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Eixim de Reus amb el cotxes a les 7,30 del matí cap Arbolí
on arribem als voltants de les vuit i comencem a caminar pujant
seguint les marques del GR. (blanc i roig). Als pocs minuts
agafem un sender a l’esquerra que puja a l’Ermita de Sant Pau
deixant de seguir el GR en aquest punt. En arribar a l’Ermita,
trobem davant mateix uns matolls que tapen el sender que hem
de seguir i que està marcat amb senyals de PR (blanc i groc).
Seguint el sender arribem a uns escalons de pedra que ens
deixen en un replà semblant a una ereta. Seguim a trobar la pista
quedant a la nostra esquerra el mas del Nadal.
En front de la pista hi ha un camí carreter al costat d’un
camp d’avellaners: tot i que està marcat amb un pas barrat del
PR, és el camí que hem d’agafar, trobant-se a pocs metres
marques de PR pel terra i els arbres. Seguim doncs el sender,
arribant a una bassa al costat d’un torrent. Creuem el torrent pel
camí del mig (el de la dreta puja a
Gallicant i el de l’esquerra davalla
cap a la pista, eixint al punt de
gual del Barranc de la Polla).
Passem per un estret entre roques
i a pocs minuts arribem a un pal
indicador que ens marca per la
dreta una pujada a Gallicant per
un sender. Seguim davallant cap a
la pista i la seguim per la dreta. Als
cinc minuts aproximadament, fem
un retomb fort a l’esquerra i en
front trobem una placeta amb un
pal indicador. Deixem la pista i
seguim pel camí carreter direcció
al Grau de Vincabrers i als cent
Vista parcial Cova del Portalloret metres arribem a un replà, on
prendrem el sender de l’esquerra
ben llaurat per les motos i que davalla fort. Seguint aquest camí,
travessarem a gual un barranquet tributari del de Grau que
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trobarem més endavant, creuant-lo pel gual al seu llit de roca i
endinsant-se per un sender ombrívol que ens deixa en un planet
que si seguim davallant per l’esquerra, tornaria a creuar el
barranc. Hem de agafar el de la dreta, que és un camí a mitja
vessant del riu que en pocs minuts i per una entrada a la dreta,
ens deixa en la Cova del Portalloret. Seguint el camí paral·lel al
cingle notarem que en pocs minuts puja i gira cap a la dreta,
deixant la vessant del barranc de Grau i seguint la del riu.
Apropant-se al cingle i sense perdre’l de vista vorem als tres
minuts un piló de roca en un indret abundant en falgueres i molsa
i a ran de terra una petita balma: Endinseu-vos cap al cingle i
entrareu en la Cova Tosca que en realitat és l’enderroc d’un
avenc.
Tornant al sender i seguint-lo a través d’un bosc espès i
variat, abocarem a un altre sender que puja des del riu i es
dirigeix cap el Grau del Bodro. Seguint-lo per la dreta durant uns
deu minuts, arribem a un planet on cal girar cap a la dreta,
agafant el sender més fressat i que puja on just comença el grau,
passant per un recingle que és un mirador esplèndid del Barranc
de la Gritella i el Graus de Siurana de la vessant del riu. Seguint
el sender pugem fins trobar una pista que creuem i seguim fins
arribar a una segona que també creuem seguint pel front la forta
pujada fins arribar al pla dels Masos de Gallicant.
Cal seguir la pista rodejant el Puig fins arribar a la cruïlla on
comença un sender que puja al cim en cinc minuts. En arribar al
cim caldrà seguir el sender cap a la vessant dels Masos, passant
pel punt geodèsic que és la cota més alta (1.009 m.). La
descoberta des del cim és ampla ja que s’albiren les serralades
més importants del pre-litoral. Després de descansar una estona,
baixem cap els Masos per un sender que davalla fort, seguint el
més fressat i abocant en un camí carreter que continuarem per la
nostra esquerra i on retrobarem les marques del GR. que
seguirem fins el Collet dels Colls tot baixant cap Arbolí, fins
arribar al poble on acabem l’excursió.
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