
	

	

Ruta	6.	PONT	–	ELS	VINYETS:	Entre	planes	de	secà	

Entre	 planes	 de	 secà	 és	 la	 ruta	 circular	 que	

discorre	per	conreus	on	els	ametllers,	les	oliveres	

i	 la	vinya	s’alternen	en	el	decurs	del	 recorregut;	

la	presència	de	marges	i	barraques	de	pedra	són	

els	 altres	 elements	 de	 l’itinerari.	 Travessar	 el	

poble,	 sortir	 pel	 Portal	 i	 enfilar	 el	 corriol	 curt	 i	

exigent	 a	 tocar	 de	 la	 C-37	 activa	 el	 cos	 en	 pocs	

minuts.	L’ascens	suau	i	sostingut	cap	als	barrancs	

i	 la	 successió	 de	 pistes	 i	 senders	 planers	

desemboquen	 al	 camí	 de	 Sant	 Pere	que	 seguim	

en	 direcció	 a	 Santes	 Creus.	 Trobar	 l’ermita	 mig	

enrunada	 de	 Sant	 Pere	 envoltada	 de	 pins	 és	

gairebé	el	darrer	 tresor	de	 la	proposta	que	puja	

de	 valent	 per	 un	 sender	 molt	 poc	 conegut	 i	

trepitjat.	La	davallada	fins	al	Pont	permet	tancar	

un	bon	cercle	a	tocar	de	casa.	

FITXA	TÈCNICA:	

Distància:	12,65km		

Temps:		2h	42‘	

Desnivell:	605	metres	acumulats		

Dificultat:	Fàcil	

Punts	d’aigua:	El	Pont	d’Armentera		

Punts	de	pas:	El	Pont,	Barrancs,	Fondo	de	la	Noia,	Camí	

de	 Sant	 Pere,	 Sant	 Pere	 del	Gaià,	 Vinyets,	 Camí	 d’Alió,	

Corral	del	Morgades	i	el	Pont.	

	
ITINERARI:	

0,00	 h	 –	 0m.	 Comencem	 la	 ruta	 a	 la	 Plaça	 de	

l’Església	i	seguim	cap	al	carrer	Montserrat	fins	a	la	

Plaça	 del	 Pou	 on	 tombem	 a	 la	 dreta	 pel	 carrer	

Major.	Veiem	a	terra	una	placa	del	GR	175	i	girem	

a	 l’esquerra	 pel	 carrer	 St.	 Antoni.	 Passem	 per	 la	

plaça	de	Dalt	i	els	quatre	cantons.	Seguim	recte.	

	

Foto:	GR	175	a	tocar	de	la	C-37,	proper	al	Portal	

Foto:	Campanar	de	l’església	de	Sta.	Magdalena	del	Pont	

0,02	 h	 –	 260m.	 Deixem	 a	 l’esquerra	 un	 indicador	

del	GR	175,	 creuem	 la	 TP-2002	 i	 entrem	al	 Portal	

pel	carrer	del	Calvari.	

0,05	 h	 –	 520m.	 Veiem	 una	 placa	 del	 GR	 175,	

travessem	 la	C-37	 i	 enfilem	el	 corriol	 que	 compta	

en	el	tram	inicial	amb	una	barana	de	fusta	i	un	pal	

indicador.		
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0,35	h	–	2700m.	Tornem	a	 trobar	una	bifurcació	 i	

seguim	per	 l’esquerra	a	 tocar	del	marge	de	pedra	

seca.		

0,38	 h	 –	 2940m.	 Ignorem	 un	 camí	 estret	 a	 mà	

dreta.	El	barranc	es	manté	enclotat	tot	i	que	no	el	

veiem	 degut	 a	 la	 vegetació,	 majoritàriament	 de	

pins,	abundant	a	ambdós	costats.	

0,40h	–	3140m.	Som	en	un	trencall:	deixem	la	pista	

que	 tomba	a	 la	 dreta	perquè	 la	 ruta	 continua	pel	

camí	 planer	 de	 l’esquerra	 per	 creuar	 una	 parada	

d’oliveres.	 Tot	 seguit	 cal	 enfilar	 uns	 metres	 per	

superar	 una	 altra	 barrancada	 plena	 de	 vegetació.	

