29 d’abril

L’itinerari estarà senyalitzat amb cintes de balissament i senyals de plàstic
tipus “banderola” [cintes de la FEEC] als punts més conflictius. Es disposaran
d’un total de 7 punts de contol durant l’itinerari i pot ser que hi hagi control
sorpresa, en els quals hom podrà abandonar la prova si és el cas, 4 dels quals
són alhora avituallaments. Hi haurà entrepà calent a Mare de Déu de la Roca
i sortidor de cervesa a l’arribada.

2018

Disposem de dutxes
al pavelló municipal

L’equip escombra sortirà de cada
control una vegada tancat. Lorganització estarà en contacte amb els
grups de rescaat i assistència sanitària
pertinent per a poder facilitar la ràpida
evacuació en cas d’accident. Si en
algun moment es perden els senyals
es recomana tirar enrere.

Pavelló
municipal

TELÈFONS D’EMERGÈNCIA:

977 768 060

Plaça de
l’Església

PLÀNOL DEL RECORREGUT
I ALTIMETRIA
Sortida: 06:30
Arribada: 21:00 (hora límit).
Distància: 54,83Km.
Desnivell Positiu: 1.882m.

AMB EL PATROCINI DE:
MARBRES

RIUDOMS

ENRIC SALVAT
639 053 536

AMB EL EL SUPORT DE:

Secció de Muntanya
del CERAP

Portell del
MOLA DE Coll Roig Peiró Parc Eòlic de la
COLLDEJOU
serra de l’Argentera
[C,A]
Coll de l’Estelada [C,A]

l’Argentera

Coll del
Guix

Duesaigües

Colldejou
[C,A]

Castell [C,A]
d’Escornalbou

Barranc de
l’Areny

AVITUALLAMENT /
CONTROL

OBRE TANCA

Sortida
Riudecanyes
Castell d’Escornalbou
Enderrocada
Coll Roig
Colldejou
Ermita M.Déu Roca
Montbrió del Camp
Arribada

06:30
07:30
08:15
08:30
09:00
09:45
10:15
11:30
12:30

07:00
09:30
10:30
11:30
13:30
16:00
18:15
20:00
21:00

Riudecanyes
[C,A]

Travessem la carretera de Reus a Pratdip i ens dirigim a Montbrió del Camp.

5

L’Arbocet

Sortim a la carretera que va de Duesaigües a l’Argentera. Agafem camí Reial de
Duesaigües a l'Argentera i a 1,5 km aproximadament, agafem trencant a mà esquerra
fins al Castell. A mà dreta trobem l’entrada del sender de les Carboneres. Aquest ens
portarà al Castell d’Escornalbou.

Mont-roig
del Camp

RIUDOMS

Montbrió del
Camp [C,A]

Montbrió del Camp. Entrem a la Plaça de l’Ajuntament . Seguim pel Camí del Rec. Quan
trobem el carrer Riudecanyes, girem a l’esquerra i el seguim. Aquest carrer ens durà
als afores del poble.
Just acabar de travessar la Riera de Riudecanyes girem a la dreta seguint el llit de la
riera, per un senderó [Camí dels Molins] fins a Riudecanyes.

Botarell

Ermita de Mare de
Déu de la Roca [C,A]

Sortida de la Plaça de l’església de Riudoms a les 6:30h. del matí. Anem en direcció a
Vinyols i els Arcs. A la rotonda entrem en un camí asfaltat

Entrem a Riudecanyes per un carrer que el seguim en direcció a la parada de l’autobús.
Davant d’aquesta, girem a l’esquerra pel carrer del Dilluns, que seguirem fins a girar a
ma dreta pel carrer del Dimecres. Passarem per davant la Casa de la Vila i l’Església.
9,7 CONTROL 1. Sortirem del poble seguint una pista PR, que voreja el pantà.

Pantà de
Riudecanyes

[aigua]

Km

16,3 CONTROL 2. Castell d’Escornalbou. Entrem al senderó en direcció a l’Argentera.

Plaça de
l’església

Entrem a l’Argentera pel carrer dels Bousi, seguim les cintes que ens porten fins a la
pista que puja a direcció al Coll de la Teixeta.

20,7 CONTROL 3. Agafem un sender a l’esquerra que ens porta a una forta pujada que ens
porta al coll de l’Estelada.

Portell del peiró. Seguim el camí en direcció al Coll Roig.

ALTIMETRIA

26,6 CONTROL 4. Coll Roig. Entrem al senderó que ens porta a la Mola de Colldejou.
Deixem el GR-7 i agafem la variant GR-7.3.

900

Castell de la Mola de Colldejou. Atenció!!! Seguim sempre el GR. Busca les marques que
hi ha marcades a les pedres.

Altimetria [m]

800

Seguim aquest GR fins arribar al Coll del Guix. allí seguirem per la pista en direcció
Colldejou. El seguirem fins arribar al poble.

700

32,2 CONTROL 5. Colldejou. Entrem a Colldejou pel carrer del Forn. Arribem a la Plaça de

600

l’Església. Tot deixant els rentadors a mà dreta, seguirem per un barranc, seguint el
senderó i, després, la pista.

500

37

400

PUNT D’AIGUA. Pujem cap al barranc de l’areny. Aquí sembla que hagi de pujar poc,
però enganya!. Arribem a l’Ermita de Mare de Déu de la Roca.

39,2 CONTROL 6. Ermita de Mare de Déu de la Roca. Seguim el senderó que després

300

s’esdevé pista [marcat a GR] fins a Mont-roig.

200
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Distància [Km]

Km 0,0-[C0] Km 10-[C1,A1] Km 16-[C2,A2] Km 21-[C3] Km27-[C4,A4]
Km 32-[C5] Km 39-[C5,A4] Km48-[C7] Km 54,8-[C0]

56

Girem a l’esquerra per trobar una pista que ens portarà a la sortida de Mont-roig al
costat dels rentadors. Sortim en direcció al cementiri, fins que aquest camí creui la
carretera que va des de Mont-Roig del Camp a Vilanova d’Escornalbou. El poble de
l’Arbocet ens queda a mà esquerra.

48,1 Montbrió del Camp. Entrem pel carrer Nou, que seguim fins darrera de l’Església. Girem
a l’esquerra, fins a trobar el CONTROL 7.L’horari del control es de 10:30h a 19:30h.

54,8 ARRIBADA. Entrem a Riudoms per l’Avinguda de Montbrió. Anirem cap a la línia
d’arribada situada a la Plaça de l’Església.

