
 

7,420 km (241 m). Encreuament.  El camí s’acaba davant d’un camp de 
noguers i en una antiga torrentera avui tapada i habilitada com a camí 
arran dels aiguats del 1994. Continuem per un camí ample i planer entre 
canyissars i camps de cultius que ressegueix el riu Francolí sense 
desviar-nos. 
 

8,230 km (236 m). Encreuament, pont d’Argüelles i e nllaç 
amb el PRC 17.  Deixem el GR 7 per enllaçar amb el PRC 17 i 
travessem el pont del riu Francolí.  

 
8,290 km. Encreuament, antic molí de Baix.  Ens trobem 
davant del molí de Baix. Deixem les indicacions del PRC 17 
que puja pel carrer de  la dreta, on hi ha un rètol que marca fins 

on va arribar l’aigua del riu el 10 d’octubre de 1994. Nosaltres continuem 
per les escales de pedra que trobarem a l’esquerra i que voregen el molí 
de Baix. 
 

8,370 km. Encreuament.  Girem a la dreta. Caminem pel carrer 
del darrere del molí. 
 

8,410 km. Safarejos. Girem a la dreta i arribem als safarejos. 
Antigament els safarejos estaven situats al costat del riu Francolí. Sortim 
per l’altra porta dels safarejos que dóna al carrer de l’església i enllacem 
amb el PRC 17. Continuem per l’esquerra fins a arribar a la plaça de 
l’Església on finalitza el recorregut.  
 
LLOCS D’INTERÈS DE VILAVERD  
 

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MARTÍ. L’edifici primitiu 
era romànic de dimensions reduïdes, fet amb materials on 
predomina la pedra picada, i realitzat per artistes constructors. 

A mesura que la vila creixia, s’anaven fent afegits. L’estructura actual és 
el resultat d’aquestes successives ampliacions. El temple està dedicat a 
Sant Martí.  
 
SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE MONTGOI.  Situat en un petit 
tossal al costat de l'estació de ferrocarril, és un edifici de molt bella 
factura. Sembla del s.  XV, amb modificacions posteriors, però 
probablement és anterior ja que el culte hi és documentat des del s. XIII. 
És de creu llatina, amb voltes de canó, i s'hi accedeix per dues portes 
adovellades de mig punt, amb un ull de bou a sobre de cadascuna. 
Darrere de l'altar hi ha el cambril, on es venera la talla de la Verge de 
fusta policromada d’uns 80 cm d’altura, còpia de l'existent abans del 
1936, que datava probablement del segle XVI. 
 
POUS DE GEL DE VILAVERD.  Els pous de gel eren construccions 
soterrades de pedra, de forma cilíndrica i sostre de volta, que 
s'utilitzaven per obtenir gel a partir de capes de neu separades amb palla 
i compactades. La seva construcció permetia que el gel s'hi conservés 
durant uns quants mesos, prioritàriament per a usos medicinals. Als 
afores de Vilaverd es poden admirar dues d'aquestes enginyoses 
estructures en bon estat de conservació, al peu de la carretera que va 
ser lleugerament desviada per preservar-les. 
 

ÀREES DE LLEURE . A l’ermita de la Mare de Déu de Montgoi 
hi ha un ampli espai de lleure amb taules i bancs, i pot ser 
usada com a zona d'acampada, amb permís de l'Ajuntament. 

En tot el poble hi ha diferents àrees de jocs infantils. 

RECOMANACIONS:    

 

 

Apta per famílies amb nens acostumats a fer senderisme. Atenció amb 
la baixada de les Roques Caigudes. 

 
PUNTS D’INFORMACIÓ:  
 
Ajuntament de Vilaverd . Tel. 977 87 63 37  www.vilaverd.altanet.org 
 
Oficina Comarcal de Turisme de la Conca de Barberà.  Monestir de 
Poblet (Vimbodí i Poblet) - Tel. 977 87 12 47 www.concaturisme.cat 
 
 
ALLOTJAMENTS:  
 
Hotel Cal Maginet (H***). Tel. 977 87 60 15 / 646 60 20 97  
www.calmaginet.cat 
 
 
BARS I RESTAURANTS:  
 
Bar El Racó.  Tel.  626 19 70 93 
 
 
PRODUCTES LOCALS:  
 
Mel Roig . Tel. 977 87 61 44 - 622 67 26 93 
 
 
COM ARRIBAR-HI:   
 
Des de Montblanc, per la C-14, direcció Reus.  
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S12 – DE VILAVERD AL CLOT D’EN GODA - VALL DELS RIUS 
FRANCOLÍ I BRUGENT 
 
Punt d’inici i final: Plaça de l’Església de Sant Martí 
Distància: 8,050 km             
Durada aproximada: 3 h  
Dificultat: Mitjana  
Desnivell acumulat: 232 m de pujada i 232 m de baixada 
Altitud mínima: 324 m i màxima:  178 m  
Època de l’any:  Tot l’any 
Itinerari : Circular 
Itinerari senyalitzat: Aquest recorregut està senyalitzat al clot d’en 
Goda com a itinerari saludable i el tram del GR 7 compta amb senyals 
dels Consells Comarcals de l’Alt Camp i de la Conca de Barberà, i les 
corresponents marques blanques i vermelles de GR (sender de gran 
recorregut) de la FEEC. 
 
