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Primera etapa: La Selva del Camps - Capafonts 
 
Temps efectiu: 6,47 hores  
 
0.00 Avinguda Martin Luther King a La Selva del Camp (250 m). A 
uns 100 metres de l’hotel Nou surt un camí asfaltat en direcció 
noroest senyalitzat com “Ermita Sant Pere” 
 
0.01 Bifurcació, deixem el camí de la Coma que segueix recte cap a 
Almoster i anem a la dreta, camí asfaltat amb indicador: “Camí nou 
de Sant Pere” pujant. 
 
0.50 Ermita de Sant Pere del Puig (550 m) Bona vista de la Selva i 
el Camp. Seguim en direcció oest per pista-tallafocs que segueix la 
carena de la serra.  
 
1.28 Bifurcació, deixem la pista principal i anem a la dreta per tal 
d’assolir el cim. 
 
1.32 Puig d’en Cama (717 m) Vèrtex geodèsic i caseta de guaita 
antiincendis. Bona panoràmica del Camp, la costa i els cingles de la 
Mussara. Tornem pel mateix lloc fins la pista que hem deixat i la 
seguim a la dreta, baixant. 
 
1.41 Bifurcació, la pista principal baixa a l’esquerra cap a Almoster. 
Anem a la dreta per pista-tallafocs més estreta que primer puja i 
després baixa fort. 
 
1.48 Collet de la Font de Sant Joan, encreuament de pistes. Anem 
recte en direcció oest, planejant. 
 
1.55 Deixem la pista que ens portaria a l’urbanització Picarany i 
Castellvell i anem a la dreta per pista-tallafocs que aviat s’estreny i 
baixa fort. 
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4.04 Encreuament de pistes, seguim recte, planejant en direcció 
oest. A l’esquerra veiem el mas Tarragona. Anem enlairats sobre el 
torrent de les Voltes i el llogarret de Bonretorn a l’altra banda. 
 
4.20 Mas de Sant Antoni, seguim per la pista. 
 
4.27 Petit collet, canviem de vall i ara tenim a la dreta la vall de la 
Selva, veiem el poble al fons i a la dreta la serra del Puig d’en 
Cama. Més endavant, la pista, aquí encimentada, baixa fort fent 
giragonses per una zona de xalets. 
 
4.34 Deixem la pista principal que baixa i anem a l’esquerra per una 
altra pista que planeja, seguint les marques del GR65.5. 
 
4.56 Trobem una pista travessera i la seguim a la dreta, baixant. És 
la pista del mas d’en Valls. Travessem una zona de masos. 
 
5.09 Deixem a l’esquerra la pista del camí de les Obagues, hi ha un 
pal indicador municipal. Seguim baixant. 
 
5.17 Riera de la Selva, la creuem i entrem al poble pel costat del 
cementiri. 
 
 
 
Crèdits: 
Mapa base ICC 1995 
Treball de camp: Lluís Díaz (2010) 
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2.41 Deixem la pista que gira a l’esquerra pel bosc de l’Estelada i 
baixem a la dreta per sender, és el Grauet. 
 
2.47 Magnífic mirador de l’Albiol a la dreta del camí. Seguim 
baixant. 
 
2.57 Dipòsits d’aigua de l’Albiol, trobem a una pista encimentada i la 
seguim a l’esquerra. 
 
3.02 Collet de la Creu, encreuament, seguim a la dreta. 
 
3.04 L’Albiol. La font està al costat de l’Ajuntament. Sortim en 
direcció sud pel costat dels rentadors, creuem la carretera i busquen 
les marques del sender GR65.5 al costat d’un edifici nou. Baixem 
fort. 
3.09 Creuem la carretera i seguim baixant pel sender. 
 
3.12 Saltem a una pista i la seguim a l’esquerra, planejant. 
 
3.22 Plans de Maideu, deixem la pista que gira cap a la carretera i 
agafem un sender a la dreta en direcció oest. 
 
3.33 Arribem a la vora del cingle al costat d’una torre d’alta tensió. 
Baixem fort uns quants revolts en direcció sud. 
 
3.44 Trobem una pista d’accés a les torres, la seguim a l’esquerra, 
baixant. De seguida, la pista bifurca i anem a l’esquerra, per sender. 
 
