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Recuperació , 
de dós antics 
camins 
Un és l’anomenat de les 

Melitxes, que va des del 

capdamunt de la Serra  

de Pradell fins a trobar, 

al costat d’una cabana 

de pedra seca, el camí 

que torna a Pradell de 

la Teixeta a través dels 

conreus; i de l’altre s’ha 

obert el tram de camí 

ral que anava de Pradell 

de la Teixeta fins a la 

Torre de Fontaubella 

pels conreus més alts. 

 

 

 

 
 
53è Dia del Camí de 
Muntanya 
Pradell de la Teixeta – Melitxes – Camí de la Torre – Pradell de la Teixeta 

 
Un territori guanya en qualitat quan disposa  d’unes 
infraestructures adequades per acollir els visitants i per 
donar a conèixer el territori. En aquest sentit, una de les 
principals infraestructures que cal mantenir i seguir 
millorant és la xarxa de camins, formada per antics camins 
rals, camins de ferradura, senderes i també camins de 
carro i agrícoles més actuals.  
Un bon Pla de Foment Turístic, permet endinsar-se en el 
territori i descobrir-lo a través de la pràctica del 
senderisme, el trail-running o la BTT, i també facilita i 
fomenta la visita als espais rurals i  culturals, la descoberta 
dels productes agroalimentaris i la degustació de la 
gastronomia local, entre d’altres. 
És, per tant, una infraestructura que cal tractar amb molta 
cura i que requereix, d’actuacions continuades 
d’arranjament, desbrossat, millora de ferms , etc.  
Aquesta xarxa és la que pot permetre desenvolupar i crear 
nous productes i arguments de descoberta del territori.  
Aquesta xarxa de camins ha de ser millorada de manera 
regular i contínua prioritzant la millora dels camins als 
punts d’interès paisatgístic i/o patrimonial.  
En aquest sentit, doncs, la nostra entitat, Centre 
Excursionista Tarragona, ha rebut l’encàrrec per part de la 
IV regió (Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, 
Ribera d'Ebre i Tarragonès) de la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya (FEEC), d’organitzar el 53è Dia 
del Camí de Muntanya que es durà a terme amb el suport i 
complicitat de l’ajuntament de Pradell de la Teixeta. Hem 
intentat contribuir amb aquest esperit aportant el nostre 
treball i coneixements en la neteja, preparació, 
senyalització i posterior difusió al món excursionista d’uns 
nous camins plens d’història de patrimoni tangible i d’un 
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Manel Martínez fundador de 

l’Agrupació Ex. Ginesta 

paisatge que no desmereix qualsevol lloc de les nostres comarques.   
El Centre Excursionista Tarragona us presenta el 53è Dia del Camí de Muntanya, obrint i 
preparant el camí Pradell de la Teixeta – Melitxes – Camí de la Torre – Pradell de la Teixeta, en 
un doble circuit: el primer de 8,5km (3h) i el segon de 12km (4,30h-5h). Si es fa el circuit curt, 
que serà el que formalitzarem a la inauguració, es trepitja el camí dels cingles i baumes i les 
Melitxes on s’ha desbrossat i assegurat el camí perquè tots puguem gaudir-ne. I el llarg baixa fins 
a les Comes Joanes i puja per l’antic camí de Pradell fins a la Torre de Fontaubella tot trepitjant 
camins rals molt ben conservats. 
 
Junta Directiva del Centre Excursionista Tarragona 
 
CENTRE EXCURSIONISTA TARRAGONA, QUI SOM...? 
 
Hi ha  poques dades sobre  una  entitat creada en exclusivitat per a la pràctica muntanyenca a 
Tarragona. El Centre Excursionista Tarragona disposa d’un document que descriu amb pèls i 

senyals una sortida realitzada el 1920. Desconeixem si les seves 
activitats varen ser anteriors a aquesta data. Es tractava del Club 

Excursionista Tarragoní, però els joves que descriuen 
l’excursió, així com alguns documents posteriors, 

fan palès que varen ser conjuntament amb 
d’altres joves l’embrió del Grup Excursionista 

Muntanyenc, creat l’any 1923, que se 
n’anomena el successor, i és una de les 

associacions que es varen fusionar per convertir-
se en l’actual Centre Excursionista Tarragona. Més 

tard, fou fundada l’Agrupació Excursionista Ginesta 
l’any 1929, que també va perdurar fins a l’any 1972, 

encara que des de 1936 fins al 
1951 va estar inactiva. Es va fusionar 

amb el Grup Excursionista Muntanyenc, 
formant l’actual Centre Excursionista Tarragona. 
Els primers contactes per arribar a la fusió van tenir lloc a Riudecanyes, 
on persones com Josep Porta, Figuerola, Leandre Lerín i d’altres van 
exposar les primeres valoracions. Durant força temps la idea es va 
madurar en diferents juntes, tant del Ginesta com del 
Muntanyenc, i l’1 d’abril de 1972, en junta general de 
les dues entitats es forma la Comissió Gestora a 
la qual s’atribueixen les funcions de fer tots els 
passos per arribar a la fusió. Es varen organitzar 
conjuntament iniciatives com el Cicle 
d’espeleologia i muntanyisme el 1972, etc. Fins 
que el dia 12 de desembre de 1972, al local de la 
Cooperativa Obrera, situat al carrer Fortuny, núm. 
19, a Tarragona, a les 20 hores, es convocà una reunió 

Leandre Lerin fundador del Grup 

Excursionista Muntanyenc 
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Dr. Joan Domènech i Miró (Reus 

26 d’agost 1924 -Tarragona 14 

d’abril 1980) 

7 d’agost de 1968 arriben 

al cim del Montblanc, 

Manel Martinez, Joan 

Domènech i dos japonesos 

extraordinària perquè els socis de les dues entitats ratifiquessin la fusió i se n’aprovessin els 
nous Estatuts. D'entre els dos noms presentats per la comissió gestora, Centre Excursionista 
Tarragona i Unió Excursionista de Tarragona, es decidí adoptar el primer. 
En l’aspecte organitzatiu vam fer el 16è Campament general Infantil de Catalunya, el 38è 
Campament General de Catalunya, així com el 14è Dia del Camí de 
Muntanya, i moltes activitats i iniciatives més que no descriurem. Va 
gaudir de cinc seccions: el Grup Alpí, Grup d’Esplai, Grup d’Escaladors, 
Grup l’Aglà i el Grup d’Esquí. 
Les expedicions internacionals més importants del CET han estat 
aconseguir la primera ascensió estatal al Nun (7.135 m) cim de l’Himàlaia 
hindú, el cim principal de l’Annapurna (8.036 m) primera estatal,   
Alpamayo, Huascaran Sud i Nord, exploració de la vessant xinesa del 
Broad Peak, Gashenbrum I, Cho Oyu, Shisah Pagma i tres expedicions a 
l’Everest, així com l’ascensió al Denali (Mount Mckinley) o a l’Elbrus i 
escalades com la paret del Troll, de 1.500 m, i el mític Gran Capità. Tot això 
són expedicions on la totalitat dels membres participants de les quals eren socis del Centre 
Excursionista Tarragona i van ser organitzades des de l’entitat. 
 
DIA DEL CAMÍ DE MUNTANYA, COM VA COMENÇAR…?  
 
