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Grup Excursionista del Camp de Tarragona

Excursió de dificultat baixa, amb un recorregut feréstec per camins carboners i de ribera de riu. Paisatges esplèndids. Amb una
llargada de 6 km i un desnivell d’uns 150 metres. No tenim aigua
potable durant el recorregut, ni tan sols la del riu . Aproximació al
poble de l’Aixàvega per la carretera d’Alcover a Mont-ral (Alt
Camp). Procureu-vos calçat adequat i aigua.
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Iniciem l’excursió en la font de l’Aixàvega, seguint la pista que tenim
al davant i creuant a gual el riu Sec. Passem pel costat d’una cadena que
barra el pas als vehicles per la pista i la seguim per la dreta. Deixem a l’esquerra una pista que ve del Mas del Roig i per on tornarem, arribant en
pocs minuts a un revolt a l’esquerra que presenta davant nostre un corriol
molt solcat, amb una petita pedra clavada al terra i pintada de groc a ma
dreta i un senderó fressat per l’esquerra el qual seguim, tractant de no perdre el seu traçat que va paral·lel al corriol que discorre per la nostra dreta.
Planejant arribem en tres minuts a una bifurcació de la senda: la de la dreta
ens duria al Pla de l’Estelada, seguirem per lo tant per l'esquerra per entre
dos fites de pedra i en dos minuts, aboquem a un replà que és un cap de pista forestal. Seguim la senda deixant a pocs metres una drecera mig tapada a
l’esquerra i en un minut més, giraren a l’esquerra i comencem la pujada.
Durant aquest tram el pendent és fort i als clars de bosc convé albirar la panoràmica del poble i els cingles dels Solans i l’Abellera, Punta de Barrina i
la roca Foradada, que tenim al darrere nostre. La boixeda és espessa i ens
orientarem pel traçat del camí i alguns senyals que encara es veuen de color
verd i roig. La pujada, antic camí carboner, no arriba al quilòmetre però és
costeruda i recta. Arribem a la pista del pla, on s'apleguen quatre camins en
una placeta amb un pi: El que queda a l’esquerra , es la pujada alternativa
que en el mapa està en color lila. Mirant al que creua, per la dreta ens duria
al pla i grau de l’Estelada per la carena i el de l’esquerra és el nostre que
ens portarà al planet del pou. En un quart d’hora de camí de bosc, a la dreta veiem un petit clar on descobrim unes runes d’una cabana, possiblement
de carboners i a l’esquerra l’entrada d’un camí de ferradura que feia cap al
comellar del Bosquetà. Dos minuts més endavant trobem el planet del pou
encatifat de fenàs i les restes del pou mig tapat amb joncs a la nostra dreta.
Seguint la senda de la dreta convé aproximar-se al portell del Maseter en un
minut, arribant a una clotada plena de vegetació amb una alzina forcada al
mig. A l’esquerra una senda pendent (pujador) i el pas a una roca que és el
mirador des del que podem albirar els propis cingles de la serra, el barranc
de la Vall o riu Micanyo, l’Albiol, els masos de Mestaca i del Pauet i el mas
de Maseter que dóna nom al pujador i al portell on es trobem. Eixint del
portell del Maseter, encarem el planet del pou i seguim al recte per una senda ben fressada, marcada amb ratlles blanques, que ens durà per un ull de
barranc al comellar del Bosquetà en uns dotze minuts. En arribar al planet,
trobem una pista que bifurca: agafem el camí de la dreta, que segueix la

Grup Excursionista del Camp de Tarragona

vessant esquerrana del barranc del Buguet, per un sender feréstec pel que
trobarem bastants exemplar de teix dins d’una espessa boixeda, fins arribar en uns deu minuts a un pas de roca i una fita de pedres a partir de la
que es veu la panoràmica de la vall del Glorieta i els cingles de la serra.
En aquest punt, comença el grau del Mal Pas. Baixem fort i en uns cinc minuts una senda que puja per l’esquerra dóna a sobre d’una gran roca que
és el mirador des d’on s’albira la vall del riu Glorieta i els cingles de la
Canaleta, Mont-ral i el mas d’En Tinet. Seguim baixant durant uns dotze
minuts més i aboquem a un sender fressat que va al Mas d’En Tinet per la
dreta. Nosaltres seguim per l’esquerra cap el riu, davallant fort. En uns 20
minuts arribem a les ruïnes del maset d’En Joan Bo, abrigat pel cingle del
Serè i en dos minuts més, assolirem el gual del riu Glorieta, on visitem els
gorgs i tolls. Reprenem el PR-20, camí que passa sota cingle i que puja des
d’Alcover cap a Mont-ral. El seguirem per l’esquerra pujant. En uns quatre minuts de camí, abans d’una pujada que conserva l’empedrat i localitzat per una pedra gran a la vora, amb ratlles de pintura, trobem per l’esquerra, l’entrada d’una senda estreta que baixa a les fonts del Glorieta ,
sorgiments d’aigua que brollen de la paret de roca que recomanem visitar,
tornant pel mateix sender. El camí conserva trams empedrats com a bona
mostra del que fou en la seua època esplendorosa en la comunicació entre
les serres i el Camp, els masos i els molins, quedant a la nostra esquerra el
riu Glorieta. En aproximadament quinze minuts de pujada pel PR, passem
per la Cova del Soldat, que queda mig tapada per alzines en un revolt i una
mica més amunt, arribem a un pla de pedra calcària on el PR bifurca a la
dreta cap a Mont-ral i el nostre camí al recte, seguint els senyals groc i lila
i el curs del barranc aigües amunt. A pocs metres d’entrar en la senda, creuem a gual el barrancó del Paisàn tot girant a l’esquerra, i que aiguabarreja amb el riu en un tram engorjat que es coneix com el Toll del Drac. Seguim la senda, passant per davant la petita cova del Muster, fins abocar a
un camí ample i cimentat que baixant per l’esquerra creua el barranc a
gual i segueix per un sender que als pocs metres del gual, bifurca per la
dreta al camí vell que ressegueix la vessant dretana del barranc de la Font
Fresca, passant pel front del Mas de Muster, on vorem un pou de gel conegut per la Nevera a l’inici d’una llosanca calcària, i amb un quart d’hora,
passant per l’era del Roig, arribem a l’Aixàvega per la mateixa pista per
on vàrem eixir.
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