
 

El dia � de novembre vam anar fins a Vilaplana per fer el camí de Les 

Tosques� antic camí de ferradura que durant segles va ser una de les 

principals vies de comunicació principal entre Vilaplana i la Mussara� 

Com arribar	 � Heu d!arribar a Vilaplana i anar cap el carrer Santiago 

Rusiñol� Podeu deixar el vehicle estacionat en el mateix carrer� 

 

Ruta	 � Un cop deixeu estacionat el vehicle heu de seguir el carrer 

Santiago Russiñol passant per la Font de la Creu� el carrer passa a ser 

una pista� A la dreta de la pista veureu una senyal de la Mussara a Les 

Tosques amb un mapa de la zona� 

 



 

 

Continueu la pista que en tot moment va pujant entre camps agrícoles 

seguint les marques de PR de color blanc i groc� 

Més endavant la pista es divideix i heu de continuar pel sender de la 

dreta� Aquí hi ha un pal de fusta indicant la Mussara� 

 

 



 

A partir d!aquí el sender que va pujant cap a la Mussara� és un antic camí 

de ferradura envoltat de zona boscosa que no deixa passar el sol� Durant 

la pujada hi ha zones on es pot veure el Camp de Tarragona� 

El sender es torna més planer fins que creuareu el riu de les Tosques 

saltant de pedra en pedra sense dificultat� Aqui hi ha tolls d!aigua i si 

baixa prou aigua podem veure tres salts� el primer està davant de les 

pedres per on heu creuat� 

 

Un cop vist aquest salt seguiu el sender que continua fent pujada i al cap 

de pocs metres a l!esquerra podeu baixar el marge del sender per pedres 

que fan d!escales fins al segon salt d!aigua� 



 

 

Un cop vist torneu al sender i al cap de pocs metres hi ha un mirador on 

es pot veure el tercer salt� aquest és el que té més alçada� Nosaltres no 

vam trobar el camí per baixar al salt�  

 

 La tornada fins a Vilaplana es fa pel mateix camí d!anada� 

 