Després	de	creuar-la	el	camí	torna	a	enfilar-se	i	es	

dirigeix	a	unes	barraques	de	pedra	seca.	

0,44	 h	 –	 3370m.	 Passem	 a	 tocar	 d’una	 barraca	

molt	 ben	 conservada	 amb	 ametllers	 al	 voltant	 i	

avancem	 per	 davallar	 trepitjant	 pedra	 de	 fiter.	 A	

mà	dreta	ens	acompanya	un	marge	de	pedra	seca	

i,	 tant	 a	 un	 costat	 com	 a	 l’altre,	 destaca	 la	

presència	d’ametllers,	oliveres	i	barraques.		

0,46	 h	 –	 3490m.	 Deixem	 les	 últimes	 oliveres	 a	

l’esquerra	 i	 pugem	dos	metres	 cap	 a	 la	 dreta	 per	

enllaçar	 amb	 un	 camí	 força	 pedregós	 que	 es	 va	

eixamplant	i	que	seguim	cap	a	l’esquerra.		

0,47	h	–	3600m.	Fem	cap	a	un	camí	travesser	que	

per	 la	 dreta	 duu	 a	 la	 urbanització	Mas	 del	 Plata,	

però	 la	 ruta	marxa	 per	 l’esquerra	 encarant-nos	 al	

mar	amb	molt	bona	visibilitat	de	les	muntanyes	de		
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0,10	 h	 –	 790m.	 Enllacem	 amb	 un	 camí	 travesser	

que	 seguim	 cap	 a	 l’esquerra.	 Encarats	 al	 mar	

primer	planegem	i	tot	seguit	baixem	lleugerament	

fins	a	les	antenes.		

0,11	 h	 –	 840m.	 Ignorem	 a	mà	 dreta	 un	 camí	 que	

duu	a	una	pallissa	enrunada	mentre	per	l’esquerra	

ens	acompanya	la	línia	elèctrica.	Des	d’aquest	punt	

la	 panoràmica	 del	 canal	 del	 Gaià	 així	 com	 de	 la	

muntanya	de	les	Forques	és	excel·lent.	

0,16	h	–	1250m.	Arribem	a	la	C-37:	a	l’esquerra	hi	

ha	Cril	Pont	i	a	la	dreta	el	Camí	dels	Muntanyesos	i	

la	 variant	 dels	 ciclistes	 de	 la	 Ruta	 del	 Císter.	

Avancem	a	tocar	de	Tuva	Tèxtil.	

0,17	 h	 –	 1290m.	 Travessem	 el	 barranc	 de	 les	

Bruixes	 i	 seixanta	metres	més	 endavant	deixem	a	

la	dreta	un	pal	baixet	de	 fusta	amb	 la	placa	de	 la	

Ruta	BTT3.	Continuem	encarats	a	Valls.		

0,18	 h	 –	 1410m.	 Ens	 allunyem	 de	 la	 C-37	 perquè	

marxem	 pel	 camí	 pavimentat	 de	 la	 dreta	 tot	

deixant	a	l’esquerra	un	stop.	

0,19	 h	 –	 1490m.	 Som	 en	 una	 bifurcació	 i	

continuem	per	 l’esquerra	 que	 és	 un	 camí	 ample	 i	

blanquinós	 amb	 pedra	 petita	 solta	 ben	

compactada.	 A	 mà	 dreta	 hi	 ha	 un	 pany	 de	 paret	

sorrenca	 	amb	pins	 i	vegetació	mediterrània	baixa	

mentre	 que	 a	 l’altre	 costat,	 a	 un	 nivell	 inferior,	

veiem	parades	de	vinya	que	ocupen	el	Fondo	de	la	

Noia.		

0,22	h	–	1700m.	Arribem	a	un	trencall:	 ignorem	el	

camí	 recte	 que	 duu	 a	 una	 masia	 i	 tombem	 a	

l’esquerra	 per	 travessar	 la	 barrancada	 entre	

oliveres	 i	 vinya	 emparrada.	 Tot	 seguit	 guanyem	

alçada	 de	 forma	 més	 sostinguda	 mentre	 el	 terra	

s’omple	 de	 pinassa	 i	 la	 pista	 es	 va	 estrenyent.	

