
Les Borges del Camp – Rocabruna (Baix Camp) 

Data: diumenge 9 de maig de 2021 

Itinerari: Les Borges del Camp – la Torre de la Perruca –mirador de les 

Muntanyes de Prades – cim Serret del Cisa (la Feredat) – Rocabruna – cim de 

Pedrets – ermita M.D. de la Riera – les Borges del Camp 

Km: 10,02 Hores: 4,30 Desnivell: 405m  

Participants: 16 membres del GECT 

Primer dia sense estat d’alarma que aprofitem per retrobar-nos en excursió 

dominical després de molts mesos. Sortim del costat del cementiri de les 

Borges del Camp a 2/4 de 9 del matí amb sol i bona temperatura primaveral. 

En direcció nord per pista deixant a l’esquerra la urbanització Aires del Camp.  

  
 

Remuntem el barranc del Xampany fins que trenquem a la dreta (est) per 

enfilar-nos al serret La Torre de la Perruca, sender estret i dificultós entre pins, 

coscolls, esglaons de roques, matolls i una vista dilatada a l’est sobre l’ampli 

barranc de Roquesbrunes, les masies i camps conreats i el poble de Maspujols. 

Al final saltem a una pista i seguim remuntant cap el cim cònic que destaca al 

nord. Poc abans ens aturem a esmorzar a una zona de bancs i mirador de les 

Borges i les Muntanyes de Prades. Per sender estret i costerut pugem fins el  

  
 

cim amb vèrtex geodèsic que un cartell metàl·lic identifica com Roca Bruna 

(539m), encara que al mapa ICGC oficial és el Serret del Cisa (la Feredat) de 

542m. La panoràmica és interessant: cap al nord els cingles de la Mussara i el 

pobles de Vilaplana i Alforja; cap el sud les Borges, Reus, la plana i pobles del 

Camp i la costa una mica entelada per la boirina. Seguim ara un sender al sud-



oest entre matolls pel serret de Rocabruna fins a un altre mirador i ja baixem a 

la pista dels Pedrets en direcció sud fins trobar la carretera i la riera d’Alforja 

que seguim fins l’ermita de la M. D. de la Riera. Descansem un moment i 

retornem al proper nucli urbà de les Borges del Camp al ritme tranquil què hem 

mantingut tot el matí. Al final el cel es tapa i amenaça amb quatre gotes. 

 

 


