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TARRAGONA, 26 D'OCTUBRE DE 1980

07h.00m.-  Som  al  gimnàs  del  Joan  Ceron,  carrer  Cartagena  (abans  Cap  de 
Cavall),  núm.11,  Cris  Espuny,  Josep  M.  Allepús,  Josep  Guinovart,  i  Rafel 
Casellas.

07h.15m.- Marxem amb el cotxe de Josep Guinovart cap a Santes Creus.

07h.50m.-  Arribem  a  Santes  Creus  i  hi  trobem  els  que  van  sortir  ahir  de 
Tarragona,  al  bar  Catalunya.  Són:  Encarna Ferreres,  Antoni  Boqué,  Josep M. 
Marquès., Joan Figueras, Joan Bea, Antoni Estabanell, Joan Guinovart i Emilio 
García.
Prenem tots cafès amb llet i algú també pren una pasta.

08h.07m.- Sortim del bar i tirem carrer amunt. Els excursionistes que han dormit a 
la  Fonda  Grau  recullen  les  motxilles  que  tenen  fora  al  carrer,  vora  la  porta 
d'entrada.
A  continuació  pugem  unes  escaletes  que  donen  al  carrer  de  Pere  el  Gran. 
Continuem a l'esquerra baixant per la carretera de les Pobles. De seguida agafem 
un camí cap a la dreta. Ens segueix un gos que no ens abandonaria i arribarà al 
final del recorregut, deixant ben demostrat que és el fidel amic de l'home.

08h.20m.- Agafem una drecera a l'esquerra que fa cap una altra vegada al camí 
d'abans. Al cap de tres minuts tornem a caminar pel mateix camí. De seguida, a la 
dreta, trobem unes ruïnes.

08h.25m.- Deixem el camí del Pont i girem a la dreta i pugem.

08h.29m.- Arribem a una bifurcació de camins. Agafem el de l'esquerra.

08h.31m.- Arribem a un pla on es veu la carretera a l'esquerra i més endavant el 
poble del Pont d'Armentera. Més endavant hi ha un senderó, a la dreta, que va a 
uns conreus. A continuació passem pel mig d'uns pins.

08h.45m.- Mirant a la dreta veiem lluny el poble de Santes Creus, lloc d'on hem 
sortit. Més endavant hi ha un tros de camí amb desmunt. A continuació caminem 
per un petit pinar.

09h.56m.- Passem per la vora d'un mas on hi ha gent que verema amb un tractor. 
El camí és pedregós.
Baixem i trobem la urbanització de can Parès que s'està fent. A la urbanització hi 
ha una bifurcació de carrers i agafem el de l'esquerra. El de la dreta puja molt.
El camí té ara vuit metres d'amplada. Al final trobem una caseta blanca, que està 
tot  just  sota  una  línia  elèctrica  d'alta  tensió.  La  urbanització  continua  cap  a 
l'esquerra i nosaltres seguim recte cap al barranc, tot deixant la urbanització.
De seguida agafem un sender a l'esquerra que puja en ziga-zaga.

09h.06m.- Traspassem un carrer en construcció de la urbanització i  continuem 
pujant.

09h.10m.- Tornem a trobar un carrer de la urbanització ara asfaltat i  amb uns 
fanalets a la vora.
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09h.11m.- Agafem un camí que ens porta al mas de can Parès que dóna nom a la 
naixent urbanització. Anem a visitar la masia deshabitada on hi ha un rellotge de 
Sol pintat a la façana de l'any 1863. La porta d'entrada té el núm. 23. Hi entrem, 
està mig enrunat. A la planta baixa, al  celler, hi ha encara una premsa i unes 
enormes tines de fusta d'uns 2.500 litres de capacitat i una bàscula.
Al primer pis hi  ha un molinet de trinxar farratge. A la golfa hi  ha estris de la 
pagesia  molt  vells  i  en  mal  estat  de  conservació.  Les  habitacions  es  troben 
deixades  de  la  mà  de  Déu  i  sense  mobles.  Les  parets  s'estan  desfent.  A 
l'habitació  de la  cuina hi  ha  restes a terra  d'haver-hi  fet  foc,  possiblement  de 
caçadors.

