
El Paraigua, 2014-2015 
     
  Conca de Barberà : la Serra del Tallat i voltants de Sarral 
 
 
Desplaçaments: cotxes particulars 

Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats:   21€  per persona. 
(267 km. Anada AP2, tornada A2) 

 
Hostalatge:     Hostal L'Ocell Francolí 
  Passeig Cañellas, 2-3, L'Espluga de Francolí 
  Tf. 977871345 
   
  Sopar, dormir i esmorzar:    50€ persona   
   
  Dinar diumenge: 
  Restaurant Rocafort, a Rocafort de Queralt 20€ (amb IVA) 
       
 
Porteu: Dinar de motxilla de dissabte, capellina, binocles, bastons, cantimplora. També 
tot allò que us sembli per fer nit. 
 
   

                   
    Dissabte, 21 de març 
 Blancafort-Santuari d'El Tallat-Tossal Gros de Vallbona-Blancafort 
 

 
 
Horari de dissabte 
 
7,30 h  Palau de Pedralbes 
 
9,30  Trobada al Parc infantil de Blancafort, havent esmorzat.    
 Comença la caminada. 
 
Desplaçament amb cotxe: per l'autopista AP-2, fins a la sortida 9: Montblanc. Agafeu la 
C-14, direcció Tàrrega i al Km. 41, desviació a Blancafort per la TV-2337. Quan arribeu a 
Blancafort, seguiu per la carretera, sense entrar al poble, i trobareu el parc infantil, a 
mà dreta. És a la sortida del poble, en un eixample nou que s'anomena L'Arravaló. 
 
Itinerari: Sortim de Blancafort (428 m.)dels voltants d'on haurem aparcat, seguirem un 
camí ben fressat, entre vinyes i bosc, que segueix el Barranc de les Garses, fins a trobar 
la Bassa de la Costa del Terrible, que s'ajunta amb el camí que ve de Solivella. Anirem 
en direcció a la carena d'El Tallat on trobarem el GR-171. Seguirem aquest GR fins a un 
trencall que ens portarà al Santuari d'El Tallat. Des d'allà hi ha una bona vista i es 
domina la Conca de Barberà i l'Urgell. Continuarem cap al Cap de Coll (710 m.) i des 



d'allà, per la carena, farem cap al Tossal Gros de Vallbona (803 m.), que fa frontera 
amb l'Urgell i és el cim més alt d'aquesta comarca. 
Recularem fins a Cap de Coll i, pel GR-175 de la Ruta del Císter, enfilarem el camí de 
tornada cap a Blancafort, passant pel Mas d'en Llord i els Plans de Cavaller. 
És una ruta sense dificultats, que ofereix bones vistes sobre la Conca i l'Urgell si fa un 
dia clar. 
     Temps estimat: 5 h. sense comptar aturades 
 
 
 

     
    Diumenge, 22 de març 
  Sarral- El Muntet de Blat- St. Pere d'Anguera -Sarral  
 

 
 
 
Itinerari:  
Els qui vénen de Barcelona vindran fins al camp de Futbol de Sarral, on deixarem els 
cotxes. 
9,30: comença l'excursió. 
Des del camp de futbol (440 m.) agafarem el Camí de la Coma, que s'endinsa bosc 
amunt. Veurem el poble de Sarral a la nostra esquena. Travessarem el bosc, deixarem 
a la dreta els Plans de les Forques, la Coma de St. Joan i ens arribarem fins a la font del 
Calafo i el camí continua fins al Muntet de Blat (654 m.). Recuperarem el camí i 
agafarem el trencall del Salt de Sarral . Ens dirigirem, cap a St. Pere d'Anguera (495 m.), 
antic llogarret medieval del qual només queden les restes d'una ermita romànica del s. 
XII i un pont sobre l'Anguera. Agafarem un corriol que segueix la barrancada del riu 
pels Degotalls de Pallarès. Continuarem per la riba esquerra fins al Pla d'Anguera. 
Travessarem la TP-2311, que ve de Cabra del Camp i farem cap a Sarral pel Raval de St. 
Joan. 
     Temps estimat: 3 h. aproximadament 
 
Responsables: Joan Hernández, Joan Lluís Monteys i Montserrat Bigas. 
 
 
QÜESTIONS ORGANITZATIVES MOLT IMPORTANTS!!  
 

Heu d’avisar a Montserrat Bigas, per correu electrònic: montserrat.bigas@uab.cat 
o per telèfon: 933955769,  no més tard del dimarts, dia 17 de març, a les 10 de la nit. 
 
Com que som un grup nombrós, el restaurant de Rocafort ens ha demanat que triem el 
menú anticipadament. Per tant, tots els qui dinareu diumenge, quan ens escriviu, 
digueu-nos el menú que trieu de la llista que us adjuntem.  
 
 


