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La Ruta del Cister és una teranyina de petites rutes que encanten a qui les visita, una d’aquestes és la ruta que us proposem
des del monestir de Poblet al municipi de Vimbodí fins al
nucli de Rojals al terme municipal de Montblanc.
Aquesta guia vol esmentar les possibilitats turístiques de l’extrem
sudoccidental de la Conca de Barberà, espai en què es troba el
PNIN (Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet), dins del
bosc de Poblet - muntanyes de Prades, considerada una de les
zones més riques en geologia, vegetació i fauna de Catalunya.
La ruta que us proposem podeu escollir de fer-la a peu pel sender, o bé en BTT o en vehicle a motor (recomanable 4x4) per la
pista forestal. Els dos itineraris comencen al monestir de Poblet,
conjunt cistercenc habitat més gran d’Europa, declarat Patrimoni
de la Humanitat per la UNESCO el 1991 i una de les tres joies
monàstiques de la Ruta del Cister. Després les rutes s’endinsen
al bosc fins al mirador de la Pena i pugen fins a arribar a Rojals, on podrem gaudir d’unes impressionants panoràmiques i de
l’hospitalitat d’un poble de muntanya.
El seu silenci ajuda a relaxar-se i a passar un bon cap de setmana
descansant i gaudint de la natura i el paisatge, en infraestructures
adients com l’alberg, el càmping, les cases de turisme rural, hotels
i cases de colònies.
És una bona experiència i una recomanació feta als amics.
							
David Rovira i Minguella
President del Consell Comarcal
de la Conca de Barberà
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ITINERARI A PEU
Amb el recorregut que us proposem, passejareu per una de les zones més belles de la Conca de Barberà: el Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet. Aquest espai ocupa bona part del vessant nord de les muntanyes de
Prades. La seva orientació a la cara obaga juntament amb la variabilitat geològica del terreny donen lloc a una gran
diversitat de vegetació: alzines, roures martinencs, pinastres, pinasses, etc. i de fauna: senglar, cabirol, àliga daurada,
astor, falcó pelegrí, gamarús...
Passarem per camins de carboneig perfectament conservats que ens atansaran a un passat no massa llunyà, quan el
bosc era la principal font d’energia, per senders i corriols tan ombrívols i frescals que semblen túnels que penetren
a la vegetació. Quedarem meravellats dels capricis de l’aigua que va corrent per la munió de torrents. Beurem i
reposarem en alguna font per compensar l’esforç.
Ens impressionarà la formidable vista que albirarem des del balcó natural del mirador de la Pena. És una experiència que sens dubte quedarà retinguda i recompensarà amb escreix l’esforç de la pujada que, de ben segur, no
us decebrà.
Arribarem als plans de Sant Joan, a la cota dels 1.000 metres i caminarem enmig d’una magnífica pineda primària
de pi roig. Talment serà com si passegéssim per un jardí fins a gairebé arribar a Rojals, on podrem gaudir d’unes
impressionants panoràmiques i de l’hospitalitat d’un poblet de muntanya on ens podem reconfortar de la caminada.
El primer tram d’aquest recorregut, de Poblet al mirador de la Pena, està senyalitzat com a itinerari núm. 1 amb
els pals indicadors propis del PNIN. En els altres trams trobarem senyals verticals instal·lats pels excursionistes
del Reus Deportiu i també altres d’utilitzats per Turisme de Catalunya. A més dels senyals verticals anirem seguint
les marques blanques i vermelles del GR-171-4 que ens guiaran fins a gairebé el nostre destí.
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Temps
total

Temps
parcial

km
km
totals parcials

0.00

0.00

Poblet (500 m). Sortim per la carretera de les Masies que voreja el
clos emmurallat del monestir.Anirem trobant els senyals del GR 171-4
i del GR 175, de la Ruta del Cister, que coincideixen en aquest tram.

0,000

0,000

0.14

0.14

Pista forestal de la Pena (o del Solà), l’agafem cap a la dreta i
amunt, poc després d’haver passat les fonts ferruginoses de l’Abat
Siscar i abans de creuar el torrent de Sant Bernat i arribar a les Masies, que és on es dirigeix el GR 175. Hi ha diferents indicadors que
senyalitzen itineraris de natura i també aquest recorregut a més del
GR 171-4 que nosaltres seguirem fins al coll de la Mola.

