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1 Les Borges del Camp 0 m 0 m 0

Sortim del poble en direcció Roques Brunes, arribem al cementiri i 
anem a l’esquerra, per just després agafar el camí de l’Aleixar a la 
dreta. A uns 20 minuts, tot deixant pistes a banda i banda que porten a 
masos o urbanitzacions, arribem al trencall del camí que ens permet 
arribar a Maspujols (a tan sols 15 minuts).  

2 Trencall Maspujols 2.1 km +40 m +35'

Continuem recte en direcció a Roques Brunes, travessant el barranc de 
Rocabruna i la urbanització. Seguim el camí carreter que descendeix 
suaument cap a l’Aleixar entre camps d’avellaners. 

3 L’Aleixar 4.6 km +40 | -45 m +30'

Sense creuar la carretera, la seguim amunt uns 200m. Ens enfilem a 
l’esquerra per l’últim carrer cap a l’ermita de Sant Antoni, que 
trobarem en ruïnes aviat a la nostra dreta. Seguim pujant per la pista 
deixant diversos accessos a camps i cases a banda i banda per davallar 
de nou a creuar el barranc de Rocabruna. Just després de creuar la 
barrancada, agafem a la dreta un senderó que supera un collet i baixa 
cap al camí de les Valls. Aquí podríem anar a l’esquerra i retornar 
ràpidament a les Borges del Camp.

4 Camí de les Valls 7 km +170 m +25'

Iniciem l’ascens per la pista tot seguint la ruta dels Miradors de les 
Borges del Camp, amb esplèndides vistes. Anem descendint 
progressivament per un paratge calcinat per un incendi, voregem una 
urbanització i creuem la carretera fins arribar a la riera d’Alforja. La 
seguim aigües avall fins arribar a les Borges del Camp. 

5 Les Borges del Camp 11.7 km +50 | -230 m +30'

11.7 km 3h 40min +300m fàcil
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Paisatges de l’avellana
MUNTANYES DE 
LA COSTA DAURADA

PAISATGES DE L’AVELLANA. El fèrtil Camp 

conreat.

El cultiu de l'avellana té una llarga tradició al Camp 
de Tarragona, els primers documents que hi fan 
referència al terme d'Alforja daten de l'any 1287. 
Amb l'aparició de la fil·loxera (s.XIX), molts cultius de 
vinya foren substituïts per l'avellaner, donant lloc 
així a l'àrea contínua més extensa d'aquest cultiu a 
tot Europa. El paisatge de l'avellana, dividit 
geomètricament fins a l'infinit, és un paisatge 
canviant al llarg de l'any, on la verdor primaveral i 
ufana contrasta fortament amb els bruns fruits i 
fulles de la tardor i la grisor del seu brancatge 
despullat a l'hivern. Un paisatge que s'estén des dels 
vessants muntanyosos, on l'art de la pedra en sec 
delimita i estabilitza les feixes conreades, fins a la 
plana, sovint esquitxat per camps d'oliveres, 
ametllers, garrofers, tot articulat per una densa 
xarxa de camins, aptes per recórrer a peu però 
sobretot en bicicleta de muntanya (BTT). Aquest 
paisatge eminentment agrari, amb pobles i masos 
vinculats al camp, fou refugi i escenari de gestes de 
bandolers, carlins i maquis, gent que visqué èpoques 
convulses i que lluitaren fins al final pels seus ideals.
 
L'avellana, el nostre fruit sec per excel·lència, es 
comercialitza actualment sota la Denominació 
d'Origen Avellana de Reus, localitat que actua com a 
centre de comercialització de bona part de la 
producció estatal d'avellana des de fa més de 5 
segles. Pel seu contingut en minerals, proteïnes i 
greixos saludables, constitueix un dels fruits 
energètics més adients per l'aliment de 
l'excursionista. Esperem que les nostres avellanes us 
donin forces per descobrir i tastar aquest territori!

EL CICLE MEDITERRANI, DEL CAMP A 
L’INCENDI

Excursió pels camps de Maspujols, l'Aleixar i les 
Borges del Camp, que conviuen amb una urbanització 
dispersa i, sovint, amb fenòmens devastadors com els 
incendis forestals. La ruta travessa una zona afectada 
per un incendi que cremà als termes de les Borges del 
Camp, Maspujols, l'Aleixar i Alforja. Aquest recorregut 
ens permetrà reflexionar i veure els efectes de 
l'abandó dels antics conreus colonitzats de nou per 
boscos no gestionats que multipliquen el perill 
d'incendis.

el cicle mediterrani, del camp a l’incendi

Església de les Borges del Camp

Arribada a l’Aleixar entre avellaners
   Ruïnes de l’ermita d
St. Antoni, a l’Aleixar
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