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Castell visitable
Visited castle

Pic del
Tossal Gros
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Museu i espai visitable
Museum and place to visit
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Celler visitable
Visited winery
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Artesania
Crafts

Celler Modernista
Modernist Cellar

Punta Curulla
del mas d’en Just

27

Productes agroalimentaris
Agro food products
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Restaurants
Restaurants
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Tipus
d’itinerari

Distància

A Peu
BTT
Autocaravana

Temps
aprox.
Dificultat
física
Dificultat
tècnica

Allotjaments
Accommodation
Àrees de lleure
Leisure areas
Vista panoràmica
Panoramic view
Monestirs de La Ruta del Cister
Cistercian Monasteries Route

AL PONT
1 RUTA
D’OLLERS

(Barberà de la Conca)

AL
D’HIVERN
2 BLANCAFORT
3 CAMÍ
(Conesa)
SANTUARI DEL TALLAT

A L’ERMITA
4 CAMÍ
(l’Espluga de Francolí)

(Blancafort)

RUTA
5 LA
DE L’AIGUA

PLANS DE
6 ELS
LLORAC I LA FONT
DE LA CIRERA

(Forès)

(Llorac)
Itinerari fàcil per un paisatge de
vinya que passa per la font Gitarda
fins a trobar el camí d’Ollers, on baixa fins al riu Anguera, per trobar el
pont d’Ollers.

Excursió per la serra del Tallat, amb
el tossal Gros com a punt més elevat. Es poden veure vistes espectaculars de la Conca de Barberà.

Itinerari fins a l’antic poblat de Torlanda, que recorre àrees boscoses i
camps de cultius. Travessa una part
de les Planes de Conesa, on destaquen els cultius de cereals fins a
arribar al tossal Rodó.

Aquest itinerari ens acosta a l’àrea
de lleure de l’ermita de la Santíssima Trinitat. El recorregut comença
per un camí enquitranat d’uns 3,5
km i després segueix per senders
que s’endinsen al bosc de Poblet.

Aquesta ruta convida a caminar pels
espais que els vilatans freqüentaven
entorn de l’aigua i que ara formen
part del paisatge de Forès: el rentador de baix, la bassa del pla de
la Bassa i la font i safareig de Sant
Miquel.

Itinerari pels plans de Llorac per
conèixer el patrimoni agrícola, forestal i cultural d’un dels pobles de
la vall del Corb. Un recorregut que
comença a Llorac i ens apropa a la
Cirera.

ROJALS ALS
7 DE
COGULLONS PER

LA BARTRA (Montblanc)

Excursió pel cor de les muntanyes
de Prades que destaca per la varietat de temàtiques: assentaments
històrics, fauna, flora, geologia, etc.
Es visiten indrets força ben conservats com els Cogullons o el llogarret
de la Bartra.

DELS
8 RUTA
COMALATS DES
DE BELLTALL

(Passanant i Belltall)
Excursió pels Comalats, territori situat al límit de les comarques de la
Conca de Barberà i l’Urgell, amb un
paisatge rural marcat pels cultius de
secà i petites masses boscoses, envoltat de petits grans pobles importants com a terra de frontera al s. X.

RELLISCADA
9 LA
DE ST. MIQUEL DE
MONTCLAR
(Les Piles)

Ruta que comença a Biure de Gaià,
pujarem la muntanya de Montclar on
trobarem la petjada de cavall de St.
Miquel i on podrem gaudir d’una de
les millors vistes de la comarca.

5 km

45’

20,430 km

5h

9,520 km

2h

8,140 km

2 h i 30’

4,790 km

2 h i 30’

7,100 km

2 h i 30’

11,400 km

4h

17,270 km

4h

8,030 km

3h

lineal

fàcil

circular

molt
exigent

circular

fàcil

circular

moderada

circular

moderada

circular

fàcil

circular

exigent

circular

exigent

circular

moderada

53 m

Sí

453 m

Sí

133 m

Sí

322 m

Sí

206 m

Sí

203 m

Parcialment

203 m

Sí

334 m

Sí

351 m

Sí

de pujada i baixada

Trams d’asfalt, forts pendents
i amb ferm enfangat prop del
riu Anguera.

DE
10 RUTA
LES PEDRERES
(Pira)

Recorregut familiar que transcorre
pels plans de Pira per conèixer les
antigues pedreres i forns de guix,
alguns actius fins a finals del segle
XX; a més, es pot gaudir d’un paisatge d’alt valor ecològic.
8,370 km

2 h i 30’

circular

moderada

306 m

Sí

de pujada i baixada

Tram de fort pendent i d’asfalt.

de pujada i baixada

Forts pendents, trams de ferm
amb sots i reguerots a causa
de l’erosió de l’aigua de pluja i
trams de pedra solta.