3.46 Sender travesser, el seguim a la dreta, baixant. 
 
3.49 Creuem la carretera en diagonal cap a la dreta. 
 
3.57 Saltem a la carretera, la seguim a la dreta i als 50 metres anem 
a l’esquerra per pista ampla. 
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2.08 Coll del Llamp, encreuament de pistes. Baixem a la dreta 
(nord) seguint les marques del GR172. Som al camí vell de Reus a 
Prades. 
 
2.16 Deixem a la dreta l’entrada al mas de Borbó. Més endavant 
veiem la famosa alzina centenària, arbre monumental catalogat, 
l’accés lliure a la qual està ara prohibit pels propietaris de la finca. 
 
2.26 Deixem a l’esquerra una pista que baixa a l’Aleixar, seguim 
recte les marques. 
 
2.39 Coll de la Batalla (465 m) Passem pel damunt la carretera i 
comencem la pujada. 
 
3.01 Pista travessera, seguim pujant pel GR172. A la dreta veiem 
l’ermita del mas d’Anguera. Trobarem dues més seguides que hem 
de travessar i seguir pujant fort pel sender. 
 
3.46 Carretera de la Mussara, la seguim amunt uns 50 metres i la 
deixem per un corriol a la dreta que puja. De seguida, tornem a 
creuar la carretera, tot pujant. 
 
4.06 Font del Roure, després de creuar el pla dels Altars. Seguim 
les marques, pujant fort. 
 
4.21 Creuen de nou la carretera un parell de vegades sense deixar 
de pujar. 
 
4.36 Creuem una pista encimentada que dóna accés a les antenes 
de telecomunicacions de la Mussara. 
 
4.37 Coll de les Saleres (994 m), final de la llarga pujada. Anem en 
direcció nord. 
 
4.46 Bifurcació, deixem el GR172 que gira a l’esquerra i anem a la 
dreta per una pista que fa d’enllaç fins el coll que es veu proper. 
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4.48 Carretera, la seguim a l’esquerra. 
 
4.49 El Coll, encreuament de carreteres a Mont-ral, La Febró i 
Vilaplana. Pugem per una pista ampla ne direcció nord seguint les 
marques del GR65.5. Pal indicador. 
 
5.02 Creu de Noguers, confluència amb el GR7, anem a l’esquerra 
en direcció Oest per pista ampla, planejant. Pal indicador. 
 
5.03 Bifurcació, deixem el GR7 que segueix recte i anem a la dreta 
pel GR65.5 cap a Prades. Pal indicador. 
 
5.12 Bifurcació, deixem la pista ampla i anem a la dreta per un camí 
ample, pugem. 
 
5.15 Travessem la pista que hem deixat abans, seguim pujant. 
 
5.20 Camí travesser, el seguim a l’esquerra sense perdre les 
marques. Travessem la plana dels Motllats. 
 
5.31 Creu trencada, trobem una pista i anem a la dreta, deixant el 
GR. Pal indicador. 
 
5.36 Deixem la pista per un corriol a l’esquerra que baixa. Hi ha una 
balisa. 
 
5.44 Trobem una pista i la seguim a l’esquerra en direcció al Pont 
de Goi. Pal indicador.   
 
5.50 Bifurcació de pistes, anem a la dreta, baixant. Pal indicador. 
 
5.53 Deixem la pista i anem a la dreta passant pel damunt del Pont 
de Goi, pont de roca sobre el barranc. Hi baixem i seguim pel 
barranc. Baixada forta. 
 
6.01 Camí travesser, pal indicador. Anem a l’esquerra en direcció 
Cova de les Gralles. 
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1.12 Creu Trencada, deixem la pista i girem a l’esquerra en direcció 
sud pel GR65.5. 
 