Durant els anys 60, Joan Domènech i Miró va quedar impressionat pel que va veure i gaudir en 
els camins de muntanya suïssos per la seva conservació i senyalització. Aquest fet va esperonar i 

engegar la idea de la recuperació i 
senyalització sistemàtica d’antics camins a 
les muntanyes de Tarragona.  
Fou l’any 1965 quan el Dr. Joan Domènech 
i Miró, llavors delegat provincial de la 
Federació Catalana de Muntanyisme, 
ajudat per un nombrós grup de 
muntanyencs entre els que destaquen 
Manel Martínez, Dr. Enric Aguadé, 
Leandre Lerín i molts d’altres, van 
sensibilitzar els excursionistes de la 
província per tal de pal·liar, encara que 
solament fos una petita part, l’abandó dels 
nostres camins de muntanya. Per això 
crearen el Dia del Camí de Muntanya, per tal 
de poder posar cada any un d’aquests 
camins en condicions d’ús. 
Col·laboraren persones de totes les entitats de la província i amb 

l’ajut econòmic de la Diputació Provincial organitzaren unes sortides de treball per tal de 
desbrossar els camins abandonats. Col·locaren pals indicadors a les cruïlles i bifurcacions de 
camins. A la tardor d’aquell any es va inaugurar, amb l’assistència massiva de muntanyencs, el 
camí de Siurana a la Febró i a Mont-ral, essent aquesta la primera Diada del Camí de Muntanya. 

Logo del Centre 

Excursionista Tarragona, 

realitzat en ceràmica. 
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L’últim dia del Camí de 

Muntanya en què participà el 

Dr. Joan Domènech (Rojals-

1979). 

El Dr. Joan Domènech fou l’anima que mantingué la continuïtat d’aquestes diades, tot 
estimulant les entitats a treballar en aquesta tasca i gestionant amb la Diputació la continuació 
de l’ajuda econòmica. Van aconseguir que  inclogués, dins el pressupost de Vies i Obres, una 
partida de 30.000 pessetes destinada a la recuperació i conservació d’antics camins rals. A l’any 

1974, any en què va deixar el càrrec de Delegat Provincial de 
Muntanyisme, va voler continuar estimulant el Dia del Camí de 
Muntanya establint el “Premi Joan Domènech” per donar-lo a 
l’entitat que més hagués treballat en la tasca de posar de nou en ús 
un camí abandonat. 
Els tres primers anys es netejaren i marcaren els camins de Siurana 
a Mont-ral (1965), de Vilaverd a Farena (1966) i de Llaberia a 
Vandellós (1967), van col·laborar totes les entitats de la província. 
A partir del 1968, per tal d’afavorir l’efectivitat en les tasques de 
neteja i la conservació del camí triat, es va optar per encomanar 
l’organització anual a una entitat excursionista  que és 
l’encarregada d’organitzar la Diada. Amb el pas del temps, ha 
esdevingut la Festa Major de l’excursionisme a les nostres 
comarques. 
Amb aquesta iniciativa, les comarques de la província de Tarragona 
van esdevenir les pioneres d’arreu de Catalunya, i probablement de 
l’Estat, en la tasca de recuperar de forma regular i senyalitzar de 
forma permanent antics camins. 
El Dia del Camí de Muntanya se celebra ininterrompudament des 

d’aquell 1965 fins als nostres dies: 

ANY N
º 

CAMÍ FET ENTITAT  ORGANITZADORA 

1965 1 Siurana, La Febró, Mont-ral Entitats Excursionistes de les Comarques 
Meridionals de Catalunya 

1966 2 Vilaverd, Rojals, Els Cogullons, Farena Entitats Excursionistes de les Comarques 
Meridionals de Catalunya 

1967 3 Llaberia, Pratdip, Vandellòs Entitats Excursionistes de les Comarques 
Meridionals de Catalunya 

1968 4 Paüls, Montsagre, Horta de Sant Joan Unió Excursionista de Catalunya Tortosa 

1969 5 Escaladei, Serra Major, Albarca Secció Excursionista de Reus Deportiu 

1970 6 Cornudella, Cova Santa, Toll de l'Ou, Ulldemolins Secció Excursionista de Reus Deportiu 

1971 7 Prades, Siurana, Arbolí, Alforja Secció Excursionista de Reus Deportiu 

1972 8 Refugi de Caro, Beseit Unió Excursionista de Catalunya Tortosa 

1973 9 Capçanes, Colldejou Agrupació Excursionista Catalunya de 
Reus 

1974 10 La Morera, Grau Grallera, Aiguabarreig, Ulldemolins Secció Excursionista de Reus Deportiu 

1975 11 Vilallonga, el Rourell, Vallmoll, Puigpelat Secció Excursionista del Centre de 
Lectura de Reus 

1976 12 Serra de la Mussara i Prades Secció Excursionista del Club de Futbol 
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Reddis 

1977 13 Santes Creus, Montagut Secció Excursionista del Centre de 
Lectura de Reus 

1978 14 Serra Formigosa, Sant Magí de la Brufaganya Centre Excursionista Tarragona 

1979 15 Vilaverd, Rojals Associació Excursionista de Reus 

1980 16 La Riba, Farena, La Bartra, Els Cogullons Secció Excursionista del Club de Futbol 
Reddis 

1981 17 Alcover, Mont-ral, Farena Secció Excursionista del Centre de 
Lectura de Reus 

1982 18 El Catllar, Bràfim, Vila-rodona, Santes Creus Centre Excursionista Tarragona 

1983 19 Arbolí, Maspujols, Reus Centre Excursionista de Maspujols 

1984 20 Farena, Mas de Mateu, Els Cogullons AAEET de Valls 

1985 21 Camí Ral de Reus, Tram Coll de les Llebres, Prades Secció Excursionista del Club de Futbol 
Reddis 

1986 22 Alcover, Albiol Unió Excursionista Mestral de Tarragona 

1987 23 Vila-seca, Reus Riudecanyes, Castell d'Escornalbou Secció Excursionista d l’Agrupació 
Cultural de Vila-seca 

1988 24 Arbolí, La Febró, La Mussara Centre Excursionista Maspujols 

1989 25 Colldejou, Pratdip Secció Excursionista del Club de Futbol 
Reddis 

1990 26 Miramar, Sarral AAEET de Valls 

1991 27 Prades, Barranc del Titllar Secció Excursionista d l’Agrupació 
Cultural de Vila-seca 

1992 28 Cornudella, Mas dels Frares ( pel Grau Tallat i el Grau 
del Corral Nou) 

Associació d'Excursionistes de Cornudella 
de Montsant 

1993 29 La Morera, Grau del Carabassal, Serra Major, Grau 
dels Barrots, La Morera de Montsant 

AAEET de Valls 

1994 30 Vilanova de Prades, Sant Miquel de la Tosca, El 
Vilosell, Vilanova de Prades 

Secció Excursionista del Club de Futbol 
Reddis 

1995 31 La Vilella Baixa, Cabacés (Cavaloca) Grup Excursionista del Camp de 
Tarragona 

1996 32 Mora d'Ebre, Ascó (pel Pas de l'Ase) Secció Excursionista de l'Agrupació 
Cultural de Vila-seca 

1997 33 Vilella Baixa, Camí de Cabacés, Grau dels Bous, Grau 
del Coll Empedrat, Vilella Baixa 

