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LA FIGUERA – EL BALCÓ DEL PRIORAT
ZONA:

La Vilella Baixa i la Figuera - Priorat

DIA.

Dissabte 27 d’octubre 2018

LLOC:

La Vilella Baixa - Priorat

OBJETIU:

Mola Sant Pau i el Balcó del Priorat

SORTIDA:

Dissabte 27 parking del Club a les 7h 30´ matí

TRANSPORT:

Mitjants propis

DIFICULTAT :

Opció A – més llarga - mitjana
Opció B – més curta - Baixa

INDUMENTÀRIA:

Roba d’abric, sobretot per si fa vent, i gorra

PROVISIONS :

Esmorzar, dinar i aigua

DATA LÍMIT:

Dimecres 24 d’octubre 2018

INSCRIPCIONS:

Telèfon 977.290115 mail
guiaxinuxano@gmail.com Antonio Cirugeda
o al 977.76.81.09 bouplaxat@hotmail.com Marc
Domingo

DETALLS DE LA SORTIDA
Dissabte 27 d’Octubre 2018
Sortida des de Tarragona a las 7:30h del matí,
destinació La Vilella Baixa (222 habitants i a 214
metres d’alçada), comarca del Priorat. Deixarem els
cotxes al parquing de la part superior del poble, on
comença la carretera cap a Cabacés.
Durant la sortida podrem contemplar els tons ocres
de les vinyes a la tardor, i tastar els gatims que
encara romanen al ceps i que no han estat vermats. A
l’observatori de la Mola de Sant Pau podrem veure
les comarques de La Ribera i del Priorat, a la vegada
que obtindrem informació de la Batalla de l’Ebre. I
des del Balcó del Priorat gaudirem de vistes
espectaculars de molts poblets de la comarca.
Opció A.- Ja a peu, sortirem per la carretera de
Cabacés durant uns 200 metres, fins a trobar un pal
indicador a l’esquerra per devallar cap el riu i seguir
el camí de la Figuera. Després de superar el Grau de
la Figuera, trobem una cruïlla i agafem el Camí de la

Calçada (a la dreta), que ens menarà al poble de La
Figuera, a 575 metres d’alçada i que no arriba als
150 habitants.
Continuarem pel carrer de la Bassa, passant pel
costat de la Casa de Colònies i, per la vora del turó,
seguint una antiga carrerada, passem per una granja i
arribarem a la carretera. Allí surt el camí que
condueix a l’ermita on es venera la Mare de Déu de
la Mola. Al davant de l’ermita comença la pista que
ens portarà a l’observatori militar de la Mola de Sant
Pau (628 metres), on el bàndol republicà va preparar
el pas de l’Ebre durant la Guerra Civil Espanyola.
Trobarem panells informatius. Horitzonts molt
amplis de la Ribera i la Terra Alta.
Per tornar a la Figuera, referem el camí fins arribar
novament a la carretera, la qual continuarem uns
metres fins a una senyal que ens baixa a la Font
Vella, des d’on es puja suaument fins el poble de la
Figuera. Al costat de la Font guaitarem els antics
rentadors.
Al poble ens trobarem amb els companys de l’opció
B per dinar plegats.

Opció B.- Una vegada hagi marxat el primer grup,
farem el mateix recorregut fins arribar al poble de La
Figuera, on dinarem plegats, sense anar a la Mola.

A la tarda, tant els de l’opció A com els de l’opció B
retornarem junts a La Vilella Baixa. Per això
agafarem el GR 171 que surt de La Figuera pel
costat del Cementiri fins arribar a les torres de
comunicació. Des del coll de Solans o collet del
Grau trobarem la Punta del Guixar (636 metres)
contemplant el Balcó del Priorat, on podrem gaudir
d’unes vistes magnífiques del Priorat i podrem
comptar fins a 9 pobles al nostre abast.
Retornant a les torres, una sendera permet arribar al
Grau de la Figuera i, així, finalitzar la caminada al
poble de La Vilella Baixa.
Opció A.Distància total: uns 13,5 km
Desnivell pujada: uns 550 m aproximadament
Dificultat : moderada
Opció B.Distància total: uns 8,5 km
Desnivell pujada: uns 400 metres aproximadament
Dificultat : fàcil
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