
 

XX Marxa Torreforta – La Mussara – (Tarragonès-Baix Camp) 
 
Data: diumenge dia 2 d’abril de 2017 
  
Participants: Joan Gassol, Josep Mariné, Maria Alías, Joan Marquès i Toni Coll 
(Juntament amb 220 participants més). 
  
Hores totals marxa: 9h. – efectives: 7h. – descans: (30m.+45m.+45m.).  
 
Desnivell: 922m. (de 55m. a 977m.).  Recorregut: 31,6 Km. 
 
Itinerari: A dos quarts de vuit del matí tothom anem arribant a Torreforta i ens anem 
concentrant en el pati de la Històrica Torre Forta on els organitzadors de la Marxa 
ens reben amb coca, xocolata i suc de soja. Tot seguit l’organització ens dóna la 
benvinguda, també aprofita l’acte per entregar un record a la viuda d’un dels 
principals organitzadors que va morir durant la passada edició i finalment la 
megafotografia dels dos-cents vint participants juntament amb tots els organitzadors. 
 

 
Torre Forta 

 
Els organitzadors a la sortida 

 

A les vuit i deu del matí iniciem la caminada amb pas ràpid, sobre tot al principi, 
aprofitant els primers 8,3 Km. que resulten pràcticament plans. Creuem el barri de 
Bonavista, el poble de la Canonja, la Rasa de la Boella i les infraestructures de la 
AP-7 i de la N-420. Poc desprès deixem l’asfalt i continuem pel terreny sorrenc del 
Barranc de la Quadra fins la primera parada i avituallament per l’esmorzar, que 
efectuem a tres quarts de deu del matí a l’ombra del monumental Pi pinyer de 
Bofarull, que ultrapassa els vint metres d’alçada, amb una soca de més de cinc 
metres de diàmetre. Se li calcula una edat superior als 400 anys. 
 

 
Pi de Bofarull 

 
Esmorzar sota el Pi 



 

 
A un quart d’onze continuem amunt per la Riera de la Quadra, que a partir del Pi 
també se la coneix com Riera del Pi de Bofarull i més endavant prenem la Riera d’ 
Almoster, fins que a dos quarts d’una entrem al poble i anem a la plaça on ens 
esperen els organitzadors amb música i un nou avituallament. Refem forces i 
descansem mentre l’agraït Sol ens escalfa el cos i evapora la suor de les 
samarretes. Vora la plaça d’Almoster hi ha un gran mirador sobre el Tarragonès, que 
ens permet contemplar gran part del recorregut que hem fet, amb la Mediterrània al 
fons. 
 

 
Almoster 

 
Plaça d’Almoster 

 

A dos quarts d’una, novament agrupats eixim del poble passant vora els sumptuosos 
xalets de la Urbanització del Picarany. Les baixades i pujades es succeeixen i la 
marxa ja pren un caire més muntanyenc. Deixem a mà dreta el mas del Víctor, 
continuem pujant i arribem a la cruïlla del Coll del Llamp, per on discorre el camí ral 
de Reus a Prades, senyalitzat com sender GR-172 fins la Serra de la Mussara, el 
seguim cap el Nord.  
 

 
Mas d’Anguera 

 
Ermita del mas d’Anguera 

 

Passem a gual el Barranc de l’Aiguasana. Veiem de lluny la monumental Alzina 
Rodona del mas de Borbó i arribem al Coll de la Batalla. Uns minuts per agrupar-
nos, una forta pujada i a un quart de tres del migdia entrem a l’esplanada de l’ermita 
del Mas de l’Anguera on ens espera l’avituallament per dinar. 
 
A les tres de la tarda afrontem el tram més costerut del recorregut, passem a frec de 
la Roca de la Trona i assolim el Pla dels Altars mentre albirem el Cingle del 
Rabascall, baixem un xic fins la font del Roure i ens enfilem decidits cap el Coll de 
Saleres, mentre sobre el Serrat ens vigilen les Antenes de la Mussara. 



 

 
Arribada a la Mussara 

 
Restes de l’església 

 

Deixem el sender GR-172 vora les runes del Mas de Joan Pau i a partir d’aquí ja 
continuem per la vella carretera T-740 fins el Coll de la Negra i fins la deserta 
població de la Mussara. Hi arribem a les cinc i deu de la tarda i participem en la festa 
de comiat preparada excel·lentment pels organitzadors d’aquesta vintena marxa 
amb cava i pastís. Estem satisfets d’haver realitzat la llarga caminada i d’haver 
contribuït a donar vida a la Mussara, encara que només sigui per uns instants. 
 
 