Avellaners,	oliveres	 i	vinya	es	van	alternant	al	bell	

mig	del	barranc	que	ens	acompanya	per	la	dreta.	
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rètol	 d’àrea	 privada	 de	 caça.	 Trepitgem	 pedra	 de	

fiter	 i	 molta	 pinassa.	 És	 un	 corriol	 rectilini	 i	 poc	

transitat	 on	 de	 tant	 en	 tant	 deixem	 a	 un	 i	 altre	

costat	entrades	a	parades	de	conreu	de	secà.	

1,14h	–	5880m.	Ignorem	a	mà	dreta	un	camí.	

1,16	h	–	6080m.	Topem	amb	una	pista	travessera:	

deixem	 el	 de	 la	 dreta,	 ignorem	 el	 d’enfront	 més	

emboscat	i	marxem	cap	a	l’esquerra	per	anar	fins	a	

un	mas	amb	una	 figuera	molt	maca.	 La	 tendència	

del	camí	és	davallar	molt	suau.	

1,18	 h	 –	 6270m.	 Som	 en	 un	 trencall	 i	 seguim	 el	

camí	 de	 l’esquerra	 que	 gira	 per	 travessar	 una	

barrancada	 entre	 un	marge	 de	 pedra	 seca	 petit	 i	

mig	 enrunat	 i	 una	 parada	 d’oliveres.	 Tot	 seguit	

tornem	 a	 endinsar-nos	 per	 una	 zona	 de	 pins	 on	

ignorem	un	camí	tancat	amb	una	corda	a	mà	dreta.	

1,21	h	–	6500m.	Arribem	a	una	bifurcació:	deixem	

el	 camí	 de	 la	 dreta	 que	 duu	 a	 un	mas	 de	 pedra	 i	

seguim	pel	de	l’esquerra	acompanyats	d’un	marge	

de	pedra	seca	i	d’ametllers.	

1,24	h	–	6670m.	Som	en	un	trencall	al	mig	del	qual	

hi	 ha	 una	 alzina:	 ignorem	 el	 camí	 de	 la	 dreta	 i	

marxem	 endavant	 mentre	 el	 sender	 s’estreny	 i	

s’omple	de	vegetació	a	ambdós	costats.		

1,28	 h	 –	 6930m.	 El	 camí	 tomba	 cap	 a	 la	 dreta	

deixant-ne	 un	 encarat	 a	 dos	 pins	 grans	 i	 macos.	

Després	de	girar	passem	a	tocar	d’un	pi	i	avancem	

amb	la	presència	d’un	marge	de	pedra	seca	baixet	

mentre	el	corriol	s’estreny.		

l’Alt	Camp.	

0,51	h	–	3930m.	Després	de	passar	per	una	casa	a	

mig	 fer,	 veiem	a	 l’esquerra	una	barraca	de	pedra	

seca	 amb	 lliris	 a	 la	 part	 superior	 i	 un	 camí.	

Continuem	 endavant	 pel	 camí	 planer	 albirant	 un	

pal	de	fusta	de	la	llum	al	fons.	

0,53	h	–	4060m.	Passem	entre	una	casa	i	un	pal	de	

la	 llum	 amb	 el	 rètol	 d‘àrea	 privada	 de	 caça	 a	

l’esquerra	i	un	camí	que	duu	a	uns	pins	a	mà	dreta.	

Avancem	davallant	sense	adonar-nos-en.		

0,58	h	–	4530m.	El	camí	tomba	a	 la	dreta	 i	canvia	

la	 terra	 compactada	 per	 la	 pedra.	 Vint	 metres	

després	 girem	 a	 l’esquerra	 deixant	 en	 aquest	

costat	una	caseta	arrebossada	 i	un	antic	pal	de	 la	

llum	mentre	que	a	 la	dreta	 ignorem	un	camí	amb	

marge	de	pedra	seca.	Avancem	entre	oliveres	i	ens	

dirigim	a	la	pallissa	del	Fonquerni.	

1,00	 h	 –	 4650m.	 Travessem	 la	 C-37	 en	 un	 punt	

amb	 bona	 visibilitat	 on,	 tot	 i	 així,	 cal	 extremar	 la	

precaució.	 Tot	 seguit	 avancem	 pel	 camí	 sorrenc	 i	

planer	 de	 terra	 d’enfront	 passant	 entre	 parades	

d’ametllers	i	oliveres.		

