
El Paraigua, 2009-2010 
 

Falset 

 

 
Desplaçaments: cotxes particulars 

  Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 25 € per persona. 

Hostalatge:  

 

Pensió completa per persona       65 € 

 

- dormir i esmorzar: La Font i Ca l’Elvira, GRATALLOPS 25 € 

- sopar: Cal Piró, Gratallops      20 € 

- dinar de diumenge: Can Ciurana,      20 € 

carretera N- 420, de Falset a Reus 

 

Porteu: Dinar de motxilla de dissabte, capellina, binocles, bastons, cantimplora. També 

tot allò que us sembli per fer nit. 

 

Etapa nº 13-Dissabte, 20 de març de 2010 

Les valls de Cortiella i de la Garranxa, i el Santuari de la Mare de Déu de Puigcerver 

 

Horaris de dissabte: 

7:30 h  Palau de Pedralbes 

 

10 h Al peu de l’entrada del Parc Eòlic del collet dels Feixos, havent 

esmorzat. 

  Portarem els cotxes al punt de sortida 

 

10:15  Comença la caminada 

 

ITINERARI AMB COTXE FINS AL PUNT DE TROBADA 

Autopista AP-7 fins a la sortida 34: Reus E, aeroport –la primera que ve després del 

peatge de Tarragona). En aquest punt, agafarem la T-11 (l’autovia de Reus) i seguirem 

la direcció Reus-Falset-Alcañiz. Abans d’arribar a Falset, immediatament després del 

túnel del Coll de la Teixeta, deixarem la carretera N-420 i, a mà dreta agafarem direcció 

Porrera-Duesaigües; trobarem de seguida una rotonda i agafarem direcció Duesaigües i 

quasi immediatament una segona rotonda: alerta!: hem d’agafar la direcció 420 a., que 

és l’antiga carretera Falset-Reus, amb un senyal que indica prohibit passar, excepció de 

l’accés a finques. A pocs metres, a l’esquerra, hi ha la tanca de l’entrada al Parc eòlic 

del collet dels Feixos, on ens trobarem, a les 10, havent esmorzat. 

       

Itinerari i característiques de l’excursió 

Comencem la caminada des d’un punt de l’antiga carretera de Reus a Falset (500 m.) 

pujant fins al Collet dels Feixos (GR-7) i el Parc eòlic (569 m.). Des d’allà continuarem 

el camí fins arribar al santuari de la Mare de Déu de Puigcerver (798 m.), i a la Miranda 

(839 m.) des d’on contemplarem una bona vista. Continuarem el camí fins al Coll de 



Cortiella (696 m.) on deixarem el GR-7  que havíem seguit fins aquell moment. El camí 

continua passant pel Comellat dels Escurçons i el Barranc del Mas Licor fins al llogaret 

de la Garranxa, que es considera el nucli primitiu de Porrera i on Lluís Llach passava els 

estius de petit en una propietat de la seva mare. Continuarem baixant pel barranc fins 

l’aiguabarreig de la Garranxa amb el riu Cortiella, que és el punt més baix de l’excursió 

(320 m.). Des d’aquí ja som a les envistes de Porrera, però, en lloc de dirigir-nos-hi, 

creuerem el pont damunt de la Garranxa i enfilarem la vall del Cortiella, pel camí del 

mas d’en Vicari, seguint la pista marcada com a GR-174.  Veurem diversos masos ja 

abandonats i enrunats: mas d’en Roca, mas d’en Vilella, mas d’en Mestre. El camí 

continua pujant fins arribar altra vegada al Coll dels Feixos on retrobarem els cotxes. 

 

És una excursió una mica llarga però no gaire difícil: no hi ha passos amb dificultat ni 

massa desnivells. Veurem terrenys de vinyes i, des de la Miranda, bones vistes. 

      

Temps estimat: 5:50 h, sense comptar aturades 

 

Etapa nº  14 - Diumenge, 21 de març 

La ruta de les ermites de Falset: Santa Càndia, Sant Cristòfol i Sant Gregori 

 

 

Horaris de diumenge: 

 

Ens desplaçarem des de Gratallops fins a Falset, on comença l’excursió. 

 

9:15 h    Anirem a deixar el cotxe al darrera el Parc de Bombers, on comença la 

caminada. 

 

Sortim de Falset, (364 m.) i ben aviat trobem la capella de Santa Càndia, patrona de 

Falset, que està tancada. Seguirem el PR-C53, el camí de la Foïna, on trobarem una creu 

de terme; allà agafarem el camí cap al Coll de Rosegalls (578 m.), vora la pedra de 

Santa Càndia. Podrem ascendir al cim del Morral de Falset (677 m.) des d’on es 

contempla una panoràmica extensa sobre la serra de l’Argentera i Colldejou (els qui van 

fer l’excursió l’any passat, podran contemplar les terres que vàrem trepitjar, des de 

l’altra banda), Falset i, al fons, el mar. Anirem planejant pel Pla del Cucó (657 m.) i 

arribar-nos al mirador de la Sentiu. Baixarem per Quimeres fins al Coll del Guix (534 

m.). Haurem de creuar la carretera N-420 per continuar l’excursió i anar fins a l’ermita 

de Sant Cristòfol i, finalment, arribar passant per roques de gres vermell fins a l’ermita 

troglodita de Sant Gregori, on va viure, fins no fa gaire un ermità. 

     Temps estimat: 3:20 h 

 

    Responsables: Joan Hernàndez i Montse Bigas,  

amb la col·laboració d’en Joan Pau Hernàndez i la Montse Correig 

 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS 

Per a l’organització dels cotxes I la reserva de places a la fonda I al restaurant de 

diumenge contacteu amb M. Bigas: montserrat.bigas@uab.cat o al 93 395 57 69. 

Feu-ho abans de dimarts, 16 de març, a les 10 de la nit. 

Deixeu un missatge clar i concís, tot indicant els dia o dies que vindreu i si podem 

disposar del vostre cotxe. 

mailto:montserrat.bigas@uab.cat

