
SORTIDA 25/2013 – 22·12·2013 – LA VILELLA BAIXA
Recorregut: Vilella Baixa – Grau dels Bous – Cabana del Creuetes – Pont de Cavaloca – Vilella Baixa
Detalls tècnics: Distància 7980 m, altura màxima 514 m, altura mínima 192 m, ascensió acumulada
306m, 
Participants: Ramón Bergadà, Miquel Malet Llop, Àngels Casas, David Llambrich, Anna Ribes, Jana 
Llambrich, Rosa Barnaus, Josep Mª Benet, Mercè Moncusí, José Luís Esparza, David Malet.

Ens trobem a la carretera de Riudoms a les 8 del matí, i ens repartim els 11 participants en els 3 
cotxes que ens han de dur cap a La Vilella Baixa.

Deixem els vehicles a l’entrada del poble i 
comencem l’excursió travessant-lo, amb una 
despistada inicial, per donar-li una mica 
d’emoció, abans de retrobar la carretera, que 
travessarem per prendre el camí del Grau dels 
Bous.
Pujem suaument, primer per sender i després 
per pista, entre avellaners, ammetllers i 
oliveres, esperant trobar-nos de seguida amb 
el Sol, per tal que ens tregui el fred del cos.

Esmorzem tot just abans d’emprendre el sender
que s'enfila fent ésses fins “los Pins Alts”, des
d’on planejarem tot seguint el Barranc del Racó,
el qual travessarem aproximadament un
quilòmetre més amunt, per tal d’arribar-nos a la
Cabana del Creuetes. Allí ens fem la foto de
grup.



Des d’allí començarem a descendre poc a poc,
resseguint aquest cop el Barranc del Racó per
l’altre vessant, tot admirant les vistes d’aquest
barranc a l’esquerra i el de Cavaloca a la dreta,
a més de La Figuera, tot just davant nostre,
mentre collint vesc pel camí. 

Arribem al camí que ens ha de dur de tornada,
tot planejant, cap a La Vilella Baixa, després,
però, de fer una petita escapada fins arribar-
nos al Pont de Cavaloca, pel camí que ens
duria, en cas de seguir-lo, cap a Cabacés.

 
  

     

El track de la ruta es pot trobar a http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2132879

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2132879

