LA CAPçALERA DEL RIU SIURANA
Baluard de natura
MUNTANYES DE
LA COSTA DAURADA
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Sortim de la Febró davallant cap al riu Siurana i seguint-lo per un camí
ample, marcat com a PR. Deixem una pista que s’enfila a la dreta,
creuem el riu i aviat deixem el PR agafant un camí a la dreta que
davalla de nou cap al riu. Passem per sota una imponent balma i
creuem diverses vegades el riu fins que iniciem un descens progressiu
pel marge dret, seguint l’antic camí de ferradura recuperat el 2012.
Davallem de nou al riu i el creuem (en èpoques de pluja, ens haurem de
descalçar).
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Riu Siurana

4.2 km

-230 m

2

+1h 20'
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A l’altre costat del riu, ens enfilem fins trobar el camí del Gorg, marcat
com a PR, que puja a trobar una pista. Aviat la deixem en un retom per
seguir l’antic senderó a l’esquerra, que s’endinsa al bosc i remunta de
nou el riu. El creuem a prop del toll de la Gorguina i continuem enfilantnos fent un petit tram de pista fins arribar al toll del Gorg.
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El Gorg

6.5 km

+220 m

4

+50'

Al Gorg travessem de nou el riu i anem a la dreta, seguint un senderó
marcat com a GR, que s’enfila pel bosc, fent algun tram de camí ample
i creuant una pista principal. Continuem per l’antic camí de ferradura,
que desemboca al camí d’accés al poble abandonat de Gallicant.
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Gallicant

8.4 km

+175 m

+35'

Voregem Gallicant i agafem el camí entre el poble i el puig de Gallicant,
seguint encara el GR, fins arribar al collet dels Colls, alternant trams de
pista i sender. Al coll, creuem una pista i iniciem el descens per un
senderó passant per trams d’empedrat, fins arribar al poble d’Arbolí.
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L’Arbolí
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BALUARD DE NATURA. Boscos ufans a les
Muntanyes de Prades.
Les Muntanyes de Prades constitueixen un autèntic
baluard de natura de la demarcació tarragonina,
oferint recer a una important biodiversitat, tant
vegetal com faunística. Una caminada per les
diverses serres i valls que formen les Muntanyes de
Prades ens proporciona una experiència única, plena
de contrastos i paisatges molt diversos d'una força
extraordinària, des dels plans de clima continental
dels Motllats, passant pels vessants ombrívols de
teixos, roures i aurons i els vessants assolellats
típicament mediterranis d'alzines, pins i garrics, fins
enfonsar-nos a la vegetació frescal dels seus rius, on
destaquen el Brugent i el Siurana. Hi trobarem
autèntiques joies naturals, com l'única població de
roure reboll de tot Catalunya, al Tossal de la
Baltasana, o l'amenaçada àguila cuabarrada, que nia
als seus imponents cingles calcaris.
Aquest fou un territori habitat des d'antic i de
manera continuada fins a l'actualitat. En són
testimonis nombrosos jaciments prehistòrics,
múltiples llogarrets i masos, alguns d'ells
abandonats però d'altres que s'estan recuperant, i
els petits pobles que encara conserven el seu marcat
caràcter rural. Uns pobles molt vinculats a
l'explotació forestal i agrària, on podrem gaudir dels
productes frescos de la terra, com la patata de
Prades d'Indicació Geogràfica Protegida, distintiu
que en garanteix la seva immillorable qualitat.
Tot un bosc de sensacions que ens permetrà gaudir
d'aquestes Muntanyes amb els cinc sentits!

la capçalera del riu siurana
Creuant el riu

El riu Siurana naix a la vessant occidental de les
Muntanyes de Prades i, com els altres rius principals
d'aquestes serres, manté un cabal constant que juga
amb el substrat que travessa, excavant congostos,
creant tolls, salts d'aigües i raconades d'una gran
bellesa. Des del poble de la Febró, situat al seu
naixement, el riu ha modelat una vall dominada des
dels cingles per l'inexpugnable Siurana, l'últim
reducte de l'ocupació musulmana a Catalunya. Per
descobrir aquesta vall us proposem una travessa des
de la Febró fins a l'Arbolí, passant pel Gorg i el poble
abandonat de Gallicant.

El Gorg

L’Arbolí

