Conreus al camí de la Selva

Descripció del recorregut

Barranc del Burgar

DE BARRANC EN BARRANC
11,2 km
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+120 m

3 h 10 min

45 min

Caminant de barranc en barranc arribarem a raconades d’espectacular bellesa i frondositat que poca gent relaciona amb el
terme municipal de Reus. Descobrirem imponents camins fondos que demostren el trànsit mil·lenari dels reusencs i visitants i
barrancs secs bona part de l’any que en època de fortes pluges
poden esdevenir fins i tot perillosos.

El recorregut s’inicia al camí de la Selva, a l’alçada de l’escola La
Vitxeta. Anem amunt pel camí asfaltat fins arribar a la riera de l’Abeurada. Creuem i seguim amunt. Veurem que el camí fondo s’enfila
progressivament i arriba al nivell dels camps de conreu dels costats,
on obtindrem àmplies panoràmiques. Continuem a l’esquerra i aviat
davallarem cap a la riera d’Almoster o de la Quadra. La seguim a la
dreta aigües avall passant per sota la via del ferrocarril i la carretera
de Montblanc (C-14) fins arribar al camí del Burgar, asfaltat. Anem a
l’esquerra i creuem per sota la variant de Reus fins trobar-nos a l’esquerra el barranc del Burgar. Seguim ara pel barranc durant un petit
tram de vegetació imponent i alts marges. Arribem als peus del pi del
Burgar, arbre d’interès comarcal, i de seguida desemboquem al camí
d’Aixemoreres. L’agafem a l’esquerra i ascendim lleugerament fins
arribar de nou al pas de la carretera de Montblanc. En aquest punt
s’ha habilitat un pas per dalt però també és pot passar per sota amb
molt de compte i, més enllà, de nou per sota la via del ferrocarril.
Seguim amunt pel camí, deixant a l’esquerra un gran dipòsit d’aigua,
fins arribar al camí vell de Castellvell a la Selva. Anem a l’esquerra,
en direcció Castellvell, i creuem la riera d’Almoster. Uns 350 m més
enllà, agafem el primer camí a l’esquerra, que enllaça amb el camí
dels Cinc Ponts, recuperat durant l'any 2018. El camí davalla progressivament, creua el barranc del Picarany i segueix avall fins arribar a
les pistes de tennis del Reus Deportiu. Anem a l’esquerra i retrobem
el punt d’inici de l’excursió.

Patrimoni natural i cultural
El barranc del Picarany i la riera d’Almoster o de la Quadra estan catalogats com a camins ramaders, que permetien el trànsit de bestiar
sense afectar les finques agrícoles, tot evitant l’eterna disputa entre
ramaders i pagesos. En l’actualitat, continuen sent vies de comunicació, no només perquè els veïns accedeixin a les finques adjacents,
sinó també per a la fauna, ja que els barrancs són un important corredor biològic que sovint permet salvar la fragmentació del territori que
imposen les infraestructures
Pi del Burgar
viàries i ferroviàries. Així, no és
estrany veure-hi conills o trobar rastres del pas de guineus
i toixons. La vegetació de ribera
acull tot tipus d’ocells, entre els
que destaquen el rossinyol,
amb el seu bonic cant nocturn,
i l’oriol, difícil d’observar i amb
un cant més metàl·lic.
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El barranc del Burgar, esguardat per l’imponent pi pinyer
del mateix nom, configura
juntament amb el Mas del
Burgar una raconada d’especial interès. De fet, el Burgar fou
un terme independent des del
segle xii fins a mitjans del segle xix, quan s’integrà al terme de Reus. El mas, ubicat en
un punt central, compta amb
capella pròpia datada del segle
xviii, dedicada a la Mare de
Déu de l’Esperança, en ús fins
l'any 1936. Actualment està
en bon estat, restaurat i té ús
turístic.

Viperina

L’entorn natural dels barrancs es combina amb el paisatge conreat
durant segles, amb predominança de les oliveres, avellaners i ametllers, acompanyats de diferents estructures hidràuliques com ara
séquies i basses que ofereixen refugi a un gran nombre de fauna,
com amfibis, rèptils i insectes. De fet, el nom dels Cinc Ponts prové
precisament d’un aqüeducte que tenia 5 arcades i permetia el rec
dels terrenys situats entre Reus i Castellvell del Camp.
Camí de la Selva

