LLOCS D’INTERÈS DE SANTA PERPÈTUA DE
GAIÀ

representatius de Santa Perpètua són: el molí del Rei,
del Soler, del Polvorer i el de l’Andreu.

CONJUNT MONUMENTAL. El conjunt monumental
de Santa Perpètua de Gaià engloba diverses
empremtes i runes d’edificacions originàries del segle
X i posteriors, entre les quals destaquen dues
construccions
d’excepcional
valor
històric
i
documental: la singular torre de planta triangular
altmedieval i el considerable i harmònic volum de
l’església neoclàssica.

Recomanacions:

Tot el conjunt està emplaçat en una planícia estreta i
allargada, que corona un cingle de 55 m d’alçada
sobre el riu, amb control directe sobre el congost on
transcorre l’antic camí, i rodejat de muntanyes més
elevades, amb vistes que atenyen perfectament el
castell de Pontils al nord i, a la llunyania cap al sudest, el de Montagut amb la seva ermita de Sant
Jaume.
La torre de defensa és l’element d’identitat
inconfusible d’aquest paratge únic que és el
curs alt del riu Gaià i un testimoni excepcional
d’arquitectura militar de l’Alt Gaià. És de forma troncopiramidal i s’alça sobre la planta d’un triangle gairebé
isòsceles. Té una alçada de 25 m i ha estat reformada
recentment (2011).
L’església de Santa Maria fou construïda a
inicis del segle XIX, d'estil barroc. El seu estat
actual és ruïnós. Aquesta església substituí
una construcció romànica documentada l'any 1172.
De la primitiva església romànica només resta la porta
d'accés tapiada durant la darrera reforma. És d'una
sola nau i de planta rectangular dividida per
contraforts i els corresponents arcs en cinc trams. El
campanar, emplaçat al primer tram, té una alçada de
17,7 m i es divideix en dues parts.
MOLINS FARINERS. El corrent fluvial del riu Gaià fou
des de sempre molt ben aprofitat, ja que la força
hidràulica es feia servir com a element motriu de
nombrosos molins fariners que encara avui, mancats
de la seva funcionalitat, trobem a la seva riba. Els més

Atenció en temps de pluges pel cabdal del riu i les
esllavissades. Cal anar calçat amb botes d’aigüa.

RUTA FAMILIAR PER
SANTA PERPÈTUA I EL RIU GAIÀ

PUNTS D’INFORMACIÓ:
Ajuntament de Pontils. Tel. 977 88 02 02
www.pontils.altanet.org
Oficina Comarcal de Turisme de la Conca de
Barberà. Monestir de Poblet (Vimbodí i Poblet) - Tel.
977 87 12 47 - www.concaturisme.cat
ALLOTJAMENTS:
MAS CAN BATET (M). Sant Magí de la Brufaganya
(Pontils). Tel. 977 88 05 68 - www.mas-batet.com
COM ARRIBAR-HI:
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, on enllacem amb la TV-2014 que
ens durà a Pontils per Biure de Gaià.
Des de Santa Coloma de Queralt, cal agafar la
carretera T-201 direcció a Pontils.
Des del monestir de Santes Creus, cal anar en
direcció al Pont d’Armentera i continuar per la C37
direcció a Querol. Passat Querol, cal continuar per la
T-201 fins a Pontils.

PONTILS
- CONCA DE BARBERÀ –
www.concaturisme.cat
www.pontils.altanet.org

S24 – SANTA PERPÈTUA I EL RIU GAIÀ
Punt d’inici i final: Plaça Major de Santa
Perpètua de Gaià
Distància: 1,650 km
Durada: Mitja hora
Dificultat: Baixa
Desnivell acumulat: 170 m de pujada i de
baixada
Altitud mínima: 210 m i màxima: 594 m
Època de l’any: Tot l’any. Atenció en èpoques
de pluja per la crescuda del riu.
Itinerari circular: Sí
Itinerari senyalitzat: Senyals del Consell
Comarcal de la Conca de Barberà del sender les
Terres del Gaià, marques blanques i grogues de
PR (petit recorregut) que corresponen al PR-C2.
DESCRIPCIÓ
Passejada circular pels voltants de Santa
Perpètua i el riu Gaià. Un lloc màgic dominat per
una torre esvelta i altiva, i el brogit de les aigües
del riu. La ruta ressegueix el traç del riu Gaià al
pas de Santa Perpètua, i passa per les runes de
molins fariners i paperers que flanquegen el riu.
0,000 km. Plaça Major. Ens situem d’esquena a
la plaça, i just davant tenim un pal indicador del
sender les Terres del Gaià. Girem a l’esquerra en
direcció a Querol seguint les traces de les Terres
del Gaià i el PRC2.
0,170 km. Encreuament. Deixem a la
dreta un sender que creua el riu i uns
metres més endavant, el camí a Seguer.
0,210 km. Mas, camí vell de Seguer.
Arribem a l’entrada d’una masia d’on surt

el sender per on continuarem i que voreja el mas
seguint el riu. Més endavant, el camí puja suau i
deixa el traç del riu. Mentre anem caminant,
girem el cap per gaudir de les vistes que deixem
enrere de Santa Perpètua de Gaià; la vista no us
decebrà.
El brogit de les aigües del riu anuncien que
tornem a seguir el seu traç. Cal prendre
precaució, ja que passem per una zona amb
perill de relliscades. Travessem les runes d’un
antic mas. Atenció al següent encreuament.

l’esquerra un camí que puja fort i, al nostre
davant, el camí de les Terres del Gaià.

0,770 km. Encreuament. Deixem el traç del
PRC2 i del sender les Terres del Gaià, i girem a
la dreta.

1,600 km. Encreuament. Caminem
recte amunt, als peus del turó des d’on el
castell de Santa Perpetua de Gaià
domina una part de la vall del riu Gaià. Deixem a
la dreta un camí que baixa a una casa.

0,910 km. Riu Gaià. Travessem el riu i seguim
per un sender en direcció al poble. Arribem al
camp de l’Andreu on el sender s’eixampla per
donar accés als camps de conreu avui gairebé
abandonats.
1,110 km. Pont, riu. Travessem el riu per un
pont de ciment i enllaçarem amb el camí d’anada.
1,130 km. Encreuament. Continuem en
direcció al poble, a l’esquerra.
1,290 km. Plaça Major, safareig i font. Arribem
de nou al punt de sortida, just davant es troba el
petit safareig (l’any 2004 encara s’utilitzava), i al
seu costat, la font del Gaià. Seguim recte.
1,490 km. Encreuament. Hi ha dues
opcions: pujar a la torre o seguir un tram
del riu, que caldrà sumar uns 500m. al
recorregut.
Opció 1: Girem a la dreta per un carrer de terra
que puja cap a la part alta del poble. Deixem a

Opció 2: Seguim recte seguint les indicacions del
camí de les Terres del Gaià direcció a Pontils,
que ressegueix el meandre del riu on trobem
horts i camps de conreu, i la resclosa que
alimentava els molins situats més avall. Cal afegir
uns 500 m més al recorregut. Recomanable.
Desfem camí fins al km. 1,490 i seguim les
indicacions de l’opció 1.

1,630 km. Encreuament. Continuem pel
carrer empedrat de la dreta i baixem fins
a la plaça Major, per diferents carrers
amb escales i baranes.