09h.26m.-  Reemprenem  la  marxa  i  caminem  en  direcció  Nord.  A  l'esquerra 
s'albiren els pobles de Valls i el Pla de Santa Maria (el Pla de Cabra). A la falda de 
la muntanya Cabra del Camp. I més amunt de Valls, es troba Figuerola del Camp.
De seguida passem per sota una línia elèctrica d'alta tensió. Tenim un camí molt 
planer.

09h.38m.- Passem per un petit pinar.

09h.41m.- Arribem a una cruïlla de camins i seguim recte per un sender que puja.
De seguida trobem un camí travesser on hi ha dos cotxes i girem a l'esquerra.
Trobem gent veremant amb caixes plenes de raïm a la vora del camí.

09h.45m.- Deixem un camí a la dreta.

09h.48m.- Després d'una petita costa arribem al Mas de l'Acordió o Can Galeno, 
on ens aturem a esmorzar. En aquest mas, a finals del segle XIX, hi residia un 
home que tocava l’acordió i que el llogaven per esdeveniments importants i festes 
populars.
Ens visita un caçador i més tard un pastor que no porta ramat.
L'Antoni Estabanell sembla un supermercat perquè porta de tot:  cigars, xiclets, 
aspirines, mocadors de paper, sabó, paper higiènic, etc.
Els dos nous personatges xerren amicalment amb nosaltres. L'Antoni Boqué treu 
el  seu fogonet de la seva motxilla i  es prepara, com de costum, un "carajillo". 
L'Antoni Estabanell també hi vol participar, així com també el Josep M. Marquès, 
el Joan Figueras i el caçador.
El Josep Guinovart ens fa algunes fotografies. Al Joan Bea li pesarà una mica 
menys la seva motxilla després d'esmorzar; no obstant, la segueix portant plena 
fins dalt, com si portés avituallament per a tota una setmana.

10h.38m.- Després de prendre cafè, els qui en tenen ganes, reemprenen la marxa 
i pugem per un sender que passa per enmig de pins en direcció Nord-Est i ens 
acomiadem del caçador. El pastor ens acompanya.
Passem a frec  de  la  pallissa  dels  Gaians,  construïda  l'any  1914,  a  la  nostra 
esquerra. Tot seguit tombem fort cap a l'esquerra

10h.45m.- Trobem el camí barrat per una cadena. El camí s'enfila cap a can Ros.

10h.50m.- A la dreta tenim la Casa Roja, antiga torre de guaita del temps de la 
Marca Hispànica, ara utilitzada com a estable de ramadaria. Davant tenim la serra 
on hi ha la Roca Caiguda dels Gaians. De seguida som a can Ros, masia tancada 
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que perteny al veïnat disseminat de les Ordes, on ens acomiadem del pastor. Hi 
ha una font eixuta. El camí continua pujant.

10h.52m.- El camí es bifurca. No continuem ni cap a l'esquerra, ni cap a la dreta; 
agafem un senderó recte que puja bastant i que és molt pedregós.
Com  més  pugem,  la  vista  és  més  bonica.  A  l'esquerra  hi  ha  una  magnífica 
panoràmica de la comarca de l'Alt Camp.
Caminem pel mig del bosc, ara tot cremat. Hi ha qui utilitza algunes dreceres per 
estalviar camí, ja que la pujada és dura i constant.

11h.06m.- A l'esquerra tenim, sobre nostre, la singular Roca Caiguda dels Gaians. 
És una roca trencada i encastada a  terra que falca la roca del costat, inclinada i 
de més alçada. 
A la dreta, molt lluny, veiem la Refineria d'Enpetrol dins dels termes de la Pobla de 
Mafumet i el Morell.
El  camí torna a pujar i  continua sent pedregós, es poden utilitzar encara més 
dreceres.

11h.15m.- A la banda dretana s'albira la serra de Miramar i la de la Mussara. En el 
seu pla podem veure el poble del Pont d'Armentera.
Continuem pujant fins al més amunt, on hi ha una gran extensió plana de coscoll, 
garriga i brossa. No hi ha ni un arbre.

