
Excursió circular d’Hospitalet de l’Infant a Masboquera i 
Masriudoms pel coll de la Portella i Castelló 

 
Data: dissabte dia 7 de juny de 2014 
 
Participants: (5) Maria Alías, Montse León, Joan Gassol, Joan Papaseit i Joan 
Marquès. 
 
Un cop aparcats els vehicles a la sortida de la població, junt a la urbanització 
Hospitalet - Mar, ens dirigim a passar per la Alcantarilla Gran que és com es denomina 
popularment el túnel sota la via del tren, després seguim el sender marcat com a PR i 
que és comú al 90, 92 i 91 tot enfilant el barranc del Forat Negre ja sent el PR-C 92.  
 

 
Túnel AP7 

 
Lo Forat Negre, dóna nom al barranc 

 
El sender zigzagueja per tal de superar la complicada orografia del lloc, trobant-nos 
que la plana inicial esdevé poc a poc en una gran pendent obstaculitzada pels talús 
necessaris per aixecar les enormes torres elèctriques que proliferen pel entorn fins fer 
cap a una pista que puja al coll de la Portella després d’un parell de ziga-zages més. 
  

 
El mas de la Sabatera, al fons, dalt, el coll 
de la Portella senyalat per les dues torres 

 
Dalt a la dreta la silueta de la 

ermita de Sant Roc 



 
Ja superades les dificultats ens fem unes fotografies al coll (a la foto en manca un que 
és darrera la càmera), i aprofitem una raconada per fer un mos i recuperar les forces 
esmerçades durant la superació de vora 600 metres de desnivell. 
 

 
La baixada vers La Barrancada resulta ser un xic complicada per la gran quantitat de 
còdols que sovint ens fan relliscar sense més ensurts que alguna que altra estrebada. 
Un cop al fons de la estreta vall anomenada la Barrancada, una pista va directa a 
Masboquera i l’altra a Castelló passant per la font de l’irla, anem per aquesta darrera.  
 

 
A Castelló ens creuem amb el GR 192 i el seguim tot baixant per un agradable sender 
fins Masboquera. Allí fem una aturada per fer un àpat i poc desprès continuem pel 
sender SL-C 46 quasi paral·lel a la carretera però suficientment lluny d’ella per no 
percebre el molest soroll del tràfec rodant, vers Masriudoms. 
El sender per retornar a l’Hospitalet és el PR-C 90, senyalitzat com a “Pas prohibit per 
a vehicles motoritzats” pel Departament de Medi ambient de la Generalitat de 
Catalunya, encara que la manca de vigilància per part d’uns, i la manca de sensatesa i 
educació per part dels altres fan que de tant en tant hi hagi algun ensurt amb els 
motociclistes. 

  

 
L’antic poble de Castelló 

 
Baixada del coll de Puntalt. 



Passem el Mal Pas i fem cap al punt més alt, el Coll del Puntalt. El sender s’estreny 
pels coscolls i margallons que el voregen; la pendent també es reforça, i això fa que 
un altre cop hàgim d’anar en compte de no fer un aterratge pels còdols. 
 

 
El cel es comença a emboirar. 

 
Camí dels Corralets 

 
A mig baixar, apareixen boires i temorosos de que descarregui accelerem el pas. 
Durant tot el dia hem tingut força sol fins fer-se quasi insuportable, i per acabar el dia 
sembla que la cosa es vulgui torçar. Afortunadament el temps aguanta i ja arribant a 
l’Hospitalet millora desapareixent els núvols i tornant a lluir el sol, encara que per poca 
estona ja que el dia avança i les hores no s’aturen. 
 

 
JA SOM AL COLL! BUFA! 

 