Grup Excursionista del Camp de 
Tarragona 

1998 34 L'Hospitalet de L'Infant, Coll de Puntalt, Masriudoms, 
Coll de Masvell, Castelló, Vandellós 

Centre Excursionista Serres del Mestral 

1999 35 El Grau dels Racons i els Tombs de les Airasses Secció Excursionista de Reus Deportiu 

2000 36 Un Tomb pel Jordà, Figuerola del Camp Centre Excursionista La Xiruca Foradada 

2001 37 Vilanova d'Escornalbou, Ermita Mare de Déu de la 
Roca 

Secció Excursionista del Centre de 
Lectura de Reus 

2002 38 Serra de la Gritella, Muntanyes de Prades Associació d'Excursionistes de Cornudella 
de Montsant 

2003 39 Vall del Riu Glorieta, Ermita de les Virtuts Secció Excursionista del Club de Futbol 
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Reddis 

2004 40 Arbolí, Muntanyes de Prades, Arbolí Secció Excursionista de Reus Deportiu 

2005 41 Pla de Santa Maria, per la Muntanya de Sant Ramon Centre Excursionista La Xiruca Foradada 

2006 42 Ruta del Carrasclet (Capçanes-Reus) Associació Excursionista Catalunya de 
Reus 

2007 43 Tivissa, Els Borjos, El Pujador d'en Blaiet, El Barranc 
de la Foig, les Cingleres de Tivissa, Tivissa 

Associació Excursionista La Picossa 

2008 44 Pont de Goi (Valls), Riu Francolí, la Plana, 
Picamoixons, Puig Cabré, La Riba 

Centre Excursionista La Xiruca Foradada 

2009 45 Arbolí, Camí de Sant Pau, Collet dels Colls, Gallicant, 
Grau del Bodro, la Cova Tosca, Grau de Vincabré, 
Barranc del Grau, Mas del Salin, Maset del Nadal, 

Ermita de Sant Pau, Arbolí 

Secció Excursionista de Reus Deportiu 

2010 46 (El Camí de l'Aguilera) Creixell, Plans dels Garrofers, 
Ermita Mare de Deu de Fàtima, Mas Mercadé, 

Creixell 

Club Esportiu Muntanyenc Creixell 

2011 47 Llaberia, La Fou, Mas del Ramer, Llaberia Secció Excursionista del Club de Futbol 
Reddis 

2012 48 Pla del Salvadoret, Grau Pau de Blai, Pla de la 
Guàrdia, Grauet de l'Heura 

Secció Excursionista Club Natació Reus 
Ploms 

2013 49 Vandellòs, Poblat de Castelló, Camí de Beltran, 
Vandellòs 

Secció Excursionista Club Natació Reus 
Ploms 

2014 50 Ermites de Cardó Associació Excursionista La Picossa 

2015 51 Camí de la Solana, Coll de Viladecabres, Mola d’Estat 
i Camí del Mas de Mateu. 

Associació Excursionista Catalunya de 
Reus 

2016 52 La Febró, Camí de les Socarrades, Miradors, Grau del 
Gris, Molí de l’Esquirola, Cova Serena i La Febró 

Associació Excursionista Catalunya de 
Reus, Centre de Lectura de Reus (SE), 

Club Excursionista Reddis, Club Natació 
Reus Ploms (SE) i Reus Deportiu (SE) 

 

Enguany el Centre Excursionista Tarragona s’ha decidit per anar a caminar per la comarca del 
Priorat, però en una de les seves zones menys coneguda pels excursionistes d’arreu i amb la 
força d’un indret fronterer de comarques i d’accidents geogràfics plens de bellesa natural i amb 
uns tresors patrimonials ben especials. Volem oferir-vos i explicar-vos que el gaudi del caminant 
és més gran quan els detalls de la història estan immersos en el propi camí. 
Cal fer esment especial al poble de Pradell de la Teixeta que, en aquesta edició del Dia del Camí 
de Muntanya, seran els amfitrions d’aquest esdeveniment del món excursionista de les nostres 
comarques. Lloc des d’on començarem el camí i on també el finalitzarem. Un poble de pocs 
habitants però molt afables i propers, oberts a iniciatives esportives i culturals i que, durant unes 
hores, ens obren les portes de  la seva vila per poder realitzar la 53 edició del Dia del Camí de 
Muntanya. 
Hem comptat amb el suport de la totalitat dels regidors i de l’alcaldessa, així com de bona part 

del poble que ens ha ajudat a fer d’aquest dia, una realitat tangible.  
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Carta de l’alcaldessa de Pradell de la Teixeta als Excursionistes  

Molts anys enrere, quan l’accés als conreus no era tan fàcil, calia 
prendre moltes precaucions amb el cistell de les provisions del 

dinar, penjant-lo en llocs elevats a resguard dels depredadors i 
ben protegit en recipients hermètics per no avivar l’olfacte de les 
melitxes i evitar que arribessin a les menges abans que els 
pagesos. 

Melitxes són aquelles formigues diminutes i vermelloses, quasi 
imperceptibles a l’ull humà, que s’amaguen sota les pedres en 

terres solanes però que, quan l’ocasió es presenta, actuen com una 
massa implacable i en poc temps fan desaparèixer qualsevol matèria orgànica. 
Us hauria de poder parlar de l’origen del nom de la ruta que se us proposa “ camí de les 
melitxes”, però dissortadament no el sé: pot ser per alguna de les circumstàncies 
anteriorment referenciades o pot no tenir-hi res a veure. El que sí que us puc dir és que 
aquesta ruta és, si més no, peculiar, perquè aplega allò més exponencial i excepcional de 
l’orografia prioratina: una era, lliseres, baumes, bosc, barrancades, espenyats, antics 
marges de pedra seca, l’olor de la terra i els colors d’un gran paisatge. 
En representació del municipi, agraeixo al Centre Excursionista Tarragona  
l’oportunitat de participar en aquest projecte, perquè qualsevol iniciativa que potenciï 
els valors del nostre territori serà sempre ben vinguda.    
Us desitjo a tots una bona caminada i sobretot espero que us prengueu el temps per 
copsar tot allò que aquest indret us posa a l’abast. 
 

 

Mar Amorós Mas     

L’alcaldessa 
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COM ARRIBAR A PRADELL DE LA TEIXETA 
 
Des de Tarragona i Reus seguirem la carretera N-420 cap a Falset. Després del Coll de la Teixeta, 
passarem mitjançant un fals túnel el Coll Pigat i després creuarem el Coll de Pradell. Llavors ens 
desviarem cap a Pradell de la Teixeta seguin la carretera T-322, durant 1,5 km. Aquest tros de 
pista, després estreta carretera fins al poble, va ser bastida mitjançant l’esforç dels vilatans de 
Pradell de la Teixeta, ja que només disposaven de la carretera que els unia i segueix unint a la 
Torre de Fontaubella. Des de Tarragona hi ha 37 km i uns 40 minuts, des de Reus uns 31 km i  
més de mitja hora. 
Des de la Ribera d’Ebre cal seguir  també la N-420 fins arribar a la entrada a Pradell de la Teixeta. 
Hi ha uns 27 km, una mitja hora de trajecte.  
Una vegada arribeu a Pradrell de la Teixeta seguiu les indicacions de l’organització tant les 
indicacions estàtiques així com les dels voluntaris que estaran al càrrec que tot vagi bé. 

