
Sortida dia ; 10 de Gener de 2016 PENAROJA DE TASTAVINS - ROQUES
DEL MASMUT.
Excursió en la que inaugurem l’any 2016.
PARTICIPANTS: Ramon Bergadà, Noelia i  Margarida Bergadà, Josep Mª.
Banet, Lluis, David Malet, Jaume Matas, Manel Jiménez, Irene Alcover, Maite
Cassasus, Miquel Angel, Ramona Figuerola i Pere Ollé

RECORREGUT:  Pena-roja, bassa de St. Miquel, Roques del Masmut, Riu Prados, 
volta sencera a les roques i tornem a Pena-roja, 12,5KM.

Temps en Moviment : 3 hores 10’
Temps total : 4 hores 15’
Alçada màxima : 1035 metres,
Alçada mínima  : 755 metres,
Desnivell  positiu 715 metres, negatiu 703 metres 

Avui hem fet una bonica excursió al voltant del “colós roig” . l’excursió consisteix en
contornejar les impressionants Roques del Masmut, que formen una mola calcaria
de conglomerat vermellós que s’alça al tocar del poble.
Sortim del ben mig de la plaça, on hi ha L’església de Santa Maria la Major, que
data del segle XVI, marxem cap a les cases mes altes del poble, dalt de tot passem
vorejant al turo del Tossal de la Mola, segons diuen aquest indret va acollir el seu
dia  un  castell,  trobem  un  pedró  que  marca  l’agermanament  de  Pena-roja  amb
Vallibona de les Monges,(així u posa al cartell)
El camí surt ja del poble, arribem a la bassa de St. Miquel (1,2 km), aquí  s’ajunta
amb la pista que seguim amunt, al poc trobem un desviament a l’esquerra que porta
a Fredes i El Boixar, nosaltres seguim per la dreta fins arribar a un petit coll (2,7 km)
que queda sota mateix de les imponents Roques.
Des d’aquest punt uns quants del grup decidim pujar fins el cim de les Roques,
(1035 metres),  agafem un petit corriol que ens porta fins al cim dels Masmut,  punt
mes alt de l’excursió d’avui, per arribar al cim cal fer una petita grimpada, sense cap
mena de dificultat.
Un cop tornem a baixar fins el coll, on ens esperen la resta de la colla,  agafem el
camí que baixa direcció al riu Prados, es un corriol  que va planejant, sempre tenim
davant las boniques vistes de les  Roques , les vistes son esplèndides.
Continuem la ruta, el sender davallant cap al riu Prados, ja algun tros que el camí es
pedregós i bastant abrupte.



Ja baix al riu el travessem sense problemes, dons no baixa gens d’aigua.
Sortim a la pista que va al Boixar, nosaltres continuem per l’esquerra amb direcció a
Pena-roja,  ara ja per una pista ampla,  no perdem en cap moment la perspectiva de
les Roques, per un costat tenim el riu i per l’altre el bosc, el que fa el recorregut sigui
molt agradable de seguir.
Fem  tota la volta sencera a les Roques, fins tornar a trobar la Bassa de St, Miquel.
Agafem el camí de la nostra dreta, que transcorre una mica mes enlairat que la pista
que ve del poble, una mica mes enllà, trobem el Pont Xafat, es una escletxa que
parteix  en dos el  Tossal  i  diu que era l’enclavament  d’un pont  que segurament
portava al castell.
Continuem pel que es coneix com la Foradada on i han fet un centre dinterpretacio
de les diferents eres i oficis. 
Baixem pel carrers del poble i gaudim de les cases, alguna encara amb el color blau
típic  dels  pobles d’interior,  les  balconades de fusta,  el  poble  te  prou coses per
visitar, ja un centre Etnològic, exposició de vida  oficis i objectes de la vida rural, la
presó del segle XVI,
Com l’horari no acompanya, son ja passades  les dues del migdia i esta tot tancat, 
per lo que decidim anar cap a dinar al Bar La Societat, on ens esperen la Margarida 
i la Quima, allí les trobem, dinem i ja ens acomiadem, tornant plegats cap a Reus i  
donant per acabada l’excursió.








