
CAMÍ DE LES TERRES DEL RIU GAIÀ – 3 (Alt Camp) 
 
Data: dissabte dia 30 de maig de 2015 
 
Participants: Joan Aubia i Toni Coll. 
 
Itinerari: Fem una excursió que recorre el tram del riu Gaià, comprès entre 
Querol i Santes Creus. Al anar deixem un vehicle a Santes Creus, i amb l’altre 
anem fins a Querol, aparquem el vehicle vora el restaurant del poble i a les 8 h. 
iniciem l’excursió. 
 
El primer tram és el mateix que havíem fet, per primera vegada la setmana 
passada i que avui repetim per tal d’ajustar els temps i remarcar els principals 
detalls del recorregut. 
 
Sortim de Querol pel Camí de les Terres del Gaià, que passa a frec de la font 
del poble. També passem prop del mas Querassó i del mas de Boixanc, 
creuem el riu Gaià per la passarel·la tipus pont tibetà, continuem pel marge dret 
del riu, seguint el sender que es va elevant pel bosc del Puig del Tonell i 
després baixa  precipitadament pel Serrat del Lluïsot. 
 

  
 
Visitem la balma murada del corral de l’Espluga i pugem fins el mas Esplugues, 
guaitem vora la cinglera on s’assenta el mas i contemplem l’embassament i la 
resclosa de la Central. Amb una setmana de diferència el cabal del riu ha 
minvat notablement i el salt de la resclosa ha quedat difuminat. 
 
 A un quart d’onze arribem a l’Estret de Biosca, aprofitem per esmorzar a 
l’ombra vora el riu i al cap de mitja hora continuem riu avall, creuem l’aqüeducte 
sobre  el torrent del Pendot, seguim el Rec i més tard fem cap a les Riastres.  
 
A quarts de dotze entrem al Pont d’Armentera, seguim l’itinerari de Nord a Sud i 
sortim per la zona del veïnat de la Planeta, tot coincidint amb el sender GR-
175, que segueix la Ruta del Cister. 
  



  
 
Anem sempre per la riba esquerra del Gaià, el camí va pujant i s’allunya 
progressivament del riu. Arribem al coll del mas Alegret situat a 381m d’alçada, 
a partir d’aquí ja anem baixant durant els tres km. i mig que ens resten  fins a 
Santes Creus. 
 
Arribem a la Arbreda de Santes Creus a un quart de dues del migdia, aprofitem 
per fe un mos, vora l’ indret de les Sis Fonts i finim l’excursió. Ja sols ens 
queda anar a recollir el vehicle que hem deixat a Querol. 
 

 