UN TERRITORI, UN POBLE, PRADELL DE LA TEIXETA 
 
Pradell de la Teixeta (Priorat), situat als 463 m d’alçada, a cavall entre el Priorat i el Baix Camp,  
fou en el seu origen un conjunt de masies aràbigues i el seu terme va ésser venut, junt amb el de 

Falset, pel valiat de Siurana al valí de Garcia, i reconquerit, conjuntament amb 
Escornalbou, pels homes d’Albert de Castellvell l’any 1162. Alfons I d’Aragó 
feu donació el dia 8 de maig de 1162 del lloc d’Escornalbou a la Seu de 
Tarragona. 
Pradell, situat entre els límits d’Escornalbou, el Comtat de Prades i la Baronia 
de l’Entença, va ésser reclamat per aquesta última, que litigava amb la Seu de 
Tarragona per la seva possessió. Això motivà que Alfons I, en un document 
datat el 6 de març de 1172, i referint-se als testimonis dels àrabs expulsats, 
aclarís la pertinença de Pradell a Siurana i la seva expressa donació, junt amb 

les terres d’Escornalbou, a la Seu tarragonina.  “El prior d’Escornalbou, Joan de Sant Boi, per tal 
de recaptar diners per a la construcció del monestir, fa donació de Pradell i del seu terme, l’any 
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La foto va ser feta sobre el fals túnel ferroviari número 72 de situat entre les 
Dues Boques i l’estació del Pradell. La data  de la foto és incerta, però es creu 
que es va fer pocs dies abans del 25 d’octubre de 1938, quan 2.000 
brigadistes es reunien a L’Espluga de Francolí per escoltar el president de la 
república, Juan Negrín, en un discurs de comiat on els va prometre la 
nacionalitat espanyola. 
 

1178, a Pere de Déu, sa muller i als llurs, reservant-se el dret de fer-hi una força o fortificació. 
Aquesta fortificació la tindran els cònjuges per a la defensa dels homes que aniran a estar-hi, de 
la qual força li donaran potestat sempre que la demani en pau o en guerra!” 
www.pradelldelateixeta.cat/POBLE/default.cfm. 

Aquesta donació prosperà en els anys edificant-se la fortificació (de la 
qual encara en queden restes) i una església, al voltant de les quals es 
va desenvolupar la vida del poble. També s’hi va establir un 
“cambrer” que era el representant de la Seu i l’encarregat de cobrar 
el delme. 
L’any 1389 una epidèmia dels conreus amenaçà els habitants de 
Pradell, que va córrer el risc de despoblar-se, però la venda de la 
campana i de diversos objectes de culte de l’església de Falset, els va 
permetre subsistir. 
També va ser a l’església elegida el 7 de maig de 1461 per 
l’Arquebisbe de Tarragona, Pere d’Urrea, per entrevistar-se amb el 
Comte de Prades i fer de mitjancer en la lluita que aquest i Joan II 
lliuraven al Camp de Tarragona. 

L’any 1771 s’inicia la construcció de la nova església, situada davant 
de l’antiga a l’altre costat del fossar. Aquesta nova església, destaca 
encara avui per la seva nau central de forma octogonal, característica 
de les construccions benedictines. Durant el segle XIX Pradell i la seva 

església passen greus tribulacions, entre d’altres dues epidèmies de còlera. Qui també patí les 
angúnies de la mort fou Mossèn Joan Martorell i Poch, home de tarannà liberal i rector de 
Pradell, quan una partida de 
carlins capitanejada pel “Cura de 
Flix” assaltà la rectoria per tal de 
cremar-la junt amb el Registre 
Civil. La mateixa partida 
l’assassinà el 20 d’octubre a les 
“Esporreres”.  
 
El dia 16 d’octubre de 1938, en el 
pla de l’estació del tren, es va fer 
la desfilada de comiat de les 
Brigades Internacionals, amb un 
discurs d’agraïment de la 
diputada Dolores Ibarruri, més 
coneguda com “la Pasionaria”. 
També cal dir que dins del seu 
terme municipal i del de 
l’Argentera hi ha el túnel de 
ferrocarril  que fou el més llarg 
de la península Ibèrica fins a l'1 
d'octubre de 1957. 

L’església parroquial està 
dedicada a Santa Maria 
Magdalena, patrona del poble, 
La Festa Major d’estiu és el 22 
de juliol. 
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Eduardo Maristany i 

Gibert   (Barcelona, 1855 -

 1941)  destaca en la seva 

trajectòria professional el túnel de 

Argentera. Va ser una obra de tal 

magnitud que el va fer mereixedor 

del títol de marquès d’Argentera, 

atorgat per Alfonso XIII, el 1918. 

Va ordenar construir l'actual 

Estació de França de Barcelona.  

 

Boca del túnel de Pradell de la Teixeta, el túnel es va foradar pels dos costats 

Argentera i Pradell. En aquesta foto es veuen els treballadors de la part de 

Pradell de la Teixeta 

Al túnel de l’Argentera, les obres començaren l’octubre 
de 1883 i fou inaugurat l’any 1890 coincidint amb la 

inauguració de la línia de ferrocarril entre Reus i Falset. 
Creua perpendicularment la Serra del Pradell - 
l’Argentera entre les estacions de Duesaigües-
L’Argentera i de Pradell-Torre de Fontaubella, 
muntanya fronterera entre les comarques del Baix 
Camp i del Priorat, que alhora separa les conques del 
riu Reid i de l’Ebre respectivament. 
 
Amb els seus 4.044 metres va ser el més llarg de l’Estat 
construït fins a l’època. Va tenir un cost econòmic total 
de 4.945.650,41 pessetes i un cost humà de 14 
persones mortes en diferents accidents laborals 
ocorreguts durant les obres. En el llibre d’Eduard 
Maristany podem consultar els noms, dates i causes de 
tots els accidents. 

El llibre que va escriure 

Maristany va esdevenir un 

tractat de com realitzar una 

obra d’enginyeria com el 

túnel d’Argentera-Pradell de 

la Teixeta.  En aquest llibre 

també hi ha relatats tots els 

accidents i els noms de 

cadascun dels homes que hi 

varen morir. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/1855
https://es.wikipedia.org/wiki/1941
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ELS POUS DE VENTILACIÓ 
 
Un dels problemes amb els quals es va haver d’enfrontar Eduard Maristany en construir el túnel 
va ser l’augment de temperatura que provoca la fondària. Amb la referència del túnel de Saint-
Gotard de Suïssa, on van morir diversos treballadors per aquesta causa, l’enginyer català va 
concebre sis pous que connectarien el túnel amb l’exterior. A més a més de ventilar l’interior (les 
temperatures van rondar entre els 16-24º), els pous 4 i 5 també van servir per atacar el túnel cap 
a les boques i extreure aigües i material. 
Per extreure el material dels pous es feien servir unes vagonetes que funcionaven amb un 
sistema de politges accionades per màquines de vapor, que també servien per pujar i baixar els 
treballadors.  
La situació dels sis pous de ventilació: 

 Pou1: (boca oest): alt. 380 m. Fondària 44 m 
 Pou2: alt. 406 m. Fondària 70 m 
 Pou3: alt. 466 m. Fondària 129m 
 Pou4: alt. 440 m. Fondària 106m 
 Pou5: alt. 389 m. Fondària 58m. 
 Pou6: (boca est): alt. 341 m. Fondària 38m 

 A la dreta del camí, al peu d’un marge, hi ha el “Polvorí”, el forat d’entrada d’una mina on es 
guardava la dinamita utilitzada per a la construcció del túnel.  
El pou de ventilació 1 és situat al barranc de les Comes Joanes, a la dreta del camí, a l’alçada del 
Mas del Marquet.  
El pou 2 es troba també al barranc de les Comes Joanes, prop del Mas de Ràfols. 
El pou 3 es troba a les Casetes de l’Estació, de les quals en parlarem més endavant. 
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Pista pel Barranc de les Comes Joanes I el pou de 

ventilació 2, al fons la Mola de Colldejou. 

