
 



 
 

FESTA DE LA MARE DE DEU DE L'HOSPITALET DE PUIGPELAT 
 

Setmana del 2 al 7 d'abril de 2002 
 
PROGRAMA D'ACTES 
 
Durant tota la setmana romandrà oberta, a la Sala Gran de l'Ajuntament de 
Puigpelat, una Exposició Fotogràfica d'Excursionisme que aplegarà dos temes:  
 
Paisatges de Muntanya 
i Situacions Compromeses, de Joan Marques i Griñó. 
 
Dimecres dia 3, a les 8 hores del vespre: Conferència " ANEM D'EXCURSIÓ" a 
càrrec d'En Josep Salafranca i Bonet, a la Sala d'Actes de l'Ajuntament. 
 
Tot seguit, aproximadament a dos quarts de deu, celebrarem el tradicional 
sopar del nostre Grup al restaurant El Gall Roig. 
 
Dissabte dia 6, ”8è Camí de I' Aigua Tarragona – Puigpelat”, amb sortida a 
les 6 hores del matí de les escales de la Catedral. Aproximadament a les 11 
hores passarem per La Secuita, pels vols de les dues dinar de motxilla a la 
Capella de la Mare de Déu de I'Hospitalet i a les 4 hores de la tarda arribada al 
Pi i al Portal de Puigpelat. 
 
Diumenge dia 7, a les 7 hores del vespre, Projeccions Audiovisuals, a la Sala d' 
Actes de I'Ajuntament, amb els títols: 
 
Aventura 2001 de Joan i Joan-Víctor Marquès 
Trekking al Nepal d' Amelia Carrilero 
Alps 2001 de Lluís Díaz 
 
 

 

 
 



NOTÍCIES 
1 

Llicències: Estem en plena campanya per tal de treure les llicències 2002. No 

cal esperar a l’estiu si es paga per tot l’any. Interessats truqueu a Secretaria 

(Lluís Díaz 977-251566 feiners de 9 a 14) i feu l’ingrés corresponent a la 

llicència i la quota anual al compte de La Caixa: 2100-3504-86-2200129555. 

Qui no tingui el fulletó informatiu (es va enviar amb la darrera revista Vèrtex) 

sobre l’assegurança, amb les cobertures, indemnitzacions i la llista 

d’establiments amb descompte, pot demanar-lo també. 

2 

Quota: Després de sis anys sense cap variació, exactament des de febrer de 

1996, enguany ens hem vist obligats a pujar la quota anual de soci a 9 euros, 

per tal de fer front a les despeses creixents, sobretot la quota d’entitat que 

paguem a la FEEC i la assegurança obligatòria de responsabilitat civil que 

cobreix les nostres activitats. Ja sabeu que som una entitat sense recursos, 

que tot ho fem altruistament i pel goig que ens produeix viure la muntanya, però 

tenim obligacions administratives que no podem evitar.  

3 

Web: El contingut de la nostra pàgina web continua creixent, no només amb les 

ressenyes de les activitats que es van realitzant mes rera mes, sinó afegint-hi 

també elements de la vida associativa. El nostre soci Josep Salafranca ha 

aportat la seva col·lecció de fitxes de recorreguts que es poden descarregar en 

format pdf. És un material rigorós i molt ben elaborat, un llibre per capítols 

d’excursions per les nostres comarques. També estem incorporant els primers 

butlletins, en format pdf. És la nostra història a la web. 

4 

Cursos: Al llarg de l’any 2002 es faran a la nostra vegueria 3 cursos de 

formació de nivell 1: Tècniques de progressió per crestes, Descens de barrancs 

i Escalada en roca. El primer comença al març. Els interessats poden adreçar-

se a Secretaria. Hem rebut també uns fulletons de la Generalitat sobre les 

precaucions a prendre a l’alta muntanya hivernal. Estan a la vostra disposició.  

 



AVATARS D’UNA COLLA UNA MICA DESPISTADA 
 

- Ei, fem una excursió? 

- Val, tens festa? 

No sempre és important portar el recorregut marcat i planificat quan el què es 

pretén és passar una estona junts i gaudir-ne. Per tant, vam decidir organitzar 

una excursió matinal vist que els plans pel dia 19 de gener es veuen alterats. 