FAMILIAR
11 RUTA
SANTA PERPÈTUA I

EL RIU GAIÀ (Pontils)

Passejada pels voltants de Santa
Perpètua i el riu Gaià. Es ressegueix
el traç del riu Gaià al pas de Santa
Perpètua, i passa per les runes de
molins fariners i paperers.
1,680 km

30’

circular

fàcil

25 m

Parcialment

de pujada i baixada

Trams de forts pendents i
de pedra solta. Cal creuar el
riu sense passera i en època
de pluges ens haurem de
descalçar.

de pujada i baixada

Trams d’asfalt i tram de traçat
poc evident.

DE LES FITES
12 CAMÍ
DELS CAMPS
DE CONREU

de pujada i baixada

Trams d’asfalt, forts pendents,
trams de pedra solta, i alguns
sense cobertura mòbil.

PUNTA DEL CURULL
(Vilanova de Prades)

Aquesta fantàstica ruta tribut a Johan Cruyff, ens porta a conèixer
l’entorn de la vall del Corb, amb conreus i petits boscos de pins i alzines,
en un ambient quasi solitari.

Bonica excursió per fer en família
pel sostre de la serra de la Llena,
des d’on gaudirem d’unes esplèndides vistes, i ens divertirem en un
lloc sorprenent i laberíntic envoltat
de singulars roques i coves.

13,240 km

5h

5,660 km

2 h i 15’

circular

exigent

circular

moderada

427 m

No

199 m

Parcialment

de pujada i baixada

Trams de terreny complicat
amb ferm de pedra solta i
alguns pendents pronunciats.

de pujada i baixada

Fort pendent, trams rocosos
on cal grimpar i hi ha perill
d’esllavissades a l’hivern.

Forts pendents i trams de
pedra solta

7,400 km

2h

circular

fàcil

103 m

Sí

de pujada i baixada

Aquest itinerari recorre els municipis de Santa Coloma de Queralt i
les Piles. Es tracta d’un passeig pels
vuit molins fariners de la part alta
del riu Gaià, un dels elements més
emblemàtics del patrimoni històric
de la Baixa Segarra on el cultiu predominant és el cereal.
7,000 km

2 h i 30’

circular

fàcil

de pujada i baixada

(Vilaverd)

Ascensió al cim de la Cucurulla del
mas d’en Just seguint el camí ral
a Rojals. Des del cim, gaudim d’un
bona vista panoràmica. La ruta segueix per les Garrigues de Vilaverd i
baixa per la serra de l’Ermita.

10,780 km

4 h i 30’

circular

exigent

486 m

Parcialment

de pujada i baixada

Forts pendents, trams de ferm
amb sots de pedra solta. Trams
sense cobertura mòbil.

Ruta que combina la visita a la cova
Cativera, la pujada al Cogulló, el pas
del carrer dels Cavallers i la baixada
al Salt d’Anguera i que permet gaudir d’uns paisatges espectaculars.

15,820 km

4 h i 15’

circular

molt
exigent

665 m

Sí

de pujada i baixada

Sí

Tram d’asfalt, cal creuar
carretera.

LES GARRIGUES

de pujada i baixada

Trams fangosos, trams de forts
pendents, es pot seguir amb
l’App Natura Local.

de pujada i baixada

Trams de forts pendents, pedra
solta i d’asfalt.

de pujada i baixada

Trams de forts pendents i
pedra solta. No apte per a
persones amb vertigen.

FAMILIAR PER
CAMÍ RAL DEL TALLAT
RUTA FAMILIAR PER
16 RUTA
17
18
(Solivella)
LES SORTS DE SENAN
VALLCLARA
(Senan)

(Vallclara)

(Savallà del Comtat)

203 m

Tram de sòl argilós.

Trams d’asfalt i de ferm
argilós. Cal creuar el riu sense
passera i en època de pluges
ens haurem de descalçar.

SALADERN

(Sarral)

(Rocafort de Queralt)
Aquest itinerari recorre una part del
perímetre del terme municipal, seguint el camí de Rocacorba, i pots
conèixer la història que els senyals
de delimitació territorial ens transmeten, i la relació amb la distribució
del territori.

de pujada i baixada

RUTA DELS MOLINS
RUTA 7, DEL COGULLÓ
DEL
13 (Santa
15 SAVALLÀ
Coloma de Queralt) 14 ITINERARI MARRÓ
COMTAT, SEGURA I

A VALLFOGONA
DELS CALAIXOS
CUCURULLA
19 VOLTA
20 CAMÍ
21 PUNTA
22 VIMBODÍ,
DE RIUCORB
DE L’ERELDO I LA
DEL MAS D’EN JUST I
ELS TORRENTS,
(Vallfogona de Riucorb)

de pujada i baixada

MILMANDA I POBLET

Trams de pedra solta, terreny
complicat i forts pendents.