1.29 Deixem el GR65.5 que baixa i anem a l’esquerra per pista en 
direcció est. 
 
1.30 Cartell indicador de l’antiga urbanització dels Motllats, passem 
pel costat d’un xalet abandonat i seguim per la pista en direcció a 
unes antenes. 
 
1.32 Deixem la pista ampla per una més estreta a la dreta. 
 
1.37 Passem pel costat d’una caseta amb una antena de 
telecomunicació. Guanyem el punt més alt del terreny. 
 
1.40 Restes d’una torre metàl·lica caiguda. La pista esdevé un 
corriol estret.  
 
1.41 Puig Pelat (1.077 m) punt culminant dels Motllats. Bona 
panoràmica. Al nord, Mont-ral i els cingles, al sud, les antenes de la 
Mussara, a l’oest, Montsant, Gallicant  i altres serres. Baixem per un 
grauet del cingle sud. 
 
1.50 Pista travessera, la seguim a la dreta. Anem entre bosc. 
 
1.59 Creu de Noguers, girem a l’esquerra pel GR65.5 i baixem per 
pista. 
 
2.10 El Coll, encreuament de carreteres. Anem per sender en 
direcció sud-est seguint les marques del GR65.5. 
 
2.12 Trobem una pista i la seguim a l’esquerra, planejant. 
 
2.22 La pista esdevé sender i s’interna en un bosc atapeït.  
 
2.39 Saltem a una pista i la seguim a l’esquerra. 
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Segon dia: Capafonts – La Selva del Camp 
 
Temps efectiu: 5,17 hores 
 
0.00 Sortim de Capafonts des de la plaça de l’església, passant pel 
costat de la font i baixant pel carrer Ribatell. Allà dalt veiem el 
Picorondan i la Ninota. 
 
0.02 Saltem la pista d’accés a l’hotel i baixem fort per un corriol 
seguint una línia de pals de telèfon. Trobem marques verdes i 
blanques de Sender Local. 
 
0.05 Pista al costat del barranc de Ribatell. La seguim a la dreta i de 
seguida entrem al barranc, el remuntem uns 50 m i el deixem per un 
corriol embrossat que puja a l’esquerra. Trobem trams empedrats. 
 
0.20 Saltem a una pista, la creuem en diagonal i seguint pujant pel 
sender. 
 
0.25 Creuem una pista, seguim recte, pujant. Travessem el bosc de 
la Vila. 
 
0.30 Primers revolts, es nota que som a l’antic camí de Capafonts a 
Reus, avui fet malbé per l’abandó, l’erosió natural i l’agressió de les 
motos.  
 
0.38 El Grau, que dóna nom al camí, amb un conjunt de revolts. 
Cap al nord tenim una magnífica visió de Capafonts, la seva vall, el 
Picorandan i la serra de Prades amb la Mola d’Estat. A partir d’ara 
el camí planeja una mica.  
 
0.55 Nous revolts sobre lloses de pedra i trams empedrats. Seguim 
remuntant el barranc del Grau. 
 
1.11 Pista travessera, dalt de la plana dels Motllats. La seguim a la 
dreta. 
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6.06 Petit mirador a la dreta sobre la cova de les Gralles. 
 
6.14 Bifurcació, pal indicador. A la dreta baixa un sender que en 12’ 
ens portaria a la cova de les Gralles, bonica balma sota el salt del 
barranc de la font Nova, molt recomanable, sobretot si ha plogut. 
 
6.22 Bifurcació, deixem el sender principal que va a Capafonts i 
anem a la dreta en direcció a la font de la Llúdriga. 
 
6.24 Saltem a una pista i la seguim a la dreta. Pal indicador. 
 
6.26 Font de la Llúdriga, indret obac i molt bonic en temps de 
pluges. Tornem per la pista que ja no deixarem fins Capafonts. 
 
6.51 Creuem el barranc del Ribatell en un tram asfaltat, sota el 
poble. Anem a la dreta per pista i arribem a la carretera que 
remuntem a l’esquerra per entrar a Capafonts. 
 

 
Pont de Goi 
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