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vinyes
9. Turons farcits
de vinyes

En aquesta excursió trobarem turons farcits de vinyes,
però també descobrirem cellers on es transforma el fruit
d’aquestes vinyes en preuats vins; pobles amb un ric i variat
patrimoni arquitectònic, i el més important de tot: pagesos
feinejant pels camps: llaurant, esporgant, veremant, espampolant... o bé trafiquejant amunt i avall pels camins. I és que
aquesta excursió transcorre per un bocí de comarca plena de
turons i valls, de pobles i masos, de camps, de bosquets, però
sobretot de gent que segueix treballant la terra per extreure’n
els seus millors fruits i que converteix el paisatge en un autèntic jardí.
Començarem a Vila-rodona, on la visita dels monuments
(el Columbari romà, el celler modernista, el castell, el pou de
la neu, el campanar...) ja ens ocuparà una bona estona. Per un
camí deliciós, enmig de flaires de cirerers, farem cap a Bràfim,
on veurem l’edifici modernista de l’Ajuntament, el retaule
daurat de l’església i l’ermita del Loreto. Llavors passarem a
l’altra riba del Gaià, on ja ens haurà atret poderosament la
mirada la silueta del santuari modernista de Montserrat, del
poble de Montferri, on també destaquen el castell de Puigtinyós i la torre del Moro, una torre que segueix guaitant la
vall des del cim de la tossa Grossa. Xanet-xanet farem cap a
Rodonyà, amb el seu antic castell. La tornada a Vila-rodona
serà un pujar i baixar per suaus ondulacions conreades.



Columbari romà
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Distància

Temps
0:00

Parcial

0:00

0,000

Total

Parcial

0,000

Total

Vila-rodona (260 m). El municipi de Vila-rodona està situat
a la vall del riu Gaià. A part del nucli urbà, hi ha diversos masos i llogarets habitats, que aporten una dimensió molt humana al paisatge,
suau i cultivat.
Com molts dels pobles de la comarca, compta amb grans extensions de vinya, complementades per l’ametller, l’olivera i els conreus
d’avellaners i d’hortalisses al costat del riu.
La població ha anat augmentant els darrers anys, a causa de la
instal·lació d’un polígon industrial a prop de l’entrada de l’autopista.
Només entrar trobarem el celler modernista de la Cooperativa, on
podrem admirar una de les construccions més majestuoses projectades
per Cèsar Martinell; també hi podrem comprar vins i caves elaborats
per la mateixa Cooperativa i diversos productes de la terra conreats i
elaborats artesanalment.
També a l’entrada del poble, hi ha l’albereda, situada al costat del
riu, i, allí mateix, el Columbari romà, edifici funerari del s. I.


Pels camins de l’Alt Camp
Coronant el poble podrem observar el Castell, documentat el 1210.
Conserva part dels seus murs i les dues torres.
L’església parroquial de Santa Maria, un edifici de grans dimen
sions, va ser construïda a les darreries del s. XVIII i la façana segueix
les línies d’estil neoclàssic. El campanar es veu des d’indrets llunyans
per la seva alçada.
A Vila-rodona, hi trobarem tots els serveis: restaurants, dues cases de turisme rural i botigues de tota mena. També hi ha el Centre
d’Atenció Primària.
Som a la plaça dels Arbres, a recer de l’església de Santa
Maria i davant de l’edifici de la Casa de la Vila. Agafem el
carrer d’Enric Benet, que marxa en direcció sud i desemboca
a la carretera TP-2003, que dóna accés a la població, vorejada
de grans plàtans que l’ombregen.
Creuem el Gaià per un pont força alt des d’on podem albirar un bonic bosc de ribera. Abans de passar-lo tenim, a l’esquerra, el camí de l’Albereda i el Columbari romà, a uns cinc
minuts, la visita del qual recomanem. Poc després de creuar el
riu, trobem, a la dreta, el camí que duu al pou de la neu, també
a uns cinc minuts. Passem pel davant del celler cooperatiu
i seguim cap a l’encreuament amb la carretera TP-2002, de
Tarragona al Pont d’Armentera.
0:11

