
CAMÍ DE LES TERRES DEL RIU GAIÀ (Alt Camp - Conca de 
Barberà) 
 
Data: diumenge dia 17 de maig de 2015 
 
Participants: Joan Aubia, Joan Gassol, Montse León, Josep Mariné, Maria 
Cinta Prats, Pili Inostroza i Toni Coll. 
 
Història del Camí: L’any passat va quedar enllestit el vell projecte de creació 
de l’itinerari excursionista del riu Gaià, que ressegueix el curs del riu des del 
seu naixement, prop de Santa Coloma de Queralt, fins a la seva 
desembocadura a la mar Mediterrània vora el castell de Tamarit. Aquest sender 
anomenat Camí de les Terres del Riu Gaià (CTRG) aprofita parts de senders ja 
existents i homologats per la FEEC, també utilitza trams de senders molt antics 
que s’han rehabilitat i ocasionalment s’ha obert algun tram nou. La llargada 
total aproximada del recorregut es d’uns 65 Km. 
 
Itinerari: Fem una excursió matinal que recorre el tram de catorze km. comprès 
entre Sant Gallard i Querol. Al anar deixem dos vehicles a Querol pel retorn, i 
amb la resta anem fins a Sant Gallard. Aquest llogarret pertany a la Conca de 
Barberà i està situat a 2,810 km. de Santa Coloma de Queralt just al límit amb 
la comarca de l’Anoia. Deixem els vehicles vora l’església romànica de Sant 
Josep davant la original font de pedra i a les 7,35 h. Iniciem la caminada. 
 

  
 
En aquest temps primaverenc l’espectacle ofert per la Natura és magnífic, les 
verdes espigues de blat bressolades rítmicament per les suaus onades del 
vent, amb llargues fileres de roselles vermelles difuminades en l’horitzó i per 
acabar-ho de arrodonir tot ribetejat amb el mantell intensament blau del cel. 
 
Passem a frec de la gran pallissa del Serrador, després anem per la vora del 
mas de la Rata o masia de les Planes. Coincidim un tros amb el GR-7, poc a 
poc es van succeint els vells masos com cal Roseta i cal Caselles i a les nou 
del matí arribem a Pontils, ens hi deturem prop de mitja hora, fem un mos i 
donem un volt pel carrerons vora l’església de Santa Maria. 
 



  
 
Deixem el GR-7 i continuem pel PR-C-2, creuem l’indret de les Roques del Clot 
de Sant Joan, contemplem la resclosa del molí del Soler i ja albirem sobre 
nosaltres la silueta del castell de Santa Perpetua de Gaià i de les runes de 
l’església de Santa Maria. 
 
Continuem vora del riu per paratges de gran bellesa, anem per la zona de 
l’Estret de Roques Altes, per sota els camps de l’Andreu i prop de vells Molins i 
Molinots, com els del Polvorer, el de l’Andreu, el del Rei, el Paperer i per últim, 
passem a tocar el gran Molí fariner de Seguer. 
 

  
 
Mes endavant el riu s’engorja, el sender s’enfila pel Serrat del Caballar i 
s’allunya una mica del seu curs, quedant per sota nostre el Gorg de Cal 
Camadall i el Gorg Negre. Baixem del Serrat, creuem el Torrent d’Esblada i 
desprès d’una curta i ombrívola pujada arribem a Querol a un quart de dues del 
migdia. 

 


