LLOCS D’INTERÈS DE ROCAFORT DE QUERALT
Celler Cooperatiu de la Societat Agrícola de Rocafort.
Edifici d’estil modernista (1917–1918) inspirat pels
plànols de Cèsar Martinell. Les tres naus foren bastides
els anys 1918, 1931 i 1947. Presenta uns impressionants
arcs de diafragma de maó. La façana principal destaca per la seva
monumentalitat, aconseguida mitjançant un joc de textures i certs
detalls decoratius.
Castell de Rocafort (1076). Es troba a la part més
elevada de la població. L'obra actual és fruit de les
reformes dels anys seixanta del segle XX. És de propietat
privada. El mur que dóna a la carretera de Conesa podria
ser, en bona part, l'original.

abastir els habitants de Rocafort fins que a primers del segle XX es
va fer la portada de l’aigua corrent.
Creu de Terme. Ubicada dins el cementiri, es compon d’un fust
octogonal i una llanterna que ho corona formada per dos cossos: el
superior és una peça ornamentada de forma tronc-piramidal i
l’inferior té una decoració figurada a manera de capitell historiat.
Recentment restaurada.
ÀREES DE LLEURE. Hi ha dues àrees: la de les Forques
amb aparcament, taules i graelles; i de la Font de Baix
composta de tres taules de pedra amb peus d'obra i banc
continu de pedra, a l'ombra d'un monumental plataner.

CAMÍ DE LES FITES
LES FITES DELS CAMPS DE CONREU
Itinerari saludable moderat (vermell)

RECOMANACIONS:

Restes de l’antic clos murallat. El seu perímetre, a més d’envoltar
bona part del poble, emmarca el castell de Rocafort. La muralla,
amb emmerletat i cantoneres de guaita molt reformats, segueix fins
el portal de Font.
Portal de la Font. Comunica el nucli, a través del carrer de la Font
amb la carretera de Conesa, per la banda de ponent i en direcció al
castell.

PUNTS D’INFORMACIÓ:

Portal d’en Bonet o de Sarral. Antic portal de la muralla de la vila
que permetia l'accés al nucli des del camí de Sarral.

Ajuntament de Rocafort de Queralt. Tel. 977 89 80 34
www.rocafort.altanet.org

Església Parroquial de Sant Salvador. Edifici d’estil barroc tardà.
Fou construïda a finals del segle XVIII sobre una antiga planta
romànica.

Oficina Comarcal de Turisme de la Conca de Barberà. Monestir
de Poblet (Vimbodí i Poblet) - Tel. 977 87 12 47 www.concaturisme.cat

Ajuntament. Bastit la dècada dels anys 20 del segle passat. Edifici
de filiació noucentista, ofereix uns curiosos esgrafiats. Al mateix
edifici, a peu de plaça, hi havia les escoles de nens i de nenes.

ALLOTJAMENT I RESTAURACIÓ:

Casa colonial Cal Claret. Mansió d'estil clarament evocador de
l'arquitectura colonial cubana.

Bar-Restaurant i Habitatges d’ús turístic Mircla. Tel. 977 89 80
27 - http://joanmircla.blogspot.com.es/
Restaurant Rocafort. Tel. 977 89 80 66 www.restaurantrocafort.com

Premsa de racó. Segle XVIII. Donada a la vila per la família FortNinot l'any 1988 i que està exposada com a monument a la plaça de
l'Església.

COM ARRIBAR-HI:

Font del Raval. Font moderna, ubicada a la cruïlla dels carrers
Doctor Barrera i Montbrió, d’una única canella.

Des de Montblanc per la carretera d’Artesa de Segre, continueu per
la C-14 fins a la Guàrdia dels Prats i enllaceu amb la C-241 en
direcció a Igualada i Santa Coloma de Queralt, passant per Pira i
Sarral.

Rentadors públics. Safareig amb una bassa rectangular. Els
rentadors no es poden apreciar, ja que amb la restauració es van
posar lloses de pedra planes. A uns pocs metres en direcció oest hi
trobem les restes d’un safareig que s’utilitzava per a la roba de les
persones malaltes. Són al costat de la Font de Baix.