Els pous 4, 5 i 6 estan a la vessant de l’Argentera i no els podrem veure. 
A diferència de la resta de pous, tant el pou 3 com el 4 van servir  per extreure aigües i material 
ajudats de vagonetes. És per això que al voltant d’aquests dos pous podem trobar ruïnes d’antics 
edificis que albergaven màquines de vapor per fer funcionar foradadores.  
En el recorregut que oferim podrem veure tres pous, els 1, 2 i 3. El pou tres el veurem des de les 
zones altes del camí de les Melitxes i el veurem prou bé, tant el pou com els antics edificis de 
serveis, tots engolits per la vegetació. 
 

BARRANC DE LES COMES JOANES 
 
A prop de la Torre de Fontaubella surt una pista de serveis que s’enfila amunt pel barranc de les 

Comes Joanes en direcció a la Serra de Pradell-

Argentera. La pista va ser construïda per arribar a les 
Casetes de l’Estació, on també es va situar el pou 
d’extracció número 3. 
 

Veurem que hi ha trams del barranc amb la llera 
cimentada. Quan les obres van arribar als 600 

metres de perforació des de la boca de Pradell, es va 
descobrir,  sota mateix de les vies, una cova de 8-9 
metres de fondària que va provocar greus 
inconvenients a les obres. A fi de poder continuar la 
perforació amb seguretat, es va haver de construir 
un pont interior reforçat amb multitud de pilars per 
evitar-la.  És per eliminar les filtracions d’aigua al 
túnel que es van cimentar alguns trams de la pista. 
La cova encara existeix, i és coneguda com La Cova 
del Túnel. Va ser ressenyada per primer cop l’any 
1981 per membres del GES–CMB, i només és 
visitable pels espeleòlegs. Té el seu accés a l’interior 
del túnel a 200 m en direcció a l’Argentera des del 
pou 2. Té 58 m de recorregut i encara avui dia es 
poden veure els pilars i la paret que suporta la via 
del tren, obres que es van haver de construir per  
continuar amb la construcció d’aquesta gran obra  
d’enginyeria.   
 

 

CASETES DE L’ESTACIÓ 
 
La pista que puja pel barranc de les Comes Joanes acaba a les Casetes de 
l’Estació, unes edificacions en ruïnes i mig engolides per la vegetació que es van construir per a 
les diferents necessitats dels treballadors, entre les quals, un hospital de campanya.  En aquestes 
edificacions es van instal·lar les màquines a vapor de les dinamos que feien funcionar un sistema 
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elèctric d’il·luminació per arc voltaic, que va ser utilitzat per primer cop subterràniament en la 
construcció d’aquest túnel. 
En aquest punt es troba el pou número 3, de 129 m de fondària, el de més profunditat de tots 
els que es van perforar. 
 

HOSPITAL DE SANG. EL FALS TÚNEL 
 
Entre l’estació del Pradell i les Dues Boques hi ha una esplanada immortalitzada per una foto 

de Robert Capa on es veuen les Brigades Internacionals formant. El 25 de juliol de 1938 

s’iniciava una de les batalles més cruentes i decisives de la Guerra Civil, la Batalla de l’Ebre. La 

línia de tren entre Reus i Mora va ser estratègica per al trasllat tant de tropes com de materials, 
però també per a l’ evacuació de ferits i malalts de 
la batalla. Es van muntar dos punts d’evacuació del 
XV Cos d’Exèrcit, un a l’estació dels Guiamets, més 
proper a la línia de foc i un segon a la del Pradell de 
la Teixeta. En aquestes estacions, amb túnels 
propers, es van instal·lar trens hospital. Als 
Guiamets s’instal·là el tren número 12 i a Pradell el 
número 20, el més complet, amb vagó amb sala 
d’operacions. 
Tot i portar les creus vermelles pintades al seu 
sostre, els trens hospitals eren un objectiu de 
l’aviació franquista, així que  s’havien d’amagar dins 
dels túnels. A Pradell, el tren només sortia de nit, 
quan s’aparcava a l’estació per donar pas a altres 
trens i perquè els ferits i malalts respiressin aire 
fresc. Van funcionar com a hospitals estables de 
primera línia fins que es van fer hospitals de divisió 
prop de la línia de guerra. Molts dels que van  morir 
aquí van ser enterrats al cementiri de la Torre de 
Fontaubella, i molts altres en fosses comunes a prop 
del Mas d’en Rafael, a tocar de l’estació en direcció 
al poble del Pradell de la Teixeta. 
 

PEDRA SOBRE PEDRA...I CENTENÀRIA SAVIESA 
 
Però el terme municipal de Pradrell de la Teixeta, també te un patrimoni espectacular que són 

les construccions de pedra seca, marges quilomètrics i situats en llocs impossibles tot recuperant 
qualsevol bri de terra on es pogués conrear i les cabanes de pedra o els propis camins que 

  “El Paisatge seria horrible si la gent, generacions i generacions d’homes obscurs, no 
haguessin ordenat el país en ...un immens jardí de pedres”         Josep Pla       
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Un espectacular camí ral, el doble marge I ‘aigüera i un pont que fa de 
pas al tros. Aquest  camí es fa realitzant el recorregut llarg i era part de 
l’antic camí de Pradell de la Teixeta a la Torre de Fontaubella 

Codi: 3935 

Codi: 3935. 
Altitud: 646 m. 
Coordenades: X:322810.3, Y:4556618.3. 
Forma: Plana Irregular. 
Tipus de construcció: Aèria aïllada. 
Tipus de Porta: Arc de mig punt. 
Nota: Contrafort exterior frontal, ambdós 
laterals. 

Codi:8529 
Altitud: 498 m 
Coordenades: X:321679.3, y: 4556486.3 
Forma: Plana Circular. 
Tipus de construcció: Arc d’ametlla. 
Orientació: Sud-Est. 
Nota: Existència d’un petit contrafort al 
lateral esquerre. 

mantenen la horitzontalitat a causa de la contenció dels murs de pedra seca i una intel·ligent 

forma de bastir els senders que han perdurat fins avui. A hores  d’ara el bosc ha guanyat terreny 
a aquesta obra de l’home ja que avui ja no es treballen moltes de les terres en terrasses. Cal dir 
també que durant molt temps algunes de les construccions més belles de pedra seca han estat 
envoltades de mala herba, arbustos i el propi bosc que havien passat a l’oblit només despertat, 
per desgràcia, per diversos incendis forestals, empesos pel vent implacable que afecta aquestes 
terres, l’últim d’ells durant l’estiu del 2007. Permeten redescobrir i reviure antics paisatges 
conformats per aquests majestuosos conjunts de feixes. Ni fang, ni morter, ni ciment, pedra 
sobre pedra, habilitat, enginy i la gravetat com a única aliada.  

