LA SERRA
DEL
TALLAT

PR-C 58

Distància: 16,400 km
Temps: 4 h 6 min a peu
Desnivell: + 420 m

Recorregut circular per la zona més alta de la comarca, amb pujada al cim més alt, Tossal
Gros (804 m). Santuari del Tallat amb molta tradició i visita als pobles de Rocallaura i
Montblanquet. La zona és potser la més boscosa de tot l’Urgell i té un excel·lent mirador
de la comarca veïna, la Conca de Barberà.

Km 0 Sortim de la ctra. L-220 a sota
mateix del poble de Rocallaura. Seguim
un camí ample en direcció sud. Pal
indicador.
0.575 Deixem una pista a l’esquerra.
Seguim recte tot travessant uns camps.
0.720 Bifurcació. Pal indicador. Deixem
la pista de la dreta per on retornarem
després i seguim tot recte vorejant un
mur de pedra.
1,510 Bifurcació i canvi de sentit. Anem
a la dreta tot pujant en direcció al bosc
de la Serra del Manantial. Anirem a frec
del bosc fins al Pla del Bisbe.
2,350 Cruïlla. Seguim recte.

2,580 Nova cruïlla. Canvi de sentit. Anem
a l’esquerra tot seguint les marques del
Cister (triangle roig) en direcció sud. Al
fons veiem el santuari del Tallat.
2,800 Bifurcació. Seguim recte tot
planejant un camí empedrat.
3,220 Bifurcació al costat d'una cabana.
Seguim recte.

3,410 Carretera que va al santuari. La
seguim a la dreta. Pal indicador...............
3,870 Santuari del Tallat. Àmplia vista.
Sortim seguint les marques de GR per un
corriol empinat que ens deixa a l’entrada
d’un camp. El camí vora el marge ha
desaparegut i es retroba a l’altre costat
del camp (atenció BTT)
4,300 Bifurcació amb el GR-171 que
seguirem a la nostra dreta fins a sota el
Tossal Gros.
4,680 Bifurcació. Seguim recte.
5,720 Cap del Coll. Seguim recte. Pal
indicador.
6,280 Corriol a l’esquerra. Seguim el GR.
Amb BTT és millor seguir la pista que als
350 m retroba el camí.
6.375 Retrobem la pista. La seguim tot pujant.
6,460 Bifurcació. Pal indicador cap a Tossal
Gros. Anem recte i travessem un
camp.............
6,910 Al costat d’una pedra inclinada, un
corriol, amb forta pujada i per entre els
matolls, ens porta al Tossal Gros (804 m).
Amb BTT es recomana deixar la bici i
pujar a peu pel curt tram. Retornem al
camí fins a la bifurcació al km 6,460.
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7,540 Retrobem l’anterior pista en una
corba i anem a la nostra esquerra. Pal
indicador.
7,730 Bifurcació. Anem a la dreta.

Tossal Gros

LV-2338

11,620 Cruïlla. Anem a la dreta tot seguint
les marques del Cister.
11,790 Bifurcació. Anem a l’esquerra
tot deixant el camí del Tallat.
12,140 Bifurcació. Anem a la dreta tot
planejant.

8,330 Bifurcació. Anem a la dreta.
9,830 Cruïlla. Anem a l’esquerra.
10,420 Entrem a Montblanquet i girem
a la dreta. Per visitar-lo és millor seguir
recte i anar després a l’entrada principal.
10,660 Cruïlla de carreteres. Anem per
la dels Omells. Pal indicador cap a
Rocallaura.
10,840 Bifurcació, deixem la ctra. dels
Omells i anem a la dreta tot pujant.
Pal indicador.

12,640 Bifurcació. Anem a la dreta en
direcció a la serra del Manantial................
Bosc espès.
13,130 Bifurcació. En una roureda anem
a l’esquerra.
13,850 Bifurcació. Anem a la dreta en forta
baixada.
14,520 Cruïlla. Arribem al km 0,720 i retornem
a l’esquerra pel camí inicial a Rocallaura.
15,240 Punt d’arribada.

ROCALLAURA:
• ESGLÉSIA DE ST. LLORENÇ (s. XIII),
d’estil de transició romanicogòtica.
• EL CASTELL (s. XII).
EL TALLAT:
• SANTUARI DEL TALLAT (s. XIII). Antic
santuari d’estil gòtic florit. Mirador
impressionant de les comarques que hi

conflueixen. Centre de peregrinacions dels
pobles veïns. Zona de lleure i d’esbarjo,
equipada amb taules i llars de foc.
MONTBLANQUET:
• ESGLÉSIA DE ST. ANDREU, romànica,
de línies cistercenques, s. XIII.
• ZONA DE DESCANS DE LA FONT
VELLA.