DESCRIPCIÓ 
Recorregut circular pels límits del terme de Vilaverd i per les valls del 
rius Francolí i Brugent. L’excursió ens ofereix la visita a diferents 
elements de  l’arquitectura rural i popular som són: els marges i 
barraques de pedra seca, els pous de gel, les fonts, els safarejos i els 
molins paperers, mentre gaudim de llocs de gran interès natural com 
són: el cingle de les Roques Caigudes, l’estret de la Riba, la vall del riu 
Brugent (que estableix el límit entre la Conca de Barberà i l’Alt Camp) i el 
clot d’en Goda.  
 

0,000 km (255 m). Plaça de l’Església de Sant Martí . Ens 
situem d’esquena a l’església i prenem el carrer de davant 
nostre que fa pujada i té una barana. Arribem al carrer Major.  

 
0,005 km. Carrer Major.  Seguim per l’esquerra i just quan 
travessem el pont del Torrent de les Masies, agafem la 
passarel·la de la dreta que passa per sota de la via del tren.  

 
0,220 km. Encreuament.  Continuem pel carrer que puja recte 
amunt. Passem per davant dels productors de mel, Mel Roig, i 
d’una àrea de jocs infantils. 

 
0,340 km. Encreuament.  Girem a l’esquerra per sortir del 
poble.  
 
 0,390 km. Encreuament.  Continuem pel camí de terra i 
passem per sota del pont de la carretera C-14. 
 
0,480 km. Encreuament. Passat el pont, tombem a l’esquerra. 
A partir d’aquí anem paral·lels a la carretera C-14. Seguim 
recte sense desviar-nos fins a la gasolinera. 

 
0,770 km. Encreuament, gasolinera. Girem a l’esquerra i 
deixem la gasolinera a la nostra dreta. A pocs metres trobarem 
un altre encreuament i seguim per l’esquerra vorejant la 

gasolinera per darrere. 
 

0,880 km. Encreuament, camí dels Alzinars.  Prenem el camí 
de la dreta que dóna accés a diferents camps de cultius, avui 
molts d’ells abandonats. Tot continuant pel camí, s'endevinen al 

marge dret antics murs de pedra seca que ens acompanyaran durant 
uns metres. Des d’aquí es veu el forat del castell de la Formiga a dalt de 
la serra. 
 

1,090 km. Encreuament, cabana de la tossa de l’Host al. Per 
visitar la cabana, ens hem de desviar pel camí de la dreta a uns 
500 m. La cabana és de planta quadrada i de falsa volta, molt 

ben conservada.  
Continuem pel camí principal.  
 

1,250 km (275 m). Encreuament, cartell àrea privada  de 
caça.  Seguim recte. El camí té un bonic mur de pedra seca que 
el delimita pel marge dret. A pocs metres passarem per davant 

d’una roca que s’alça a la nostra esquerra i és coneguda com la roca de 
l’Amorós. Després de passar pel costat d’una torre elèctrica, trobarem un 
nou encreuament. 

 
1,350 km. Encreuament, pous de gel.  Girem a l’esquerra. A 
partir d’aquí seguim el traç de les torres elèctriques sense 
desviar-nos. A 200 m a l’esquerra trobem el camí que ens porta 

als pous de la família Batlle. 
  

1,900 km (272 m). Encreuament.  Continuem per un sender 
que puja força dret fins a dalt. És pedregós i està força brut 
d’herbassar. És un bon lloc per fer un petit descans, de girar-se 

i gaudir de les vistes que deixem enrere del poble de Vilaverd i de la 
Conca de Barberà.  
 

2,270 km (312 m). Cim de les Roques Caigudes, torre  
elèctrica.  Hem arribat al cim i des d’aquí podem albirar la serra 
de Miramar, l’estret de la Riba, i les valls dels rius Francolí i 

Brugent. Per continuar, hem d’agafar el corriol que trobarem marcat amb 
una fita a la dreta i que baixa dret fent ziga-zaga en direcció al poble de 
la Riba fins a arribar a una torre elèctrica. El corriol continua entremig 
d’un lledoner i d’una alzina que baixa suaument i que ressegueix les 
grans parets calcàries de la cinglera de les Roques Caigudes. Cal parar 
molta atenció amb les pedres soltes. 
 

