
El Paraigua, 2009-2010 
 

El bosc de Poblet 
 

Els dos itineraris recorren dues valls del bosc de poblet, constituït per costers de llicorella,  granit i 

conglomerats. Estan  recoberts per una massa compacta d’alzines, pins rojalets i negrals, roures, a més 

de molts altres arbres com ara grèvols, teixos, aurons i freixes. 

Desplaçaments: cotxes particulars, sense llançadora 

                                    Distància Barcelona – Inici excursió 135 Km. 

Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 20 € per persona 

Hostalatge: Casa rural “Cal Pastor” (Anton i Carme)    www.calpastor.cat  

                             C/ Les Roques,       LA POBLA DE CÈRVOLES Teléfon: 973 175 124 

 

La casa té una cabuda usual per 16 persones, i es pot arreglar fins a 20. En cas de ser més, agafarem 

alguna plaça en algun altre lloc, possiblement no tant confortable. 

 Es seguirà rigorós ordre d’inscripció 

Preu pensió completa: 72,00 € 

Preu només dinar diumenge: 20,00 € 

Porteu: Dinar de motxilla del dissabte, cantimplora, capellina, paravents, binocles, peces de vestir i 

complements per protegir-vos del fred, per si en fa en les parades. Tot allò que us sembli 

imprescindible per fer nit a la casa 

 

Etapa nº 11 – Dissabte, 20 de Febrer de 2010 

La vall de Castellfollit 

Horaris dissabte: 

8 h Palau Pedralbes  
Metro “Palau” (Línia 3) 

Qui surti de Barcelona i rodalies 

10 h Aparcament del monestir de Poblet Havent esmorzat 

ITINERARI AMB COTXE FINS AL MONESTIR DE POBLET 

Autopista (AP-7) Barcelona–Tarragona fins a la desviació cap a Lleida (AP-2) que seguirem fins a la 

sortida 9 (Montblanc/Espluga de Francolí). Des d’alli agafarem la direcció cap a l’Espluga de 

Francolí, i vorejarem el poble. A la tercera rotonda que coincideix amb el casal de l’Espluga 

seguirem el rètol que marca cap a Poblet. Aproximadament 1 Km abans de la sortida de la AP-2 hi 

ha una àrea de servei (que es diu Montblanc) amb cafeteria, on es pot parar per esmorzar. 

Itinerari de l’excursió: Des de l’aparcament de Poblet agafarem amb cotxe la T-700 i vora el 

Km 6, on hi ha la creu de Castellfollit, girem a l’esquerra i penetrem per una carretereta  a la vall (uns 

4 Km) fins a la granja de Castellfollit (del monestir de Poblet), i seguim una mica més, sense arribar a 

la casa forestal de Castellfollit. Allí deixem els cotxes i comencem la caminada. 

Inici (710 m) – Casa forestal Castellfollit (750 m) – Pla dels Esbarzerals (900 m) – Coll d’en Perroi 

(1057 m) – Coll de la Caldereta (1039 m) Collet Cova Fumada ( 1127 m) Mola d’Estat (1135 m) – 

Coll Viladecabres ( 1034 m) – Mas d’en Xuflet ( 980 m) – Refugi dels Cogullons (1045 m) – Coll de 

la Mola (1011 m) – Font del Llop (900 m) – arribada al trencall de la pista on una mica més amunt 

hem deixat els cotxes (650 m) 

 

Desnivell: aprox. 425 m. Temps estimat: 5 hores 30 minuts, sense comptar aturades 

 

http://www.lleidatur.com/esp/hotelsb2.html


Característiques: L’excursió s’inicia una mica abans de la Casa forestal de Castellfollit, i en suau 

pujada en aproximadament 1 hora arribem al Coll d’en Perroi. En aquest punt estem a dalt de la carena 

i gaudim d’unes magnífiques vistes al bosc de poblet i la Conca de Barberà. 

Seguim carenant (Coll de la Caldereta, Coll de la cova Fumada) fins arribar a la Mola d’Estat o Mola 

dels Quatre Termes, un mirador extraordinari. Continuarem amb poc desnivell fins el Refugi dels 

Cogullons on dinarem.  Reprendrem la caminada en direcció al Coll de la Mola, i des d’aquí comença 

una forta baixada pel mateix barranc de l’Argentada, per un camí una mica dificultós i perdedor. 

Arribarem a la mateixa carretera on hem deixat els cotxes una mica més avall, just on hi ha un parell 

de grossos i decrèpits castanyers. 

 

Etapa nº 12–Diumenge, 21 de Febrer de 2010 

La Vall del Tillar 

Horaris diumenge:  

8:00 h. “Cal Pastor”,   POBLA DE CÈRVOLES Esmorzar 

    8:45 h Desplaçament amb cotxes fins al punt d’inici de la caminada,  

9:30 h.  Comença la caminada 

13:30 h. “Cal Pastor”,   POBLA DE CÈRVOLES Dinar 

ITINERARI AMB COTXE FINS EL PUNT D’INICI DE LA CAMINADA 

Sortim de La Pobla de Cèrvoles per la LP-7013 en direcció a Vilanova de Prades. Recorreguts uns 

10 Km agafem la TV-7004 que ens porta (13 Km) fins a Vilanova de Prades. Des d’allí agafem la T-

700 en direcció a Poblet, i al cap d’uns 6 Km, baixant a mà dreta, hi ha el trencall per entrar al Xalet 

Forestal del Tillar, on hi deixarem els cotxes.  a la carretera T-700 entre els Km 10 i 11, a l’entrada 

(barrada que porta a la casa forestal del Tillar). Allí deixarem els cotxes i començarà la caminada. 

Itinerari de l’excursió: Casa forestal del Tillar (880 m) – Font del Grèvol – Coll del Bosc (1090) – 

Font de l’Obis – Tossar de la Baltasana (1203 m) – Coves d’en Pere – Font del Mas de pagés (1135 m) 

– Casa forestal del Tillar (880 m) 

Desnivell: aprox. 320 m. Temps estimat: 3:30 hores, sense comptar aturades 

Característiques: Aquesta excursió és una preciosa passejada per una vall molt frondosa, amb canvis 

de vegetació i paisatge molt espectaculars. Des del Coll del Bosc hi ha una vista magnífica sobre la 

Conca de Barberà, i el Tossal de la Baltasana és un mirador perfecte de la zona. En zones  enlairades 

hi dominen roures i alzines i a les baixes els teixos i el grèvol.  Encara que hi ha en  total uns 320 m de 

desnivell, no té cap dificultat especial. 

Responsables: Teresa M. Correig i Joaquim M. Nogués 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!!  

Per a l’organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a l’hotel contacteu amb la Teresa 

M. i el Joaquim. Preferiblement per correu electrònic tcorreig@xtec.cat 

Encara que també podeu fer-ho per telèfon  93 213 96 74 

Feu-ho abans de dimarts, 16 de febrer,  a les 10 h. de la nit.  

Trameteu un missatge clar i concís, tot indicant quin dia o dies anireu i si podem disposar del vostre 

cotxe.  

mailto:tcorreig@xtec.cat

