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Comarca
Baix Camp

Les terres de la Baronia,
Escornalbou

Distància
14,6 km

Dificultat
mitjana

Temps
4h

Desnivell
455 m

Un estret senderó empedrat s’arrapa al castell d’Escornalbou des
de l’Argentera. Sigui la pròpia bellesa del camí, o potser la història
que traspua de les seves pedres, l’excursionista no triga a enamorar-se d’aquest indret. A la part més alta ens esperen el castell i
el privilegiat mirador de Santa Bàrbara. El Camp de Tarragona s’estén
als seus peus i el Mediterrani clou l’horitzó amb un penetrant color blau. Cap caminant demanaria res més, però encara n’hi ha més,
molt més. Muntanya avall, l’Argentera ens porta fins als temps dels
romans, quan les seves mines de plata funcionaven a ple rendiment.
Baixant la vall, Duesaigües ens sorprèn amb els seus rierols d’aigua
cantaire que acompanyen el camí fins a formar el pantà de Riudecanyes.
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< Vista general del castell

1 RIUDECANYES
Km 0 > L’excursió comença
al costat de la presa del
pantà de Riudecanyes, a
la qual s’accedeix des del
propi poble seguint els freqüents senyals. Com a referència, haurem de deixar
el cotxe a la vora oposada
a la carretera que uneix
Riudecanyes i Duesaigües.
El primer tram de la ruta es
desenvolupa per asfalt, vorejant l’embassament per la
carretera de servitud, la més
propera a la vora de l’aigua.
En vint minuts d’agradable
passeig, arribem al final de
l’asfalt. Amb prou feines
deu metres abans, trobem
a l’esquerra dos camins de
terra. Escollim el de la dreta, que continua recorrent
el pantà. A partir d’ara i fins
a Duesaigües, les bifurcacions se succeeixen, però
l’orientació és fàcil, ja que
seguim en tot moment
el barranc Reial, escomesa principal d’aigua de
l’embassament. L’únic encreuament que pot plantejar
dubtes és un en forma de trident amb tres opcions. Hem
d’evitar l’opció de l’esquerra,
les dues de la dreta tornen
a unir-se pocs metres més
enllà. Mentre ens anem
acostant al poble, el bosc
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mediterrani cedeix el testimoni a les oliveres i als bancals cultivats. És aquí on fem
cap a una pista de formigó,
que prenem cap a la dreta
per creuar el rierol i pujar fins
a la carretera. La prenem cap
a l’esquerra, però abans fem
un bon cop d’ull en aquest
punt per poder-lo recordar
fàcilment a la tornada.

2 DUESAIGÜES
Km 3,11 > El poble ens
queda a mà dreta, penjat
del vessant, però la ruta
continua recta per la carretera principal. Deixant
enrere una granja avícola,
al costat mateix del cementiri, abandonem l’asfalt per
desviar-nos a l’esquerra per
una pista que ens porta
Accés a Santa Bàrbara

fins als rentadors, molt ben
conservats, s’ha de dir. Un
minut més tard arribem a
un encreuament al costat
d’un bosc de xops. La pista de formigó segueix a
l’esquerra, a la recerca del
castell d’Escornalbou, però
nosaltres hem de seguir de
front per un caminet de terra que ressegueix el riu. Es
tracta de l’antic Camí Reial
de Duesaigües a l’Argentera.
Les seves cases no tardaran
en aparèixer a la llunyania.
Les bifurcacions se succeeixen, però el poble ens serveix de referència, no hem
de fer més que seguir recte,
entre cultius i marges.

tornada a l’encreuament, comencem, costa avall primer,
l’ascensió al castell. Creuem
un rierol entre horts i no triguem a abandonar el camí
principal per prendre el senderó empedrat que ens portarà en vint minuts fins a Escornalbou. És un recorregut
encantador, gairebé màgic,
en el què podrem gaudir de
les aromes pròpies de la vegetació mediterrània mentre
guanyem alçada entre panoràmiques inoblidables. En
algun punt de la pujada, un
desviament senyalitzat ens
permet albirar La Trilla, una
masia propera a les antigues
mines de galena.

3 L’ARGENTERA
Km 5,37 > Una enorme granja de pollastres abandonada
ens rep a l’Argentera. Pocs
metres després la deixem
enrere, apareix a l’esquerra el
senderó empedrat del castell
d’Escornalbou. Però abans
d’atacar-lo, val la pena continuar fins al poble, que amb
els seus carrers empedrats i
les seves cases de pedra recorden un pròsper passat. De

4 CASTELL
Km 7,33 > El castell
d’Escornalbou ens convida a
emprendre un apassionant
viatge a través de la història.
íbers, romans i sarraïns establiren aquí un bastió defensiu que va anar creixent segle
rere segle. En passar a mans
cristianes després de la Reconquesta, el castell esdevingué un monestir. D’aquella
època, ha arribat als nostres
Camí empedrat de l’Argentera

Escornalbou des de Santa Bàrbara

dies la seva encantadora
església romànica, el senzill
claustre i altres dependències monàstiques. Però no
tot és medieval, ja que l’últim
habitant del castell va ser
un diplomàtic romàntic que
rehabilità al seu gust el complex. El senderó pel qual hem
pujat a l’Argentera desemboca en el gran aparcament
del castell. Encara ens queda
entrar al recinte per ascendir
fins a l’ermita de Santa Bàrbara, mirador privilegiat des del
qual gaudirem del Baix Camp
a vista d’ocell. Per començar
el descens a Duesaigües,
seguim la carretera, que
baixa fins a la vall. Després
d’algunes corbes, arribem a
un encreuament. L’opció de
la dreta fa cap a l’Argentera,
però nosaltres seguirem per
la carretera principal. Poc
després, al davant d’una zona
amb taules de pícnic, ens
desviem a l’esquerra per una
pista de formigó que descendeix amb força pendent. Passarem pel costat de les ruïnes
d’una vella explotació minera
i descobrirem poc després la
refrescant font de Vilamanya,
ben senyalitzada. Sempre
costa avall i sense deixar el
camí de formigó, arribarem a
Duesaigües, entrant pel camí
dels rentadors.

2 DUESAIGÜES
Km 11,47 > El refrescant
nom de la localitat deriva
del fet que aquí conflueixen
alguns rierols, que s’uneixen
en un de sol per descendir
pel barranc Reial. Agafem
aquest mateix camí per tornar cap a Riudecanyes desfent les passes que ens han
portat fins aquí en l’itinerari
d’anada. El pantà i les seves
àmplies zones d’esbarjo ens
esperen com a recompensa
per l’excursió.
1 RIUDECANYES
Km 14,58.

Des de Reus hem
d’agafar la T-310 direcció Riudoms i continuar
fins a Montbrió del
Camp, on trobarem la
carretera T-313, que ens
atansa en pocs minuts a
Riudecanyes.
Castell d’Escornalbou
www.muntanyescostadaurada.cat
Tel. 977 834 007
Excepte la pujada entre
l’Argentera i el castell,
que resulta massa tècnica, la ruta és apta per a
bicicletes.
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