2,620 km. Encreuament, marge de pedra seca . Prenem el 
camí de l’esquerra que continua planer i acaba amb unes 
escales que donen a un camí pavimentat d’accés a una finca 

privada. Continuem en direcció a la carretera. 
 

2,820 km. Pont del riu Brugent, font del Barber. Travessem 
el pont en direcció al poble de la Riba. Just quan es passa el 
pont, a la dreta, hi ha unes escales que baixen al riu i a la font 

del Barber.  
 

2,880 km. Encreuament, cartellera GR 7. Tombem a la dreta 
en direcció al poble de la Riba i seguim les marques blanques i 
vermelles del GR 7. 
 
3,030 km. Font del Blai.  Deixem a l’esquerra la font del Blai, 
un espai delimitat amb marges de pedra, escales, caminals i 
places a diferents nivells.  

 
3,180 km. Encreuament, carrer de la Fàbrica.  Just davant del 
núm. 32 del carrer de la Fàbrica agafem el camí de la dreta que 
baixa al molí paperer de Cardó i dóna accés a la pista de tenis. 

 

3,270 km. Molí paperer de Cardó (s. XVIII) . Passem pel davant del 
molí. El pas està tancat per una cadena per evitar el pas de vehicles a 
motor, nosaltres continuem pel senderó de la dreta que va paral·lel al 
camí. El camí és molt agradable i segueix el curs del riu. 
 

3,470 km (244 m). Pont del riu Brugent, font del Ma s. 
Travessem el pont del riu Brugent per enllaçar amb l’itinerari 
saludable del clot d’en Goda que transcorre per un alzinar 

típicament mediterrani. És un recorregut circular d’1,800 km totalment 
senyalitzat, arranjat i equipat amb escales i baranes. El clot d’en Goda 
és una zona d’escalada en bloc i compta amb més de 300 vies d’una 
dificultat compresa entre el 3r i 8è grau.  
 
3,580 km. Moli del Mas. És un antic molí paperer de propietat 
municipal. Estava projectat convertir-lo en museu paperer, però els 
aiguats de 1994 l’enderrocaren. 
 

3,750 km. Encreuament al clot d’en Goda . Deixem el camí 
de la dreta que segueix el GR 7 i continuem pel de l’esquerra 
que baixa fins a la font de la Teula. Si seguim el traç del GR7 

arribarem al toll dels Paperers, a la cova del Cartanyà, i una mica més 
amunt a la Penya Roja, dins el municipi de Vilaverd.  
 

4,000 km. Font de la Teula, encreuament. Continuem per la 
dreta de la cartellera informativa i després de la font seguim el 
curs del rec. L’aigua és conduïda mitjançant un rec entre una 

mata d’alzines i blocs calcaris; antigament era conduïda per un rec de 
teules que encara avui es pot apreciar.  
 
4,260 km. Clot d’en Goda.  Aquí és on neix l’aigua i surt per una 
esquerda de la roca calcària. Travessem el torrent i tornem seguint les 
indicacions fins a la font del Mas. Passarem per la bassa, el racó de la 
Núria i toll dels Alemanys. 
 

4,990 km. Font del Mas.  Desfem el camí fins a la font del 
Barber per agafar la carretera  en direcció a Vilaverd seguint 
les indicacions del GR 7.  

 
5,610 km. Font del Barber.  Travessem el pont del riu Francolí 
per enllaçar amb l’antiga carretera de Vilaverd a la Riba.  
 

 
5,810 km. Enllaç amb la carretera de Vilaverd . Continuem 
per la carretera seguint les indicacions cap a Vilaverd. Just 
quan passem les últimes cases de la Riba passem per sota la 

via del tren i de la C 14. Continuem per la carretera fins que trobem el 
sender del GR 7 just abans de creuar el pont del riu Francolí.  
 

6,540 km. Riu Francolí, GR 7 Vilaverd . Agafem el corriol 
argilós i amb roques soltes de l’esquerra que s’enfila per la 
partida de les Rebolledes i que discorre paral·lel a la C-14. 

Aquest tram està senyalitzat amb marques blanques i vermelles de GR i 
ens ofereix unes magnífiques vistes del poble de Vilaverd, de les 
Roques Caigudes i de les muntanyes de Prades. 
 

6,940 km. Encreuament.  Seguim pel corriol de la dreta seguint 
les marques blanques i vermelles de GR fins a arribar a uns 
masos. 

 