Es busca un recorregut curt i amb una aproximació amb cotxe no massa llarga, 

escollim fer l’Albiol – Mont-ral – l’Albiol. El recorregut de l’Albiol a Mont-ral el 

vam fer al Pessebre 2001, de totes formes ens posem en contacte amb 

diversos membres del Grup que ens assessoren sobre l’itinerari. El més 

problemàtic potser de Mont-ral a l’Albiol, però ens aventurem, no sembla 

complicat i estem decidits. A aquesta sortida hem invitat un soci nou, Edu, i 

l’Ana, una companya de feina (s’ha de quedar bé). 

Sortim de l’Albiol sobre les vuit de matí pel GR 65-5, ens han dit que hi ha 

aproximadament 1h 30 min fins Mont-ral. El dia és fresc i ras, anem pujant i 

xerrant amigablement quan fem cap davant del mas del Joan Pau a prop de La 

Mussara, a aquestes alçades els dubtes sobre el camí correcte ja ha aparegut. 

CAP PROBLEMA! 

Sabem on som, tan sols hem d’agafar el GR 7 cap a Mont-ral, la intenció és 

passar pel Puig Pelat perquè els membres que no van anar al Pessebre vegin 

on es va col·locar.  

- Mira, mira, el Puig Pelat! 

Tres membres del grup el 

reconeixem a primera vista i 

decidim creuar a la 

tremenda per pujar fins el 

cim. Portem dues hores 

d’excursió i Mont-ral queda 

molt lluny. Decidim canviar 

de plans, anirem en direcció 

l’Aixàvega – l’Albiol, deixem 

el GR i agafem una pista 

que ens apropa a 

l’Aixàvega, i s’acaba la pista.  

 

 



On som, Uhm? 

- Ei, un ciclista, una carretera!  

Hem trobat la carretera que va al poble, allí ens rep un noi amb dos gossos que 

no deixen de bordar, el qual, molt amablement, ens indica el camí cap a l’Albiol. 

Comenta al passar: 

- Quina colla més bonica!  

La veritat és que anem una mica despistats, però trobem un recorregut marcat 

amb línies grogues-liles i d’altres blaves (són senyals d’una circular de BTT 

organitzada fa anys a l’Albiol), decidim seguir-les i ens porten a una pista que 

està just a 10 minuts de l’Albiol.  

- Hem arribat, VIVA, HO HEM ACONSEGUIT! 

El tram de l’Aixàvega a l’Albiol passa per l’antic camí que unia els dos pobles, 

la baixada és bastant pronunciada i es coneix com el Grau de l’Estelada. 

L’excursió ha estat plaent, el paisatge molt reconfortant, les marrades han 

afegit la nota de color – humor i ens sentim bé doncs hem arribat a l’objectiu, 

casualitat (?) potser. 

Participants: Pep Argentó, Jordi Argentó, Iván, Pere Gibert, Enrique, Angus. 

Invitats: Edu, Ana. 

Angus Robles 
 



LA CAPELLETA DE LA MARE DE DÉU DE L 'HOSPITALET O DE LA 
LLET, celestial protectora dels excursionistes, senyora del GR172 i del PRC 1, guia, 

llum i benefactora dels caminants. 
 

Els caminants i excursionistes habituals o ciclistes aficionats s'han trobat, situada a la 
cruïlla del GR 172 i el PRC 1, al terme de Puigpelat, una construcció nova. Qui 
normalment passa per allí a més del pal històric de senyalització troba una construcció 
de totxana en forma de volta que es veu de lluny, és una capelleta que conté unes 
majòliques amb un dibuix de la Mare de Déu (veure portada del butlletí). També hi ha 
uns arbres i a més del pal hi ha unes cintes blanques. La capelleta esta orientada vers 
Montserrat. 
 