0,800

0,800

0.20

0.06

Camí de la pedrera. Abandonem la pista quan tomba fort cap
a la dreta i prenem, per l’esquerra, un camí carreter que segueix
el barranc de Sant Bernat aigües amunt. El terreny té un aspecte
ferruginós.

0,400

1,200

0.27

0.07

Pedrera. El camí que
seguíem s’ha anat convertint en sender, passant
pel fons del barranc i pel
costat d’una petita pedrera abandonada, per
on ens anem enfilant. A
l’esquerra i a l’altre costat del torrent veiem un
camí carreter que s’enfila
per la muntanya.

0,350

1,550

0.31

0.04

Pedrera de l’Escolta,
dedicada a la fabricació
de llambordes i de matxaca per a la construcció
de la via fèrria, amb grans
amuntegaments de grava
i les restes de les edificacions dels treballadors.

0,200

1,750

En sortim per un sender força pedregós que aviat es fa més agradable de caminar, tot entrant a la frondositat del bosc d’alzines, pinastres, arboç...
0.38

0.07

Barranc de la Pena, hi ha la conjunció de dos barrancs, els travessem per un gual empedrat. A pocs metres surt un corriol, per
l’esquerra, que puja a enllaçar amb la senda del Mata-rucs. El deixem
i seguim pel costat dret del barranc. Si porta aigua podreu observar
un toll i una cascada molt bonics.

0,500

2,250

0.43

0.05

Gual del torrentet del pou de gel. Seguirem per l’altre costat.

0,250

2,500

0.46

0.03

Camí carreter. Continuem per l’esquerra. Per la dreta enllaça amb
la pista principal de la Pena.

0,100

2,600
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0.48

0.02

Plaça de la Llibertat (765 m). S’acaba el camí. És una petita placeta
circular que servia per girar els carros; hi ha uns quants pedrissos
que guaiten sobre el torrent dels Boixets. A partir d’aquí el camí
esdevé sender molt ben arranjat, amb marges de contenció, guals
empedrats, etc. De fet aquest era el camí de bast utilitzat, entre altres
coses, per baixar el carbó i la neu emmagatzemada a la “nevera” de
la Pena.
Passem a gual el torrent dels Boixets. Caminem per un bosc molt
espès d’arboços. De tant en tant trobem alguna clariana que ens
deixa veure un paisatge meravellós.

0,050

2,650

0.57

0.09

Carbonera. Al costat del
camí veurem una reproducció
de com es construïen les carboneres. Tornem a travessar
el torrent del pou de gel.

0,700

3,350

1.00

0.03

Tartera del Mata-rucs. A mitja tartera girarem fort cap a la dreta,
i deixarem el camí del davant que segueix pel xaragall enllà. Pugem
decididament.

0,150

3,500

1.05

0.05

Pista forestal de la Pena. A la dreta hi ha el mirador de la Trona
(panxa de mur que dóna al comellar). Anem cap a l’esquerra i a uns
50 metres trobem l’entrada inferior del pou de gel. Deixem la pista
i ens enfilem per un sender que fa drecera, just a tocar l’entrada
del pou.

0,300

3,800

1.06

0.01

Pou de gel. La cavitat del pou de gel, de dimensions espectaculars, que
el monestir de Poblet tenia a la Pena, va ser aprofitada per bastir-hi
un habitatge pels enginyers
forestals, abans de construir-se el xalet de la Pena,
actualment està abandonat.
Pugem per unes escales
de pedra i saltem a la pista que anirem seguint cap
a l’esquerra, deixant una
bassa i l’inici de la senda del
Mata-rucs a la mateixa mà.

0,050

3,850

1.10

0.04

La Cascada. Es tracta d’un cingle de pedra arenisca vermella o sauló, pel qual regalima l’aigua.

0,150

4,000

1.17

0.07

Xalet forestal de la Pena (895 m), que substitueix l’antiga granja
pobletana de la Pena. Actualment està destinada als serveis del Paratge Natural.
Passem per davant de la porta d’entrada i voregem la tanca.
Trobem a mà dreta la senda del Colom. Continuem per la pista i a
uns tres minuts més amunt veiem l’inici del sender de l’Aigüeta que
duu a la font dels Boixets.