11h.28m.- A l'esquerra,  a uns dos-cents metres,  podem veure una cabana de 
fusta amb la coberta feta de mates d'herba seca.

11h.33m.- Som als Plans del Montagut. Veiem amb molta claredat el cim cònic del 
Montagut. Tenim a l'esquerra un camí que no agafem.
Més endavant ens topem amb un "jeep" de color beix. El camí es bifurca i seguim 
pel de la dreta. El de l'esquerra, segurament, que deu portar al cim del Montagut.
A l'esquerra, a la falda d'un turonet, en un mas en ruïnes, hi ha caçadors.

11h.40m.- Som al pal repetidor de telègrafs i telecomunicacions. A l'ombra d'un pi 
descansem. Com es pot veure, tornem a tenir arbres. Hi ha bastants pins, una 
mica  escampats.  Durant  el  descans,  les  botes  de  vi  bo  es  belluguen  força  i 
canvien de mà àgilment.

11h.47m.- Després d'haver recuperat forces tornem a caminar.

11h.52m.- Hi ha un camí que va cap a l'esquerra. Continuem pujant. A l'esquerra 
sobresurt el pic del Montagut, on hi podem albirar el seu vèrtex geodèsic de 1a. 
categoria amb una alçada de 962 metres. Al costat s'hi veu una casa o xalet. Tot 
això al més amunt de la figura cònica.

11h.57m.- Trobem un pal indicador de camins a l'esquerra, on s'hi pot llegir:
a les Pobles 2 hores, Santes Creus 2 hores i Sant Joan de Mediona 4 hores 30 
minuts.
Agafem la direcció de Mediona pujant cap dins del bosc per un senderó.
Després de travessar un conreu llaurat caminem pel mig de pins i hi trobem dos 
caçadors que no han caçat res.

12h.02m.- Passem pel mas Rossell en ruïnes.
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A la dreta s’albiren, a ull  de moixó, força xalets d'una macro urbanització. Més 
enllà tenim la serra de Valldossera. És el frondós Alt Penedès.

12h.07m.- Som al mas de la Font, en ruïnes també i ple d'herba, però encara hi 
podem agafar aigua.
Tot seguit pugem a un conreu treballat. El travessem i ens endinsem altre cop al 
bosc. Deixem de seguida el bosc enrera i fem cap a un conreu més petit, també 
llaurat. Hi caminem.
Després sortim a un camí on es troba, uns metres endins, a mà dreta, l'església 
de Sant Jaume de Montagut.
Anem a visitar-la i per això hem de travessar un conreu de blat ja segat.

12h.20m.- Som a l'antiga església de Sant Jaume de Montagut, ara abandonada i 
en ruïnes. Aquesta monumental església, d’estil gòtic, aglutinava els habitants de 
totes les masies de la rodalia. Hi ha molta herba per tot arreu. L'església està 
destrossada i una mica cremada. Veiem restes d'ossos. Al costat de l'església hi 
ha el vell cementiri.

12h.28m.-  Sortim  de  l'església  i  tornem  al  camí.  De  seguida  trobem  una 
intersecció de tres camins i un pal indicador de direccions on hi diu: a Santes 
Creus 2 hores 30 minuts, a Querol 1 hora i a Sant Joan de Mediona 4 hores.
Girem a la dreta, direcció Mediona i anem baixant.
Caminem  per  la  pista  forestal  que  encercla  l'església  del  Montagut.  A  l'Oest 
s'albira la serra de Mont-clar amb l'ermita de Sant Miquel.

12h.35m.-  Tornem  a  pujar  i  ens  endinsem  al  bosc.  Seguim  gaudint  d’una 
privilegiada vista de l’Alt Penedès amb la serra de Valldossera molt poblada.

12h.  39m.-  Hi  ha bifurcació  de  camins.  Anem cap a l'esquerra.  A  continuació 
trobem  una  altra  bifurcació  i  tombem  a  la  dreta.  Seguim  caminant  per  pista 
forestal.

