
 

LLOCS D’INTERÈS DE VALLCLARA  
 
 

ESGLÉSIA DE SANT JOAN BAPTISTA. És d 'estil 
barroc, i està bastida sobre l'anterior romànica. 
Aquesta  i l'anomenat carrer de la Muralla estan 

situats a l'extrem est de la població. 
 
FONT I PONT VELL . Pont romànic de dos ulls, amb un 
esperó encarat al corrent d'aigua.  

ANTIGA COOPERATIVA. Edifici del segle XIX. A mitjan 
segle XX, es convertí en la seu de la primera cooperativa 
agrícola de la vila. A l'edifici s'hi feia vi i oli fins a finals dels 
anys 1980. Actualment, l'edifici és propietat de l'Ajuntament 
de Vallclara i s'està rehabilitant per convertir-lo en centre 
museogràfic i equipament per a les entitats. 

Recomanacions:    

 

 
 

 
El recorregut també es pot fer en bicicleta de muntanya. Cal 
tenir en compte que hi ha trams de pedra solta i a l’estret de 
Viern cal ajupir-se per traspassar la bicicleta. 
 
Des del Molí de Viern fins a una mica més endavant de la 
bassa dels bombers, el camí és obert i cal anar proveït 
d’aigua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTS D’INFORMACIÓ:  
 
Ajuntament de Vallclara . Tel. 977 86 92 12  
www.vallclara.cat  
 
Oficina Comarcal de Turisme de la Conca de Barberà.  
Monestir de Poblet (Vimbodí i Poblet) - Tel. 977 87 12 47 - 
www.concaturisme.cat 
 
 
ALLOTJAMENTS:  
 
Corral del Mas Raval (CPI). Tel. 616 23 68 07 -
www.atiweb.es/calestruch 
 
Apartaments Ca l'Estruch (APT).  Tel. 616 23 68 07 -
www.atiweb.es/calestruch 
 
Casa de Colònies English Summer . Tel. 977 86 92 97 
www.englishsummer.com 
 
 
BARS I RESTAURANTS:  
 
Bar La Parada . Tel. 977 05 60 23 
 
Bar de la piscina.  
 
Restaurant Camí del Bosc . Tel. 977 86 92 64 
 
Restaurant Els fogons de Vallclara.  Tel. 977 05 60 23 
 
COM ARRIBAR-HI:   
 
Des de Montblanc, per la N-240 en direcció a Lleida; cal 
agafar l’enllaç amb la TV-7004 en direcció a Vimbodí i 
Vallclara. Des de Lleida, per la N-240 en direcció a 
Tarragona fins a enllaçar amb la TV-7004 Vallclara i 
Vilanova de Prades. Des del monestir de Poblet anem en 
direcció a Vimbodí per la TV-7002 i enllaçar amb la TV-7004 
en direcció a Vallclara – Vilanova de Prades. 
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S6 – CAMÍ AL MOLÍ I BASSA DE VIERN - 
VALLCLARA 
 
Punt d’inici i final: Plaça de Gil Cristià  
Distància: 5,900 km             
Durada: 1 h i 30’  
Dificultat: Baixa  
Desnivell acumulat: 159 m de pujada i 159 m de baixada 
Altitud mínima: 587 m i màxima:  662 m  
Època de l’any:  Tot l’any 
Itinerari circular : Semicircular 
Itinerari senyalitzat: Senyals del sender Vimbodí i Poblet – 
Vallclara i Vilanova de Prades. 
 
DESCRIPCIÓ 
És un petit recorregut per conèixer l’entorn de Vallclara 
seguint el barranc de Vallclara o riu Milans, afluent de 
capçalera del Francolí;  i el barranc de Viern, afluent del riu 
Milans. Aquest itinerari transita principalment per camps 
d’oliveres, d’ametllers i petits bosquets de pi blanc, pi roig, 
pinassa, alzines i amb sotabosc de coscoll i romaní. 

 
0,000 km (618 m). Plaça de Sant Gil Cristià . 
Situada a l’entrada principal del poble, a continuació 
del pàrquing. Ens situem en direcció al centre del 

poble i caminem pel carrer de les Piques. 
 
0,002 km. Carrer de la Font . Deixem a la dreta el 
raval de Vilanova de Prades, a l’esquerra el carrer 
Major i baixem el carrer de la Font fins a 

l’encreuament.  
 

0,006 km. Carrer de la Placeta . Agafem el carrer 
de la Placeta que baixa fins a la font i deixem a la 
dreta, a pocs metres, un carrer que puja.  