0,450

4,450

CONCA DE BARBERÀ

POBLET - ROJALS

Temps
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parcial

1.24

0.07

Pista forestal de Castellfollit a la Pena. La prenem per l’esquerra. Cap a la
dreta porta a Castellfollit o
Rojals. Des d’aquest punt podem veure enfilat en el cingle
calcari el balcó de la Pena.

0,450

4,900

1.25

0.01

Sender del mirador. Abandonem la pista i anem enfilant-nos pel
sender tot fent ziga-zagues per anar salvant el desnivell més còmodament. És important no deixar el sender més trillat per fer dreceres,
ja que així s’erosiona molt el terreny i també haurem de fer més
esforç.
La pista que hem deixat passa per la font del Deport, a 50 metres, i
continua cap a les Cent Fonts i l’ermita de la Santíssima Trinitat. És
tancada al pas de vehicles.

0,100

5,000

1.32

0.07

Derivació. El GR s’enfila per l’esquerra, per un sender de grau que
supera un fort desnivell en menys recorregut. Si volem podem seguir
pel camí, que fent alguna llaçada també ens portarà al mirador.

0,300

5,300

1.37

0.05

Mirador de la Pena (997 m). Impressionant balcó sobre la Conca de
Barberà, amb una panoràmica formidable sobre la part occidental de
la comarca. Tenim als nostres peus el xalet forestal, el tossal del Matarucs, el comellar de la Pena i el monestir de Poblet. A la seva dreta, les
Masies i més enllà, l’Espluga de Francolí. A l’esquerra Vimbodí.
D’esquerra a dreta veiem les ondulacions de la serra de Prades, després
la punta Curull de la serra
de la Llena, les muntanyes
de Vimbodí i Vinaixa, les
de Senan, la serra del Tallat i al final la piràmide de
Forès. Al darrere, el pla de
Lleida i l’Urgell, i, al fons,
tot tancant el decorat, els
Pirineus.
Seguim pel sender força
ample que va en direcció
sud.

0,100

5,400

1.40

0.03

Bifurcació. Anem a la dreta en direcció a Prades, pel GR 171-4. El
sender de l’esquerra (pintat com a SL, blanc i verd) es dirigeix cap
als plans de la Vila i al mas d’en Llort, passa pel corral de la Marieta
i finalitza a Rojals.

0,250

5,650

1.43

0.03

Encreuament amb el tallafocs i el camí que hi circula que segueixen la carena. Seguim pel sender de l’altre costat i creuem aquest lloc
anomenat els Plans per dins d’un magnífic bosc de pi roig o rojal i
pi negre o serrut.

0,200

5,850
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1.52

0.09

Cruïlla. Creuem el camí que baixa al mas d’en Llort, on hi ha una
cova amb restes de pintures rupestres. Avancem per l’altre costat
tot traspassant un tàlveg.

0,450

6,300

1.55

0.03

Pista forestal de Rojals a la Pena. Ens hi incorporem tot decantant cap a l’esquerra. Cap a la dreta tornaríem a la Pena.

0,200

6,500

1.58

0.03

Coll de la Creu de
l’Ardit (1.011 m).
Abandonem la pista,
que en una hora també
ens portaria a Rojals, i
ens endinsem al bosc
pel sender que surt a
mà dreta, molt més interessant que la pista.

0,150

6,650

2.02

0.04

Font del Corb. Es troba a l’esquerra del camí, gairebé imperceptible i amb
molt poca aigua. Ens anem atansant al cingle que s’alça a sobre nostre. Podem gaudir d’una bona panoràmica del comellar de Castellfollit i barranc de
l’Argentada acompanyats d’uns magnífics exemplars de teix i boix grèvol.

0,300

6,950

2.16

0.14

Restes de parets arrapades al cingle, del que un dia va ser l’aixopluc dels guardes forestals.

1,000

7,950

2.20

0.04

Coll de la Mola (1.004 m). Conegut pel terreny de gresos rogencs
amb abundància de sílex arronyonats. Cruïlla de pistes, hi trobem la
pista travessera de Rojals als Cogullons i a la Mola, i una al davant, que
seguint el barranc de la Baridana, arriba a la Bartra. Aquí deixem els
senyals del GR 171-4, que ens ha acompanyat des de Poblet, i anem cap
a l’esquerra
(est) per la
pista, en direcció a Rojals. El
GR continua
cap a la dreta
(oest),
travessa el bosc
del Guerxet,
i finalitza als
Cogullons on
s’enllaça amb
el GR 171.

