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Grup Excursionista del Camp de Tarragona

Excursió de dificultat moderada, que passa pel cim del Puig Cavaller, sostre de la Terra Alta. Aquest recorregut correspon al PR-C27. Des del Mas d’En Torner fins a la Fonteta, seguim el GR 7-1.
De la Fonteta a Gandesa, fem la variant del GR-7-1-3 . Fins la Fonteta, no tenim aigua. La de la font de l’Heura no es potable. Inici
en Gandesa (Terra Alta). Cal portar calçat adequat i aigua.
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Eixim de Gandesa pel carrer de Sant Miquel (mirant a l’Ajuntament,
el de l’esquerra) que coincideix amb la carretera de Bot. Al final del carrer,
trobem un arbre gran i girem a l'esquerra i uns vint metres endavant
agafem per la dreta el camí del Calvari que seguim durant un minut,
agafant a l’esquerra una pista de terra i tot seguint les marques blanques i
grogues del PR que a hores d’ara estan perfectament remarcades en tot el
recorregut. Veiem a la nostra dreta l’Ermita del Calvari. Seguim rectes i
als pocs minuts trobem a la dreta una senda que entra pel costat d’un
conreu i aviat puja fort. Cal estar atents a aquesta bifurcació que ens
portarà a la carena en cinc minuts. Seguint el camí de carena, trobem en
uns sis minuts la Font de l’Heura (aigua no potable). Seguim pujant per
l’esquerra, per un camí ben marcat i entre pins. Només cal seguir els
senyals blanc i groc del PR. En uns vint-i-cinc minuts de senda entres
crestes de roca i bosc, arribem a una pista que seguim pujant per la dreta
fins arribar en cinc minuts al Coll del Puig Cavaller, on hi ha la caseta de
l’antena de comunicacions. Seguim el sender a tocar paret per l’esquerra
de la caseta i mirant a la roca que forma el cim, enfilem el sender que puja
fort durant uns cinc minuts i passant per tres esglaons grimpadors ens
porta al peu de la roca. Seguim per
l’esquerra passant per un recingle aeri i
abalmat des del que s’albira una bonica
panoràmica de la Terra Alta. Als sis
minuts, trobem que el sender bifurca en
una cantonada de la roca: pel recte
segueix el PR i s’allunya i per la dreta
ressegueix el relleu de la roca. Seguim,
de moment, el de la dreta, per tal de
trobar a pocs metres un esglaonat per
Mas d’En Torner i perfil de la baixada
on podem pujar a la plataforma on hi ha
el punt geodèsic del Puig Cavaller (709 m.). Si fa un dia clar, es pot albirar
la Mola d’En Canar i girant cap a l’esquerra, el Puig de Santa Bàrbara,
Els Ports, la Serra de l’Espina, la de Cardó, la de Pàndols i la de Cavalls,
com a fites més importants.
Tornem a retrobar el PR, a la bifurcació on el deixarem i seguim les
marques carenejant. Cal estar atents a les marques puig hi ha passos
estrets entre rocams. En uns set minuts hem baixat a una collada on s’inicia
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per la dreta el Barranc de l’Infern que baixa cap a l’Oest. Pugem un xic,
sempre propers a la carena i aproximadament als deu minuts, arribem a la
collada del Barranc de les Caragoles. Baixem pel comellaret, seguint el
traçat de la senda que discorre per la vessant dretana de la Vall del Mas
d’En Sunyer. Als vint minuts des de la collada, arribem a una escletxa de la
cresta rocosa des d’on podem albirar bona part del recorregut de tornada.
Travessem cap a la part solana, des d’on veiem els conreus de la Coma del
Mas d’En Torner, on tenim que baixar. De moment, seguim flanquejant,
sense perdre gaire alçada. En uns quatre minuts, som al primer llom
transversal, que puja del Mas d’En Torner i el dipòsit d’aigua d’abastiment
de Gandesa. El seguim i davallem força, per un traçat esveradís per
l'abundància de grava sobre la roca.
Cal baixar amb precaució i entre deu o
quinze minuts, arribem al dipòsit que cal
rodejar per la dreta fins donar a un
camí carreter on veiem el Mas d’En
Torner. Seguint el camí, trobem
marques vermelles i blanques del GR-71 que per la dreta puja de la Vall del
Frare. Seguim rectes i al final del camí
carreter trobem la pista de la Fontcalda,
La zona d’esbarjo de La Fonteta
en un punt on hi ha a mitja alçada un
artístic pal indicador del camí de Sant Jaume que seguirem per l’esquerra,
resseguint els senyals grocs i les del GR. durant aproximadament uns vint-icinc minuts en què arribarem a la Fonteta, zona de repòs amb aigua, taules
i fogons. Eixint de la zona d’esbarjo, veiem una pista que puja fort i un pal
indicador de la variant GR-7-1-3 que hem de seguir per tal de trobar la
pista de Gandesa que seguim. En deu minuts, deixem la pista poc abans
d'arribar a la carretera per una bifurcació a l’esquerra. Cal estar atents a
les marques. Als sis minuts aboquem a una pista: per la dreta aniríem a la
carretera. Agafem el camí per l’esquerra vers un dipòsit de ciment circular i
en arribar a la seua alçada som al Coll de la Font des d’on veiem davant i a
prop la ciutat de Gandesa. Continuem per un camí carreter, paral·lel a la
carretera de Tortosa i entrant al poble al cap d’uns vint minuts per la dita
carretera i prop de la plaça de l’Ajuntament on començarem i ara acabem
l’excursió
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