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Introducció 
 
Aprofitem aquest any per a fer un recorregut entre les 
comarques del Baix Camp i del Priorat i així donar a conèixer a 
tots els participants, la majoria dels quals són membres del 
Grup Excursionista del Camp de Tarragona, dos dels itineraris 
dels quals el nostre grup en és responsable del marcatge i 
manteniment: el GR 7 des del Mas dels Frares fins el Coll 
d’Alforja tot entrant a l’Arbolí, i el PR-C 87 entre l’Arbolí i La 
Mussara passant pel bell mig de La Febró. 
  
Aquest recorregut el farem en dos dies. El primer dia és una 
mica més llarg, 16 quilòmetres, i conté més desnivell i potser 
alguna sorpresa, ja que haurem de creuar el riu Siurana abans 
d’arribar a La Febró, cal esperar que les pluges de la tardor no 
l’hagin fet créixer massa. Poc després, el sender s’enfila cap 
els Avencs i tot creuant la serra de La Mussara farem cap al 
refugi. 
 
El segon dia iniciarem el camí tot planejant i lentament anirem 
baixant cap els Gorgs del Mas dels Frares on hi haurem de 
posar molta atenció per la possibilitat de que les pedres per a 
on hem de passar estiguin glaçades. Una suau pujada ens 
durà a Gallicant des d’on lentament davallarem cap a l’Arbolí.  
 
Aquest cop, els companys que han col·laborat a preparar i 
senyalitzar el recorregut han sigut força nombrosos, entre ells 
cal esmentar a l’Antonio, a l’Aleix, en Pep i Jordi, la Cinta i en 
Pep, l’Amelia i en Dani, l’Àngels i en Gustau, en Domi, la 
Maria, en Pau, la Meli i en Lluís, i jo mateix. Tots nosaltres 
hem posat en aquesta tasca molta il·lusió esperant que sigui 
de l'agrat de tots els participants. 
 
Desitgem que gaudiu d’una agradable caminada! 
 
Desembre 2012 
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L’Arbolí des del Camí a l’ermita de Sant Pau 

 
Primer jorn 

 
D'Arbolí al refugi de La Mussara 

0,000 Arbolí (706 m). Sortim per la banda Nord-est del 

 poble, tot coincidint amb el GR-7. 

0,100 Marxa el GR-7 per la dreta, nosaltres anem cap a 

 l'esquerra per un camí empedrat amb forta pujada. 

 Després de deixar una bifurcació a la dreta i una 

 estació meteorològica a l'esquerra arribem a la 

0,450 Ermita de Sant Pau (819 m), deixem la pista al  

 costat de l'ermita per agafar un corriol a la dreta 

 que zigzaguejant ens durà dalt a la carena. 

0,600 A l'esquerra deixem l'enrunat Maset del Nadal (844 m)  

 i creuem la pista d'accés. Aviat deixem el camí carre- 

 ter per un sender a la dreta que creua el bosc. 
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 El sender creua un parell de cops el camí carreter,  

 sempre baixant fins fer-hi cap, al poc ens trobem en  

 una cruïlla amb una pista que ve d'Arbolí, la seguim  

 cap a la dreta sempre baixant. 

1,245 Mas de Salín a l'esquerra, turisme rural (795 m). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,445 

 
Mas de Salín, en primer terme, i mas de l’Escuer o de les Viudes, al fons  
a la dreta. 

 
Bifurcació en una corba. Deixem la pista principal i  

 
anem a l'esquerra seguint un antic camí carreter.  
Passem a tocar una cadena que barra l’entrada a una 

 finca; la pista fa un gir a la dreta tot baixant per camí 

 carreter en mal estat. 

1,715 Grau del Vincabrer (747 m) i fi del camí carreter.  

 
Girem 90º a l'esquerra i seguim el sender que baixa 
decididament vers el riu Siurana. 

2,335 Aixopluc a l'esquerra del camí. 

3,035 Ja casi al llit, deixem a la nostra dreta un rústec habi-,  

 

tatge on es prega d’escoltar el silenci. 
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Siurana i la Serra de Montsant 

3,235 Passem a gual el riu Siurana (510 m), a prop de les  

 restes de un molí paperer. Pujem pel vessant oposat 

 

fins fer cap a una pista. 

 
Molí paperer en ruïnes 
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3,465 PR-C 7 (532 m) La pista ve de Cornudella de Montsant 

 

per l'esquerra, la seguim cap a la dreta.  

 
Mas d’en Candi  

3,635 Mas d'en Candi (538 m), seguim per la pista. 