12h. 45m.- Hi ha una pista forestal que baixa a la dreta. La deixem.

12h. 47m.- Trobem una altra pista a la dreta i continuem pel mateix camí. Tot 
seguit, a la dreta, hi ha un dipòsit d'aigua enorme, on es pot banyar qui vulgui 
perquè sembla una piscina.

12h. 50m.- Deixem la pista i pugem a un caminet que ve paral·lel per l'esquerra. 
Després passem per les ruïnes de la Casa Formigosa. Havent passat entre els 
corrals i la casa, som al coll del Vent on trobem un pal indicador de direccions en 
una cruïlla.
Les direccions són: Esblada, Santes Creus i Sant Joan de Mediona.
Agafem direcció Mediona.

12h.  55m.-  Agafem una  drecera  a  l'esquerra  i  arribem a  una  cruïlla  de  cinc 
camins.
Caminem pel que puja i trobem una altra bifurcació i pugem a l'esquerra. Fa una 
bona  estona  que  caminem  per  pistes  forestals,  ara  rumb  N.E.  a  la  serra 
Formigosa, per dins del bosc.
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13h.  02m.-  Som a la  font  de  Jubany o  de  la  Teula  on  bevem aigua,  omplim 
cantimplores del raig que brolla d’una teula i hi reposem una estona.

13h. 10m.- Tornem a caminar. Encara que ja és hora de dinar i podríem fer-ho 
aquí mateix, la majoria decideix seguir per dinar a sant Magí, encara que sigui 
tard.
Al moment trobem un senderó a l'esquerra que puja i l'agafem. Ens endinsem al 
bosc altra vegada.
Anem caminant i més endavant tornem a tenir l’esplèndida vista de l’Alt Penedès, 
a  la  dreta,  d'on  veiem  la  frondosa  serralada  i  la  gran  vall  on  hi  continuen 
disseminats els xalets en urbanitzacions. 
Caminem per la serra d'Ancosa.

13h. 23m.- Som al coll del Pinar de la Costa i hi trobem un pal de direccions on hi 
diu: Sant Magí 2h., Santes Creus 3h. i Sant Joan de Mediona 3h. Seguint recte, 
travessant l’espaiosa Plana d’Ancosa, seguiríem el camí de Montserrat.
Nosaltres  girem  a  l'esquerra,  davallant  molt  fort,  direcció  Sant  Magí  de 
Brufaganya. Davant hi va la Cris Espuny, l’Antoni Boqué, el Josep M. Allepús, el 
Josep Guinovart i el Rafel Casellas (jo). Caminem bastant de pressa perquè hi ha 
ganes d'arribar a Sant Magí i ganes de dinar.
Caminem entre pins per un camí de tres metres d'amplada. Estem baixant la serra 
d'Ancosa.
El  Rafel  Casellas (jo)  per  contacte  amb el  primer  grup on anava perquè s'ha 
d'aturar, algunes vegades, per escriure els apunts que després serviran per fer 
aquest diari. Espera als que venen darrera per no caminar tot sol.

13h. 30m.- Tenim a la vista la serra de Brufaganya. A baix, a l'esquerra, hi ha 
unes quantes cases i una xemeneia molt alta. És la Rovira Seca. El camí es torna 
molt pedregós.

13h. 50m.- Hi ha un camí que puja a la dreta que està poc fressat. Continuem 
baixant.

13h. 52m.- Arribem a una intersecció on hi ha un camí travesser aixecat sobre el 
nivell del terra, encaixat enmig de dos marges. Tombem a l'esquerra. a les vores 
del camí hi ha ametllers.
A on comença un petit pinar hi ha un senderó a l'esquerra. Seguim endavant. 
Trobem un ramat de bens menat per una pastora.