1,04	h	–	5010m.	Trobem	 rètols	d’àrea	privada	de	

caça	a	ambdós	costats	i	també	entrades	a	parades	

de	conreu	de	 secà.	Continuem	endavant	encarats	

a	les	línies	d’alta	tensió.		

1,06	 h	 –	 5180m.	 Topem	 amb	 un	 camí	 travesser	

just	 quan	 som	 sota	 d’una	 línia	 d’alta	 tensió	 i	

seguim	cap	a	 la	dreta	acompanyats	per	un	marge	

de	pedra	 seca	en	aquest	 costat	mentre	que	el	de	

l’esquerra	 està	 enrunat.	 A	 ambdós	 costats	 hi	 ha	

oliveres.			

1,10	 h	 –	 5530m.	 Seixanta	 metres	 després	 de	

creuar	 una	 segona	 línia	 d’alta	 tensió,	 el	 camí	

tomba	 a	 l’esquerra	 però	 la	 ruta	 continua	 recte	

endavant			pel		sender		amb	pins		a		l’entrada		i		un		
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1,35	h	–	7560m.	Topem	amb	un	camí	travesser,	el	

camí	de	Sant	Pere,	que	seguim	cap	a	l’esquerra.	A	

ambdós	 costats	 els	 marges	 de	 pedra	 seca	 són	

amples,	alts	i	estan	ben	conservats.	

1,39	 h	 –	 7820m.	 Ignorem	 a	 la	 dreta	 una	 pista	

esblanqueïda.	El	terra	és	més	pedregós.	

1,40	 h	 –	 7940m.	Arribem	a	 la	 pedra	 de	 partió	 de	

tres	 termes	 –Pont,	 Aiguamúrcia	 i	 el	 Pla	 de	 Santa	

Maria-.	Creuem	el	camí	dels	Muntanyesos,	que	per	

la	 dreta	 duu	 a	 Valls	 i	 per	 l’esquerra	 al	 Pont,	 i	

seguim	endavant	pel	camí	de	Sant	Pere.	

1,48	h	–	8610m.	Ignorem	a	l’esquerra	dos	camins,	

deixem	 el	 camí	 de	 Sant	 Pere	 i	 seguim	 pel	 corriol	

emboscat	de	la	dreta	que	es	va	dibuixant.		

1,55	 h	 –	 8890m.	 Trobem	 una	 parada	 amb	

ametllers	 i	 oliveres	 i	 el	 camí	 de	 Sant	 Pere	

pavimentat.	 En	 arribar	 a	 l’alçada	 del	 darrer	

ametller,	i	passant	per	la	vora	de	la	parada,	anem	a	

visitar	l’ermita	mig	enrunada	de	Sant	Pere.	

1,56	h	–	9080m.	Reculem	fins	al	camí	de	Sant	Pere	

que	 seguim	 cap	 a	 l’esquerra	 passant	 entre	 una	

parada	 d’oliveres	 i	 ametllers.	 Veiem	 un	 camí	 que	

baixa	cap	a	la	dreta	però	tombem	a	l’esquerra	per	

trobar	una	nova	bifurcació:	ara	trobem	un	pi	amb	

el	 rètol	 Ruta	 3	 BTT	 i	 un	 d’àrea	 privada	 de	 caça;	

deixem	el	camí	de	St.	Pere	i	marxem	cap	a	la	dreta	

pel	sender	més	estret	i	pedregós.	

2,00	h	–	9420m.	La	pista	tomba	a	la	dreta	entre	un	

marge	 de	 pedra	 seca	 i	 vinya	 i	 després	 gira	 a	

l’esquerra	 deixant	 a	 l’altre	 costat	 un	 camí	 tancat	

amb	 cadena.	 Davallem	 uns	 metres	 per	 travessar	

una	altra	barrancada	mentre	 tenim	més	a	prop	 la	

línia	elèctrica.	

2,02	h	–	9590m.	Per	la	dreta	enllaça	un	camí	força	

cobert	 de	 vegetació	 provinent	 de	 les	 parades	

inferiors	 on	 antigament	 hi	 havia	 vinya.	 En	 aquest	

punt	per	 la	dreta	hi	ha	avellaners,	alguna	olivera	 i		

més	endavant	ametllers.		

2,02	h	–	9650m.	Ignorem	a	mà	esquerra	un	camí	i	

cent-cinquanta	metres	més	endavant	un	altre.	