 
Pedra sobre pedra per bastir marges, bancals, barraques, 
cabanes, arneres, aljubs, cocons, pous de gel... Funcionalitat 
per damunt de tot. L'arquitectura de la pedra seca ens 
apropa a un món humil, d'esforç i voluntats fermes, que ens 
fascina per la tenacitat i la calidesa que transpira. És un 
testimoni cabdal de la història del nostre món rural i, a 
hores d'ara, s'ha convertit en un paisatge identitari de 
primer ordre. 
Per aportar el nostre granet de sorra a la divulgació d’aquest 
patrimoni, també hem desbrossat el camí fins a tres 
d’aquestes construccions que podrem visitar en el nostre 
recorregut, dues d’elles catalogades i una tercera que havia 
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de ser molt gran i espectacular però malauradament el seu sostre va caure. Però si la visitem 
veurem les dimensions i el tipus de construcció emprat, així com una ampolla amb un bloc de 
notes on podrem signar i on es pot llegir qui la va deixar i el treball que fan les associacions de 
recerca d’aquests tipus de patrimoni que, fins a dia d’avui, no està prou valorada.  
Aquests bancals s’han fet servir en un passat no massa llunyà, fins la primera meitat del segle XX. 
La fil·loxera primer i la modernització després va fer realitat l’abandonament progressiu 
d’aquestes terres de conreu més marginals i van concentrar els treballs agrícoles a les valls més 
fèrtils i amb més facilitat de comunicació. Estem davant d’un paisatge de secà que es va perdent 
convertint, a poc a poc, en monòtones valls el que havien estat uns originals mosaics agrícoles i 
forestals. 
 

TRUCAFORT, PARC EÒLIC 
 
Dins del terme municipal de Pradell de la Teixeta hi ha al capdamunt de la serra del Pradell i 

l’Argentera un lloc on durant molts dies 
al cap del l’any bufa un fort vent, el 
famós vent del Serè, Cerç o Mestral, 
que dona nom i caràcter a aquestes 
terres, un parc eòlic, un conjunt de 93 
aerogeneradors són el Parc Eòlic del 
Trucafort. El camí que hem preparat 
passa per entre aquests gegants que, 
quan mouen els seus braços, fan un fort 
i rítmic soroll que ens acompanyarà un 
temps. 
No passa desapercebut l’enorme 

impacte mediambiental d’aquest parc eòlic del Trucafort, instal·lat en un indret classificat per la 
Generalitat de Catalunya com a espai  d’interès natural (PEIN). 
 
Descripció del 53è Dia del Camí de Muntanya.     29 d’octubre 2017 

 RECORREGUT CURT O PRINCIPAL 
ITINERARI CIRCULAR: PRADELL DE LA TEIXETA – ABEURADORS - SERRA DE PRADELL – 
AEROGENERADORS TRUCAFORT – CINGLES I BAUMES – MELITXES – PRADELL DE LA TEIXETA. 

 
Temps 
Parcial 

Temps total Descripció Km 
Parcial 

Km 
Total 

0:00:00 0:00:00 Pàrquing Pradell de la Teixeta. 
L’inici del recorregut es troba a la part baixa del poble, al 
final del carrer del Barranquet, on hi ha habilitat un espai 
per deixar els cotxes. Sortim en direcció SE seguint el camí 
o pas de carro. Arribem fins  un senyal, pal curt de fusta, 
on indica Ruta Pedra Seca, ruta que ofereix el poble de 
Pradell de la Teixeta per conèixer aquest patrimoni de les 
Serres del Mestral. Pel camí que indica aquest senyal 

0 km 0 km 
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tornarem del nostre circuit. 
 

0:2’:24” 0:2’:24” Seguim tot girant com la pista cap a l’esquerra seguint el 
Barranc del Pas, passem per davall una gossera i seguim 
fins que arribem a l’inici del Barranc de la Coma Tornera i 
arribem fins un senyal que indica, Barranc de la Coma 
Tornera, Serra del Pradell i Els Abeuradors. 
 
“Era una nit d’hivern amb una boira molt espessa, diuen que 
a la Torre de Fontaubella havien sentit una avioneta però, no 

van veure res. Al matí següent, dos veïns de Pradell van anar 
a buscar llenya, el Joan Curbu i el Sebastià Sabaté. En 
percebre alguna cosa estranya, s’hi van apropar i van veure 

la destrossa d’una avioneta, en una trencadissa de pins, van 
baixar espantats a donar el part. Els hi van dir que s’havien 

precipitat, que podia ser que fos viu i li haguessin pogut 
donar auxili. En aquella època era alcalde l’Andreu Amorós 
Mas i secretari el Josep Amorós “Sastre”, els mestres del 

moment el Sr. Badia i la Sra. Francisca. Els mestres van ser 
permissius per donar als nens i nenes llibertat per pujar a la 
Serrada i fer tard a classe. 

Més tard van baixar a l’aviador i el van dipositar a 
l’ajuntament. El van vetllar tota la nit. Quan els militars, la 

família i una germana van vindre, li van comprar lloc al 
cementiri, li van fer un funeral religiós oficiat per Mossèn 
Josep Bertran de Montbrió i, el van acompanyar envoltat en 

una bandera republicana. Al lloc on va ser enterrat,  al 
quadre de terra del cementiri, van gravar en ferro les inicials 
J.A.S. 1932, que encara es poden veure.  L’aviador es deia 

José Aranda Sotomayor. Després van baixar tota la ferralla 
de l’avió i la van amuntegar a la plaça de l’Església, al 

costat de cal Baltranet, fins que va vindre un camió a 
recollir-ho.” 
Records de les germanes Primitiva i Maria Vaqué Bru 

Article publicat a la pag 12 de la LA VANGUARDIA, el 
dimecres 27 de gener de 1932. El podeu consultar a: 
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1932/01/27/pagin

a-12/33189083/pdf.html 

 
 

169 169 

0:02’:52” 0:05’:16” Antic camí que s’enfila cap a la serra per un senderó on 
amb prou feina hi caben dues persones, en direcció als 
Abeuradors, unes roques que de forma natural recullen 
l’aigua caiguda de la pluja i algun corriol d’aigua de la 
vessant dreta del barranc. L'amic  excursionista de 
Pradell, en  Benjamí  Vaqué,  ens va explicar que el 

211 380 

http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1932/01/27/pagina-12/33189083/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1932/01/27/pagina-12/33189083/pdf.html
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Barranc dels Abeuradors, també es coneixia a Pradell  
com  a Barranc de l'Home mort. I és perquè ja fa molts 
anys... hi va ser trobat en aquest barranc, un home mort. 
Es tractava d'un fugitiu de la justícia, que havia baixat del 
tren a l'estació de Pradell... i que es va enfilar muntanya 
amunt, sense conèixer el terreny, creient que podria 
passar fàcilment cap a Reus. I aquí hi va deixar la vida. 
Salvant el desnivell sàviament, a mida que el camí agafa 
alçada es fa evident el passat agrari d’aquestes 
muntanyes: nombrosos marges de pedra donen fe 
d’antigues parades de cultiu, ara reconquerides pel bosc. 
La darrera part de la pujada combina trams més drets 
amb altres de moderats. Al capdamunt de la serra es 
barreja la destacada presència dels molins de la Central 
Eòlica amb la impressionant panoràmica que s’obre als 
nostres ulls. Una vegada hem arribat al Morral Blanc, de 
716 m d’alçada, hi ha una senyalització que ens indica 
Barranc de la Coma Tornera (l’Enderrocada) i direcció cap 
a l’Argentera, Coll Roig 

0:39’:34” 0:44’:50” Prenem direcció l’Argentera, Coll Roig, tot seguint els 
cingles. A partir d’aquest punt podem gaudir d’un 
paisatge imponent, tenim sempre custodiant aquest 
recorregut la Mola de Colldejou que amb els seus 921 m 
d’alçada apareix gegantina, la serra del Montsant i bona 
part de la Baronia d’Escornalbou i fins al mar. Ara ens 
hem d’endinsar al si del parc eòlic de Trucafort, una 
vegada passem pel costat del primer, segon i fins que 
arribem al quart molí: aquí girem a la dreta.  

