DE TALES AL MONTÍ

El Montí des del cementeri de Tales.

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT:
Comencem l’excursió des del camp de futbol de Tales, situat davant del poble i als
peus del Montí.
Hem de seguir el camí que duiem que passa per mig d’una urbanització, continuant al
final d’aquesta cap a la font de Montí.
Al deixar enrere les construccions entre en una zona de pinar de pi blanc que ocupa el
lloc d’antics bancals on encara apareixen algunes oliveres.
Quasi un quilòmetre després arribem a un forcall de pistes, amb un pou tapat enmig.
Hem de seguir la pista que puja fent revoltes per la nostra esquerra, a la dreta trobarem
unes marques de PR que van cap a Benitandús i que no hem de seguir.
Després d’uns revoltes amb forta pujada, la pista passa per un xicotet desmonte i
comença a planejar. Hem d’estar ben atents doncs en este mateix lloc ix una senda poc
visible per l’esquerra (a l’abril del 2005 hi havia una fita) per un lloc que sembla un
abocador abandonat.
Aquesta senda que hem d’agafar comença passant per la vora d’un barranquet molt
ombrívol, entre alcornocs i pins plens de plantes enfiladisses, per després anar

remontant poc a poc la vessant sud del montí durant més de mitja hora entremig d’un
agradable sureda.
Després d’una forta pujada arribem a un pinar gairebé pla i sense sotabosc on els
senders es desdibuixen fins a perdre’s. Obrint bé els ulls trobarem traces de sender que
segueixen l’esquena de la muntanya i que hem de seguir a l’esquerra.
Després d’un collet pugem un cim on el bosc deixa pas al matoll, i des del qual hi ha
una vista magnífica tant de la plana com de l’interior de la Serra. Hem de seguir però
recte, descartant totes les sendes que venen per la dreta i que ens durien a Onda, per a
pujar al Montí que tenim just davant nostre.
Als vint minuts de seguir la carena arribem al cim del Montí. Ací la senda es divideix
en dos, una a la dreta cap a Artesa i Onda, l’altra a l’esquerra cap a Tales que hem de
seguir. Ara bé és recomanable seguir cent metres més cap a la dreta pel pinar de pi
rodeno que cobreix l’ample cim del Montí fins una xicoteta caseta des d’on podrem
gaudir de les millors vistes.
Agafant la senda de Tales cal anar atent a seguir les fites estratègicament col∙locades,
sobretot al començament de baixada.
La senda comença resseguint un contrafort de la muntanya per després enfilar recte
avall enmig del pinar ben conservat que cobreix quasi tot el cim. Si ens trobem a la
tardor i ha plogut podem trobar rovellons que es fan en els indrets més arrecerats fins
l’any nou, ara bé, ens haurem d’aventurar entre el abundant sotabosc de brucs i
argelagues, esbarzers i algun ginebre que creixen sota els pins.
Després de la forta baixada la senda es fa menys inclinada i avança seguint un reguer
excavat per les aigües fins que finalment, i travessant un darrer tros pla arriba al dipòsit
d’aigua que abasteix la urbanització des d’on hem eixit. En aquest últim trajecte cal
mantindre els ulls ben oberts i fixarnos en les marques de color rosa fluorescent que
ens ajudaran a no perdre el bon camí.
Des del dipòsit d’aigua no cal més que enfilar carrer avall fins a trobar el camí que ens
durà de retorn al camp de futbol on hem deixat el cotxe.
En total haurem fet una volta de quasi sis quilòmetres en menys de tres hores.

Darrer tros de senda fins al cim del Montí.
Altura máxima: 619.05 mts  Altura mínima: 228.90 mts  Desnivel acumulado: 508.10 mts
Distancia: 5.58 km
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