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Plànol del recorregut

ITINERARI:
L'Argentera - Camí dels monjos - Castell i Ermita 

Coll alzines sureres - Coll dels Pins Vents
Rasa i font de Vilamanya - Barranc Reial

Excursió  matinal  d'uns  8  km.  de  recorregut  i  una  alçada 
acumulada d'uns 460 m. Presenta vistes panoràmiques  de les serres de 
l'Argentera i Llaberia i la Mola de Colldejou en particular des del mirador 
del Puigferrós. Al replà podeu fer el tomb pel passeig de recingle i pujar a  
l'ermita de Santa Bàrbara que és el cim de la muntanya. L'interior del 
Castell es pot visitar guiats (informeu-vos dels preus i horaris). El recinte 
obre a partir de les 10, pel que no cal matinar. El cabdal de les fonts no és 
cert, pel que és convenient proveir-se d'aigua. El recorregut és assequible 
si el preneu tranquil·lament.
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Comencem l’excursió al carrer Major de l’Argentera, pujant a 
la plaça de l’Abeurador i baixant per la dreta una escala que ens 
deixa al carrer dels Bous que seguim per l’esquerra seguint a trobar 
a pocs metres i a la dreta (la segona entrada: primera un sender i 
segona la nostra entrada), un camí ample i empedrat que és el camí 
del Castell (dit també camí dels frares) que seguirem creuant a gual 
el barranc i prenent el primer sender a la dreta (pal indicador) que 
es conserva empedrat i puja fort. Aquesta senda que resta prou ben 

empedrada,  comunica  el 
poble  amb  el  castell  seguint 
un  camí  de  carena,  el  més 
curt i pendent. Hi trobarem un 
pal indicador que ens anuncia 
el  camí  de  la  Trilla  per  la 
nostra dreta que ens portaria 
fins  el  mas del mateix nom i 
des  d'allí  per  pista,  a  la 
carretera  de  Vilanova 
d'Escornalbou  a  l'Argentera. 
Més  amunt,  altre  pal  ens 
anuncia  la  Font  del  Galapat, 

per una bifurcació a l'esquerra. Seguint la forta pujada, trobem a la 
dreta la Mitja Lluna, racó dotat d'ombra i un seient de carreus en 
forma corba que li dona el nom i que convida a un petit descans, ja 
que ens trobem a mitat de la pujada. El final de la senda supera la 
pendent  amb ziga-zagues que aboquen a l'ampla i  planera plaça 
que  es  fa  servir  de  aparcament  per  els  cotxes  i  autobusos  dels 
visitants. 

En arribar al replà, veiem a la nostra esquerra el Puigferrós, 
mirador de les serres i del castell.  Per la nostra dreta, seguim el 
camí d'entrada al recinte emmurallat on trobem l'edifici del Monestir. 
En annexe separat es troben els serveis i més a la dreta el camí que 
dona el tomb per l'antic recinte del castell.  Per la vora de l'edifici 
d'atenció al públic, cenyint-se a la paret, hi ha un camí fresat i aviat 
ben empedrat que ens condueix voltant i pujant fort,  a l'ermita de 
Santa Bàrbara, punt culminant del puig. Desfent la pujada i tornant 
al gran replà, seguim per la carretera baixant fort i passant pel coll 

de les alzines sureres (queden uns pocs exemplars algun d'ells molt 
vells, en la petita reserva d'aquesta espècie). Seguim davallant per 
la carretera, fins al coll dels pins Vents, un replà de grans pins en el 
que hi havia un restaurant. Veiem a l'esquerra una pista cimentada 
d'un  tenyit  vermellós  i  arranjada  per  a  les  bicicletes  i  que  és  el 
nostre camí fitat per les primeres marques del PR-C-28 que passa 
per Dues Aigües i que deixarem abans d'arribar al poble. A poc de 
seguir la pista, cal estar atents al primer revolt a l'esquerra en el que 
deixem momentàniament la pista i seguim al recte per un sender 
amb les marques del PR. Aviat baixem fort  per dins del bosc fins 
retrobar la pista que segueix per la vessant dretana de la rassa de 
Vilamanya i poc més endavant  un pal indicador anunciant  que hi 
som a la font que també pren el nom de la rassa. Seguim la baixada 
per la pista de ciment, fins arribar a una bifurcació que seguirem per 
l'esquerra. Si anàrem per la dreta entraríem en cinc minuts a Dues 
Aigües pels rentadors.

Seguint  el  nostre  camí  que  és  el  de  l'esquerra  des de la 
bifurcació, portarem el barranc reial a la nostra dreta. El traçat és 
aparentment  planer  (de  la 
bifurcació  al  final  hem de pujar 
80 m. I fer uns 2 km.) fent suaus 
sifons. A poc més de dos-cents 
metres  encontrem  a  l'esquerra 
una bassa redona a qui li tributa 
una  font,  uns  metres  abans  i 
entre les pedres i els matolls. El 
camí transcorre sense novetats, 
tret  de  les  bases,  pous,  els 
conreus  i  alguna  sénia 
d'abastiment  als  recs.  A  punt 
d'arribar al poble que albirem de lluny,  hi ha a la llera del barranc el 
que podria ser un molí antic i  a pocs minuts,  creuem el gual  del 
barranc i pugem  passant pel davant d'una granja tornant pel carrer 
dels  Bous i  pujant  per  l'escala  al  nostre  destí  que és el  punt  on 
començàrem el recorregut.

Josep Salafranca   

Al cim, l'ermita de Santa Bàrbara

El barranc Reial i la pista