ROCAFORT DE QUERALT
- CONCA DE BARBERÀ –
www.concadebarbera.cat
www.rocafort.altanet.org

Font de Baix. Segle XX. Font d’una sola canella que ha estat molt
reformada. Recull l’aigua de la rasa del Cabestany. L’element més
interessant és la pica que recull l’aigua i que devia ser segurament
un antic abeurador de bestiar. Antiga font de la vila construïda per
Ajuntament de Rocafort de Queralt

S18 –CAMÍ DE LES FITES - LES FITES DELS CAMPS DE
CONREU
Itinerari saludable moderat (vermell)
Punt d’inici i final: Plaça de l’Església de Rocafort de Queralt
Distància: 7,400 km
Durada: 2 hores a peu
Dificultat: Moderada
Desnivell acumulat: 103 m de pujada i de baixada
Altitud mínima: 526 m i màxima: 597 m
Època de l’any: Tot l’any, atenció en temporades de pluges
Itinerari: Circular
Itinerari senyalitzat: Senyals de l’itinerari saludable de l’Ajuntament de
Rocafort de Queralt i del GR175 La Ruta del Cister.

DESCRIPCIÓ
Aquest itinerari consisteix a recórrer una part del perímetre del terme
municipal, seguint el camí de Rocacorba, a la part sud-oest del municipi,
i alhora conèixer millor la història que els senyals de delimitació territorial
ens transmeten, i la relació amb la distribució del territori.
0,000 km (561 m). Plaça de l’Església. Ens situem mirant
l’església, a la dreta es troba el restaurant Rocafort i una zona
infantil equipada amb gronxadors i bancs. Passem per davant
del restaurant i baixem les escales que voregen el parc infantil.
Continuem pel carrer de Sant Antoni on es troba l’Ajuntament i el Casal
d’Avis. Baixem fins a l’avinguda de la Conca que és la carretera a
Conesa. A la nostra esquerra es troba la casa colonial Cal Claret i a la
dreta el portal de Sarral.
0,100 km. Encreuament, avinguda de la Conca. Creuem la
carretera per continuar pel carrer Rosina de Francesc o també
dit carrer de la Llenya o camí de la Teuleria, que surt davant
nostre i està asfaltat. El camí baixa paral·lel a la rasa del Cabestany.
Desprès de creuar la rasa el camí puja suau fins arribar a la següent
cruïlla.
0,600 km. Encreuament. Deixem a la dreta un camí que ens
porta a la partida de la Manyana. Girem a l’esquerra i seguim
amunt pel camí asfaltat.
0,680 km (543 m). Encreuament, carretera TV2231, senyal
accés restringit a vehicles motoritzats. Creuem la carretera i
continuem recte pel camí de Rocacorba que travessa la partida
de Les Planes i fa de límit amb Sarral. Un marge de pedra seca ens
acompanyarà un bon tram. També trobarem alguna pallissa abandonada
o derruïda. El camí puja suau entre camps de sembrat i vinyes. Més
endavant el camí gira a la dreta i arribem al següent encreuament.
0,980 km (548 m). Encreuament. Un cop dalt, uns camps de
sembrat i vinyes s’obren al nostre pas. Deixem a l’esquerra un
camí que va a un camp de cultiu i a la dreta, uns metres més
endavant, un camí que ens portaria a la carretera que abans hem
travessat. Continuem recte. El camí és resseguit per trams de marge de
pedra seca tapat per la vegetació. A uns 100 metres més endavant,
travessem una rasa (senyal de perill d’avingudes).

1,260 km (545 m). Encreuament. Deixem a la dreta un camí
que passa per davant d’un cobert i que dóna a la carretera.
Seguim endavant sense desviar-nos del camí principal deixant
a banda i banda camins que ens porten a camps de conreu. Més
endavant el poble de Forès ens guiarà durant un bon tram del
recorregut. El camí transcorre entre camps de cultius de vinya i cereals.
També passarem per davant d’un camp d’ametllers amb dues barraques
de pedra seca molt interessants. A l’esquerra podem albirar la serra de
Comaverd.

Rocafort de Queralt ens acompanyarà gran part del recorregut de
tornada.
5,960 km (581 m). Encreuament. El camí de l’esquerra
finalitza a un camp de conreu, nosaltres continuem recte i
entrem a la partida de la Manyana.

2,270 km (546 m). Encreuament. Les muntanyes de Prades
s’alcen davant nostre. Des d’aquí podem observar el traç que
segueix el camí de Rocacorba (de l’esquerra). Just al tomb, al
fons, s’alça una fita situada sobre un munt de roques. Si ens desviem del
recorregut pel camí de Rocacorba, uns 700 metres més enllà, trobarem
a peu de camí dues fites més.
Nosaltres continuem pel camí de la dreta sense desviar-nos fins a trobar
dues pallisses situades a banda i banda.

