
 

 
Ruta Miradors  

Núm. Registre 

xx 

Tipus activitat La Selva del Camp - Almoster – Puig d’en Cama  
La Selva del Camp 

DATA 

Excursionisme 09/02/2020 

Responsable activitat Josep Maria Silvestre Titul./Formac. Monitor d’excursionisme 
 

LLoc de Trobada 1 El Pla de Sta. Maria- Parada bus piscina Horari 7:15 
 

5 h 

Lloc de Trobada 2 Valls- Parada bus Plaça de la Creu Horari 7:30 
 

615 m 

Sortida La Selva del Camp- Av. Luther King Horari 8:00 
 

615 m 

Punt de pas Almoster Horari 8:45 
 

13.8 km 

Punt de pas Puig d’en Cama  Horari 11:00 
 

Sí 

Punt de pas Ermita de Sant Pere Horari 12:00  Mitjana 

Arribada La Selva del Camp Horari 13:00  A 

Destinataris 
de l'activitat 

Practicants habituals d’excursionisme, amb l’habilitat necessària per vèncer els obstacles del camí.    

RISCOS La pràctica de l’activitat sense les condicions de forma física o l’equipament adequat pot provocar 
lesions personals o a tercers, i contempla els riscos inherents en tota activitat realitzada en el medi 
natural. 

Material  Calçat adequat preferiblement bota de tresc de canya alta, roba d'abric, paravent, gorra, guants, 
protecció solar, bastons de tresc, llicència federativa. Aigua i menjar pel camí. 

Descripció activitat 

                
Sortirem de La Selva del Camp per una pista asfaltada que 

més endavant serà de terra fins arribar a Almoster, on 

valorarem si és massa aviat per esmorzar o no. A Almoster 

creuarem el poble i continuarem per un altra pista 

asfaltada en direcció a Mas Victor, on arribarem per una 

pista de terra. Pel camí trobarem un dels miradors de la 

costa Daurada i si el dia està clar gaudirem de boniques 

vistes. Continuarem en direcció a Puig d’en Cama, a 

mesura que avancem trobarem pistes amb pedra solta i 

més incòmodes de seguir. En arribar al cim trobarem una 

torre de vigilància forestal, desprès de fer cim carenejarem 

pujant i baixant per pistes de pedra descomposta fins arribar a l’ermita de Sant Pere del Cim, on trobarem un altre 

dels miradors. Continuarem per un senderó de baixada bastant dret i de les mateixes característiques que les pistes 

que hem trobat fins a Sant Pere. En l’últim tram la pista asfaltada baixa força pronunciada fins al lloc de destí.  

Mesures  

PLA D’EMERGÈNCIA: Aviseu a algun membre de l'organització, que en cas de necessitat trucarà al 112. Seguiu les indicacions de les autoritats 
competents. 

MESURES MEDIAMBIENTALS: Comporteu-vos de manera cívica amb la natura, la resta de participants, els responsables de l’activitat i el 

patrimoni privat i públic per on passi el recorregut de l’activitat. No tireu deixalles, emporteu-vos-les a casa. 
L'ORGANITZACIÓ: Tots els canvis en l’itinerari, horari o organització de la sortida són responsabilitat exclusiva dels membres de l'organització, 
que hauran de prendre les mesures que creguin oportunes pel bon desenvolupament de l’activitat. 
Els participants hauran d’ajustar-se a les indicacions dels membres de l'organització. 
Els menors d’edat han d’anar acompanyats per pares, tutors o adults degudament autoritzats, i omplir la fitxa oportuna. 
L’activitat està coberta per una assegurança de RC però tanmateix és obligatori per a tots els assistents disposar de llicència anual de la FEEC en 
vigor o assegurança temporal que cal demanar als responsables de la sortida abans de l’inici d’aquesta. 



Lloc 
Coordenades UTM 

etrs 89 
Temps 
parcial 

Temps 
acumulat 

Distància 
parcial 

Distància 
acumulada 

Alçada Dificultat tram 

0 La Selva del Camp 343677/4563968 0 0 0 0 245 m Fàcil  

1 Almoster 341968/4562452 0:45 h 0:45 h 2.7 km 2.7 km 257 m Fàcil 

2 Mas Victor 339790/456337 1:00 h 1:45 h 3.6 km 6.3 km 409 m Fàcil  

3 Puig d’en Cama 340208/4564946 1:00 h 2:45 h 2.8 km 9.1 km 667 m Fàcil / mitja 

4 Sant Pere del Puig 342158/4564591 0:45 h 3:30 h 2.4km 11.5 km 524 m Fàcil / mitja  

0 La Selva del Camp 343677/4563968 0:30 h 4:00 h 2.2km 13.8 km 245 m Fàcil / mitja  

Altimetria 
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Col·laboradors 

Ajuntament del Pla de Santa Maria 
 
 