14h. 00m.- Som a cinquanta metres de la Rovira Seca. Ens aturem al costat d'una 
cadena que barra el camí, que va cap a la dreta, i que hem de seguir.
Veiem el grup que camina davant, que ha seguit direcció a la Rovira Seca. Els 
veiem molt lluny.
El Josep M. Marquès treu el xiulet de la motxilla i es posa a xiular ben fort, insistint 
molt, perquè tornin enrera els nostres companys. S'han equivocat, ja no van pel 
bon camí.
Donem avís a unes persones que van amb cotxe, amb la mateixa direcció on són 
ells, perquè els avisin, que reculin, que els estem esperant.
Els que s'han equivocat són: Cris Espuny, Encarana Ferreres, Antoni Boqué, Joan 
Guinovart, Emilio García, Josep Guinovart i Josep M. Allepús.
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14h.  10m.-  Com que  no  ha  tornat  ningú,  després  d'esperar-los,  el  Josep  M. 
Marquès, Joan Figueras, Antoni Estabanell, Joan Bea i Rafel Casellas decideixen 
de  continuar  caminant  tot  seguint  les  marques  de  ratlles  grogues  i  blanques 
(senyal internacional de petit recorregut). Fem un gir de 110º a la dreta. 
Aquest gir és molt pronunciat i això ha fet que el grup capdavanter s'hagi despistat 
i hagi seguit recte. Suposem que ja faran cap a Sant Magí, que ja trobaran d'altres 
camins.
Aviat trobem una bifurcació i girem a l'esquerra.

14h.  18m.-  Trobem una intersecció  de  quatre  camins.  Tombem a l'esquerra  i 
caminem per un sender per dins al bosc. És poc fressat i hi manquen senyals, és 
molt fàcil de perdre'ns. Seguim el Marquès. Baixem una mica a la dreta i trobem 
tot seguit el  camí bo, que és molt pedregós i va pujant. Caminem entre pins i 
coscolls.

14h. 35m.- Travessem la carretera i sentim que ens criden. Sembla ser que és 
algú dels que s'han perdut abans. El  Marquès li  diu que faci  senyes i  que es 
bellugui perquè el podem veure. Veiem a una persona vora un pal de llum que 
camina cap a nosaltres. Continuem caminant per una zona amb molts de pins.
Trobem una cruïlla de quatre camins i retrobem el Joan Guinovart, que és qui ens 
cridava. 
Segons ens fa  saber ell  mateix,  anava una mica despenjat  del  grup que s'ha 
perdut, anaven massa de pressa.
Bé, ara som meitat i meitat, no sabem on para l'altra meitat. Seguim.

14h.  40m.-  A l'esquerra tenim el  mas d'en Magí  Sord que hi  passem fregant. 
Anem pujant. 

14h. 45m.- Hi ha un camí a l'esquerra que també puja, però no l'agafem.

14h. 47m.- El  camí és tot  descobert,  els pins s'han acabat.  A la dreta s'albira 
silueta de les famoses muntanyes de Montserrat. A continuació el camí guanya 
més pendent i es torna pedregós. Deixem una barrancada a l'esquerra. La pujada 
és forta i solament es veu coscoll, a banda i banda del camí, i algun arbre cremat.

14h. 57m.- Arribem al cap de la forta pujada i descansem. El Marquès continua 
caminant, segons diu ell, per no trencar el seu ritme.

15h. 00m.- Continuem de nou amb ganes d'albirar ja l'ermita de Sant Magí. A la 
dreta tenim unes grans esplanades de conreus, suposadament de cereals.
Topem amb un ramat de bens. Tenim gana i l'Estabanell pregunta al pastor quan 
queda per Sant Magí.
-Una mitja hora, diu.

15h. 05m.- Veiem per fi l'ermita de Sant Magí davant de nosaltres. Aquesta visió 
tan desitjada ens encoratja i ens dóna forces per suportar aquesta mitja hora que 
encara ens queda.

15h. 09m.- Arribem en una esplanada on hi ha hagut collita de farratge. El camí hi 
passa per la vora. Es veu una gran masia al fons. A l'esquerra tenim la serra de 
Brufaganya cremada, només hi queda coscoll i garriga.
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L'Antoni Estabanell i el Joan Bea caminen amb dificultat, les seves cames acusen 
els  quilòmetres  fets.  No  obstant  això,  el  darrer  és  el  Rafel  (jo),  que continua 
aturant-se per prendre notes sobre aqueixa excursió, la qual cosa el dificulta de 
portar una marxa regular.

