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El Toscar és un paratge ombrívol i amb aigua abundant a qual s’arriba des de 

Tortosa agafant la carretera d’Alfara de Carles fins la desviació senyalitzada. 

Estem dintre el parc natural. Deixem el cotxe a l’aparcament de l’ermita de 

Santa Magdalena al costat dels Xorros. Prenem el GR171 que puja en direcció 

sud, la pujada és lenta per un sender ample i fressat però humit i relliscós 

alhora, entre bosc de pins i una espessa boixeda. Arribem a una colladeta des 

d’on tenim una magnífica panoràmica de la vall del Toscar, el castell de Carles,  
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el poble d’Alfara a la llunyania i més amunt, el pic Espina i les rases del 

Maraco. Passem a un barranc secundari i més endavant un altre coll 

senyalitzat ens obre la porta de la Vallfiguera. Esmorzem al sol i admirem les 

altes parets i el grans desnivells que caracteritzen aquets massís. Més 

endavant trobem els Bassis de la Solana a un minut del camí, estan fets de 

pedra i plens d’aigua.  

Estem cada vegada més a prop del fons, des d’un mirador amb fites guaitem el 

fons, sembla que aquest deu ser el baixador per les Gúbies, però la informació 

que tenim no és gens clara i preferim continuar pel GR fins la llera. Ara deixem 

les marques i pugem a la dreta per un corriol a veure els Bassis de la 

Vallfiguera, aquesta vegada de trocs fe fusta buidats que recullen l’aigua d’una 

fonteta en zona obaga.  

El sender sense marques que seguim remunta el barranc el torna a creuar i 

gira a la dreta (oest) guanyant alçada per un barranc lateral fins una caseta 

amb antenes i una pista des d’on veien clarament el cim del Mont Caro. 



 
Roca Campanari Cova Pintada 

 

Anem ara en direcció nord i albirem la Roca Campanari, agulla de pedra que 

sobresurt del bosc i sembla realment el què el seu nom diu. Prenem ara un 

sender a la dreta que ens fa caure a un encreuament de pistes. Després d’uns 

dubtes sobre la direcció correcta, prenem la pista a la dreta (est) que de 

seguida es transforma en un camí ampli que baixa sota una línia elèctrica de 

mitja tensió.  

El descens és ràpid als fons del barranc, on un pal indicador assenyala la Cova 

Pintada, anem a veure la balma i tornem a l’itinerari senyalitzat que ens portarà 

a la zona de xalets del Toscar, passant per la font del Ferro i acabant al costat 

de l’ermita de la Magdalena i els Xorros. 

     