  4,370 Molí de l'Esquirola ( 541 m). El PR-C 7 va recte tot  

 creuant el barranc, el PR-C 87 gira 90 graus a la es- 

 querra per seguir barranc amunt per un camí ample i 

 remogut per la rasa de instal·lació de una canonada de 

 

conducció d'aigua. Puja fort al principi i suau més tard.  

 
Molí de l’Esquirola 
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  4,880 En una corva deixem el camí ample per un de més es- 

 tret a la nostra dreta que segueix a nivell del l'aigua.  

5,480 Clariana i petit toll, el sender ara puja cap a la dreta 

 deixant el toll a la nostra esquena. 

5,580 Grau del Gris (674 m). Deixem el sender que segueix  

 barranc amunt, el camí s'enfila ara pel vessant es-  

 querre, o sigui per la nostre dreta i pujant fort. 

6,080 Petit balcó damunt del barranc des d'on s'albira el Grau 

 de La Post al vessant de l'altre costat. 

6,480 Saltem a una ampla pista, la seguim uns metres cap a 

 la dreta per tornar a deixar-la en la corba. El PR-C 87  

 marxa cap a la dreta. Ara cal no perdre el bon camí,  

 doncs treballs de neteja i desforestació l'han malmès. 

6,880 Capdamunt del Grau, (842 m). Entroncament amb una  

 pista que baixa del Coll de l'Andreu i que el PR segueix 

 cap a la dreta. 

7,070 Mas d'en Porrera (830 m.). Deixem l'era a l'esquerra i 

 l’edifici en ruïnes a la dreta. Seguim la pista cap a l'Est. 

7,870 Bifurcació; en una corba molt tancada deixem a l'esque- 

 rra una pista que retorna a la mateixa per on anem. 

8,770 Plans i Masos de Galzeran, (760 m). El camí carreter  

 

passa pel mig dels edificis en ruïnes. 

 
Masos de La Febró o de Galzeran. 
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9,270 Bifurcació; hem de deixar la pista de la dreta que baixa 

 cap el fons del barranc del Riu de Siurana i pugem suau 

 pel camí carreter de l'esquerra. Altre cop hem de parar 

 atenció de no perdre el bon camí, sempre en direcció 

 Nord-est, (torres elèctriques) fins entroncar amb un de  

 més ample que seguirem, tot pujant un xic, cap a la dreta. 

  9,770 Coll de les Torres, (808 m). Queda a la nostra esquerra. 

 Es tracta de un tall a la roca calcària grisenca que ens  

 obre pas cap a la vall del Riu Siurana. 

 Un cop per lliseres i un altre per barrancons un cop més  

 hem d'anar amb cura de no fer marrades ja que la falta  

 de manteniment i les pluges han malmès força el sender 

 que a estones passa pel mig del bosc. 

10,420 Per l'esquerra s'ens ajunta el PR-C 6 (754 m), provinent  

 de Prades. Continuem cap el fons del barranc deixant a 

 mà dreta una granja i un pal de senyalització força vell. 

10,470 Fons del barranc de Vinarroig, (714 m). El creuem per 

 pujar per una pista cimentada. 

10,845 Plaça de La Febró, (748 m). 

 
 

La Febró, a la riba dreta del riu Siurana 
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Creuem el poble i sortint-ne agafem un baixador a la dreta  

 que passa el barranc a gual i puja pel vessant esquerra  

 a la carretera. Anem a l'esquerra. 

11,295 Font del Pubill (751 m). Hi ha ombra i lloc per seure. 

 Creuem la carretera i per pista ampla entrem a la Vall de  

 la Foradada en direcció Est. 

12,295 Bifurcació en una corba tancada. Per l’esquerra marxa el 

 PR-C 6. Seguim la pista girant a la dreta i pujant.   

12,695 Mas de Panxó. En ruines és a la dreta dins el bosc. 

12,725 Deixem la pista per un corriol que surt per l'esquerra; és  

 l'inici del Grau dels Avencs. Pugem fort. 

13,425 A la dreta, sota nostre, tenim l'Avenc de La Febró (976 m) 

 Seguim pujant i els boixos comencen a rodejar grans 

 pins. Anem pel mig de un bosc de boix i pinar. El camí 

 fa cap a una ampla pista que puja del barranc 

 de la Font Freda, la seguim cap a la esquerra. 

14,125 Pla de l'Agustenc, (982 m). Cruïlla de camins, el GR7 va  

 

per la dreta, Oest, vers el poble d’ Arbolí. El PR-C 87 segueix 
recte. Nosaltres seguim el GR7 a l’esquerra en direcció a  
Mont-ral, Est. 