15h.  18m.-  Hi  ha un caminet  que puja  a la  masia que hem anomenat  abans, 
nosaltres girem a la dreta i  continuem caminant,  ara, per la vora oposada del 
conreu de farratge. 
Tot seguit agafem un camí que puja a l'esquerra. Arribem a dalt en un pla on, a la 
dreta,  hi  ha  algunes  casetes.  Continuem endavant  i  baixem  creuant  un  altre 
conreu de farratge que té molta pedra, fins trobar de nou el camí. Ha estat una 
petita drecera perquè el caminet passa per les casetes que hem deixat a la dreta.
Continuem baixant pel camí. A la dreta veiem altre cop l'ermita de Sant Magí de 
Brufaganya.

15h. 27m.- Veiem, al final del barranc, les Fonts de Sant Magí.

15h.  30m.-  A uns 400 metres  aproximadament,  a  la  dreta,  a  l'altre  costat  del 
barranc, tenim l'ermita de Sant Magí.

15h. 35m.- El camí arriba a un bosc d'alzines i pins i es bifurca. Agafem el de 
l'esquerra que puja.

15h. 37m.- Arribem a una casa gran, que pot ser una antiga fonda hostal o un ex-
balneari. Girem a la dreta i passem per un pontet que travessa el barranc.
Som al pal indicador: ermita de Sant Magí-Tarragona 14 hores. Capella de les 
Fonts.
Per fi hem arribat, som a les Fonts de l'aigua miraculosa. Hi trobem altre gent que 
també hi ha vingut a dinar, però amb cotxe.
Confiàvem trobar aquí els que s'han extraviat,  pensant que haguessin tirat pel 
dret, travessant la serra. Però, no hi són. El Josep M. Marquès ho ha preguntat a 
la gent que fa estona que són aquí, però ningú no els ha vist.
Finalment seiem tots sota una gran alzina i dinem. Bé, els que en portem, és clar.
El Rafel Casellas (jo) menja part del dinar de l'Antoni Estabanell, ja que altrament 
no dinaria perquè el seu dinar en dins de la motxilla del Josep M. Allepús, que 
continuem sense saber on és, ni ell ni els altres que s'han perdut.

16h. 30m.- Després de dinar i de fer sobretaula, anem decidits a pujar a l'ermita. 
De sobte, ens criden i veiem com arriben l'Encarna Ferreres i l'Emilio García. No 
ve ningú més. Què haurà passat amb els altres?
Els dos nouvinguts ens expliquen que ells són aquí perquè, després de perdre's, 
han decidit de tirar enrera fins a la Rovira Seca i seguir el mateix camí que hem 
fet nosaltres.

16h. 35m.- L'Encarna Ferreres i l'Emilio García es queden a l'arbreda a dinar. El 
Joan Figueras, l'Antoni Estabanell, el Josep M. Marquès, el Joan Bea, el Joan 
Guinovart  i  el  Rafel  Casellas anem a l'ermita a prendre cafè.  Hi anem per un 
senderó  que  hi  puja.  En  traspassar  la  carretera  trobem  el  gos  que  ens 
acompanyava des de Santes Creus i que anava amb el grup que s'ha perdut. Jau 
a terra i sembla cansat. Això vol dir que probablement ells també deuen ser aquí.
Continuem pujant  i,  efectivament,  veiem baixar  pel  sender  la  Cris  Espuny,  el 
Josep M. Allepús, el Josep Guinovart i l'Antoni Boqué.
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Què bé, gràcies a Déu ja hi som tots!
Ens expliquen que fa un quart d'hora que han arribat directament a l'ermita i que 
hi han fet cap camp a través.
La Cris Espuny ens ensenya el seu calçat destrossat i airejat com a mostra del 
calvari que han hagut de passar.

...............................................................