 
0,140 km (611 m). Pont i font de Vallclara.  La font 
queda a la nostra dreta a baix. Passem el pont vell 
d’estil romànic (s. XII) i continuem pel camí de la 

dreta que remunta el barranc de Vallclara; l’altre l’utilitzarem 
de tornada.  
 

0,330 km. Encreuament, pal indicador i pont.  
Deixem a la nostra dreta un altre pont que travessa 
el barranc i continuem pel camí, recte amunt en 

direcció a Vilanova de Prades. 
 

 0,550 km (613 m). Encreuament, pal indicador.  
Seguim per la pista de l’esquerra en direcció a la 
bassa i molí de Viern que puja  paral·lel al camí que 

hem deixat Uns metres més amunt, passem entre camps 
d’olivers i ametllers. Resseguint un marge de pedra seca 
entrem  en un bosc d’alzines i pins. 
 

 1,020 km (640 m). Encreuament sota una línia 
elèctrica (PUNT 1).  Travessem el tallafoc i passem 
per sota de la línia elèctrica. Continuem pel camí de 

la dreta que baixa suau en direcció a la bassa i molí de 
Viern. Deixem a banda i banda diferents camins que ens 
porten a camps de conreu. 
 

1,200 km (638 m). Molí de Viern i encreuament, 
pal indicador.  El camí ressegueix un marge de 
pedra seca; a d’alt i a la nostra dreta s’alcen les 

restes del molí de Viern. Nosaltres continuem pel camí de la 
dreta seguint el senyal en direcció a la bassa de Viern. 
Passem pel costat d’un camp d’oliveres. A pocs metres, 
baixarem fort i després el camí puja suau fins a trobar la 
bassa dels bombers. 
 
1,720 km (636 m). Bassa dels bombers . Deixem la bassa 
contra incendis a la nostra esquerra i continuem per la pista 
principal. Aquí es divisa els molins de vent de Tarrés i de 
Belltall. 

 
2,070 km (641 m). Encreuament, pal indicador . 
Seguim els senyals en direcció a la bassa i deixem 
a la nostra esquerra un camí. Més endavant, 

passem pel costat d’unes grans roques conglomerades i 
comencem a sentir el soroll de l’aigua del barranc.  

 
 2,370 km (626 m). Encreuament.  Continuem recte 
sense desviar-nos del camí principal al  marge de la 
dreta del barranc. Aquí el camí comença a ser més 

frondós amb la típica vegetació de bosc de ribera.  
 
2,580 km (627 m). Salt d’aigua i estret de Viern.  Arribem a 
un bonic salt d’aigua. Passem per un pas molt estret i de 
formigó per on passa la canalització de l’aigua que va de la 
bassa al poble. Immediatament a l’esquerra, hi ha un altre 
salt d’aigua i una basseta on podem remullar els peus. A la 
dreta, unes grans roques barren el pas. Ens ajupim i passem 
pel forat de la dreta que és més gran i continuem caminant 
per la dreta del riu. Uns metres més endavant, el camí puja 
suaument i es separa de la ribera del riu. 
 

3,000 km (661 m). Bassa de Viern.  Arribem a la bassa que 
es va construir per abastir d’aigua el poble de Vallclara. Si 
volem continuar en direcció a Vilanova de Prades (a 4,900 
km) haurem de vorejar la bassa per l’esquerra.  
 
Desfarem el camí fins al PUNT 1 seguint els senyals en 
direcció a Vallclara.  
 

4,970 km (661 m). Encreuament sota una línia 
elèctrica (PUNT 1).  Deixem a l’esquerra la pista 
que hem fet servir al principi del recorregut, i 

continuem pel camí de la dreta. 
  
5,140 km (652 m). Encreuament, pal de 
seguiment. Deixem a la dreta  un camí que ens 
duria al Mas de la Llana i continuem pel camí de 

l’esquerra per endinsar-nos en un petit bosquet. Es veuen 
les primeres cases de Vallclara i el campanar de l’església. 

 
5,230 km (651 m). Encreuament. Continuem pel 
camí de l’esquerra que baixa. La baixada és una 

mica dolenta fins a arribar a una caseta de l’aigua. 
Continuem pel camí principal sense desviar-nos pel costat 
d’arbres fruiters i davant nostre es comencen a dibuixar les 
cases del poble i el campanar de l’església. Arribem al pont 
vell i la font de Vallclara. 
 
5,770 km (611 m). Pont i Font de Vallclara.  Travessem el 
pont, deixem la font a la nostra esquerra a baix i seguim en 
direcció al centre del poble pel carrer de la Placeta, el carrer 
de la Font fins a arribar a la plaça de Sant Gil Cristià. 
 
 
 
 
 
 
  
 


