
El bosc de les Bruixes (Baix Camp) 
 
Data: dissabte 13 de gener de 2018 
 
Recorregut: L'Argentera - Camí de la Font Vella - La Sort - Mas d'en Riba - 
Mina del Mèlich - Bosc de les Bruixes - Cova del Cinto (Cova del Bruixot 
Panxut) - Pas de Gatameu - Font dels Ermitans - GR7 - l'Alzinar - Portell del 
Trucafort - Baixada vers el Barranc Reial - - Respirall 3 del túnel - l'Argentera. 
 
Participants (16): Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Joan Gassol, Montse León, 
Dani Ros, Amèlia Salvat, Joan Marquès, Maria Alías, Pere López, Tatiana 
Stupina, Joan Maria Boada, Rosa Maria de Vidiella, Josep Maria Badia, Pilar 
Fargas, Meli Carrilero, Lluís Díaz 
 
Hores totals: 5 Km: 7,5 Desnivell acumulat: 550m 
 
A les 9 del matí sortim de l’Argentera  baixant fins la Font Vella i enllaçant 
després amb la pujada a la carretera de Vilanova d’Escornalbou, que deixem 
de seguida per una pista a la dreta que s’enlaira passant per la caseta del mas 
d’en Riba. Unes arnes al costat del camí ens fan prendre precaucions, però per 
sort fa fred i som a l’hivern. La pista acaba a la boca de la Mina abandonada 
del Mèlich, on fem una breu aturada per esmorzar. El dia és fred i sense vent, 
una lleu boirina entela el fons de la vall cap a Duesaigües.  
 

 
Mina del Mèlich 

 
Inici del Bosc de les Bruixes 

 
Ara agafem un senderó que puja directe per un bosc d’alzina, fem giragonses 
en pocs minuts trobem un primer cartell: ‘Silenci, no ens molesteu, sisplau’ i 
una escombra ens revela que entrem al Bosc de les Bruixes. Seguim pujant i 
descobrim una sèrie de balmes de la roca vermellosa que estan guarnits com a 
vivendes de diferents personatges, segons diuen els cartells: la Bruixa avorrida, 
la dolenta, l’enfadada, la cova del Bruixot Panxut. Cadires, seients, atuells de 
cuina i altres estris conformen una escenografia original i divertida. 
 

 
Un lloc divertit 

 
Cova del Cinto (Bruixot Panxut) 



 
Superem un petit collet i baixem flanquejant el bosc fins una altra zona 
rocallosa on per passar ens hem d’agenollar: és el Pas de Gatameu, on fem 
anar les càmeres i riem una bona estona. Deixem enrere l’eixuta font dels 
Ermitans i sortim a un replà del cingle que ens ofereix una bona panoràmica de 
l’Argentera, Duesaigües i la silueta cònica de la muntanya d’Escornalbou.  
 

 
Pas de Gatameu 

 
Serra de l’Argentera 

 
Un parell de grimpades senzilles ens permeten pujar un parell d’esglaons i 
trobar un senderó que s’enfila per pujar al capdamunt de la serra de 
l’Argentera, on avui hi ha els aerogeneradors, la majoria dels quals estan 
aturats pel falta de vent. Cap a l’oest albirem les terres del Priorat. Aquí trobem 
el GR7 que seguim en direcció nord fins el Portell de Trucafort, on agafem a la 
dreta l’ampli sender que baixa pel Barranc Reial fins els Estrets, on prenem la 
pista (GR7) que segueix baixant fins l’Argentera.   
  

 
El grup a la Font del Ermitans 