 
Coll del P  coll del Pla del bosc de l’Agustenc. 
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14,725 B Bifurcació a la dreta marcada com E2, la seguim. 

15,110   Bassa C.I. El camí s’eixampla. Seguim baixant. 

15,390 Coll de La Negra (963 m). S’ajunta el GR 172 per 

 l’esquerra. Creuem la carretera i el seguim per un 

 sender paral·lel a ella que transcorre pel mig del 

 bosc. 

15,710 Arribem al refugi de La Mussara(958 m)  

  

  

 
El refugi de La Mussara reb la visita de La Peluda. 
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Segon jorn 
 

Refugi de La Mussara – Arbolí 
 

 
El refugi des del sender GR 172 

 
Distància                       Descripció 
 
0,000 Se surt del refugi pel camí de les Tosques en direcció 

Est vers el poble abandonat de La Mussara. 
0,030 Topem amb un pal de Turisme de Catalunya que 

anomenarem “Pal 1”. 
0,300  La Mussara (990m). Just a l'arribar al “Pal 2” girem 90 

graus a l’esquerra i pugem un xic fins el cingle de les 
Airasses on col·locarem el 32è Pessebre del GECT. 

0,330 Després de vorejar el toll cartesià ens trobem el “Pal 3” i 
seguirem el senderó vers la Font de la Paua senyalat 
com “Ruta dels Avencs de La Febró. 

0,550 A la nostra dreta, a tocar del sender, trobem un aljub. 
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0,600 “Pal 4” (930 m). Cruïlla, deixem el sender i seguim un 
altre que surt 90 graus a la dreta. 

0,850 Creuem la carretera T-704 vorejant per la dreta o 
l’esquerra la bassa rectangular situada vora el camí al 
Pla de la Mata (953 m). 

0,875 Fem cap al PR-C 87. El seguim cap a l’esquerra 
planejant. Deixem una pista a la nostra esquerra que fa 
cap a la carretera que hem creuat. Ens endinsem al 
bosc per una suau pujada. 

1,300 Coll del pla del bosc de l’Agustenc (988 m). Cruïlla amb 
el GR 7 que seguirem cap a l’esquerra en direcció a 
l’Arbolí. Recte tornariem a la Febró i a la dreta aniriem a 
Montral. 

 
Antic pal al Coll de l’Agustenc que està regenerant el nostre club. 
 

2,800 Deixem una pista a la dreta que baixa a La Febró tot 
passant a tocar la roca del migdia. Seguim planejant tot 
creuant un bonic bosc de pi i boix. 
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5,110  Arribem a la Punta (985 m), a partir d’ara el sender 
inicia una forta baixada i creua la carretera seguint per 
una ampla pista que fa cap al Mas dels Frares que 
deixem a la nostra esquerra. 

 

 

Mas dels Frares. 
 
El Mas dels Frares va esser declarat bé cultural d’interés local. 
Inicialment va pertànyer al frares de l’Orde de la Cartoixa 
d’Escala Dei.. Abandonat cap l’any 1835, després de pertànyer 
a diverses entitats i casi en estat ruinós, va passar a mans del 
financer reusenc Evarist Fàbregues qui el restaurà i engrandí. 
Posteriorment va ser venut a l'exèrcit espanyol i en aquesta 
finca hi tenia l’estada el coronel del Campament Militar de “Los 
Castillejos”. 

 

6,620 Gorg del Mas dels Frares. Bonic salt d’aigua amb un 
gran toll que ès aprofitat per el bany per moltíssima gent 
tant de les contrades properes com per turistes duts a 
aquest lloc per guies de muntanya durant tot l’estiu. En 
èpoques de fred cal anar en compte de no patir 
relliscades per les gelades pedres i posar-hi tots els 
sentits ja que s’ha de grimpar un xic. Existeixen dos 
salts més, anomenats el Gorget i la Gorgina. 
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El Gorg del Mas dels Frares. 

8,610 Gallicant (860m), petit nucli d’unes 9 cases, va 
començar a quedar desert cap l’any 1929 quan ja 
nomes en quedaven 5 d’habitades.  

 
Gallicant 
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11,240 Per un sender empedrat, fent força ziga-zagues, entrem 

a l’Arbolí deixant a mà dreta el sender també empedrat 
que puja a l’ermita de Sant Pau. 

 

 
Arbolí tal com la deuen veure els ocells. 
 