2,04	h	–	9810m.	Arribem	a	una	bifurcació:	deixem	

el	de	 la	dreta	que	creua	 la	 línia	elèctrica	 i	 seguim	

per	 l’esquerra	 fent	 una	 lleugera	 pujada	 amb	

l’acompanyament	 d’una	 barrancada	 atapeïda	 de	

vegetació	i	un	marge	amb	pedra	més	arrodonida.		

2,11	h	–	10300m.	Som	al	capdamunt	de	la	pujada	i	

enllacem	amb	una	pista	travessera	que	seguim	cap		
Foto:	Camí	de	Sant	Pere	proper	a	l’ermita	

1,43	 h	 –	 8210m.	 Fem	 cap	 al	 Camí	 d’Alió	 que	 per	

l’esquerra	duu	al	Pont	però	la	ruta	continua	cap	a	

la	dreta	per	anar	a	passar	per	sota	de	la	línia	d’alta	

tensió.	

1,44	 h	 –	 8320m.	 Trobem	 un	 altre	 trencall:	 ens	

separem	 del	 camí	 planer	 d’Alió	 i	 davallem	 per	 la	

pista	 més	 pedregosa	 per	 anar	 a	 creuar	 una	 altra	

línia	d’alta	tensió.	Tant	a	dreta	com	esquerra	està	

farcit	de	vegetació,	principalment	pins.	
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a	la	dreta	per	anar	a	creuar	dues	línies	d’alta	tensió.		

2,14	h	–	10510m.	Fem	cap	a	 l’antic	camí	d’Alió	que	

seguim	 cap	 a	 la	 dreta	mentre	 el	 conreu	 de	 secà	 és	

present	 a	 ambdós	 costats.	 Som	 a	 la	 zona	 de	 les	

planes	del	Pont.		

	

	

	

	

	

	

	

	

2,17	 h	 –	 10720m.	 La	 pista	 canvia	 la	 terra	 pel	

paviment	i	conflueix	amb	el	Camí	dels	Muntanyesos.	

Som	 al	 Cap	 de	 la	 Plana	 i	 davallem	 per	 la	 Costa	 del	

Ràfol.	

2,22	h	 -	11180m.	Enllacem	amb	el	 tomb	de	 l’antiga	

carretera,	deixem	el	pal	indicador	i	anem	a	la	dreta.		

2,24	 h	 –	 11340m.	 Topem	 amb	 la	 C-37	 que	 seguim	

cap	 a	 la	 dreta	 recordant	 que	 hem	 de	 passar	 pel	

costat	esquerra.		

2,25	h	–	11430m.	Deixem	el	Camí	dels	Muntanyesos	

a	 l’esquerra	 i	 la	 carretera	a	 la	dreta	perquè	enfilem	

la	pujada	cap	a	les	antenes.		

2,28	h	–	11630m.	Després	de	passar	a	tocar	del	cor-	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ral	del	Morgades	arribem	a	les	antenes	i	seguim	

endavant	per	l’antic	camí	de	les	Colines.	

2,31	 h	 –	 11900m.	 Enllacem	 amb	 el	 GR	 175	 i	

davallem	pel	corriol	fins	al	Pont.		

2,35	 h	 –	 12160m.	 Creuem	 la	 C-37	 i	 entrem	 al	

poble	pel	Carrer	del	Calvari	travessant	el	Portal.	

2,37	 h	 –	 12400m.	 Travessem	 la	 TP-2002	 tot	

deixant	un	indicador	del	GR	175.		

2,38	 h	 –	 12500m.	 En	 arribar	 als	 quatre	 cantons	

pugem	pel	carrer	de	la	Parra,	on	hi	ha	el	forn	del	

poble.	

2,40	h	–	12560m.	Trobem	el	carrer	Major,	on	hi	

ha	 l’estanc,	 però	 seguim	 cap	 a	 l’esquerra	 pel	

carrer	 Joan	 Prats	 on	 veiem	 la	 perruqueria	 i	 el	

local	de	les	dones.		

2,41	 h	 –	 12640m.	 Enllacem	 amb	 el	 carrer	

Montserrat	i	girem	a	l’esquerra.		

2,42	 h	 –	 12650m.	 Arribem	 a	 la	 Plaça	 de	

l’Església,	punt	final	de	la	ruta.	
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