Del lloc on és situada la capella, uns 
200 metres camí de Vistabella avall, 
hi havia al segle XII i fins a 
començaments del XX un convent 
amb església de l'Orde de l'Hospital 
de Sant Joan de Jerusalem. 
Aproximadament entre els anys 1920 
- 1923 es van desmuntar 
completament les restes de les 
edificacions, en el moment de fer-ho 
el seu estat devia ser molt precari i el 
lloc ha sigut ocupat per conreus de 
vinya i avellaners. Ens ha quedat 
una lauda sepulcral d'un dels 
comanadors de la primera època, 
Fra Bernat Pavia, que es guarda dins 

d'una urna a l'altar de la Mare de Déu a l'església parroquial. El culte i la imatge, en 
aquell moment romànico-gòtica, que es troba actualment al museu de la catedral de 
Tarragona, ja havia estat abandonat el 11 de febrer de 1837 (primera guerra carlina) i 
traslladada imatge i culte a l'altar de Santa Magdalena de l'Església Parroquial. 
 

De Puigpelat, les primeres noticies que ens pervenen després de la conquesta del 
territori del Camp pel comtat de Barcelona, fan referència a la seva pertinença a la 
Baronia del castell de Vallmoll. En una primera acta de conciliació entre el bisbe de 
Tarragona i l'Orde de l'Hospital de 1184, s'explicita que érem part del territori de l'Orde, 
i que hi estava constituïda una comanda, que és la cèl·lula mínima d'organització de 
l'Orde de l'Hospital, que per la seva jerarquització necessitava d'un sistema de 
producció de beneficis per fer front a les despeses que comportaven les lluites per la 
conquesta de Jerusalem. Des de aquell moment van apareixent més noticies de 
Puigpelat.  
 
Es descriu molt aviat que s'havien fet 
unes construccions en un terreny 
denominat Quadra de l'Hospitalet. Se 
les denomina com cases de Vallmoll, 
fent referència a que estaven 
situades en el terme del castell de 
Vallmoll, o sigui que una quadra era 



el que actualment diríem una partida del terme. Era un extens territori en aquell 
moment, i per la bona quantitat d'aigua que existia, era i encara és la millor terra del 
terme. El lloc que li fou donat a l'Orde o que ells mateixos prengueren no era un lloc 
qualsevol. Tota aquella zona és rica en restes romanes. Provenint del Pont 
d'Armentera, passava per allí un aqüeducte que també hi agafava aigua i que també 
passava pels peus del poble. Al segle XVIII, es construí la mina de l'Arquebisbe. El 
Grup Excursionista del Camp de Tarragona, pensant en aquest traçat que tenia l'aigua 
des de l'època romana, creà el Camí de l'Aigua. 
 

Tornant a la descripció de la Capelleta, al costat tenim les restes d'una font, la font de 
la mina de les Esquadres actualment estroncada, esperem que qualsevol dia puguem 
tornar a beure de la seva aigua. Els cinc arbres del lloc són acàcies blanques 
dedicades a cinc persones que en el moment que naixia la capelleta van desaparèixer, 
les seves flors blanques ens retornen anualment la seva presència. 
 

El que us heu de llegir cada vegada que passeu per allí és el poema-pregària 
fundacional de Mossèn Joan Roig, feta al setembre de 1998. Entendre tot el significat 
possible és el motiu de la capella. 
 

A la Mare de Déu de l'Hospitalet o de la Llet: 
 

Llum d'acàcia florida, 
Mare de Déu de la Llet, 
que tanta fosca heu desfet 
entrant dins cada ferida! 
Salveu-nos d'urc i fallida 
i de mal de soledat, 
Vós que sempre ens feu costat 
amb un esguard que allibera, 
gloriosa Hospitalera 
del verger de Puigpelat! 
 
Cada any en aquest lloc des del 2000, es fa la Romeria del Diumenge de Pentecosta, 
en la que es baixen les cintes blanques que veureu lligades al pal indicador, que porta 
cada participant, i que testimonia que s'ha fet la romeria. A les rajoletes podeu veure la 
imatge actual que és treta de l’escultura que es guarda al poble. Té el monograma grec 
de la Mare de Déu prop del cap de la imatge i al mig dues creus de Malta que ens 
informen del vessant històric. Una mica mes avall, quasi als peus de la imatge, per una 
banda, el Portal del poble, una de les dues entrades al poble. A l'altra banda, el que era 
el convent situat en aquest lloc, al costat d’un pi, que té per Puigpelat un gran significat, 
que seria motiu d'una altra explicació que ens roman pendent per un altre ocasió. L'orla 
que envolta el conjunt és de raïms en plenitud, principal conreu de Puigpelat. 
 