6,480 km (565 m). Encreuament. Agafem el camí de l’esquerra
que baixa.

2,660 km (542 m). Encreuament, pallisses. Girem a la dreta.
El camí puja en direcció als molins i el poble de Forès.
2,870 km (557 m). Encreuament, camp de vinyes. Davant
nostre s’alça de nou el poble de Forès amb els molins eòlics.
Nosaltres girem a la dreta.
2,930 Km. Encreuament, camp d’ametllers, vinya i cereals.
Continuem recte entre el camp d’ametllers i de cereals. Més
endavant voregem un petit bosquet. Continuem sense desviarnos per la pista principal deixant a banda i banda altres camins que ens
porten a camps de cultiu fins arribar a la carretera a Forès.
3,760 km (564 m). Carretera a Forès. Continuem uns metres
per la carretera en direcció a Rocafort de Queralt, a la dreta.
Ens desviem pel primer camí que surt a la nostra esquerra i
que puja amunt.
4,200 km (560 m). Encreuament. Deixem la carretera i agafem
el camí de l’esquerra que puja fort amunt. Forès s’alça de nou
davant nostre.
4,444 km (596 m). Encreuament, bosquet. Deixem a
l’esquerra el camí de Comadellops. Nosaltres girem a la dreta.

6,400 km (696 m). Encreuament. Deixem un camí a l’esquerra
que puja al Coll de Torrefaves i seguim baixant en direcció a
Rocafort de Queralt.

6,860 km (558 m). Camí de Forès, enllaç GR175, La Ruta
del Cister. Seguim les indicacions en direcció a Rocafort de
Queralt. Una forta baixada ens condueix a la Font de Baix i als
rentadors.
7,070 km (539 m). Font de Baix i rentadors, enllaç amb el
GR175 La Ruta del Cister. És un petit espai molt agradable
equipat amb taules i bancs. La Font de Baix recull l’aigua de la
rasa del Cabestany que antigament abastia als habitants de Rocafort de
Queralt. És interessant la pica, que recull l'aigua i que devia ser
segurament un antic abeurador de bestiar. Un rètol ens indica que
l’aigua no té garantia sanitària. Continuem seguint les indicacions a
Rocafort de Queralt. Just travessar la rasa de les Carduelles comença
una forta pujada. Entrem al poble per l’avinguda de la Conca.
7,220 km (553 m). Encreuament, avinguda de la Conca.
Travessem l’avinguda i continuem per la dreta fins a la casa
colonial de Cal Claret i el portal de Sarral. Entrem pel carrer
Sant Antoni per on hem sortit, fins al punt d’inici.
Què són les fites de terme?
Les fites són unes senyals normalment de pedra treballada, clavades al
terra, i marquen els límits d’una propietat, un terme municipal o
parroquial. Les més petites, d’uns dos pams d’alçada, indiquen les
propietats, i les més grans corresponen als municipis. Les fites de
Rocafort de Queralt tenen aproximadament un metre, són fetes de pedra
del país, porten gravat el nom del municipi a una de les cares i el nom
del municipi amb el que limiten.
Què és un itinerari saludable?

4,590 km (561 m). Encreuament, rasa. A la dreta deixem una
rasa que ve del camp de vinyes que tenim just davant nostre a
la dreta. Nosaltres girem a l’esquerra. El camí puja suau.
4,940 km (580 m). Encreuament, mas. Ens desviem del camí
principal i girem a la dreta. El camí puja suau entre camps de
sembrat fins a trobar la següent cruïlla.
5,440 km (596 m). Encreuament. Continuem cap a la dreta.
Ens trobem als peus de la serra d’en Calderó. A partir d’aquí
començarem a baixar. Passarem per un petit bosquet.
5,780 km (589 m). Encreuament, vinyes. Girem a l’esquerra i
a pocs metres agafem el primer trencall a l’esquerra vorejant el
camp de vinyes. Seguim baixant. A partir d’aquí el poble de

Són camins senyalitzats i connectats entre si que transcorren tant per
dins com pels afores dels nuclis urbans. L’objectiu és facilitar espais
adequats per caminar i promoure la pràctica d’activitat física moderada
entre la població. D’aquesta manera es busca combatre el sedentarisme
i les afeccions que se’n deriven.