0:11

0,850

0,850

Cruïlla de carreteres. Abans d’arribar-hi, girem a l’esquer
ra per un pas obert a la tanca de protecció. Passem entre la
rasa i la paret d’un xalet; quan s’acaba, saltem a l’antic camí
carreter que va des de Bràfim fins a Vila-rodona. La ruta és
senyalitzada amb les marques que corresponen al GR 172-1,
de Renau a Santes Creus.
El camí va a mig aire dels conreus amb el marge elevat, que
aguanta la parada del damunt, i el de sota, que suporta la plataforma del mateix camí i que en alguns trams s’ha ensulsiat,
cosa que el fa intransitable als vehicles. A l’esquerra, a l’altre
vessant del Gaià, veiem el Columbari romà a un cop de pedra.
Passats tres minuts, a sota del camí, trobem una construcció
de pedra seca molt interessant, semblant a un pou de neu. Al
darrere, esguardem una bonica postal de Vila-rodona.
0:06

0:17

0,400

1,250

Camí del mas de les Serres. El seguim en direcció sudoest. A mà esquerra, l’era i els edificis. Davant de la porta
principal, torcem cap a l’oest, és a dir: cap a la dreta. La pista
esdevé asfaltada.
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0:03

0:20

0,250

1,500

Camí de ca l’Espinac. Poc abans d’enllaçar amb la carretera, que ens queda a la dreta, prenem la direcció contrària
per la pista de terra.
A la vora del camí hi ha un curiós monument fet a base
de grans lloses de pedra, curres, piques, moles de molí i altres
formes de pedra picada.
				
0:02

0:22

0,100

1,600

Antic camí. Abandonem la pista i seguim pel sender que
va per sobre el rocallís, paral·lel a la pista. Es tracta de l’antic
camí, a ran del qual unes alzines ens ofereixen ombra. Aviat
trobem, a l’esquerra, la porta que barra el pas de la finca de
ca l’Espinac i la granja del Roc de la Serra, en les quals es
conreen calçots. El rocallís aflora tot sovint. A mà dreta, una
cisterna i un cobert i, a l’esquerra, la granja del Guardià.
				
0:07

0:29

0,500

2,100

Camí de la Serra. Anem recte cap als masos.
0:01

0:30

0,050

2,150

La Serra (244 m). Conjunt de masies disperses, actualment
deshabitades, que van créixer a redós del castell medieval i de la quadra
de la Serra.
Avancem cap al sud, de cara al campanar de Montferri.
Abandonem, a la dreta, un camí i una granja, al mateix moment que comença l’asfalt de la pista que baixa per creuar per
sota l’autopista AP-2.
				
0:02

0:32

0,150

2,300

Autopista AP-2. Passada l’autopista, tornem a pujar.
Continuem per aquesta pista més bona, de la qual parteixen
diversos viaranys que menen als conreus. Transcorreguts doscents metres s’acaba l’asfalt.
0:05

0:37

0,300

2,600

Bifurcacions. Agafem la branca de la dreta i, tot seguit,
tornem a agafar la bifurcació de la dreta i retornem al traçat
de l’antic camí, ara sender. Abandonem el trencall més trillat.


Pels camins de l’Alt Camp
L’entrada sembla un túnel de vegetació. Així que anem avançant, albirem, a l’altra vessant de la vall, el llogaret de Vilardida, situat a tocar de la carretera i al mig de l’antic camí ral de
Vilafranca. Caminem entre marges als laterals.
0:06

0:43

0,450

3,050

Carretera C-51 de Valls al Vendrell. La travessem en dia
gonal cap a l’esquerra, cap al cartell anunciador del santuari
de Montserrat de Montferri. Seguim el camí cap al sud.
Deixem la carretera on, a la dreta i a poca distància, es
troba la rotonda de les quatre carreteres, amb la gasolinera i
dos restaurants. Cap a l’esquerra, passat el pont del Gaià, hi
ha el poblet de Vilardida, que compta amb allotjament rural.
Vilardida. Llogaret situat al costat de la C-51, dividit pel camí de
Vilafranca en dos termes municipals: Vila-rodona i Montferri.
En trobem documentació l’any 1009 com a Villa Ardidam. Destaca cal Tudó, on es conserva una antiga torre i un casal posterior, i
l’església de Santa Maria, construcció gòtica reconstruïda i acabada
al s. XVIII. L’obra és de pedra i argamassa arrebossada, amb alguns
contraforts a l’exterior i coberta de teula sobre encavallades de fusta; es
tracta d’una església d’una sola nau.
A Vilardida hi ha una casa de turisme rural i una agrobotiga.
Anem trobant alguns entradors a les parades. Tenim el
traçat de l’antic camí a mà dreta, ara convertit en rasa. Comencem a veure els primers camps de cirerers. Enfront sobresurt la torre del mas d’Infants i, a l’esquerra, el santuari de
Montserrat i Montferri, al peu de la serra homònima, coronada per la torre del Moro.

