
 

EL MUNICIPI DE LLORAC  
 
Llorac és un municipi de la Conca de Barberà, a la capçalera 
del riu Corb. Neix al seu terme, al poble de Rauric,  el riu 
Corb. Comprèn quatre nuclis més, tots petits i poc habitats, 
que són Albió, la Cirera, Montargull (deshabitat) i Rauric. 
 
Tots són pobles petits que viuen principalment de 
l’agricultura del cereal i la ramaderia i han sabut mantenir el 
seu encant. Són pobles carregats de patrimoni històric, 
envoltats de boscos frondosos i un lloc ideal per fer 
excursions a peu i en BTT. Cal destacar com a punt de 
referència gastronòmica els formatges artesanals d’Albió. És 
una zona per relaxar-se, i passar un bon cap de setmana 
descansant i gaudint de l’hospitalitat de la seva gent fent 
turisme rural. 
 
MOLÍ D’ALBIÓ . Molí fariner d’aigua construït al segle XIII, 
que va ser propietat de l’orde del Temple.  
Està documentat des de l’any 1238. Conserva 
excepcionalment la seva estructura medieval, amb les 
séquies, la bassa i el cacau. L’edifici sembla una torre 
fortificada, amb un matacà al pis superior. El soterrani, on hi 
havia el rodet, i la planta baixa o sala de moles estan 
cobertes amb volta de canó apuntada. Adossada al molí hi 
ha una casa, més baixa, d’època posterior.  
Aquest edifici, gairebé enrunat, dóna fe de la gran activitat 
que suposà per a la zona el funcionament d’aquestes petites 
indústries que empraven com a força motriu l’aigua del riu. 
Actualment, tot i que l’estructura es manté en bon estat, 
l’edifici es troba en complet abandó, malmès i envaït per la 
vegetació. 
 
LES OBAGUES DEL RIU CORB (EPN). És un petit espai 
natural protegit situat a la vall del riu Corb, al nord de la 
comarca, que comprèn els municipis de Llorac i Savallà del 
Comtat. Hi podem trobar diferents tipus de rouredes pròpies 
dels boscos submediterranis, a més de pinedes de pi blanc, 
pinassa i pi roig. L’espai té un alt interès per les espècies de 
flora pròpies dels boscos més humits. La presència 
d'aquestes plantes de caràcter eurosiberià, dins un territori 
eminentment sec i continental, constitueix per si mateix una 
notable singularitat botànica.  
 
El  GR171 travessa Catalunya de nord a sud, entra a la 
Conca de Barberà per l’Albió, baixa fins al balneari de 
Vallfogona on travessa el riu Corb i la zona boscosa de les 
obagues del Riu Corb per continuar en direcció a Segura, al 
municipi de Savallà del Comtat. 
 

Recomanacions:    

 

 

� Cal anar proveït d’aigua. 
� Cal anar calçat amb botes impermeables per creuar el 

riu Corb. 
� Atenció en èpoques de pluges. 
 
GASTRONOMIA I PRODUCTES TÍPICS 
 

Formatgeria Sant Gil d’Albió . Elaboració de formatges 
artesanals. C. Major, s/n – 43427 Albió (Llorac) – Tel. 977 88 
14 21 -  www.santgilalbio.com 
 
ON MENJAR 
 

Restaurant l'Aixopluc  – 43427 – Llorac - Tel. 977 88 08 84 
/ 977 88 11 32 www.restaurantaixopluc.com 
 
ON DORMIR 
 

Apartaments turístics Can Pinyol  – C. Major, 10 – 43427 – 
La Cirera (Llorac) – Tel. 627 02 67 44- 93 662 24 15 – 
www.canpinyol.com 
 
PUNTS D’INFORMACIÓ:  
 
Ajuntament de Llorac . Tel. 977 88 13 80  www.llorac.cat 
 
Oficina Comarcal de Turisme de la Conca de Barberà.  
Monestir de Poblet (Vimbodí i Poblet) - Tel. 977 87 12 47 - 
www.concaturisme.cat 
 
COM ARRIBAR-HI:   
 
A-2  Barcelona-Lleida, sortida a la Panadella o Tàrrega 
AP-2 Barcelona-Lleida sortida a Montblanc (33 km) 
C-241 de Montblanc a Igualada, TV 2244 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

 
 

 
 
 

 
 

 
ELS PLANS DE LLORAC  
I LA FONT DE LA CIRERA 

De Llorac a la Cirera 
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S20 – ELS PLANS DE LLORAC I LA FONT DE LA 
CIRERA 
De Llorac a la Cirera 
 
Punt d’inici i final: Plaça Major de Llorac 
Distància: 7,100 km             
Durada: 2 h i 30 min 
Dificultat: Mitjana  
Desnivell acumulat: 203 m de pujada i de baixada 
Altitud mínima: 632 m i màxima:  790 m  
Època de l’any:  Tot l’any. 
Itinerari : Circular 
Itinerari senyalitzat: Parcialment amb senyals del Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà. 
 
DESCRIPCIÓ 
Itinerari circular pels plans de Llorac per conèixer el patrimoni 
agrícola, forestal, cultural i històric d’uns dels pobles de la vall 
del Corb. Un recorregut per un paisatge eminentment agrícola i 
que ens apropa a la Cirera. 

 
0,000 km - Pl. Major. Ens situem d’esquena a 
l’entrada de l’Ajuntament de Llorac, a l’esquerra hi ha 
una cisterna i una font annexa. Sortim pel carrer del 

costat del riu Corb cap a l’esquerra per sortir del poble. De 
tornada arribarem per l’altre costat del carrer. 
 
0,100 km - Encreuament.  Girem a la dreta per trobar la 
carretera.  
 
