
55è Dia del Camí de Muntanya de la IV Vegueria de la FEEC 

Data: diumenge 17 de novembre de 2019 

Participants (16+2): Maria Antonia Llaberia, Montse León, Joan Gassol, Maria 

Cinta Prats, Josep Mariné, Joan Aubia, Rosa Mari de Vidiella, Joan Maria 

Boada, Rosa Maria Boada, Juan Ilundain, Sisco Anguera, Maria del Mar 

Anguera, Susana Àlvarez, Marcel Fortuny, Pili Inostroza , Toni Coll i els amics 

Pilar Fargas i Josep Maria Badia. 

Ruta: Pel pla del Pla – Excursió organitzada pel C.E. La Xiruca Foradada del 

Pla de Santa Maria. 

Itinerari: Excursió circular de dotze quilòmetres i mig, que va discórrer quasi 

íntegrament pel terme del Pla de Santa Maria. La nostra entitat va participar en 

aquesta caminada juntament amb prop de mig miler d’excursionistes de les 

entitats excursionistes de les nostres contrades. 

 
L'era de la Fàbrica 

 
Camí de Santes Creus 

 

A partir de les vuit del matí tots els participants acudíem a les instal·lacions de 

l’antiga Fàbrica Tèxtil del Pla (1916-1998), avui en dia propietat de l’Ajuntament 

del Pla. Després de recollir les acreditacions, a les nou hores del matí iniciàvem 

aquesta passejada sense desnivell apreciable. El temps no ens va acompanyar 

massa, tot el dia va romandre rúfol amb estones de vent gèlid i cel grisenc. 

 
Camí dels Muntanyesos 

 
Ruta de la Capona 

 



El recorregut el vàrem realitzar amb quatre hores, eixirem del Pla pel Camí de 

Santes Creus i passem per la  Masia del Canals, La Fonollosa, la Rasa de la 

Guineu i el Mas d’en Roig. Fem cap a la cruïlla amb el camí dels Muntanyesos, 

continuem per aquest camí arribant a la zona del Mas de la Capona, conegut 

per les seves construccions de pedra seca: Arneres, Barraques, Cabanes, 

Cossiols, Marges, etc. Dins el terme del Pla hi han documentades més de 700 

construccions. 

 
Cossiol del Soleta 

 
Interior del Cossiol 

 
Aparcament Ruta de la Capona 

 
Barraca del Camí del Corral del Fortuny 

 

A l’esplanada de l’aparcament de la Ruta de la Capona fem un descans i 

l’organització ens ofereix un bon esmorzar. Tot seguit continuem camí cap el 

Corral del Fortuny, on deixem el camí dels Muntanyesos, continuem cap el Mas  

 
Mas del Tosas de l'any 1873 

 
Túmuls camí de les Parellades 



del Tosas i fem cap al camí de Sant Pere. El seguim direcció al Corral del 

Sucot i en arribar al mas de Queralt bifurquem cap el camí de les Parellades. 

Més tard passem la Sèquia i la bassa del Forquilles, saltem la Rasa de la 

Fonollosa i continuem pel Camí de la Torre de l’Anglès fins que finalment 

entrem al Pla passant a frec de l’era de la Fàbrica. 

Com a cloenda d’aquesta diada dinem plegats al restaurant Parc La Fàbrica 

situat dins la zona de la vella fàbrica just davant de la seva gran bassa 

reconvertida avui en dia en un singular estany.  

 


