PUNTS D’INFORMACIÓ:

LLOCS D’INTERÈS
RIUCORB

DE

VALLFOGONA

DE

ESPAI D’ENTORN RURAL
L’any 2008, la família Solé de Vallfogona va cedir a
l’Ajuntament part de la col·lecció de miniatures construïdes
per Llorenç Solé i Coca, i la col·lecció d’eines del camp que,
amb la col·laboració de diverses famílies del municipi va
anar recollint. A més de l’exposició, hi apareixen diversos
plafons informatius, on s’expliquen els processos de treball
de la terra. Concertar visita. www.vallfogonaderiucorb.cat
ESPAI
D’INTERPRETACIÓ
VALLFOGONA

DEL

RECTOR

DE

Es troba dins l’església parroquial de Sta. Maria. Es
repassen diversos aspectes de la vida i entorn del rector:
síntesi històrica dels orígens de la parròquia, context
biogràfic i patrimonial, obra poètica, bibliografia... Concertar
visita. www.vallfogonaderiucorb.cat
MUSEU PINET
Es troba a l’antic forn municipal. Dóna a conèixer l’obra del
pintor postimpressionista i dibuixant Enric Pinet i Pàmies.
Concertar visita.Tels. 660 907 903 o 93 205 17 06 www.museupinet.org

Ajuntament de Vallfogona de Riucorb. Tel. 977 88 00 00
www.vallfogonaderiucorb.cat
Oficina Comarcal de Turisme de la Conca de Barberà.
Monestir de Poblet (Vimbodí i Poblet) - Tel. 977 87 12 47 www.concaturisme.cat
ALLOTJAMENTS:
Ca la Sila (CPI). Tel. Tel. 977 88 13 55 – 680 474 302
www.calasila.com
Casa de Colònies Rector de Vallfogona. Tel. 977 24 97 24
www.fundaciosiurana.cat
Casa de Colònies Sant Joan. Tel. 977 24 97 24
www.fundaciosiurana.cat
Fonda Fangara (P*). Tel. 977 88 00 26
Hotel Balneari de Vallfogona (H***). Tel. 977 88 00 25
www.hotelbalneari.com
Hotel Regina SPA (H ****). Tel. 977 88 00 28
www.hotelreginaspa.com
RESTAURANTS:
Restaurant Fonda Fangara. Tel. 977 88 00 26
Restaurant Hostal del Rector. Tel. 977 88 13 48
Rest. Hotel Balneari. Tel. 977 88 00 25
www.hotelbalneari.com
Rest. Hotel Regina. Tel. 977 88 00 28
www.hotelreginaspa.com

Recomanacions:

L’entorn de Vallfogona de
Riucorb

COM ARRIBAR:
Des de Montblanc, la capital de la comarca, per la C-14 en
direcció N cap a Tàrrega; passat Belltall sortir direcció Santa
Coloma de Queralt. En arribar a la rotonda de L-241 seguir
les indicacions a Vallfogona. Des de Tàrrega per la C-14
sortir direcció Arbeca i Santa Coloma de Queralt. Des
d'Igualada i l'A2, per la C-241c fins a Santa Coloma de
Queralt, des d'on caldrà prendre a ponent la T-224 fins a
Vallfogona.

VALLFOGONA DE RIUCORB
- CONCA DE BARBERÀ –

www.concaturisme.cat

S1 - L’entorn de Vallfogona de Riucorb
Punt d’inici i final: Balneari de Vallfogona de Riucorb
Distància: 10,640 km
Durada: 2h 30’ a peu
Dificultat: mitjana (en bicicleta mitjana - alta)
Desnivell: 230 m
Altitud mínima: 540 m
Altitud màxima: 790 m
Època de l’any: Tot l’any
Itinerari circular: Circular.
Itinerari senyalitzat: Senyals direccionals del Consell
Comarcal de la Conca de Barberà i amb marques blanca i vermella- de GR.
DESCRIPCIÓ
Aquest sender és circular. Travessa conreus i boscos
de pi blanc i alzines, en un ambient quasi solitari i
pobles carregats de patrimoni històric: Vallfogona de
Riucorb, el Balneari de Vallfogona, Segura i Saladern.
És una magnífica excursió a peu o en bicicleta de
muntanya. Part del recorregut està senyalitzat com a
GR 171-4, tram que requereix tècnica si es fa en
bicicleta de muntanya.
0,000 km (617 m). Balneari de Vallfogona. Fundat
pel vallfogoní Mn. Miquel Piera Martí (1901) per
aprofitar les aigües mineromedicinals existents a la
zona des del segle XIX, declarades d’utilitat pública el
1903. Conjunt turístic format per establiments hotelers
i cases de lloguer, i envoltat d’una variada i abundosa
vegetació característica de la vall del Corb. És el lloc
ideal per
prendre-hi les aigües medicinals, fer
excursions o descansar.