0,200

8,150

2.23

0.03

Camí del mas de Sabater. L’abandonem a l’esquerra. Continuem
per la pista en la mateixa direcció (est).

0,200

8,350

2.28

0.05

Pista forestal de Rojals a la Pena. Ens hi afegim en un revolt
pronunciat. Seguim de front sense deixar l’orientació est.

0,400

8,750

2.32

0.04

Corral de la Marieta. Passem per la vora del mas abandonat i en
ruïnes. Trobarem alguns camins secundaris que porten als pocs conreus que hi ha per aquest verals.

0,300

9,050
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2.47

0.15
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km
km
totals parcials
Rojals (980 m); hi entrem per l’extrem sud-oest. Val la pena de passejar-hi perquè en els darrers anys s’han restaurat moltes cases amb
molt gust i encert, conservant el tipisme dels pobles de muntanya.
Té una bonica església romànica del s. XII dedicada a Sant Salvador,
patró del poble. Disposa de bar, restaurant i allotjament rural.
Actualment és agregat a Montblanc on s’arriba per la carretera local
de 12 quilòmetres amb forts tombs de cargol, però amb unes vistes
magnífiques de la Conca de Barberà, la vall del Francolí, el Camp de
Tarragona, la serralada pirenaica, la mar Mediterrània, etc.
A peu, des de Rojals, podrem anar a Montblanc seguint el GR 171,
que passa pel barranc de la Vall; als Cogullons pel GR 171; a Vilaverd
pel barranc de la Variella, senyalitzat com a PR-C 17; a la Bartra per
l’antic camí de bast que segueix la vall de la Baridana; al Pinatell pel
collet de la Clavissa; i a molts altres itineraris que de ben segur us
sorprendran per la seva bellesa.

1,000

10,050
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Ruta a peu

Ruta en BTT i vehicles

POBLET – ROJALS
ITINERARI PER A BTT I VEHICLES A MOTOR
Amb el recorregut que us proposem, passejareu per
una de les zones més belles de la Conca de Barberà: el
Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet. Aquest
espai ocupa bona part del vessant nord de les muntanyes de Prades. La seva orientació a la cara obaga juntament amb la variabilitat geològica del terreny donen
lloc a una gran diversitat en la flora i la fauna.
Arribareu als plans de Sant Joan, a la cota dels 1.000
metres, i caminareu enmig d’una impressionant pineda
primària de pi roig fins a arribar a Rojals on podreu
gaudir d’unes magnífiques panoràmiques i de l’hospitalitat d’un poblet de muntanya en el qual ens podem
reconfortar del viatge.
La pista forestal que seguireu és apta per a tot tipus
de vehicle (en tot cas, abans de començar, us recomanem que us informeu de l’estat en què es troba).
Curiosament per aquesta pista va arribar, a principis
del segle XX, el primer cotxe a Rojals i possiblement
el primer carro, molt abans que es construís l’actual
carretera local de Montblanc que és dels anys 40. Fins
aleshores només s’hi podia accedir per camins de bast
i senders.

12

km
totals

km
parcials

0,000

0,000

Monestir de Poblet (500 m), encreuament amb la carretera de Prades, prenem la
direcció a les Masies. 0,9

0,900

0,900

Pista forestal de la Pena (o del Solà), l’agafem cap a la dreta poc després d’haver
passat les fonts ferruginoses de l’Abat Siscar i abans de creuar el torrent de Sant
Bernat i arribar a les Masies.

2,900

2,000

Bifurcació, girem a la dreta seguint la pista forestal del Solà. A partir d’aquí el camí
és d’un sol sentit, amb fortes llaçades per superar el desnivell. Anirem passant per un
terreny ferruginós o saulonenc, cobert per alzines, pinastres, arboç... La pista que ens
queda al davant, direcció prohibida, és de circulació en sentit contrari.
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km
totals

km
parcials

6,500

3,600

Pista forestal. Arribem a la pista forestal de Castellfollit a la Pena, de doble direcció
fins a la font del Deport. Per anar a Rojals decantarem a la dreta. Passats 600 metres
deixarem l’entrada a una antiga mina de barita abandonada per tot seguit fer un revolt
de 180º a l’esquerra. Sota mateix d’aquest tomb hi ha una capelleta a la qual s’accedeix
per unes petites escales.També veurem, a la nostra dreta, unes roques de forma curiosa
anomenades els Frares Encantats i podrem gaudir d’una esplèndida panoràmica.
Cap a l’esquerra, la pista porta, passant per la font dels Boixets, a la casa forestal de
la Pena. Atenció: Aquest és l’itinerari a seguir en cas de voler retornar a Poblet o bé
si volem pujar al mirador de la Pena que es troba a deu minuts, a peu, de la font del
Deport a on hi ha lloc per estacionar el vehicle. 0,9