Jaume Andreu 
 



NOVÍSSIM CODEX CALIXTINUS (MINOR) 1a part 
 

Relació que va fer l’Apòstol en somnis a un anònim pelegrí, dels fets que 
esdevingueren a dos humils tarragonins que van pelegrinar a Santiago en l’any 
del Senyor de 2001, seguint les passes del rei Alfonsus II. 
 

Mentre realitzava la meva peregrinació se’m va aparèixer l’Apòstol en somnis em va 
comminar a transcriure, per ajuda, edificació i inspiració d’altres pelegrins, el que havia 
esdevingut recentment a dos tarragonins que a Santiago van anar.  
 
I em va dir l’Apòstol: 
Van sortir els dos pelegrins de Tarragona en ferrocarril a les 20,30 hores del 26 de juliol 
de 2001 en direcció a Palència, en un vagó tercermundista, que es pal·liava amb la 
grata companyia de dos matrimonis, un de Galícia, a prop d’on acabarien les seves 
passes, y l’altre del Bierzo, per on els dits pelegrins havien passat en un altre pelegrinar 
a Compostel·la. Arribaren a Palència a les 3,40 amb el temps just d’agafar a les 3,45 el 
tren que definitivament els conduiria a Santander, arribant a la dita ciutat a les 7 del 
matí. Es desvetllà un dia tapat i frescot. Després d’un suculent esmorzar, van decidir 
canviar el seu calçat per les botes i treure la capa per combatre la fina pluja que a poc a 
poc augmentava i començava a ser molesta. S’encaminaren cap a l’alberg situat al 
carrer Rua Mayor on van ser rebuts pel president de l’Associació del Camí a Santander, 
home amable que els va donar tot tipus d’informació sobre el que podien visitar a la dita 
ciutat.  

 
Amb aquesta informació 
s’encaminaren cap a la catedral, molt 
a prop de l’alberg. Van començar la 
visita per la Cripta del Crist i a 
continuació, la part alta, que és la 
Catedral. En sortir de la visita guiada 
i gratuïta van observar que no plovia, 
ans al contrari, feia un matí molt 
agradable per passejar i van fer un 
tranquil tomb per la badia, 
encaminant les seves passes cap el 
Palau de la Magdalena, residència 
que fou d’Alfons XIII, actualment 

universitat d’estiu, envoltada d’un agradable parc. 
 
Després del passeig van retornar a l’alberg a descansar una estona, van conèixer 
l’hospitaler Pablo i després d’una agradable xerrada els recomana un bar per dinar: 
cocido muntanyès, acompanyat d’un bon vi, quallada de postres i cafè 1.300 pessetes. 
De tornada a l’alberg, una merescuda becaina. A la tarda van decidir fer una agradable 
passejada per la ciutat i després un sopar lleuger es van retirar d’hora per tal de 
preparar la primera etapa. De la conversa que mantenien, jo (o sigui l’apòstol) deduí 
que no era molt ampli el bagatge de coneixements amb el què afrontaven el Camí.  
 
1a etapa: SANTANDER - SANTILLANA DEL MAR 
 



Passant por Santa Cruz de Bezana 4 km. Boo de Piélagos 5 km. Arce 3,8 km. Oruña 1 
km. Mogro 4,5 km. Cudón 5,7 km. Requejada 4 km. Barreda 2,2 km. Hinojedo 3 km. 
Ongayo 3,1 km. Puente Avíos 2,2 km. Camplengo 3 km. Santillana 1,5 Km. 
 
Des de la Catedral o l’alberg de Rua Mayor afronta el pelegrí l’etapa central de la ruta 
compostel·lana per Cantàbria, la que uneix les dues velles abadies i col·legiates de 
Santander i Santillana. Dos obstacles principals, dels què es trobaven antany en el seu 
caminar, hi romanen: la ria del Pas i la del Saja-Besaya, units des de Torrelavega. La 
desaparició de les barques obliga avui a fer una volta cercant els ponts per creuar les 
aigües. La ruta transcorre des de Santander per Santa Cruz de Bezana a Boo de 
Piélagos, on antany s’agafava la barca de Mogro, el passatge de la qual era gratuït per 
a ‘pobres i romeus’, facilitant el seu camí. 
 
