
Barranc de la Caramella – Mont Caro – Massís dels Ports 
 
Data: Dissabte dia 25 de maig de 2013 
 
Participants: Joan Gassol, Pilar Fargas, Encarna Hidalgo, Joan Marquès, 
Maria Alíes, Pili Inostroza i Toni Coll. 
 
Ascensions: Mont Caro (1.442m.) 
 
Temps total invertit: Set hores i deu minuts. 
 
Distància Recorreguda : 12 Km, (8.5 Km. C.Carvallo al Cim i 3.5 Km. Del Cim 
al Pla del Restaurant.) 
 
Ascens acumulat: 1.300 metres 
 
Itinerari: A dos quarts de set del matí ens trobem tots els amics a Reus i anem 
amb tres vehicles cap a Roquetes i cap a la carretera del massís dels Ports, 
passem el Canal de Xerta i als pocs metres ens desviem a mà esquerra, 
deixem la carretera i continuem per pistes i camins entre arranjats conreus de 
velles oliveres. Anem fins l’àrea d’aparcament del Barranc de la Caramella, 
situat a uns cinc minuts a peu de Casa Carvallo. Mentre les noies es queden 
esperant, nosaltres anem a deixar dos vehicles pel retorn prop del coll del 
Vicari, concretament al Pla del Restaurant i amb el tercer vehicle tornem al punt 
d’inici. 
 

 
Casa Carvallo 

 
Grimpant pels Degotalls 

 
Fet i fet a les 10 hores i 10 minuts del matí iniciem l’excursió tots plegats vora 
Casa Carvallo. Seguim el corriol marcat amb pintura vermella i entrem en el 
curs alt del barranc de la Caramella, que poc a poc es va engorjant i formant 
basses i tolls esglaonats d’aigües cristallines. Aviat albirem el salt més 
espectacular del barranc, de 80 metres d’alçada, anomenat la Cua de Cavall. 
Superem la part més aèria del barranc, que és un ressalt rocós seguit d’una 
estreta cornisa vora un impressionant pany de roca que degota contínuament. 
Enfront apareix un gran salt d’aigua provinent del barranc de la Gralla i més 
amunt emergeix la Moleta Castellona. 
 



Passem a frec dels anomenats Forats de la Caramella, que són baumes 
utilitzades antigament pels pastors, deixem a mà esquerra el camí que puja al 
Coll de la Garrofera, continuem rectes seguint la direcció del Caro, creuem el 
Barranc de la Gralla i arriben a una nova bifurcació, ens desviem una estona en 
direcció a les roques de l’esquerra per gaudir d’una nova visió de la Cua de 
Cavall i ràpidament retornem al nostre sender que s’enfila cada cop més dret 
fent ziga-zagues. 
 

 
Barranc de la Caramella 

 
Barranc de la Geganta 

 
El sender a mesura que avancem presenta els senyals més ben repintats i no 
ofereix dubtes per seguir-lo. Prop dels mil metres arribem al coll de l’Escaleta 
situat vora la canal de roca que dona accés a la part somital de la Moleta 
Castellona. Tenim ja davant nostre la inconfusible silueta del Mont Caro. Ens 
deturem per dinar i tot seguit continuem direcció N, primer per la carena i més 
tard l’anem flanquejant pel vesant esquerre. Anem perdent alçada fins arribar al 
fons del Barranc de la Geganta, el travessem, pugem cap el Barranc 
d’Anglesoles i finalment fem cap al Coll del Vicari on trobem la carretera del 
Caro. 
 

 
Cabra salvatge 

 
Cim del Mont Caro 

 
A partit d’aquí continuem amunt per la carretera, aprofitant tots els trams que 
resten del vell sender i que retallen les giragonses de la carretera. A les 16,10 
hores arribem al cim del Caro. Intentem no fixar-nos en la quantitat d’antenes i 
edificacions que castiguen l’atalaia, gaudim les excel·lents panoràmiques sobre 
el delta de l’Ebre i la resta del paisatge i descendim direcció NE. cap a l’interior 
del massís, arribant al Pla del Restaurant vora els vehicles, a les 17,20 hores. 