7,400

0,900

Derivació de la pista de Castellfollit. Seguim recte passant a frec d’una cinglera
que s’alça majestuosa a la banda dreta. Estem immersos en un bosc molt frondós amb
roures, pinars de pi roig i pinastre, teixos, aurons, grèvols, boixos, etc. Per la dreta la
pista va a enllaçar amb la carretera d’accés a la casa forestal de Castellfollit i a l’Àrea
Recreativa Roca de l’Abella.

8,600

1,200

Encreuament, traspassem una franja desarbrada que actua de tallafocs on es poden
veure traces de camí, però és prohibida la circulació de vehicles. Seguim per la pista
que és evident i tomba cap a la dreta, deixa al davant l’entrada, tancada amb una barrera, del camí del mas d’en Llord i els plans de Sant Joan. Anem per un terreny planer
entre un esplendorós bosc de pi roig o rojal.

9,100

0,500

Coll de la Creu de l’Ardit (1.013 m). Seguim per la pista principal, deixem a la dreta
i al darrere el camí que s’enfila pel tallafocs.

10,400

1,300

Cruïlla amb el tallafocs. Continuem recte. Abandonem a la dreta el camí que porta al mas
del Sabater i el que puja pel tallafocs fins a una bassa contra incendis i a la torre de guaita.

11,800

1,400

Derivació. Just en un fort revolt que fem cap a l’esquerra, trobem un camí a la dreta
que porta al refugi dels Cogullons i la mola dels Quatre Termes.
Més endavant passarem a tocar el corral de la Marieta (en ruïnes) i deixarem algun
camí secundari que duu als pocs conreus que podem trobar per aquests verals.

13,800
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2,000

Rojals (980 m) Hi entrem per l’extrem sud-oest.Val la pena de passejar-hi perquè en
els darrers anys s’han restaurat moltes cases amb molt gust i encert, que conserven el
tipisme dels pobles de muntanya. Té una bonica església romànica del s. XII dedicada a
Sant Salvador, patró del poble. Disposa de bar, restaurant i allotjament rural.
Actualment és agregat a Montblanc on s’arriba per la carretera local de 12 quilòmetres
amb forts tombs de cargol, però amb unes vistes magnífiques de la Conca de Barberà, la
vall del Francolí, el Camp de Tarragona, la serralada pirenaica, la mar Mediterrània, etc.
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ITINERARI DE RETORN: LA PENA - POBLET
Tant si venim de Rojals o de Castellfollit i ens dirigim a Poblet, o
bé pugem des d’aquest últim lloc
per donar un tomb per la Pena, i
volem retornar a Poblet, arribarem a un encreuament on trobarem la pista forestal del Solà amb
una direcció prohibida ja que és
la pista de pujada des de Poblet.

14

km
totals

km
parcials

0,000

0,000

Final de la pista del Solà, per la qual hem pujat des de Poblet, i enllaç amb la pista
de Castellfollit a la Pena, anem recte, cap a la Pena, en direcció est (esquerra).
(Atenció: la pista del Solà és exclusivament de pujada tal com indiquen els senyals.)

0,500

0,500

Font dels Boixets, ens queda a la dreta. Té una aigua molt fresca i és una de
les millors de les muntanyes de Prades.

0,800

0,300

Encreuament pista exclusivament de baixada. L’agafem girant a l’esquerra.
Des d’aquest punt podem veure, encimbellat dalt del cingle calcari, l’impressionant
balcó del mirador de la Pena. Si volem pujar-hi hem de seguir recte per la pista en què
anàvem fins a la font del Deport (és a uns 200 metres), a on podrem deixar el vehicle
i agafar el sender senyalitzat que, en qüestió de 10 minuts caminant, ens portarà fins
a dalt del mirador.