GR171, que no ens deixaran fins a Saladern.
Arribarem a una bifurcació.
0,400 km. Bifurcació. Deixem la pista a la
dreta i ens endinsem pel senderó de
l’esquerra, seguint les marques del GR, uns
100 m. Sortirem de nou a la pista i seguim en direcció
a l’esquerra. Son els plans dels Corrals, amb grans
alzines i des d’on es divisa l’Albió a mà dreta.
1,850 km. Bifurcació. Arribarem als camps de
conreus. Al fons tenim els molins eòlics i a mà
dreta un mas. Seguirem en direcció a Segura
cap a l’esquerra sense deixar la pista principal.
2,230 km (784 m). Segura. Població dependent de
Savallà del Comtat, formada al voltant d'un castell
actualment en ruïnes. Destaca l'església de Santa
Maria Assumpta, d'estil barroc i de planta grega amb
una sola nau i capelles laterals. Des del poble, hi ha
una bonica vista dels boscos de Saladern, cap a on
ens dirigim.
A l'entrada del poble tombem a la dreta
(senyalització del GR) per agafar un bonic
corriol resseguit per un marge de pedra seca,
que baixa a la vall del riu Seniol en direcció O/SO fins
a arribar a la pista. La baixada en bicicleta és molt
tècnica.
3,840 km (610 m). Saladern. Situat a la vora de la
riera del Seniol. L’antiga delimitació medieval de la
Quadra de Saladern incloïa un castell i una església.
El 1303 la quadra va passar a mans de l’ordre militar
de l’Hospital i el 1359 va ser venuda, juntament amb
Conesa, al monestir de Santes Creus.

Sortim del Balneari per la carretera T-224 en
direcció a Llorac.

De l’antic castell no se’n sap res fins al segle XIV.
Actualment se’n conserven les restes.

0,290 km. Deixem la carretera i girem a la
dreta en direcció S per una pista que inicia
amb una forta pujada, senyalitzada amb les
marques blanques i vermelles corresponents al

Confluència amb la pista. Es continua cap a
ponent i es deixa el llogaret de Saladern a
l'esquerra. En aquest punt s’enllaça amb el
sender de l’alta vall del Corb, traspassant la riera.

4,890 km. Camí a Guimerà. Bifurcació.
Deixem a l’esquerra el GR 171-4 i seguim la
pista per la dreta en direcció al molí de la
Cadena. La pista és ampla i ben traçada. Deixarem a
banda i banda de la pista diferents camins que ens
porten a les parades de sembrat o al bosc resseguint
la riera de Seniol avall fins arribar a la carretera de
Guimerà a Vallfogona.
7,640 km (540 m). Molí de la Cadena. Aquest molí
funcionava abans amb l’aigua dels rius Corb i Seniol,
posteriorment s’hi instal·là un “Vaporetto” situat al
costat mateix de la xemeneia. Actualment està en
desús, però encara es conserva en bon estat el rec
d’aigua i la bassa.
Arribem a la carretera T-241 i girem cap a la
dreta, en direcció a Vallfogona de Riucorb.
9,040 km (573 m). Vallfogona de Riucorb. Poble
medieval que convida el visitant a endinsar-se en un
gran llibre obert, on cada carrer és una pàgina
d’història –castell, església, cases, molins, espais
museístics, racons evocadors...-, i de poesia del
conegut Rector de Vallfogona.
Continuem per la carretera T-224 en direcció SE/E fins
arribar al Balneari.
10,640 km. Balneari de Vallfogona. Just a
l’entrada a mà esquerra hi ha un camí que en
du al Balneari (a 20m) per evitar la carretera.

ATENCIÓ: Si feu el sender en sentit contrari, cal tenir en
compte que el tram del Balneari a Saladern,
corresponent al GR171-4, està marcat - amb marques
blanques i vermelles - en la direcció que us detallem. En
bicicleta aquest tram és exigent.