Església de Vilardida
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0:06

0:49

0,400

3,450

Tram pavimentat. Entrem a l’antic camí, ara pavimentat.
Fem una giragonsa i seguim en la mateixa direcció que portàvem. Si ens girem enrere contemplarem una bonica panoràmica del poble de Vilardida, amb les vinyes i el bosc de ribera
del Gaià que harmonitzen el conjunt. Ara el ferm de la pista
és de grava i compacte, però és força polsós. Escampades per
les parades s’hi veuen pallisses i cisternes.
0:05

0:54

0,400

3,850

Derivació. A l’esquerra, un camí mena a un maset. Cent
metres més enllà en deixem un altre a cada costat; el de baix es
dirigeix al molí de Vilardida, situat a l’altra riba del Gaià.
		
0:04

0:58

0,300

4,150

Sender. A mà dreta un sender s’enfila, decidit i entre bancals abandonats, cap a la torre del mas d’Infants. Nosaltres
seguim endavant per la pista.
				
0:02

1:00

0,100

4,250

Bifurcació revessa, d’accés al mas d’Infants, que hem
deixat a sota; l’espessa vegetació ens l’amaga una mica. A la
dreta, un altre sender també mena a la torre. Al cap de cent
metres abandonem una altra pista que baixa cap als conreus.
Pugem una mica per situar-nos al pla superior.

Senyal del GR 172-1, que seguirem fins a Bràfim
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0:06

1:06

0,400

4,650

Abocador clausurat i camí travesser, que prenem a la
dreta. El trencall oposat va a la masia de la Màquina i al riu.
0:04

1:10

0,300

4,950

Gir a l’esquerra. Deixem, a la dreta, el camí Fondo, que
duu a la partida de les Planes i de les Rabasses Mortes.
0:03

1:13

0,200

5,150

Pista asfaltada del Loreto. Ens hi incorporem en direcció al poble, ja molt proper. Tornem a anar entre marges laterals. Entrem a Bràfim per l’avinguda de l’Alt Camp.
0:06

1:19

0,400

5,550

Bràfim (236 m). Està situat en un turó a la vall del riu Gaià,
envoltat de vinya i cirerers. El poble està format per una agrupació de
cases, amb carrers irregulars i estrets, al voltant de l’església de Sant
Jaume, construïda a finals del s. XVII, seguint una variació de l’estil
gòtic tardà cap al barroc. Té un retaule barroc daurat. S’hi han trobat
restes de l’època romana. Destaca també la Casa de la Vila, situada
davant l’església i construïda, l’any 1929, per Cèsar Martinell.
A Bràfim, hi podrem comprar de tot; també hi ha un restaurant i
una casa de turisme rural.
Continuem pel carrer d’Avall, que puja, i arribem a la plaça de la Vila, amb l’edifici de l’ajuntament a la dreta, davant de
l’església. Passem per sota el Portal i decantem, a l’esquerra,
per l’avinguda del Loreto. A la dreta trobem el col·legi públic
Sant Jaume. Donem la volta a la tanca del pati i ens encarem
cap al Loreto. El camí està asfaltat i, de tant en tant, trobem
alguns bancs, molt oportuns, que ens permeten descansar i
gaudir de les vistes del poble i de la rasa de les Hortetes.
0:11

1:30

0,800

6,350

Ermita del Loreto. Passem per davant de l’escalinata de
l’ermita i de la porta del cementiri.
Santuari de la Mare de Déu del Loreto, situat al turó del
Puig-rodó. El temple és d’estil neoromànic i fou construït entre els anys
1889 i 1892 en terrenys cedits pels pagesos; ha sofert diferents transformacions. Conté una imatge de fusta de la Mare de Déu, uns magnífics
frescos i unes imponents vidrieres.
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Itinerari pel camí de la Coloma

2h 07 m

Temps

4 h 26’
2h 47 m

Dificultat

18,850 km

Itinerari per la Carena del Tossal Gros
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7,750 km