1,200

0,400

Entrada al xalet forestal de la Pena. La deixem a la dreta. El xalet forestal substitueix l’antiga granja pobletana de la Pena.

1,500

0,300

CONCA DE BARBERÀ

La Cascada. Es tracta d’un cingle
de pedra arenisca vermella o sauló,
pel qual regalima l’aigua.
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km
totals

km
parcials

1,800

0,300

Pou de gel. També a la dreta veurem la part superior.
La cavitat del pou de gel, de dimensions espectaculars, que el monestir de Poblet tenia
a la Pena, va ser aprofitada per bastir-hi un habitatge pels enginyers forestals, abans de
construir-se el xalet de la Pena, actualment està abandonat.
Després de fer una llaçada per la pista veurem a la nostra dreta l’accés inferior del
pou.

2,000

0,200

La Trona, mirador voltat de pedrissos situat sobre una panxa de mur que dóna al
comellar. Continuem avall endinsant-nos en la frondositat del bosc. Una mica més
avall, a ran del camí, trobarem una font.

3,600

1,600

Connexió amb la pista del Solà. Anem avall, direcció nord.

5,600

2,000

Carretera de Poblet a les Masies.
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EL BOSC DE POBLET,
PRINCIPAL VALOR NATURAL DEL PARATGE
CRONOLOGIA DELS FETS HISTÒRICS MÉS IMPORTANTS
El Bosc de Poblet és conegut de fa segles amb
dades com la donació que, de part del mateix
Ramon Berenguer IV, va fer a les poblacions de
Vimbodí i Montblanc, i quasi simultàniament,
l’any 1151, cedia part del mateix bosc a l’ordre
del Cister i a més “tanta terra de conreu com fos
necessària per al treball i les necessitats dels que allí
serviren a Déu”.
Aquestes concessions simultànies sense concretar els límits clars van donar lloc a disputes i litigis seculars, moltes vegades acarnissats i de tràgiques conseqüències, entre els pobles esmentats i els monjos de l’orde del Cister del monestir de Poblet.
Amb tot, la propietat del bosc de Poblet va ser
per als monjos del monestir de Poblet, els quals
van defensar la propietat i aprofitaven racionament el bosc per a les seves necessitats, però
amb certs drets i servituds a favor dels veïns dels
municipis de Vimbodí, Montblanc i Rojals.
De les descripcions dels paisatges i del bosc de
Poblet, durant els gairebé 600 anys de pertinença
a la comunitat cistercenca dels monjos de Poblet,
el pare Jaume Finestres, monjo del segle XVIII,
ens descriu així la pujada de la Pena “Se sigue la
cuesta muy poblada de robles, encinas, fresnos, pinos
y otros diversos árboles, con algunas malezas donde
se embosca la caza de cabras montesas. El cami-
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no que va hasta lo más alto de la sierra, aunque algo pesado, es bien delicioso por las arboledas y a cosa de tres cuartos de subida se encuentra una granja llamada La Pena, paraje muy sano, abundante de
agua y deliciosa vista”.
A principis de segle XIX i durant el govern lliberal de les “Cortes de Cádiz”, la promulgació
dels decrets desamortitzadors (els quals pretenien l’expropiació i venda de les grans propietats
de les ordes religioses i de la classe noble, per tal
que aquestes es repartissin equitativament entre particulars, fossin explotades agrícolament i
forestalment amb la finalitat de contribuir a la
modernització i increment de la riquesa del país), va propiciar l’inici d’una sèrie de fets encaminats a l’expropiació de les propietats del monestir i l’expulsió dels monjos de Poblet. El punt culminant d’aquest període històric va tenir lloc durant la Primera Guerra Carlina, quan els incendis dels convents de Reus, Barcelona i altres poblacions, van propiciar que la comunitat de monjos abandonés el monestir de Poblet. Tant el monestir com les seves propietats quedaren totalment abandonades i el bosc de Poblet va quedar
fora de qualsevol control i a partir d’aquí va començar la tallada d’arbres sense precedents i el
pastoreig abusiu, fet que originà la desforestació
quasi total del bosc de Poblet, amb greus efectes
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mediambientals.
El cèlebre aiguat de Santa Tecla el setembre de 1874 n’és
un exemple, ja que la desforestació que patia la capçalera del riu Francolí va propiciar que aquests aiguats provoquessin importantíssims danys
a la Conca del riu. Hi hagué
nombroses morts a l’Espluga
de Francolí, Montblanc, la Riba, Tarragona (Serrallo) i danys
materials incalculables, conreus, ponts i molins fariners
destruïts, etc.
Conscienciats els governants
de l’època de la importància
mediambiental dels boscos i de
la greu desforestació que patia
el país, a mitjan segle XIX es
van dictar una sèrie de lleis i
decrets encaminats a protegir
els boscos per tal d’evitar la seva destrucció.
- Creació de l’Escola d’Enginyers Forestals, 1843.
- Suspensió de la venda dels
béns de les ordes religioses
fins que l’Estat determinés quines es posarien en
venda i quines no, 1844.
- Organització de l’administració forestal, 1845.
- Creació del catàleg de forests
d’utilitat pública exceptuats de venda, 1862.
- Primera Llei Forestal, 1863.
Tot això va comportar que el bosc
de Poblet fos declarat d’utilitat pública i exceptuat de venda i passés a
ser propietat estatal.
A principis del segle XX, amb la
creació de les divisions hidrològiques forestals, organismes encarregats dels treballs de restauració hidrológiques i forestals de les capçaleres dels rius, van començar en el
bosc de Poblet l’any 1905 els trePOBLET - ROJALS

