
El Paraigua, 2013-2014 
     

Conca de Barberà : voltants de Santa Coloma de Queralt 
 
Desplaçaments: cotxes particulars 
  Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats:   16€  per 
persona. 
 
Hostalatge:     Hotel Comtes de Queralt. Santa Coloma de Queralt. 

   Tf: 977 881 040 
   
  Pensió completa:       55 € 
  Sopar, dormir i esmorzar:      43 € 
     (amb l’IVA inclòs) 

       
 
Porteu: Dinar de motxilla de dissabte, capellina, binocles, bastons, 
cantimplora. També tot allò que us sembli per fer nit. 
 

 

 
               Dissabte, 15 de març de 2014 
 Biure de Gaià - Montclar – Castell de Queralt 
 

 
Horari de dissabte 
 
7,30 h  Palau de Pedralbes 
8,45 h  Casal L’Estrella, a Santa Coloma de Queralt 

( Venint de la Panadella, entrant a la vila, seguint tot recte i després de 
passar un semàfor que regula el pas del carrer, entrem a una placeta on hi ha 
El Casal). 

 
9,30  Desplaçament amb cotxe fins a Biure 
9,45  Comença la caminada  
 
Desplaçament amb cotxe: 
Per l’Autovia A-2, direcció Lleida. Sortida 532, venint de Barcelona. Ens 
dirigirem cap a Santa Coloma per la B-221. 
 
Itinerari: Sortim de Biure (629 m). Anirem per una pista que surt del Castell 
de Biure i que ens aproparà fins a Montclar. Pujarem, sense dificultat, fins al 
castell de Montclar i l’ermita de Sant Miquel (948 m). Baixarem tot seguint el 
torrent de Sant Miquel fins al mas de Tous (660 m) per anar a trobar el GR-7, 
a prop de Pontils. Continuarem pel GR-7, creuarem el riu de Boix, seguirem 
per zones de conreus cerealistes fins al Molí de Riudeboix. Creuarem la 
carretera B-220 i anirem en direcció a Bellprat.  Ens desviarem per agafar el 
GR-172 fins arribar al Castell de Queralt (855 m). Baixarem del castell cap a la 
carretera B-220, al Km. 7,7, on trobarem els cotxes. 
 



Temps estimat: 5,30 h, sense comptar les aturades 
 
Característiques: És una excursió sense dificultats, en què gaudirem dels 
camps de cereals, ben verds en aquesta època. Ens enlairarem fins a dues de 
les alçades més significatives de la subcomarca de la Baixa Segarra. 
 
 

                
                    Diumenge, 16 de març 
 
         Conesa - Pla de Maria – Sant Pere de Savella 

 
Horari de diumenge 
 
8 h:       esmorzar 
8,45 h:    agafarem els cotxes fins a Conesa. 
9,15 h:       comença l’excursió 
 
Itinerari: Sortim de Conesa (741 m) pel carrer de la Muntanya, en direcció al 
Pla de Maria (895 m), passant per Les Clotes, seguint, en bona part, pistes de 
servei als molins. Des del Pla de Maria tindrem una bona perspectiva de la 
Conca de Barberà: la serra del Tallat i les muntanyes de Prades. Baixarem per 
un camí boscós cap a l’ermita de Sant Pere de Savella (826 m), ermita 
romànica del segle XII, amb un campanar curiós i que va ser declarada 
monument històrico-artístic el 1977. Creuarem el Barranc de la Rasa de la 
Caneleta i ens dirigirem cap al Mas del Muntanyès. Iniciarem ja la tornada cap 
a Conesa, seguint el riu Seniols. 
Si tenim temps, visitarem Conesa, que és una vila medieval molt interessant, 
amb un recinte emmurallat. A l’interior del recinte hi ha una església gòtica 
de mitjans del s. XIV i  s’hi conserva un petit call jueu.  
     Temps estimat: 3 hores 
 
Responsables: Joan Hernández, Joan Lluís Monteys i Montserrat Bigas, amb la 
col·laboració inestimable de Ramon Mullerat, del Centre excursionista de 
Santa Coloma de Queralt, que ens va guiar en la sortida del dissabte. 
 
QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!!  
 
Heu d’avisar a Montserrat Bigas, per correu electrònic: 
montserrat.bigas@uab.cat 
o per telèfon: 933955769,  no més tard del dimarts, dia 11 de març, a les 10 
de la nit. 

 
 