2186 2566 

0:10’:50” 0:55’:10” I baixem per un caminet amb un cert desnivell fins anar a 
buscar una altra filera de molins, però just abans d’arribar 
a la pista, a mà dreta podrem visitar la primera cabana de 
pedra seca; una vegada fet aquest cop d’ull arribarem a la 
pista principal del parc eòlic. A prop hi ha la casa principal 
del parc. 

785 3351 

0:04’:00” 0:59’:10” Una vegada a la pista girem a l’esquerra, allunyant-nos de 
la casa del parc, a buscar per la pista del parc eòlic el molí 
número 807. A prop té una petita caseta. 

212 3563 

0:03’:40” 1:02’:40” Aquí girem a la dreta i tornem a agafar un senderó que 
ens porta fins unes cingleres abaumades. 

271 3834 

0:17’:17” 1:19’:57” Zona de les baumes encinglerades. Ens algunes zones hi 
hem instal·lat un cable per assegurar els pas per aquest 
camí. Una vegada passades les baumes arribem 

895 4729 
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pròpiament al camí de les Melitxes que ens portarà fins a 
una construcció gran de pedra seca ja sense el sostre i 
una zona que sembla per batre: és una era.  

0:29’:00” 1:48’:57” Arribats al punt d’intersecció on podem fer l’itinerari curt 
o bé el llarg, hi ha posada una senyalització del 53è Dia  
del Camí de Muntanya. Una direcció és cap al barranc de 
les Comes Joanes i pista de la Torre Fontaubella i en 
l’altre sentit el camí,  primer senderó i després practicable 
en cotxe, que ens porta a través dels actuals conreus fins 
al poble.  

612 5341 

0:06’:36” 1:56’:33” Arribem a través d’un camí amb lleugera pujada fins un 
punt on ja es fa més pla, passem per un bosc i arribem 
fins un antic camí de carro, avui habilitat per a cotxes. 
Aquesta pista està cimentada en els trams on la pluja 
s’emportava la terra, arribem fins a un pal indicador del 
53è Dia del Camí de Muntanya que ve del recorregut llarg 
(Antic Camí de Pradell de la Teixeta fins a la Torre de 
Fontaubella). 
Abans haurem passat a prop d’una altra caseta de pedra 
seca ben conservada que queda a l’esquerra del camí. 

415 5756 

0:08’:22” 2:04’:55” Baixant per aquesta pista arribarem fins a un senyal que 
ens indica una part de la Ruta de Pedra Seca on hi ha una 
llegenda sobre les oliveres. Hi ha un mas abandonat a 
l’esquerra del camí. 
 

615 6371 

0:05’:28” 2:10’:23” Seguim el camí, deixant la Ruta de la Pedra Seca a la 
nostra dreta: es tracta d’una pista sense asfaltar que 
passa per la zona més propera al poble i, per tant, tota la 
vall està treballada. Està ple d’ametllers, oliveres, etc. 
Aquesta pista agrícola ens porta fins a un altre pal 
indicador de la Ruta de la Pedra Seca en una cruïlla 
cimentada, girem a l’esquerra i seguim per la pista ara ja 
asfaltada. 

561 6932 

0:05’:20” 2:15’:43” Seguim la carretera estreta fins arribar a un revolt i a uns 
conreus: aquí estarà indicat, girarem lleugerament cap a 
la esquerra i ens ficarem per la zona on, quan hi ha aigua, 
fa de llera del torrent: és el barranc del Pas i les bassetes 
del Portalé. Seguint per aquesta zona cal seguir les 
indicacions que deixarem (pintura i cintes) fins arribar de 
nou a un sender ple de vegetació que ens portarà fins a la 
pista on vàrem començar aquest recorregut. Apareix un 
senyal de la Ruta de la Pedra Seca. Aquí girarem a 

565 7497 
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l’esquerra. 
0:13’:30” 2:29’:13” Només ens queden uns 200 m de lleugera pujada per la 

pista  per la qual abans hem començat aquest recorregut i 
arribarem de nou al pàrquing.  

199 7696 

0:2’:23” 2:31’:36” Ja hem acabat. Ara a descansar i gaudir d’un bon refrigeri. - 8419 
 3-3,30 h  

Aprox. 
8,5 
km 

 
 
Descripció del 53è Dia del Camí de Muntanya. 29 d’octubre 2017 

 RECORREGUT LLARG O AMB VARIANT 
ITINERARI CIRCULAR: PRADELL DE LA TEIXETA – ABEURADORS - SERRA DE PRADELL – 
AEROGENERADORS TRUCAFORT – CINGLES I BAUMES – MELITXES – BARRANC LES COMES JOANES – 
CAMI RAL TORRE DE FONTAUBELLA - PRADELL DE LA TEIXETA. 
 

Temps 
Parcial 

Temps 
total 

Descripció Km 
Parci
al 

Km 
Total 

0:00:00 0:00:00 Pàrquing Pradell de la Teixeta. 
L’inici del recorregut es troba a la part baixa del poble, al 
final del carrer del Barranquet, on hi ha habilitat un espai 
per deixar els cotxes. Sortim en direcció SE seguint el camí 
de carro avall. Arribem fins a un senyal, (pal curt de fusta) 
on indica Ruta Pedra Seca, ruta que ofereix el poble de 
Pradell de la Teixeta per conèixer aquest patrimoni de les 
Serres del Mestral. Pel camí que indica aquest senyal 
retornarem del nostre circuit. 
 

0 km 0 km 

0:2’:24” 0:2’:24” Seguim, tot girant per la pista cap a la dreta seguint el 
barranc del Pas, passem per davall d’una gossera i seguim 
fins que arribem a l’inici del barranc de la Coma Tornera i 
arribem fins a un senyal que indica, “Barranc de la Coma 
Tornera, Serra del Pradell i Els Abeuradors”. 
 

169 169 

0:02’:52” 0:05’:16” Antic camí que s’enfila cap a la serra per un senderó on 
amb prou feina hi caben dues persones. En direcció als 
Abeuradors, unes roques que de forma natural recullen 
l’aigua caiguda de la pluja i algun corriol d’aigua de la 
vessant dreta del barranc. Salvant el desnivell sàviament, 
a mida que el camí agafa alçada es fa evident el passat 
agrari d’aquestes muntanyes: nombrosos marges de 
pedra donen fe d’antigues parades de cultiu, ara 
reconquerides pel bosc. 