Creuem els municipis de l’antiga Honor de Miengo. Des del segle XII els pelegrins 
salvaven la ria de San Martín de la Arena entre Cudón i Cortiguera per la barca 
sostinguda pels confrares de Santo Domingo. Actualment s’imposa arribar al pont de 
Barreda. Des d’aquí hi ha dues alternatives: o recuperar el camí compostel·là principal, 
prenent Hinojedo amb la seva gran església de Santiago i, per Ongayo, Puente Aviós i 
Camplengo arribar a Santillana davant dels absis de la seva esplèndida església 
romànica o bé fer drecera per un ramal secundari.  
 
En aquest es troba la vetusta torre medieval dels Calderón de la Barca, família que des 
de l’Edat Mitjana controlà el pas de la barca de Barreda, avui convertida en pont. Una 
antiga tradició mantinguda al llarg dels segles proclama que en aquesta torre s’hostatjà 
Sant Francesc d’Asís al 1214 quan va fer el Camí de Santiago per la ruta de la costa. 
Els descendents dels qui l’hostatjaren mostren encara avui la cambra en què es va 
allotjar i la capella on va pregar.  

 
La vila de Santillana del Mar, 
que no és ni plana ni santa ni té 
mar, fou la capital de l’antiga 
Merindad de las Asturias de 
Santillana i rebé fur del rei 
Alfons VIII de Castella, junt a les 
Quatre Viles de la Costa de la 
Mar. A més de la formosa 
col·legiata amb el seu 
meravellós claustre de treballats 
capitells, va tenir la vila tres 
cases d’hospital a les que es 
van acollir els pelegrins: una del 
municipi, una altra del capítol de 
la col·legiata, anomenada de la 

Misericòrdia, i la tercera amb el nom de San Lázaro de la Mortera. En l’actualitat no té 
alberg. Avui és un centre turístic de primera magnitud, a més de Conjunt Històric 
Nacional. Al seu terme hi ha les Coves d’Altamira, amb els mundialment famosos 
bisons policromats i en relleu. (Continuarà) 
 
Pilar Carrasco 
 



EL GRAU DE LES MARRADES 
 

Circuit pels cingles de l'Albiol, Muntanyes de Prades. 
 

Sortida: Carretera T-704 de Reus a Prades per Vilaplana i La Mussara, poc abans 

del KM 16. Som als plans del Nebot. Girem cap a la dreta per una pista asfaltada, 

que aviat perd l'asfalt. Aquí hi trobem cotxes d'escaladors, ja que la roca d'aquestes 

cingleres és de calcària dolomítica, d'una gran qualitat per a la pràctica de l'escalada. 

Aparcarem seguint la pista, entre els pins. Som als 850 m d'alçada. 

0: 00 H Seguim la pista cap a l'Est, davallant una mica. 

0: 03 H Cruïlla. Seguim la pista de la dreta, que davalla més. 

0: 08 H Cruïlla. Som als 840 m d'alçada. Deixem la pista, girant cap a la nostra dreta, 

seguint un sender. Hi ha tres grans fites, que ens indiquen aquest camí, molt emprat 

pels escaladors. El sender es manté molt fressat i va davallant molt suaument, a 

cercar la cinglera. 

0: 15 H S'acaba el pla, i aquí entrem en una canal avui molt malmesa, per on 

baixarem, ajudant-nos amb les mans, a estones. Cal anar amb compte amb les 

roques polides, que poden esdevenir molt relliscoses. Estem davallant per l'estrat del 

cingle calcari. 

0: 25 H Arribem a un replà. Aquí tenim dues possibilitats: seguir davallant rectes pel 

mig del bosc de pins i atapeït de boixos, o bé, seguir el relleix, cap a la nostra 

esquerra, itinerari que és preferible, ja que caminarem sense l'estorb de l'espessa 

vegetació. 

0: 30 H Gran 

esllavissada. 

