragona. La pista que careneja i després rodeja 
el cim del Tossal ens fa baixar lentament cap a la riera de la Selva, que creuem per entrar al 
poble a les 3 de la tarda donant per acabada la 12a edició del Tomb de tardor.   
  

 