La  història  d'aquesta  gran  pèrdua  o  desencaminament  ens  l'explica  el  Josep 
Guinovart:

Després  de  passar  per  Rovira  Seca  creuem  la  carretera.  Davant  tenim  el 
transformador i a la dreta un camí. El deixem i seguim pujant. A l'esquerra trobem 
un altre camí que també el deixem. Més amunt sembla haver-hi una marca de 
pintura  en  una  pedra,  però  ens  adonem  que  no  ho  era  i  continuem  pujant. 
Planegem una mica i baixem desviant-nos cap a l'esquerra. El camí va a parar a 
un petit pla, que sembla més bé una petita vall, i a la nostra esquerra veiem una 
masia en ruïnes. 
En aquests moments ens adonem que ens hem perdut i són aproximadament les 
dues de la tarda, No obstant això, no perdem el bon humor i intercanviem opinions 
sobre quin camí agafem.
Com que sembla el més correcte el camí de la dreta, proposo anar per aquest tot 
comptant amb la conformitat de la Cris Espuny, Josep M. Allepús i Antoni Boqué.
Després de caminar deu minuts ens trobem amb una magnífica vista panoràmica 
de les muntanyes de Montserrat, molt llunyanes.
En aquests moments l'Antoni Boqué creu que anem en una direcció equivocada i, 
com que no tenim cap punt de referència, optem per tornar enrera.
Trobem un camí que es bifurca al cap de cinc minuts. Agafem el de la dreta, però 
abans el Josep M. Allepús comprova la direcció que portem amb la seva brúixola, 
encara que malauradament diu que no li funciona gaire bé.
No obstant això, seguim per aquest camí i als deu minuts s'acaba en un petit pla. 
Sembla ser que la sort no ens afavoreix.
Malgrat això, continuem endavant per si trobem la torre metàl·lica d'ICONA que és 
una molt bona referència.
Pugem en línia recte,  sense sender,  per  mig de coscolls i  sense arbres.  Una 
vegada arribats al cim podem entreveure la torre que anàvem cercant. A la dreta 
tenim un camp de blat ja segat que reconec i cap allà ens encaminem.
Hi  baixem com podem per  un terreny molt  trencat.  Són ¾ de 3 de la  tarda i 
encara, penso, som lluny de Sant Magí.
Una vegada som al conreu agafem un camí que ens porta a albirar l'ermita de 
Sant Magí i rodalies.
Quan ens mancaven  uns deu  minuts  per  arribar  a  la  torre  d'ICONA intentem 
davallar direcció a l'ermita, per un senderó molt dolent, en molt mal estat, però 
hem  de  desistir  perquè  arriba  un  moment  en  què  ens  trobem  rodejats  pels 
coscolls i garrigues. No podem continuar avançant i retornem al camí. 
Són ja ¾ de 4 de la tarda. No sabem per on davallar i decidim aturar-nos per 
menjar alguna cosa i descansar d'aquest atropellat caminar.
Un cop hem descansat i hem menjat decidim per on baixar. En principi volíem 
seguir el camí que porta a la torre metàl·lica, però renunciem fer-ho perquè no 
estava la cosa massa clara.
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Tornem enrera un tros de camí fins que trobem una barrancada plena de brossa. 
Havíem d'anar per allí, de totes totes, perquè s'estava fent molt tard i patíem que 
la resta de companys comencessin a estar preocupats per nosaltres.
A tranques i barranques, mai més ben dit, arribem per fi al camp de blat ja segat.
De seguida caminem per una pista que ens portaria a l'ermita de Sant Magí. Per 
guanyar temps creuem pel mig del conreu i pugem fins arribar a dalt on es troba 
l'església.
Són les 4:10 de la tarda i entrem al restaurant de l'ermita. Ens trobem amb gran 
sorpresa que no hi havia cap dels nostres companys. Prenem un refresc tot fent 
temps esperant-los.  Finalment,  com que no ha vingut  ningú,  decidim baixar  a 
dinar a les Fonts.
I  quan baixàvem a fer-ho,  és quan ens topem, en creuar la carretera, amb el 
Josep  M.  Marquès,  el  Joan  Figueras,  Antoni  Estabanell,  Joan  Bea,  Joan 
Guinovart i Rafel Casellas que ja havien dinat i que pujaven a prendre cafè.
Ens congratulem tots plegats per aquesta feliç trobada, més ben dit retrobada. És 
un final feliç, com de pel·lícula. 