0,220 km - Carretera T-244, encreuament.  Girem a l’esquerra. 
A peu de carretera trobem la bàscula, un magatzem i un senyal 
del punt del km 8, agafem el camí de la dreta en direcció a 
Suró. 
 

0,400 km - Camí de Llorac a Suró, encreuament. 
Deixem a l’esquerra una pista i continuem pel camí de 
Llorac a Suró que s’enfila cap amunt entre boscos de 
pi i roure. A uns 300 m més amunt, s’obre un camí a la 

nostra dreta, nosaltres seguim pel camí principal amunt. 
 
1,090 km -  Masia de Cal Ros, encreuament, pal 
indicador.  Deixem les indicacions del camí de l’Alta 
Vall del Corb en direcció a Suró i continuem pel camí 

de la dreta. A sobre nostre es veuen les restes d’un mas 
abandonat; és la masia de Cal Ros. Uns metres més amunt 
s’ajunta el camí que abans hem deixat.  
 
1,500 km - Els plans de Gustió. Arribem als plans de Gustió. 
Més endavant a l’esquerra, veiem encimbellat en el turó el poble 
de Suró sobre grans camps de conreu. Seguim vorejant els 

camps de conreu i una torre de comunicacions, fins que trobem 
el proper encreuament. 

 
1,950 km - Encreuament.  Girem a la dreta i 
novament a la dreta pel camí que baixa entre boscos 
de pi i roure.  
 
2,150 km - Encreuament. Deixem a la dreta un camí 
que baixa a la ctra. T-244 i seguim pel camí de 
l’esquerra, avall sense desviar-nos. 
 
2,790 km - Encreuament de diversos camins. 
Agafem el camí d’enfront nostre. Més endavant, s’alça 
davant nostre el poble de la Cirera, on ens dirigim. 
 
3,280 km - Encreuament. Deixem a l’esquerra un 
camí que du a un camp de conreu, i continuem pel 
camí principal.  
 
3,350 km - Camí Ral, doble encreuament. Torcem a 
l’esquerra i després girem a la dreta seguint un tram 
de la rasa del corral Foraster. El camí és ample i amb 

un bon ferm; cal anar en compte en èpoques de pluja perquè és 
molt argilós. 
 

3,710 km - Camí de la Rasa, encreuament. Deixem 
a la dreta un camí que du a un camp de conreu, i 
continuem pel camí principal. 
 
3,750 km - Encreuament. Girem a la dreta en 
direcció al poble de la Cirera, per la part de darrere. 
 
 
4,150 km - La Cirera, encreuament, pal indicador. 
No seguim les indicacions a Llorac per la pista 
asfaltada que baixa per sota del poble, sinó que girem 

a la dreta i travessem el poble.  
 
La Cirera és un poble molt ben arreglat amb la majoria de cases 
rehabilitades com a segona residència. Com la majoria dels 
poblets de la vall del Corb es troba situat a dalt d’un turonet a 
redós de l’antic castell del s. XII. És un bon lloc per relaxar-se, i 
passar un bon cap de setmana descansant en uns dels 
apartaments turístics que ofereix el poble. 

 
4,300 km, església de Santa Maria de la Cirera, 
encreuament, pal indicador. L’església actual és 
d’estil barroc i està construïda sobre les restes de 

l’antiga església romànica, conserva alguns elements gòtics. 
Destaca el campanar octogonal, cobert amb cúpula. Al costat 
de l’església hi ha una petit parc infantil amb una font. Seguim 
recte pel carrer Major. Arribem a un petit mirador amb una font i 

comencem a baixar fins a enllaçar amb el camí asfaltat que en 
arribar a la Cirera hem deixat a l’esquerra. 

 
4,610 km - Camí a Llorac.  Trenquem a la dreta. És 
un camí asfaltat que baixa fort.  Ens desviem pel 
primer camí de la dreta. 
 
4,910 km - Font i safareig de la Cirera.  Trenquem a 
la dreta per un camí que ens portarà a la font i al 
safareig. La mina de la font de la Cirera està tancada 

amb clau. Al costat hi ha una bassa que recull l’aigua de la font, 
i que servia de safareig. Tapada per l’herbassar, hi trobem una 
altra bassa que també recull l’aigua i servia per regar els horts.  
Desfem camí fins a arribar de nou a la pista asfaltada. 

 
5,280 km - Camí a Llorac, encreuament. Continuem 
baixant pel camí asfaltat sense desviar-nos fins que 
trobem la carretera de Santa Coloma de Queralt a 

Vallfogona de Riucorb. 
 

6,190 km - Carretera T-224, encreuament, pal 
indicador. Travessem la carretera en el punt del km 
7, i baixem pel senderó que surt davant nostre fins 

que trobem el camí. Si anem en BTT, cal seguir la carretera cap 
a l’esquerra i agafar el primer camí que surt per la dreta just al 
mig d’un revolt, fins a enllaçar amb el camí.  
 
6,200 km - Encreuament, pal indicador.  Seguim les 
indicacions a Llorac seguint el riu Corb. A uns 400 m travessem 
el riu. 
 
6,610 km - Granges de porcs.  Passem a tocar de les granges. 
Creuem de nou el riu Corb; aquest cop no hi ha cap pont ni 
passarel·la i en època de pluges ens haurem de descalçar. 
Continuem pel camí seguint el riu.  

 
6,840 km - Encreuament. Deixem a l’esquerra un 
camí que voreja les granges i acaba en un camp de 
conreu, i continuem pel camí principal.  

 
6,950 km - Encreuament, senderó. Just abans de 
creuar el riu Corb, trobem a la dreta un petit senderó 
que ens porta a una zona d’horta. Travessem el pont 

de ciment i entrem al poble de Llorac pel carrer que ressegueix 
el riu fins a trobar el punt de sortida.  
 
 
 
 
 