Distància
10 km
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El riu Gaià

Del costat de la tanca del fossar en parteix el camí asfaltat
de Montferri. Nosaltres continuem pel camí del Trull, en direcció sud-est, que davalla pel vessant esquerre del barranc.
Els primers metres estan asfaltats, però aviat el camí s’estreny
i la vegetació ens envaeix ja que és poc transitat.
0:08

1:38

0,600

6,950

Bifurcació. Deixem, a la dreta, el camí d’entrada a un mas
robust que crida força l’atenció per l’alçada i per les façanes;
està mig abandonat, igual que les terres del voltant.
0:04

1:42

0,300

7,250

Cruïlla amb el camí travesser de Vilabella a Montferri.
El creuem i prosseguim recte en direcció al riu (est) pel costat
d’una bassa. El ferm circula més elevat que les parades de
ceps del costat. Abandonem el camí travesser que, per l’esquerra, enllaça amb el camí pavimentat de Bràfim a Montferri
i, per la dreta, porta a Vilabella.
0:03

1:45

0,200

7,450

Camí d’accés a una pallissa i al camp. El deixem a la dreta.
0:04

1:49

0,250

7,700

Gir a l’esquerra cap al nord. La ruta gira cap al nord així
que ens acostem al bosc de pins.
12
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0:01

1:50

0,050

7,750

Riu Gaià. El passem a gual; si anem a peu ens haurem de
descalçar ja que no hi ha cap passera. A l’altra riba ens endinsem en una albereda molt espessa i exuberant. En tombar obviem la tanca d’un xalet i l’entrada a unes parades. Ben aviat
som a la llera del torrent del Còdol, amb el ferm pavimentat.
0:07

1:57

0,500

8,250

Camí travesser i canonada sota mateix de Montferri. És
l’antic camí de Montferri a Salomó pel mas de la Polla-rossa, a uns tres quilòmetres d’aquí. Des d’aquest mas s’agafa
el sender que puja a la torre del Moro i a la tossa Grossa de
Montferri (387 m), que se’ns presenta majestuosa davant
nostre. Nosaltres anirem cap a l’esquerra, pel costat d’unes
granges. Deixem el torrent del Còdol, que separa els turons
de Montferri i el castell de Puigtinyós.
0:02

1:59

0,100

8,350

Cruïlla amb el camí pavimentat de Bràfim, a dos quilòme
tres cap a l’esquerra, a l’altra banda del Gaià. Girem a l’esquerra i pugem al poble travessant la carretera de Vilardida.
0:03

2:02

0,200

8,550

Montferri (229 m). Es troba sobre un petit tossal inclinat cap
al riu Gaià, que travessa el terme per la banda oest del poble. Les aigües
s’aprofiten per regar zones de plantacions d’hortalisses i avellaners.
Altres zones de secà són cultivades amb vinya, ametllers i oliveres.
El poble conserva l’estructura del carrer principal, amb cases d’arcs
medievals i els portals de l’antic clos. L’església de Sant Bartomeu conserva un arc del s. XII. A la cantonada del peu del campanar es poden observar dos rellotges de sol amb molts detalls arquitectònics i decoratius.
Cal destacar el castell de Puigtinyós, conegut com el castell de
Rocamora; les restes del santuari renaixentista de Sant Marc, i la torre
de guaita del Moro, al cim de la tossa Grossa de Montferri (387 m).
A Montferri podrem menjar al restaurant i dormir a les cases de
turisme rural que hi ha.
Hi entrem pel carrer Major. Al cap de 200 metres, a l’esquerra, veiem l’església. Abans de trobar la porta d’entrada
passarem sota d’una arcada. Girem a l’est pel carrer del costat
de la plaça i, quan arribem a un marge de pedra que ens barra
el pas, girem a l’esquerra (nord) i sortim a la carretera.
13
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0:03

2:08

0,200

8,950

Rotonda de la variant de Montferri. La creuem i agafem,
al nord, la carretera del santuari.
0:05

2:13

0,300

9,250

Santuari de la Mare de Déu de Montserrat (240 m), al
cim del turó anomenat del Corralet. Es tracta d’una obra modernista
projectada per l’arquitecte Josep M. Jujol, deixeble d’Antoni Gaudí,
entre els anys 1922 i 1926. L’obra va quedar a mig construir fins a
l’any 1985, en què es va reprendre per iniciativa popular. Jujol volgué
fer una obra molt lligada a la terra i que suggerís els elements naturals
del medi. La seva forma és a imatge i semblança de les muntanyes de
Montserrat i l’interior acull una rèplica de la Moreneta.