................................................

16h. 40m.- Quedem de trobar-nos tots plegats després que hagin dinat els que 
s'havien perdut i continuem pujant cap a l'ermita.
El camí es bifurca i continuem recte. A l'esquerra hi ha un petit cementiri amb les 
parets blanques.

16h. 50m.- Arribem a l'esplanada que hi ha davant de l'ermita. Entrem a una plaça 
on hi ha quatre arbres i una roda de carro pintada. A la façana de l'església hi 
sobresurten dues torres o campanars, una d'elles clivellada. A l'esquerra hi ha un 
carrer sense sortida amb quatre cases. Sembla ser que aquestes cases es poden 
llogar per passar-hi uns dies de descans o vacances.
Entrem al bar-restaurant que hi  ha al  costat  de l'església, que porta el  mateix 
capellà  de  l'ermita  de  Sant  Magí.  Darrera  nostre  hi  entren  també  l'Antoni 
Estabanell, Josep M. Marquès i Joan Bea, que han visitat l'església.
Prenem cafès, cigalons i trencats. El Joan Bea ha demanat bicarbonat perquè diu 
que va molt bé per evitar les rampes després d'un sobre esforç físic. 

17h.  15m.-  Sortim  del  bar  i  encara  queda  temps  per  poder  entrar  a  visitar 
l'església qui no ho hagi fet.
Es  pot  encendre  una  llàntia  a  Sant  Magí  a  canvi  d'una  petita  almoina.  La 
decoració de les parets és molt poc atractiva, pel meu gust. La porta que dóna a 
les escales per pujar al cambril és tancada. Ens quedem amb les ganes de veure 
la imatge del Sant de prop.

17h. 25m.- Ha arribat un autocar i un cotxe particular. Això és un cul de sac, la 
carretera acaba tot just aquí.
Com que el Josep M. Marquès invita al conductor de l'autocar i a la seva dona a 
prendre cafè, deduïm que aquest autocar és el que ens tornarà a Tarragona.
Des d'aquí surt un caminet que puja a les interessants i curioses coves on es va 
amagar  el  Sant  de  les  persecucions  dels  romans.  Sembla  que  ningú  mostra 
interès d'anar-hi. Tindrà culpa el cansament?
El Joan Bea entra a la botiga a comprar un record més que li faltava. També fan 
cap la colla que s'havia perdut i que ha dinat més tard.
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17h. 36m.- L'autocar es posa en marxa i  hi pugem els qui som a l'esplanada. 
Baixarem a recollir els que són a l'esplanada de les Fonts, abans de continuar cap 
a Tarragona.

17h. 40m.- L'autocar s'atura a la vora de la carretera tot esperant que hi pugin la 
resta dels que no són a l'autocar. També hi ha qui ha d'anar a recollir la seva 
motxilla a les Fonts,  que per comoditat  i  pes no l'havia pujat  a l'ermita.  Hi ha 
eufòria a l'autocar perquè, malgrat els contratemps que han patit alguns, tothom 
ha finalitzat la caminada. 
Pugem a l'autocar també el gos que ens ha acompanyat, el deixarem a Santes 
Creus que és on ens ha començat a seguir. El Josep Guinovart se'l col·loca al seu 
costat, li ha agafat carinyo. El pobre també ha patit el seu.

17h. 55m.- Deixem les Fonts i anem cap a Santes Creus. Tornem a Tarragona, 
ara d'una manera més descansada. Paguem les 250 ptes. que val l'autocar.

19h. 05m.- Arribem a Santes Creus. Uns han de baixar per tornar amb el cotxe 
que HI  han deixat  aquest  matí  i  els  altres continuen dalt  de l'autocar  que els 
portarà a Tarragona. I el gos el deixem altre cop a casa, qui sap si el tornarem a 
veure.
Ens acomiadem els uns dels altres i ens diem: feliç tornada a casa a tots! FI.   
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