La Vall del Micanyo (Muntanyes de Prades) (Alt Camp –
Baix Camp)
Data: diumenge 18 de gener de 2009
Participants (22): Maria Alías, Susana Álvarez, Joan Aubia, Dolors Boada, Meli
Carrilero, Toni Coll, Lluís Díaz, Alícia Domínguez, Marcel Fortuny, Joan Gassol,
Encarna Hidalgo, Pili Inostroza, Alba López, Aleix López, Antonio López, Pere
López, Joan Marquès, Angus Robles, Dani Ros, Amèlia Salvat, Daria Stupina,
Tatiana Stupina.
Itinerari: Ermita del Remei d’Alcover – Molins de Tarrés - Riu Micanyo - Mas de
Monravà – Mas de Mestaca o de Vilella – Mas del Pauet – Font de l’Irla – Mas
de Maideu – L’Albiol – Castell de l’Albiol – Collet de la Creu - Mas de Cots –
Ermita de les Virtuts – Mas de Monravà – Ermita del Remei.
Hores totals: 8 Desnivell aproximat: 500 m
Hem tingut la sort de gaudir d’un dia clar i assolellat, sense vent i no gaire fred,
que ens ha permès fer una caminada tranquil·la i plaent, d’animades converses
en els trams de pista ampla. Sortim de l’ermita a 2/4 de 8 tocats i seguim el
PRC20.1 fins el mas de Forés i els tres molins de Tarrés, restes d’una època
industrial passada. Creuem el riu Glorieta i s’endinsem en la oblidada vall del
riu Micanyo, afluent per la dreta del conegut Glorieta que baixa de la vall del
l’Albiol. El gran i antic mas de Monravà està envoltat d’una vegetació
destacable. Seguim pista amunt pel PRC20 fins que la deixem per pujar al solet
del mas de Mestaca (avui de Vilella), on esmorzem.

Tornats de nou al riu, passem a veure l’amagada font de l’Irla guarnida de
falgueres i prenem l’estret sender PRC20 que segueix el curs del riu amb
petites cascades i un bosc obac u humit. És el tram més bonic de l’excursió,
desconegut per la majoria dels participants. Una forta pujada en ziga-zagues
que es fa llarga ens ajuda a remuntar la capçalera de la vall sota el mas de
Maideu. Un darrer tram i s’acaba la llarga pujada en l’Albiol, on trobem de nou
el sol i descansem una estona a la font. La visita a les runes del castell ens
permet veure el treball de neteja que s’ha fet darrerament, desbrossant les
restes arquitectòniques de muralles i torres deixant-les a la vista. L’extens

panorama arriba a una gran part del Camp de Tarragona fins la línia de la
Costa.

Des del collet de la Creu prenem l‘ampla pista que rodeja la vall sota la serra
del Pou. Trobem una colla de caçadors envoltats de gossos que van al senglar.
Abans del mas de Tinet prenem el corriol que baixa fins l’ermita de les Virtuts
on troben un racó al sol per dinar. L’indret domina la vall del Glorieta i allà dalt
s’albiren les cases de Mont-ral. Seguint el sender que baixa pel llom que
separa les dues valls, girem a la dreta (sud) en la bifurcació i baixem de nou a
la vall del riu Micanyo, fent cap a la pista que puja als masos de Mestaca i
Pauet. Només cal seguir-la cara avall per tornar a la pista de pujada i tornar a
l’ermita del Remei i als cotxes.