Santuari de Montserrat a Montferri
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Abans d’arribar-hi deixem, a la dreta, l’esplanada del pàrquing i enfilem pel camí pavimentat que mena a la plaça. A la
dreta tenim el campanar exempt.
Sortim del santuari per la banda esquerra (oest) de la
porta principal, baixem pel terraplè i passem una tanca de
xiprers. Anem vorejant unes vinyes en direcció nord.
0:04

2:17

0,300

9,550

Camí de Montferri a Rodonyà, anomenat de Collfarners.
Està asfaltat i en alguns trams, pavimentat; tot i amb això,
conserva l’amplada original amb els marges laterals. El prenem cap a la dreta i ja no el deixarem fins a Rodonyà. Per
aquests verals la vinya és la mestressa i senyora de les terres.
0:18

2:35

1,200

10,750

Cruïlla, amb un camí poc definit a l’esquerra. És el camí
de Rodonyà al molí de Vilardida i el mas d’Infants, però actual
ment està abandonat i no s’hi pot passar. A la dreta del camí
hi ha l’entrada del que sembla la boca d’una mina. Es tracta
d’un aixopluc, excavat en el terreny de tapassot. Nosaltres
seguim recte.
0:13

2:48

0,900

11,650

Encreuament amb el camí de Vilafranca, que, cap a
la dreta, va a Vilardida i, cap a l’esquerra, a les Casetes i
Masllorenç. Està senyalitzat com a ruta turística (el camí de
Vilafranca) des de Fontscaldes fins a l’ermita de Santa Cristina. Nosaltres continuem recte pel camí asfaltat.
0:04

2:52

0,300

11,950

Rodonyà (312 m). Municipi situat al límit de la comarca, tocant amb el Baix Penedès. El terme és accidentat pels estreps de la
serra del Montmell.
L’activitat principal és l’agricultura, amb vinya, ametllers, oliveres, etc., però també compta amb una mica d’indústria.
Aquest municipi era parada obligada ja que es troba al costat de
l’antic camí de Vilafranca. En coneixem la seva existència, a partir del
Castell, des de l’any 1214.
Del municipi, cal destacar el Castell. La construcció inicial ja no
es conserva, però al damunt s’hi va construir l’actual, d’estil renaixentista, el qual es va transformar en residència senyorial. És de planta
15
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Vista de Rodonyà

quadrada i les parets estan rematades amb una filera de merlets, que
el fan més atractiu.
L’església dedicada a sant Joan Baptista és d’estil neoclàssic (del
s. XVIII), amb tres naus i creuer, planta quadrada i torre octogonal.
Hi trobarem botigues, casa de turisme rural i restaurant.
Hi entrem pel final del carrer d’Àngel Guimerà, que agafarem cap a l’esquerra i ens portarà al centre del poble.
Plaça Major, amb el Castell i l’edifici de l’Ajuntament.
Continuem pel carrer d’Anselm Clavé, que ens porta cap als
afores del poble.
0:11

3:03

0,800

12,750

Carretera C-51 de Valls al Vendrell. La travessem i continuem recte per un vial del polígon industrial. A cent metres
trobem una cruïlla de carrers; seguim recte, cap al nord, pel
camí dels Cucons, que està pavimentat.
0:04

3:07

0,275

13,025

Camí del cementiri, també asfaltat. L’agafem en direcció
al cementiri.
0:01

3:08

0,025

13,050

Cementiri. Girem a l’esquerra, tot deixant l’entrada principal al fossar a mà dreta. Caminem per l’anomenat camí ral,
asfaltat, però que conserva els marges de pedra.
0:08

3:16

0,650

13,700

Autopista AP-2. La passem per sota. Abans haurem deixat, a la dreta, el vial de servei de l’autopista, amb les sagetes
grogues del Camí de Sant Jaume. Un cop passada l’autopista,
el camí és de terra. Trobem el bosc del mas d’en Guerra.
16
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0:03

3:19

0,150

13,850

Bifurcació. Abandonem el camí ral i girem a l’esquerra,
pel costat de l’autopista, per un camí carreter molt més secundari. Escampades per les parades veurem algunes barraques
de pedra seca. El terreny és molt pedregós i el rocallís aflora
pertot arreu, cosa que explica l’elevada presència de barraques i marges.
0:08