Admirarem la 

panoràmica que 

s'albira des d'aquí 

estant, i també els 

grans blocs , caiguts 

al sota-cingle i que 

van malmetre el 

camí del Grau de 

les Marrades, per on 

descendirem. Aquí, és freqüent trobar-nos amb escaladors. 

0: 33 H Creuem horitzontalment els blocs i ja descendim amb molt de compte, 

passant per les pedres arrastrades amb l'esllavissada. Cal anar a la part de sota 

d'uns grans blocs que veiem, entre aritges i esbarzers. 



0: 45 H Arribem al solc del camí, després de davallar, dificultosament pels blocs 

caiguts. Ara, caminarem cap a la nostra esquerra, planerament. Passem per un bosc 

de pins, molt ric en sotabosc. 

0: 55 H Davallem, entrant en l'estrat de gres vermell. El sotabosc esdevé més net. El 

camí fa giragonses, davallant , de cara al migdia. 

1: 05 H Passem per un collet. Cal fixar-se bé amb les fites i alguna marca de pintura 

vermella. Sempre seguim la direcció del migdia. Seguim davallant pel grau de les 

Marrades. 

1: 17 H Cruïlla, amb una pista travessera. Som als 600 m d'alçada. Seguim la pista, 

cap a Llevant, Est. Aviat, davallem. 

1: 28 H Cruïlla. Deixem la pista de la dreta, i seguim la pista de l'esquerra, Nord, que 

davalla fort. 

1: 35 H Cruïlla. A la nostra dreta hi ha una pista i un pou d'aigua i una construcció de 

maons, com una caseta inacabada. Nosaltres, seguim la pista capa l'esquerra, Nord, 

davallant. Entrem en una zona molt ombrívola.  

1: 45 H Cruïlla. La pista es troba amb la rasa que baixa de la Font Major, anomenada 

" Barranc de Rajadell ", als mapes. La pista fa una pronunciada corba cap a la dreta. 

Som als 512 m d'alçada, el punt més baix d'aquesta excursió. Nosaltres abandonem 

la pista i creuem la rasa, seguint una antiga pista ascendent, que aviat abandonem. 

1: 47 H Cruïlla. Ens enfilem, pujant fort, seguint un camí cap a la nostra esquerra, 

amb un fort pendent, per un obac bosc de pins, amb molt de sotabosc. 

1: 55 H El camí es desdibuixa i es fa perdedor, ja que en surten moltes branques. No 

ens acostarem a la rasa, situada a la nostra esquerra, i molt més frondosa de 

vegetació i botges. Ens desviem una mica, cap a la dreta, cercant la solella. Pugem 

fort. Hi ha diversos senders, però tots van dirigint-se cap amunt i cap a l'esquerra. 

2: 10 H Som als 666 m d'alçada i reposem en un planell, entre botges. Admirem la 

panoràmica cap al Puig d'En Cama, i la vall de la riera de la Selva. Som al cingle 

roig, de gres vermell. Seguim pujant. 

2: 15 H El camí esdevé planer i es dirigeix clarament cap a l'W, entrant en la vall 

situada enmig de la cinglera calcària, que tenim enfront nostre. Bones fotos... 

2: 20 H Entrem en una obaga i pugem fort per un camí que antigament fou 

empedrat, i que fa ziga-zagues, ja en terreny del calcari blanc. L'espessa vegetació 

d'obaga ens dificulta la progressió. Guanyem alçada, pujant per un grauet calcari 

esglaonat. 

2: 40 H Tenim a la nostra dreta un magnífic relleix de cingle, que aprofitarem per 

descansar i per esmorzar, de cara al joliu sol d'hivern. Ens hi dirigim. 



2: 42 H Descans en aquest replà, sota la cinglera calcària. Bones fotos de l'entorn. 

2: 44 H Seguim pujant, i aviat el camí va paral·lel al barranc, però més alt. Espessa 

vegetació que ens dificulta la 

progressió.  

2: 58 H Una gran fita solitària ens 

confirma que anem bé, però la 

veritat és que a partir d'aquí el 

camí es fa tan esborradís, que 

acabem per perdre'l. 