balls de reforestació i gestió
del bosc.
- Construcció de la xarxa viària
- Construcció de les cases forestals (el pou de gel, la Pena,
Castellfollit, el Titllar).
- Reforestació amb pins, alzines i roures principalment.
- S’estableix un sistema de
guarderia i vigilància eficient.
El personal encarregat de la
gestió i vigilància del bosc viu
a les cases forestals.
La reforestació i regeneració del bosc de Poblet i els
treballs complementaris duts
a terme juntament amb una
gestió forestal continuada i
respectuosa amb el medi natural ha comportat que avui
el bosc de Poblet sigui una de
les masses forestals més importants de les comarques de
Tarragona, amb una diversitat
de flora, fauna i geografia física
excepcional. Tots aquests determinants juntament amb la
seva situació geogràfica i el seu paisatge remarcable van motivar la declaració de Paratge Natural d’Interès Nacional, l’any 1984.
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NORMATIVA DE REGULACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC
AL PARATGE NATURAL D’INTERÈS NACIONAL DE POBLET
ÀMBIT D’APLICACIÓ:
• Forest Poblet, CUP núm. 1
• Forest Comellàs, CUP núm. 86
• Forest bosc del Comú, CUP núm. 11
ACTIVITATS SUBJECTES A LA NORMATIVA
1. Senderisme
La pràctica del senderisme es troba subjecta a les normes
següents:
a) Només està permès circular per camins i senders actualment existents.
b) Els itineraris guiats que s’efectuïn a l’interior de la zona
d’afectació del PNIN hauran de ser realitzats per guies interpretadors autoritzats pel Paratge, llevat d’itineraris realitzats per especialistes en el desenvolupament de funcions docents o de divulgació de la investigació, prèvia autorització de l’equip de gestió del Paratge.
c) En el cas d’itineraris a peu per a grups organitzats de més
de vint persones caldrà l’autorització prèvia de l’equip de
gestió del Paratge.
d) Si la pràctica d’alguna de les activitats relaciones en els
apartats anteriors pot representar un risc per a la conservació dels sistemes naturals i de la fauna, o un perill per a
les persones, l’administració del Paratge podrà limitar-les
de forma temporal o indefinida.
2. Circulació motoritzada
La circulació motoritzada per camins forestals està subjecta
a les següents normes:
a) Només està permesa la circulació motoritzada pels camins forestals següents:
• Camí forestal de la Pena (pujada i baixada)
• Camí forestal del barranc de l’Argentada.
• Camí forestal de la creu de Castellfollit a la casa forestal.
• Camí forestal de l’oratori de Sant Miquel a l’ermita de
la Trinitat.
• Camí forestal del coll de les Masies a la font de l’Obis.
b) No s’admet la realització de proves ni competicions esportives amb vehicles motoritzats, ni la circulació motoritzada de grups organitzats sense l’informe i l’autorització
prèvia de l’equip de gestió del Paratge.
La circulació motoritzada de grups no organitzats s’admet
18
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exclusivament quan sigui desenvolupada per grups d’un
màxim de 7 motocicletes o ciclomotors, o d’un màxim
de 4 automòbils o similars.
c) Per a la resta de camins forestals, tindran regulació específica a proposta de l’equip de gestió del Paratge, els vehicles següents:
• Vehicles del servei oficial del Paratge.
• Vehicles del servei de vigilància.
• Vehicles de servei necessaris per al control de les
activitats autoritzades, manteniment d’instal·lacions i
execució d’actuacions aprovades per l’administració
del Paratge.
d) Si la pràctica d’alguna d’aquestes activitats relacionades
en els apartats anteriors pot representar un risc per a la
conservació dels sistemes naturals i de la fauna o un perill per les persones, l’equip de gestió del Paratge podrà limitar-les de forma temporal o indefinida.
3. La circulació amb bicicleta, animals de sella o qualsevol altre mitjà de locomoció similar
a) Només s’admet pels següents camins i pistes forestals:
• Camí de l’ermita de la Trinitat
• Camí de l’ermita de la Trinitat a la Pena
• Camí de la Pena (pujada i baixada)
• Camí de l’Argentada
• Camí de la creu de Castellfolllit a la casa forestal
• Camí de la casa forestal de Castellfollit al Titllar
• Camí del barranc dels Torners
• Camí del coll de les Masies al tossal de la Baltassana
• Camí del clot del Llop al coll de la Caldereta
b) No s’admet la circulació en bicicleta, animals de sella o
qualsevol altre mitjà de locomoció similar en grups organitzats sense l’informe i l’autorització prèvia de l’equip de
gestió del Paratge. La circulació en grups no organitzats,
s’admet exclusivament quan sigui desenvolupada per grups
de 10 bicicletes com a màxim, animals de sella o qualsevol
altre mitjà de locomoció similar.
c) Si la pràctica d’alguna d’aquestes activitats relacionades en
els apartats anteriors pot representar un risc per a la conservació dels sistemes naturals i de la fauna o un perill per
les persones, l’equip de gestió del Paratge podrà limitar-les
de forma temporal o indefinida.
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Guia de serveis
On dormir i on menjar
Poblet

