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Aquest cop el Dia del Camí de Muntanya el preparava el Club Centre 
Excursionista Serres del Mestral de l’Hospitalet de l’Infant, amb la recuperació 
de l'antic camí de la Font de Beltran on les dones de la masia de Castelló hi 
anaven a rentar la roba. La ruta preparada enllaça GR’s i PR’s que junt amb 
l'esmentat camí i d’altres ja recuperats anteriorment fan la volta pel vessant sud 
del poble de Vandellòs, pel mig d’una obaga arrecerada, just abans de pujar als 
Dedalts. 

 

  
 
La sortida es va donar des del camp de futbol, on poc a poc van fer cap 

els excursionistes participants iniciant la caminada a les 8:30 del matí, uns 250 
segons l’organització.  

 
Després de passar per la plaça dels Dr. Gil - Vernet i per la vora dels 

rentadors públics creuem la C-44 per sota un pont i seguim el sender paral·lel 
al barranc de Llastres. Poc desprès  creuem el GR 192.1 i seguim pel jaç del 
barranc de Ruït.  

 

  
 
Un sender força vertical que ens obliga a fer alguna petita grimpada 

marcat com a PR-C 91 creua pel mig del bosc fins fer cap a Castelló, lloc on 



ens creuem amb el GR 192. Aquest llogaret el conformen un grup d’edificis que 
van quedar abandonades l’any 1948 i que des de l’any 1998 un grapat d’amics 
l’està recuperant amb la desinteressada donació de molts dels derruïts edificis 
per part dels seus propietaris. 

 

  
 
Un cop esmorzem acompanyant-lo amb un bon raig de vi i unes 

arbequines ofert per l’organització, seguim el nostre camí pel mig del bosc obac 
veient a baix a la nostra dreta el poble. Aviat passem a tocar una carbonera, 
l’antiga font del Beltran, en aquests llocs membres de l’organització ens fan 
cinc cèntims del seu ús i la seva història. 

 
Seguint per la banda obaga el camí puja dret fins el peu dels Dedalts, 

lloc on ens creuem amb el PR-C 92 que agafem tot baixant. Deixem el PR en 
una zona molt boscosa i recuperada, per anar a trobar la font Fontanals, avui 
seca on també es conserva un rentador. Al poc arribem a un forn de calç on la 
pedra calcaria era cuita entre 100 i 800 graus durant uns 10 o 15 dies fins ser 
transformada en calç viva, de molta utilitat en el món de la pagesia de principis 
de segle. 

 

  
 
Ja a les envistes de Vandellòs deixem a la nostra esquerra el pou de la 

Canaleta, un dels pous que abasten d’aigua al poble. Un poc més tard arribem 
al mas Domènech on es conserven les canalitzacions de la portada d’aigua de 
la font de les Basses. 

 



Tot seguint el GR 192.1 fem l’entrada al poble i després d’una curta 
visita a Ca la Torre, on hi trobem l’exposició fotogràfica “La Muntanya Màgica”.  
 

A prop de l’una, una curta intervenció de l’alcalde de Vandellòs agraint-
nos la nostra participació obre l’acte de lliurament dels recordatoris als 
iniciadors de la recuperació de la Masia de Castelló i amb un refrigeri es dóna 
per acabada aquesta interessant activitat del món excursionista amb el desig 
de que el proper any, que serà el 50è, tingui una participació multitudinaria.  

 

 


