
La Vall de la Selva del Camp (Baix Camp) 
 
 
Data: 11 de maig de 2013 
 
Itinerari: La Selva del Camp - ermita de Sant Pere - Puig d'en Cama - coll del 
Llamp - GR172 - coll de la Batalla - font del Roure - coll de les Saleres (antenes 
de la Mussara) - coll de les Llebres - GR65.5 - l'Albiol - antic GR65.5 - les Tres 
Aigües - pista de les torres - cresta Puig d'en Cama - ermita de Sant Pere - la 
Selva del Camp. 
 
Participants (9): Maria Alías, Joan Aubia, Meli Carrilero, Toni Coll, Lluís Díaz, 
Encarna Hidalgo, Pili Inostroza, Joan Marquès, Joan Sentís. 
 
Hores totals: 11,30  Km: 30 Desnivell positiu acumulat: 1.400 m 
 
La vall de la Selva del Camp és un indret geogràfic de bosc, masos i conreus 
drenat per la riera de la Selva, la qual neix al coll de la Batalla, discorre de oest 
a est i surt de la vall tocant el nucli urbà selvatà abans de morir al riu Francolí 
prop de Vilallonga del Camp. La vall està tancada al sud per la carena que 
culmina als 718 metres del Puig d'en Cama y al nord pels cingles de la Mussara 
i de l'Albiol que arriben als 1.056 metres del pic de la Mussara. 
 
El recorregut panoràmic que aquí es descriu intenta seguir en tot moment la 
carena limítrofa, fent un recorregut circular llarg i amb desnivell, però de gran 
bellesa, i més en aquesta primavera verda com poc anys després de les 
generoses pluges del març i l'abril. 
 

 
Coll del Llamp GR172 

 
Ermita del mas d'Anguera 

 
Sortim  a les 7 tocades del matí de la Selva del Camp, per la pista que segueix 
el camí nou de Sant Pere, que puja lentament a l'ermita de Sant Pere del Puig, 
a 560 metres. Després continuem pel tallafocs carener que fa tres sifons i 
s'enlaira definitivament al vèrtex geodèsic del Puig d'en Cama (718m), on hi ha 
una caseta de guaita d'incendis. Una xafogosa boira matinera ens fa suar i tapa 
a mitges la panoràmica de la plana del Camp i la costa.   
 
Baixem en sentit oest per la pista carenera, deixem a l'esquerra els ramals que 
baixen cap a Almoster i pel fil mateix de la carena trepitgem primer el collet de 
la Font de Sant Joan i més tard el collet del Llamp, on trobem el GR172, el 
camí vell de Reus a Prades, que seguim a la dreta.  
 



Una pista còmoda baixa fins el coll de la Batalla, on comença la llarga pujada 
entre bosc de 529 metres de desnivell fins la Mussara. Fem l'aturada per 
esmorzar a  l'ermita de la Immaculada Concepció o del Mas d'Anguera. 
Després seguim la forta pujada pel vell camí que encara conserva trams 
empedrats tot i l'erosió natural i la l'agressió provocada per alguns motoristes 
inconscients. 
 

 
Erosió del camí empedrat 

 
Font del Roure 

 
El sender travessa un parell de pistes i més amunt, la carretera per dues 
vegades fins arribar a la Trona, el pla dels Altars i la font del Roure, on fem un 
breu descans. Alguns escaladors practiquen en les parets sota un sol que 
comença a escalfar de valent. El carrer tram fins el coll de les Saleres (994m) 
resulta ser el més pesat de la llarga ascensió. 
 
Un tram d'enllaç ens permet connectar amb el GR65.5 a prop del coll de les 
Llebres i començar la baixada cap a l'Albiol per Grauet. Una balconada abans 
d'arribar ens permet gaudir de la millor panoràmica de la vall, ara que les boires 
s'han diluït i el sol llueix amb força.  
 
Travessem el tranquil poblet de l'Albiol i pel costat del nou alberg sense 
estrenar prenem la baixada per l'antic traçat de GR65.5 que ens despenja 
ràpidament pel barranc del Salt. Una marinada fresca ens invita a fer l'aturada 
del dinar sota els pins en una zona de sauló vermell amb bona vista sobre la 
vall. 
 

 
El Puig d'en Cama des del Grauet 

 
Cingles de la Mussara i l'Albiol 

 
Notem com crema el sol mentre fem la baixada entre conreus de vinya prop del 
mas del Sord fins les Tres Aigües, a la carretera de Vilaplana. La remuntem 
uns minuts per agafar a l'esquerra una pista de servei de les torres elèctriques 
que ens permet pujar de nou per l'obaga fins la carena de Puig d'en Cama.  
 



Fem un parell de sifons i ja som a l'ermita de Sant Pere de Puig. Una bonica 
panoràmica de la plana del Camp i la costa ens acompanya en la tornada al 
punt de partida quan són quarts de set de la tarda, una llarga jornada sens 
dubte.   
 

 
Cim del Puig d'en Cama 