Itinerari que travessa conreus i boscos mixtos d’alzines, pinedes i rouredes en un ambient quasi solitari.
Passa per la font de Segura, baixa
per un bonic senderó fins a Saladern
i un camí fins a Segura. Passa per
un parc eòlic. Bonica excursió a la
vall del Corb.
12,680 km

3 h 30’

circular

moderada

355 m
de pujada i baixada

Ideal per fer en família per conèixer
l’entorn de Senan en pocs minuts,
seguint la unió d’elements patrimonials i naturals més característics
del poble com són: l’església, l’alzina de la Pastora i els rentadors.
2,500 km

45’

circular

fàcil

120 m

Sí

de pujada i baixada

Parcialment

Trams d’asfalt, terreny
complicat, pendents
pronunciats

Tram d’asfalt i pedra solta. Cal
creuar la carretera.

12,600 km

4h

circular

moderada

157 m
de pujada i baixada

Parcialment

Trams d’asfalt i terreny
complicat amb pedra solta.

Petit recorregut per conèixer l’entorn de Vallclara seguint el barranc
de Vallclara o riu Milans, afluent de
capçalera del Francolí; i el barranc
de Viern, afluent del riu Milans. Trobem camps d’oliveres, d’ametllers i
petits bosquets.

11,880 km

4h

2,500 km

40’

circular

moderada

circular

fàcil

318 m

Parcialment

79 m

Sí

de pujada i baixada

Tram d’asfalt, de pedra solta i
fort pendent.

de pujada i baixada

Tram d’asfalt, de pedra solta i
fort pendent.

LA RUTA DEL
23 GR175
CISTER

DE LES TERRES
DEL BOSC
24 ALTA VALL DEL CORB 25 CAMÍ
26 HISTÒRIA
DEL GAIÀ
DE POBLET

MICOLÒGIC
27 ITINERARI
(Paratge Natural d’Interès

Sender que enllaça els tres monestirs més emblemàtics de l’orde del
Cister de Catalunya: Santes Creus,
Poblet i Vallbona. Pots portar amb tu
el carnet 6T i gaudir de descomptes
i avantatges.

La ruta comença i acaba a Santa
Coloma de Queralt. El riu Corb crea
un espai natural de gran interès, ja
que tota la vall està formada per
pintorescos i frondosos boscos, amb
poblets de pedra de gran riquesa
cultural.

Itinerari 4. Ruta per anar a la recerca
dels bolets pintats als arbres que es
veuen des d’una prespectiva visual
concreta. És un bosc ric de pinassa,
roures, alzines, til.lers, etc.

(Paratge Natural d’Interès
Nacional de Poblet)

(Vimbodí i Poblet)

Llocs emblemàtics als peus del
bosc de Poblet i muntanyes de
Prades. Caminem per un tram del
camí ramader de Poblet a Prades i
passem per la ruta Arrelats d’arbres
singulars i contemplem el Castell de
Riudabella.

Antic camí ral que unia la Plana de
l’Urgell amb el Camp de Tarragona,
que també fou transitat com a recurs bàsic del fenomen dels bandolers. Al segle passat, era un camí de
pas per al bestiar. Passa per trams
per la carena i trams per la vessant
sud de la serra del Tallat.

Ressegueix el curs del riu Gaià, des
del seu naixement a les fonts de les
Canelles a Santa Coloma de Queralt
fins a la desembocadura a la platja
de Tamarit.

Itinerari 2. Recorregut per llocs que
van marcar la història del bosc: carboneres, marges de pedra, la fot del
Boixets, la font del Deport, la casa
forestal de la Pena, el pou de gel
construït pels monjos de Poblet, etc.

Nacional de Poblet)

105 km

4-5 dies

40,100 km

2-3 dies

63,160 km

3-4 dies

13,570 km

4h

6,500 km

3h

circular

moderada

circular

moderada

lineal

moderada

circular

exigent

circular

moderada

Parcialment

561 m

Sí

392 m

Sí

Sí
Trams d’asfalt, forts pendents,
trams de ferm amb sots i de
pedra solta. Alguns trams
sense cobertura mòbil.

Sí
Trams d’asfalt amb forts
pendents; cal creuar el riu
sense passera i en època
de pluges ens haurem de
descalçar.

Trams d’asfalt, forts pendents,
creuament de riu i trams de
ferm enfangats.

de pujada i baixada

Forts pendents, amb trams
de pedra solta i trams sense
cobertura mòbil.

de pujada i baixada

Forts pendents, amb trams de
pedra solta i sense cobertura
mòbil.