211 380 
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La darrera part de la pujada combina trams més drets 
amb d’altres de moderats. Al capdamunt de la serra es 
barreja la destacada presència dels molins de la Central 
Eòlica amb la impressionant panoràmica que s’obre als 
nostres ulls. Una vegada hem arribat al Morral Blanc, de 
716 m d’alçada, hi ha una senyalització que ens indica 
Barranc de la Coma Tornera (l’Enderrocada) i direcció 
l’Argentera, Coll Roig. 

0:39’:34” 0:44’:50” Prenem la direcció de l’Argentera, Coll Roig, tot seguint 
els cingles. A partir d’aquest punt podem gaudir d’un 
paisatge imponent. Tenim sempre custodiant aquest 
recorregut la Mola de Colldejou que, amb els seus 921 m 
d’alçada, apareix gegantina, la serra del Montsant i bona 
part de la Baronia d’Escornalbou i fins al mar. Ara ens 
hem d’endinsar al si del parc eòlic de Trucafort, una 
vegada passem al costat del primer, segon fins que 
arribem al quart molí: aquí girem a la dreta.  

2186 2566 

0:10’:50” 0:55’:10” I baixem per un caminet amb cert desnivell fins anar a 
buscar una altra filera de molins, però just abans d’arribar 
a la pista, a mà dreta, podrem visitar la primera cabana 
de pedra seca. Una vegada fet aquest cop d’ull arribarem 
a la pista principal del parc eòlic. A prop hi ha la casa 
principal del parc. 

785 3351 

0:04’:00” 0:59’:10” Una vegada a la pista girem a l’esquerra allunyant-nos de 
la casa del parc, per anar a buscar  la pista del parc eòlic el 
molí número 807. A prop té una petita caseta. 

212 3563 

0:03’:40” 1:02’:40” Aquí girem a la dreta i tornem a agafar un senderó que 
ens porta fins unes cingleres abaumades. 

271 3834 

0:17’:17” 1:19’:57” Zona de les baumes encinglerades on hi ha algunes zones 
en què hi hem instal·lat un cable per assegurar els pas per 
aquest camí. Una vegada passades les baumes arribem al 
camí de les Melitxes que ens portarà fins a una 
construcció gran de pedra seca, ja sense el sostre, i una 
zona que sembla per batre: És una era.  

895 4729 

0:29’:00” 1:48’:57” Arribats al punt d’intersecció on podem fer l’itinerari curt 
o bé el llarg, hi ha posada una senyalització del 53è Dia  
del Camí de Muntanya. Una direcció és cap al Barranc de 
les Comes Joanes i pista de la Torre Fontaubella. En l’altre 
sentit del camí, primer senderó i després practicable en 
cotxe que ens porta a través dels actuals conreus fins al 
poble de Pradell de la Teixeta.  

612 5341 

0:06’:36” 1:56’:33” Baixem per un senderó on podem admirar els infinits 415 5756 
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murs de pedra seca i algunes petites cabanes. Hi ha un 
moment on el pendent és més pronunciat i el camí fa 
ziga-zaga fins arribar a prop d’un mas: estem al barranc 
de les Comes Joanes, on hi hem posat una altra 
senyalització que indica Casetes del Túnel i Portell del 
Peiro. En l’altre sentit és Torre de Fontaubella (carretera) i 
la banderola que indica d’on venim: les Melitxes. 

0:18’:28” 2:15’:01” Seguim per la pista. Passarem molt a prop dels pous de 
ventilació del túnel i ben aviat veurem també la 
canalització de ciment per evitar que les aigües d’arreu es 
filtressin al túnel i és on hi ha part de la cova que 
Maristany va haver de salvar aplicant imaginació i 
l’enginyeria. Arribem a una cruïlla: girant 90° cap al Mas 
del Marquet, en aquest punt també hi ha una 
senyalització: hem de agafar “camí vell cap a Pradell de la 
Teixeta”. 

1017 6773 

0:14’:57” 2:29’:58” Ara hem de pujar per una ampla pista i recuperar 
desnivell per arribar a trobar l’antic camí de Pradell de la 
Teixeta a la Torre Fontaubella que usaven els pagesos que 
treballaven les terres, entre lo Puig (595 m) i el barranc de 
Ràfols. Arribem a una bifurcació senyalitzada amb un 
altre pal del camí. 

1165 7938 

0:11’:25” 2:41’:23” Ara passem per un camí de muntanya on difícilment 
poden passar dues persones; aquesta zona estava ben 
atapeïda de canyes i d’altres herbes i arbusts: es tracta 
d’un antic camí ral, que va tenir les aspiracions de PR. Ho 
notareu per alguna pintada que encara s’hi endevina. El 
camí s’amplia en una zona on podem notar les pedres 
desfetes i que de ben segur poden servir per a 
construccions de pedra seca. Passem per una paret de 
pedra i apareixem en un lloc ben curiós i bonic: el camí ral 
en la seva plenitud i prou ben conservat. Marge i marge i 
la canalització de les aigües i un pont de pedra seca que 
dona pas al tros:  és l’Aigüera. 

786 8724 

0:10’:12” 2:51’:35” Seguim aquest camí i arribem als límits d’una gran finca 
on  han  tancat les seves terres a causa del porc senglar; 
seguim la tanca metàl·lica i al final cal seguir recte amb 
lleugera baixada fins arribar a la pista, on hi ha un altre 
senyal del Camí de Muntanya.  

512 9236 

0:10’:16” 3:01’:51” Baixant per aquesta pista arribarem fins a un senyal que 
ens indica una part de la Ruta de Pedra Seca on hi ha un 
petit cartell sobre les oliveres. Hi ha un mas abandonat a 

580 9816 
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l’esquerra del camí. 
 

0:05’:28” 3:07’:19” Seguint el camí, deixant la Ruta de la Pedra Seca a la 
nostra dreta: es tracta d’una pista sense asfaltar que 
passa per la zona més propera al poble i, per tant, tota la 
vall està treballada: està ple d’ametllers, oliveres, etc. 
Aquesta pista agrícola ens porta fins un altre pal indicador 
de la Ruta de Pedra Seca: aquest està en una cruïlla 
cimentada, girem a l’esquerra i seguim per la pista, ara ja 
asfaltada. 

561 10317 

0:05’:20” 3:12’:39” Seguim la carretera estreta fins arribar a un revolt de la 
carretera i a uns conreus, aquí estarà indicat, girem 
lleugerament cap a l’esquerra i ens fiquem per la zona on, 
quan hi ha aigua, fa de llera del torrent: és el barranc del 
Pas i les bassetes del Portalé. Seguint per aquesta zona 
cal seguir les indicacions que deixarem (pintura i cintes) 
fins arribar de nou a un sender ple de vegetació que ens 
portarà fins a la pista on vàrem començar aquest 
recorregut. Apareix un senyal de la Ruta de la Pedra Seca. 
Aquí girem a l’esquerra. 

565 10942 

0:13’:30” 3:26’:09” Nomes queden uns 200 m de lleugera pujada per la pista 
per la qual abans hem començat aquest recorregut i 
arribarem de nou al pàrquing.  

199 11141 

0:2’:23” 3:29’:09” Ja hem acabat. Ara a descansar i gaudir d’un bon refrigeri. - 11875 
 4-4,30 h  Apro

x. 12 km 
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