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Ben observable en aquest itinerari és la transició dels diferents
tipus de roca que es disposen en estrats. A la part baixa, el
domini de les pissarres: Les compactes del devonià són presents
en els costats del riuet dScala-dei i les llicorelles del carbonífer
afloren en el camps de conreu avui abandonats. Més amunt ben
visibles els gresos rojos del triàsic. Finalment una faixa de roques
calcàries compactes també del triàsic forma els cingles quasi
verticals dels Montalts.
La vegetació daquest vessant està molt relacionada amb
lactivitat humana del present i del passat: espais conreats, espais
erms, brolles i retalls de boscos dalzines en els indrets de més
pendent . En els terrenys abandonats trobem diferents estadis
devolució en procés de reconstitució.
Especialment destacable és la vegetació de ribera que envolta
la part del riuet dScala-dei que porta aigua (Font dels Aubins)
|6.1|.
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La Vilella Alta, poble encimbellat dalt dun turó, a 327 m daltitud.
Destaca lesglésia parroquial de Santa Llúcia, de la segona meitat
del segle XVIII, d'estils neoclàssic i barroc. També són notables
els edificis de la societat La Veritable Aliança i Ca l'Ardèvol.
Envoltat de camins daccés als camps de conreu i als graus. En
un temps que el territori estava conreat al màxim per assegurar
la subsistència en unes condicions de forta precarietat, saccedia
als camps a través de camins ben condicionats i senyalats. Al
final dalguns daquests camins es troben els graus daccés a la
muntanya. El de La Vilella |6.4| permetia a les noies que
anaven a buscar llenya baixar sense dificultat carregades amb
feixos damunt del cap.
Mas Déu |6.3|Important granja, dependència de la cartoixa
dScala-Dei, avui en ruïnes. Molt a prop hi ha la Font del Roure,
força irregular. Està situada dins duna cavitat enfonsada i
protegida amb una reixa. Actualment sha mig perdut entre les
parades de vinyes.
Tormo del Frare. |6.2| Roca molt gran de gres vermell: Shi
troben força indicis dels antics pobladors que van anar esculpint
sobre la roca diferents símbols i restes de tombes
antropomòrfiques. També shi troben unes escales que permeten
pujar a la part superior.
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La Vilella Alta

Descripció de la ruta

Recorregut per accedir des del món de la llicorella que caracteritza
la part baixa del Priorat fins els primers cingles calcaris: Els
Montalts. Lascens i el descens es fan utilitzant vells graus, vies
daccés no aptes pels animals, que permetien superar les
cingleres. És un recorregut pensat per a persones que volen fruir
del contacte directe amb la natura pètria i que senten curiositat
per la manera de viure en el passat.
Podem distingir dues parts en la sortida: Luna més llarga,
laproximació en lascens o lallunyament en el descens de la
cinglera i laltra més curta, però molt més emocionant, que és
la superació dels graus.
Les aproximacions es fan en part seguint el llit del riuet dScaladei que fins i tot es fa present en alguns trams del recorregut.
La resta és seguir els camins de bast que portaven del poble als
camps més alts dels costers i finalment al peu dels graus.
Aquesta excursió es pot considerar una matinal si es pren el
temps suficient. Requereix una certa experiència en ascensió
per roques i està totalment desaconsellada per als nens i les
persones amb vertigen.
És un recorregut desaconsellat en èpoques de forta insolació ja
que transcorre la major part del temps entre camps de conreu,
molts dells abandonats que no permeten protegir-se del sol en
aquest vessant de solell. No shauria de realitzar en cas de boira
o si les roques estan mullades.
Descripció técnica

DISTÀNCIA TOTAL:
7,8 km
TEMPS TOTAL:
3h 30min sense comptar les aturades i la superació dels graus.
GRAU DE DIFICULTAT:
MOLT ALT. No apte per nens o persones amb vertigen.

El tormo del frare. Joan Ferran.

Sortim de la plaça del poble. Baixem fins la carretera T-702 pel
carrer que passa per la Cooperativa. Davant mateix surt, al costat
del vell sindicat, el sender que baixa fins la llera del riuet dScaladei, està marcat amb pintura blava. La seguim per la dreta,
primer per pista, després el camí es torna sender i passa encaixat
pel costat del curs daigua intermitent. Arribem a lindret
anomenat Font dels Aubins |6.1| condicionat com espai
de descans. Allí mateix hem dagafar la pista cimentada que
puja a lesquerra i que porta a diversos camps de conreu. En
arribar al final de la pujada agafem el camí de la dreta que passa
primer per entre camps abandonats i després per sota dels pins.
En trobar una vinya conreada deixarem la pista i agafarem a la
dreta un sender per baixar al Tormo del Frare |6.2|. Passarem
per un curt tram de pista que passa pel costat duna vinya nova
fins trobar el sender que ens permet remuntar el fort desnivell.
Continuem pujant de manera sostinguda primer envoltats
dolivers i després superant els marges dels camps abandonats.
El sender va acostant-nos al peu del cingle. Arribarà un moment
que veurem entre les roques de la cinglera els marges del camí
del grau. Pugem les llaçades i arribem a una paret vertical, una
ensulsida, va destruir la part final del grau. En lactualitat cal
escalar la paret amb lajut dun tirant dacer. Un cop passat
aquest primer tram cal pujar una mica més i superar un segon
tram vertical més curt que no està equipat.
Situats a la part de dalt del cingle anem cap a lesquerra pel
costat de les vinyes i pugem suament els diferents plans conreats
fins arribar a les ruïnes del Mas Déu |6.3|, unes marques de
pintura blava en ajudaran a localitzar-lo. A prop hi ha les restes
mig perdudes de la Font del Roure.
Des daquest punt i després de contemplar la panoràmica podem
començar el descens. Les marques blaves en portaran fins una
vinya que té una gran alzina en un dels marges de pedra. Hem
de travessar-la i acostar-nos a la cinglera. Un roure gran en
marca el lloc. Al seu costat hi ha un pi trencat a causa dun llamp.
Aquí trobarem el grau de la Vilella |6.4|. Les roques disposades
en forma desglaons i uns passamans dacer ens ajudaran a
baixar i ens donaran seguretat. Un cop al peu del cingle passarem
pel costat de la cova Roja. A partir daquí començarem a baixar,
sostingudament, però sense pèrdua, per entre conreus
abandonats. Al final de la baixada tornarem a trobar el riuet
dScala-dei que hem de seguir una mica. Pujarem per laltra
riba fins arribar al costat del vell sindicat. Dallí pugem fins el
poble.
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