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1 Riudecanyes 0 m 0 m 0

Sortim del poble resseguint el pantà, agafant aviat un carrer a 
l’esquerra amunt per la urbanització Mar de Riudecanyes. Just abans 
d’arribar a la carretera, agafem a la dreta el camí de Vilamanya, que 
enllaça amb el camí cimentat al monestir, marcat com a PR. El seguim a 
l’esquerra amunt fins arribar a la carretera. 

2 Coll dels Pins Bens 6.5 km +370 m +35'

Creuem la carretera i agafem una pista que aviat dóna pas a l’antic 
camí ral que baixa fent llaçades, aquest és un tram més tècnic (si es vol 
evitar, s’ha de seguir la carretera en direcció Riudecanyes uns 500m i 
agafar directament la pista que baixa a Vilanova). S’arriba al camí del 
Castell, que baixa progressivament fins a Vilanova d’Escornalbou. 

3 Vilanova d’Escornalbou 9.9 km -275 m +10'

Creuem el poble i seguim per la carretera a Mont-roig fins agafar a la 
dreta, just abans del km3, el carrer de la urbanització que desemboca 
al camí de Mont-roig del Camp. El camí descendeix suaument fins 
arribar a una baixada més brusca, on agafem a l’esquerra el camí que 
porta a l’Arbocet. Creuem la carretera i entrem al poble. 

4 L’Arbocet 12.7 km -80 m +10'

Creuem el poble i sortim pel camí ramader a Montbrió, passant entre 
camps de fruiters fins arribar a la riera de Riudecanyes. Just abans de 
creuar-la, pujarem pel camí dels Molins fins arribar al poble. 

5 Riudecanyes 18 km +80 m +20'

Després de passar per diferents panells interpretatius dels molins 
fariners, d’arròs i sofre, arribem a Riudecanyes just al punt on hi ha el 
panell de les diferents rutes BTT de la zona. 
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Camins de la Baronia
MUNTANYES DE 
LA COSTA DAURADA

CAMINS DE LA BARONIA. Pobles a peu del 

castell-monestir d’Escornalbou. 

El castell-monestir d'Escornalbou s'erigeix sobre un 
dels últims turons de les muntanyes litorals, amb 
façana  al mar i una visió privilegiada sobre els pobles 
situats als seus peus. La fortalesa té el seu origen en 
la reconquesta, quan el rei Alfons I el Cast donà el 
lloc a Joan Santboi per tal que repoblés les terres.

Així, a prop de les restes d'antigues torres romanes i 
sarraïnes, es construïren a principis del segle XII  una 
fortalesa, una església dedicada a Sant Miquel i una 
canònica agustiniana. Des d'aquest centre neuràlgic 
es controlava l'extens territori de la baronia, que 
comprenia els termes de l'Argentera, Colldejou, 
Duesaigües, Riudecanyes, Vilanova d'Escornalbou, la 
Torre de Fontaubella i Pradell de la Teixeta. 

Després de dos segles, sembla que una mala 
administració dels béns i territoris del monestir portà 
la comunitat a la decadència. Posteriorment s'hi 
establí una comunitat de franciscans, que l'habità 
fins la desamortització del 1835, restant l'edifici en 
estat d'abandó i originant la llegenda que era un 
espai embruixat. 

No fou fins a principis del segle XX que el diplomàtic 
reusenc Eduard Toda comprà l'edifici i el restaurà 
bastint un residència senyorial, la qual comptava 
amb una imponent biblioteca de més de 60.000 
volums. Actualment és propietat de la Diputació de 
Tarragona, i és un complex visitable. Als seus 
voltants hi destaca un bosquet d’alzina surera, únic a 
la demarcació tarragonina. Passejar pels seus antics 
camins empedrats és tot un viatge en la  història...

EN BTT PEL SUD DE LA BARONIA

Excursió apta per fer en bicicleta de muntanya (BTT) i 
que permet una descoberta dels territoris meridionals 
de la Baronia, de Riudecanyes fins al castell-monestir, 
i tornant per Vilanova d'Escornalbou i l'Arbocet. Un 
paisatge ple de contrastos, del cim d'Escornalbou als 
poblets agrícoles que s'ajeuen als seus peus, on el 
treball de la terra continua ben present.

EN BTT PEL SUD DE LA BARONIA

Pantà de Riudecanyes

L’Arbocet

Ametllers florits amb vistes al mar
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