Al seu voltant hi ha una àmplia oferta d’allotjaments i restaurants, on es pot consultar en els webs: www.concadebarbera.info, www.larutadelcister.info i www.vimbodi.altanet.org

Rojals

La Socarrimada. Allotjament rural i restaurant. Camí de la Font, 1.Tel. 977 26 40 59.
Mas de l’Arlequí. Allotjament rural. A 2 km de Rojals. Tel. 636 26 78 23.
Mas de Caret. Allotjament rural. Ctra. de la Riba-Farena km 11. La Bartra - Montblanc. Tel. 977 26 40 03
Altres ofertes es poden consultar en els webs: www.montblancmedieval.org , www.concadebarbera.info i www.
larutadelcister.info

Museus
Serveis

Monestir de Poblet
Vimbodí-Poblet. Visites turístiques: 977 87 02 54. Porteria del monestir: 977 87 00 89

Poblet

• Ajuntament de Vimbodí. Pl. Major, 1. Tel. 977 87 83 44

Rojals

• Ajuntament de Montblanc. Pl. Major, 1. Tel. 977 86 00 09
Oficina Comarcal de Turisme de la Conca de Barberà
Passeig Abat Conill, 9 baixos. 43448 Poblet – Vimbodí. Tel. 977 87 12 47
oturconca@altanet.org
Oficina Municipal de Turisme de Montblanc
Antiga església de Sant Francesc. 43400 Montblanc. Tel. 977 86 17 33
tur.montblanc@altanet.org
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Palau Alenyà, C/ St. Josep, 18. 43400 Montblanc. Tel. 977 86 12 32
cccb@conca.altanet.org
info@larutadelcister.info
Centre de gestió i informació del PNIN de Poblet
Ctra. Les Masies, s/n. 43440 – L’Espluga de Francolí. Tel. 977 87 17 32
pnpoblet.dmah@gencat.net

Webs d’interès

www.larutadelcister.info
www.vimbodi.altanet.org
www.serviconca.org
www.laconca.net
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www.concadebarbera.info
www.montblancmedieval.org
www.cccb.net
www.parcsdecatalunya.net

CONCA DE BARBERÀ 19

20

CONCA DE BARBERÀ

POBLET - ROJALS

