PRC182 Camí de les Moles (Ribera d’Ebre)
Data: diumenge 5 de abril de 2009
Participants (15) : Maria Alías, Francisco Anguera, Alicia Dominguez Joan
Gassol, Encarna Hidalgo, Antonio López, Alba López, Aleix López, Joan
Marquès, Pablo José Marquès, Dani Ros, Amèlia Salvat. Invitats: Joaquim
Barriach, Máximo Durán, Dolors Pino.
Itinerari: Tivissa - Crta. Serra d'Almos - Barranc dels Garrots - Roca Redona GR7 - Barranc del Capcir - Mas del Pagès - Coll de les Masies - Cruïlla Crta
Móra - Barranc de Foig – Tivissa.
Temps total: 5 hores. Temps efectiu de marxa 3 hores 45 minuts. El recorregut
total consta de 12,85 kilòmetres.
A les vuit hores i quaranta dos minuts iniciem la caminada a Tivissa fent-se la
fotografia de rigor al passar vora els rentadors del poble. El dia es presenta
esplèndid i assolellat, no hi ha gaires núvols i el vent podríem dir que és
inexistent. Sortim per la carretera que mena a la Serra d’Almos i als 750 metres
la deixem pel camí de l’Asgarroig, que després de passar per davant del Mas
del Ferrer, davalla fins el fons del barranc de l’Oliva. Seguint el barranc aigües
amunt farem cap al GR7; moments abans, als voltants de les deu i just després
de deixar el jaç, fem una aturada al costat d’un derruït mas per esmorzar.
Seguim per pista i el GR marxa per la dreta, vuit minuts després deixem la pista
per anar per un sender que puja fort, tot deixant la Roca Redona a la dreta
veiem al girar-nos les darreres imatges de Tivissa. Més tard passem pel Coll de
Ricapell on tenim Tivissa en un costat i Els Guiamets a l’altre.

A la cruïlla amb el Camí de Les Moles aquest ens fa dubtar de quin és el bo,
fent-nos fer marrada, que arreglem tornant al punt inicial. De fet l’idea que tots
dúiem era que el PR-C182 passava per dalt de la Roca, cosa que després
varem veure que no era així doncs a partir d’aquí el camí marcat ja va anar
baixant. El pas pels terrenys de Mas Benet es va fer ràpid i sense massa joia,
tan sols saludar a les dues persones que ens contemplaven i de qui coneixíem
la reticència a que els excursionistes passin per aquest lloc, però fins que no
s’obri un altre camí no hi ha mes remei que fer-ho d’aquesta manera. Fem cap

al Barranc del Capcir, els dos senders se separen, el GR7 segueix el seu camí
per l’esquerra vers Llaberia, nosaltres anem cap a la dreta, ara ja portem set
kilòmetres, la pista ampla i aplanada rep de ple els raigs del sol que ens fa suar
de debò i les seves giragonses no milloren la situació.

Passem a prop del Mas de l’Hostal i fem cap al Coll dels Masets on es retroba
el Camí de Les Moles. Pocs minuts ens separen del Coll de la Pleta, on tenim
la sort de comprovar que la gent del Consorci de la Serra de Llaberia ha netejat
el camí de baixada la qual cosa ens permet deixar d’anar per pista i gaudir d’un
camí mil·lenari, es tracta del antic camí que unia els pobles de Tivissa i
Llaberia. Poc abans d’arribar a la carretera, fem cap al camí de Natocs,
cimentat en aquest tram, un cop creuem, en agafem un altre de cimentat de
Pinver que ens durà a passar tocant la caseta de Ca Lleó. Finalment el Barranc
de Foig ens acompanyarà fins els nostres vehicles i al restaurant, on cloem la
sortida amb un àpat ben merescut.