3:27

0,600

14,450

Carretera de Can Ferrer de la Cogullada. La traspassem en diagonal i seguim per l’altre costat (sud-oest) pel traçat abandonat de carretera. Deixem el camí de davant que va
directe a una pallissa.
0:04

3:31

0,300

14,750

Camí travesser i tanca de l’autopista. Girem a la dreta;
el ramal de l’esquerra porta a la carretera.
0:01

3:32

0,100

14,850

Accés al mas de la Pansa, barrat per un cadenat. Comencem a baixar una mica. Ens encarem al Montagut (nord/nordest). Des d’aquest punt s’obté una bona vista de l’amfiteatre
de muntanyes que clouen l’Alt Camp: les muntanyes de Prades, la serra de Miramar, la Voltorera, el Cogulló, el Comaverd, la collada de la Rovira Seca, Montagut i el Montmell.
Caminem entre velles vinyes i d’altres de novelles emparrades
en estructures metàl·liques. Més endavant, arribats al caire
del torrent de les Pinetelles, o del mas d’en Serra, entrem al
bosc. Aleshores el camí fa algunes ziga-zagues i baixa més
fort. El sòl, ara, és argilós i amb força reguerots excavats per
l’aigua de la pluja.
0:13

3:45

1,000

15,850

Torrent de les Pinetelles. Arribem al fons de la vall, ocupada per unes vinyes. Deixem, a la dreta, el camí de cal Llarg
i ca la Garsa. Vint-i-cinc metres endavant, passem a gual el
corrent procurant de no mullar-nos els peus ja que, si no és un
any molt sec, acostuma a portar aigua. Una vegada superat el
torrent, el ferm del camí és pavimentat durant uns metres per
tal d’evitar-ne l’erosió ja que puja dreturer.
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9. Turons farcits de vinyes

Torrent de les Pinetelles

0:04

3:49

0,300

16,150

Bifurcació. Abandonem, a l’esquerra, un camí que mena
als conreus. Seguim la pujada i 200 metres més enllà en trobem un altre, a la mateixa mà, que també passem de llarg.
Hem deixat enrere el bosc, que es queda limitat a la vora del
torrent, i tornem al paisatge omnipresent de vinyes.
0:07

3:56

0,500

16,650

Camí de cal Nofre. Per la dreta surt un camí enllosat que
condueix a aquest mas. Nosaltres continuem recte. Passats
uns 20 metres, deixem, a l’esquerra, el de ca l’Adroguer.
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Pels camins de l’Alt Camp
0:04

4:00

0,300

16,950

Cruïlla. Avancem recte (nord-oest) sense abandonar el
camí de les Pinetelles. El trencall de la dreta fa cap al mas de
la Magina i el de la mà contrària, a les Pinetelles. Aviat trobem
el ferm asfaltat. Baixem per travessar la clotada. Fem cas omís
d’alguns camins més secundaris que van a les parades.
0:05

4:05

0,350

17,300

Torrent dels Abellons. El passem per un pontet. S’acaba
el ferm asfaltat i tornem al camí de terra, de més bona petja.
0:02

4:07

0,150

17,450

Derivació a la dreta, que porta a una pallissa propera.
Seguim recte. Per la vora del camí, una rasa fonda recull les
aigües del camí i de les parades de la capçalera del torrent dels
Abellons. Uns 200 metres més endavant deixem, a l’esquerra,
un altre camí que, com l’anterior, porta a una pallissa. Al cap
de 200 metres més, trobem el ferm pavimentat de nou.
0:07

4:14

0,500

17,950

Collet i camí travesser. Anem seguint pel camí enquitranat que baixa enclotat entre les parades.
0:03

4:17

0,200

18,150

Cementiri de Vila-rodona. Passem per davant de la porta
principal. Més endavant i a mà esquerra trobem el Col·legi
Bernardí Toldrà.
0:04

4:21

0,300

18,450

Carretera de Can Ferrer de la Cogullada. La prenem i
girem a l’esquerra. Carretera amunt i més elevat, hi ha el castell de Vila-rodona. Girem fort, en lleu baixada, i ens encarem
al carrer de les Hortes, que seguim cap al centre del poble.
0:05

4:26

0,400

18,850

Vila-rodona, plaça dels Arbres. Punt final de l’excursió.
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