
 

  

 
L’Alt Camp a l’estiu 
 
L'Alt Camp és una terra plana, situada a l'interior del Camp de Tarragona, envoltada per un 
circ de muntanyes que nodreixen els dos rius que travessen el terme: a ponent, les 
muntanyes de Prades i a llevant, els cims de Montagut. 
 
Visitar l'Alt Camp a l'estiu ens permet gaudir d'una gran diversitat paisatgística a partir 
d’excursions diverses. En volem destacar algunes.  
 
Les excursions que transcorren per la vall del Glorieta són molt populars. Cal destacar la 
ruta de Mont-ral a Alcover i el fascinant riu Brugent, i també la de Farena a la Riba. Des de 
Mont-ral es pot accedir a alguns dels cims més alts de la comarca. 
 
El riu Francolí ens reserva algunes de les rutes més recomanables i fresques, com la del 
Pont de Goi i la de la Granja de Doldellops, al voltant de Valls i de Picamoixons. També en 
trobareu que van en direcció al mar, cap a Vallmoll, el Milà, la Masó i el Rourell. 
 
El riu Gaià entra a la comarca pel terme de Querol. Des del gorg Negre, riu avall, podem 
arribar al Pont d'Armentera en una refrescant excursió d'un matí arran de l'aigua. Passarem 
pel Monestir de Santes Creus, que, majestuós,  acull diverses iniciatives culturals (aquest 
mes d’agost, el I Festival Jordi Savall). El riu Gaià també ens pot portar d’Aiguamúrcia a 
Vila-rodona. El trajecte ens descobrirà un bosc de ribera espectacular que els autòctons 
anomenen el bosc de les fades. I encara podem continuar de Bràfim a Vilabella, des d’on 
podrem accedir a algunes excursions locals força desconegudes (us recomanem que entreu 
al web de Turisme de l'Alt Camp i als dels ajuntaments respectius per descobrir-les). 
 
Al nord de l'Alt Camp, les muntanyes de Cabra, el puig de Capdells i el Cogulló, i, a la 
banda de la serra de Miramar, el Tossal Gros ens obren la comarca als vessants de la Conca 
i fins al mar. Les vistes a 360° són espectaculars. 
 
Aquestes són algunes de les excursions més recomanables durant els mesos de calor per 
gaudir de la comarca. Però l'estiu a l'Alt Camp també destaca per les nombroses activitats a 
la fresca. Val la pena que visiteu la capital, Valls, i els diversos pobles durant les respectives 
festes majors, que acullen nombrosos actes culturals. 
 
També a l'estiu, veniu a l'Alt Camp! 
 
Per descobrir els atractius monumentals de la comarca us recomanem el web 
http://turisme.altcamp.cat/. 