Més tard, sabrem que, per lògica, 

el camí continua planer, avançant 

cap a ponent, i acostant-se al 

barranc. Però, aquí ens caldria un 

bon xerrac i hores de treball, per tal de retrobar el camí perdut. Es tracta d'un antic 

bosc, que va cremar al seu dia, i ara convertit en un argelagar. Ara no sabem què fer 

i optem per pujar pel dret, cap a la nostra dreta, passant pel mig d'unes atapeïdes 

argelagues. Avancem amb molta dificultat. 

3: 40 H Després de pujar i pujar. Després d'escridassar-nos per si un company no 

espera a l'altre. O per si l'un ha pujat per millor indret que els altres, etc... seguim 

pujant... i assolim les restes d'una antiga pista, avui molt malmesa, utilitzada per 

treure fusta, al seu moment, quan tot això va cremar. Seguim aquesta pista, capa la 

nostra esquerra, davallant suaument, i de cara al barranc. A mida que la seguim, 

esdevé un sender molt brut de botges. I quan arribem al barranc, veiem a la nostra 

esquerra, les restes del camí que hauríem hagut de seguir, si no l'haguéssim perdut. 

No es pot creuar el barranc en aquest indret, cosa que fa que optem per pujar fort 

cap a la nostra dreta, per la solella, entre botges. I aviat guanyem un replà , on 

trobem el fressat camí que prové del mas de l'Esporgat. El seguim cap a l'esquerra, 

pujant. 

4H FONT MAJOR, als 790 m d'alçada. Hi ha molta brutícia. I també unes papereres 

on es llegeix " Ajuntament de la Selva del Camp ". Indret molt agradable i ombrívol. 

Grans alzines i roures. Es llegeix 11-XI-73, data de quan es va arranjar la font. Hi ha 

una gran pedra que fa de taula i unes altres pedres que fan de bancs. L’aigua de la 

font, abundosa i frescal, és boníssima. Reposem. Comentem l'excursió i mengem un 

a mica. 

4: 01 H Sortim pel camí ascendent situat al darrera de la font. 

4: 06 H Cruïlla amb una pista, que no cal seguir. Seguim pel sender. Cal anar cap a 

l'esquerra, creuant la rasa, i entrant en el bosc atapeït de boixos. 

4: 10 H Cruïlla: aquí entrem en una pista que fineix aquí. La seguim cap a la nostra 

esquerra, pujant suaument. 



4: 20 H Mas del Nebot, en ruïnes.  

4: 21 H Cotxe abandonat, marca Ford. Seguim pujant suaument per la pista. 

4: 30 H Aparcament del nostre cotxe. Retornem cap a casa nostra. 
CONCLUSIONS: 

Aquest " Grau de les Marrades ", podria ser motiu de recuperació, en un " Dia del 

Camí de Muntanya ", ja que requereix un esforç mínim de neteja. 

Ho suggereixo, com a tema per al futur. 

MAPA RECOMANAT: 

Nou Mapa, de l'editorial Piolet: 

" Muntanyes de Prades ". Escala : 1 / 25.000. Any 2002. 

Antoni Cabré Puig 
 



CALENDARI QUADRIMESTRAL D’ACTIVITATS  

 
Data   Activitat       Organitza 

Març 2002 

10   Sortida a la serra de Montsant    GECT 

16/17   Ascensió hivernal: Gemelos i Veteranos  GECT 

24/27   BTT: Tarragona – Vallderoures    GECT 

26   Curs de Tècniques de progressió per crestes  SECFReddis 

Abril 

6   8è Camí de l’Aigua Tarragona – Puigpelat  GECT 

13/14   Ascensió a la Peña Montañesa    GECT 

Maig 

4   Sortida als Ports de Tortosa – Beseit   GECT 

11/12   Ascensió al Pirineu: Las Forquetas   GECT 

12   Marxa – Aplec de Veterans de Catalunya  AAETValls 

18   BTT Via Verda Vall de Zafán    GECT 

26   Montserrat: travessa Can Massana–Monestir  GECT 

26   2n Rally de la serra de Montsant    SECFReddis 

Juny 

8   Sortida: L’Albiol – Mont-ral – l’Estelada   GECT 

9   6a Caminada Reus – Prades – Reus   AECReus 

9   Pujada a Miramar      AAETValls 

22/23   Ascensió al Pirineu: Els Astazus    GECT 
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