
 

LLOCS D’INTERËS 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:    

 
 
 
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, s’hi pot 
anar per Vimbodí per la TV-7002 i enllaçar amb la TV-7004 
en direcció a Vallclara. O bé per la T700 i continuar per la 
TV-7005, direcció Prades - Riudabella, i més endavant 
continuar per Riudabella fins a enllaçar amb la TV-7004 en 
direcció a Vallclara.  
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S6 – CAMÍ DEL BOSC DELS CASTANYERS  
 
Punt d’inici i final: Plaça de Gil Cristià  
Distància: 12,230 km             
Durada: 4 h 30’  
Dificultat: Mitjana - alta  
Desnivell acumulat: 479 m de pujada i 479 m de baixada 
Altitud mínima: 557 m i màxima:  977 m  
Època de l’any:  Tot l’any, preferiblement per la tardor 
Itinerari circular : Semicircular 
Itinerari senyalitzat: Senyals del sender Vimbodí i Poblet – 
Vallclara i Vilanova de Prades 
 
DESCRIPCIÓ 
Aquest és un itinerari molt representatiu dels diferents tipus 
de boscos que podem trobar a l’entorn de Vallclara: alzinars, 
castanyedes i bosc de ribera amb freixes i oms entre altres. 
Un recorregut que permet conèixer el mas de la Llana, un 
dels masos més importants del terme de Vallclara, i 
endinsar-nos per un bosc de castanyers exuberant. 

 
0,000 km (618 m). Plaça de Sant Gil Cristià . Està 
situada a l’entrada principal del poble, a continuació 
del pàrquing i on es troba el bar La Parada i el 

restaurant Els fogons de Vallclara. Ens situem en direcció al 
centre del poble i caminem pel carrer de les Piques. 
 

0,002 km. Cruïlla de carrers.  Prenem el carrer de 
la nostra esquerra, el carrer Major. Passem per 
davant de l’església, d’una botiga, del forn de pa i 

dels apartaments turístics de Ca l’Estruch; i continuem pel 
raval de Vimbodí  avall fins a enllaçar amb el camí del Bosc. 
 

0,290 km. Encreuament, pal indicador, camí del 
Bosc . Continuem pel camí del Bosc a la dreta i 
creuem el riu Milans. Deixem a la dreta un sender 

que puja fort just al costat d’una casa. El camí està 
pavimentat. 
 

0,610 km. Encreuament.  Deixem a la nostra dreta 
un sender que puja i continuem pel camí 
pavimentat.  

 
0,620 km. Restaurant Camí del Bosc . Deixem a l’esquerra 
el restaurant i seguim caminant per l’asfalt.  
 

0,890 km. Drecera i corba.  Trobem un camí a la nostra 
dreta. És una drecera per evitar la corba, l’agafem i 
continuem. El camí baixa lleugerament. 

 
1,080 km. Encreuament, pal indicador.  Continuem  
recte en direcció a Riudabella, deixant a banda i 
banda de la pista diferents camins que ens porten a 

diferents conreus. 
 
1,350 km. Barranc de Viern, pont.  Travessem el barranc i 
continuem pel camí flanquejat per dues grans roques de 
conglomerat a una banda i comencem a pujar. Senyal de 
seguiment. Deixem a l’esquerra un sender que ens porta a 
diferents conreus de la partida de les Comes. 
 

1,610 km. Encreuament.  Seguim pujant recte 
amunt sense desviar-nos del camí principal. 
 
1,730 km. Encreuament.  Seguim recte sense 
desviar-nos del camí principal. 
 
1,920 km. Encreuament i pal de seguiment.  
Seguim recte sense desviar-nos del camí principal. 
El pal de seguiment ens indica connexió amb el 

GR92. Això és erroni, ja que aquest sender segueix tota la 
costa del Mediterrani. 
 
2,360 km. Encreuament i pal indicador.  Continuem recte 
seguint les indicacions en direcció a Riudabella i deixem a 
banda i banda altres senders. Entrem en un pinar. 

 
3,080 km. Doble encreuament, pal indicador i de 
seguiment. PUNT 1. Seguim les indicacions en 
direcció a Riudabella i deixem a banda i banda 

altres senders. Entrem en una zona més boscosa. 
 
3,250 km. Encreuament, pal indicador. Seguim 
recte sense desviar-nos del camí principal.  
 
3,310 km.  Encreuament, pal indicador. Deixem a 
l’esquerra un camí que baixa i continuem pel camí 
principal. 

 
3,630 km. Mas de la Llana.  Continuem pel camí que surt de 
davant del mas seguint les indicacions a Riudabella i 
Vimbodí.  

 
3,830 km. Encreuament, pal indicador. Deixem el 
camí en direcció a Riudabella  i continuem pel camí 
de la dreta que puja amunt. 

4,380 km. Fondo de la Salanca.  Comencem a caminar 
suaument entre castanyers i passem per dues fonts naturals 
que brollen sobre una teula i entollen el camí. Més endavant 
trobem les restes d’una caseta a la nostra dreta on el camí 
s’estreny i comencem a pujar molt fort. 

 
5,300 km. Encreuament.  Agafem el senderó de 
l’esquerra que travessa el barranc. Aquí el camí és 

molt empinat i pedregós. Cal anar molt en compte.  
 
5,640 km. (974 m). Coll del Palau, encreuament.  
Pugem fins a arribar a d’alt, en un encreuament i 
deixem el senderó de  l’esquerra que enllaça amb el 

camí de les Mines. Aquí el camí planeja per un magnífic 
bosquet d’alzines que va per entremig de la punta del Sales, 
coneguda també com les Tres Alzines o de l’Asturiano, i del 
Tossal Gros (1.107 m). Més endavant hi ha unes 
magnífiques vistes panoràmiques.  
 

6,150 km (974 m). Coll d’en Ponç, encreuament.  
Arribem a una pista amb vistes panoràmiques a 
Vilanova de Prades i la serra de la Llena. Deixem a 

l’esquerra la carretera que ens du a Vilanova de Prades i el 
monestir de Poblet; i continuem per la pista de la dreta fins 
al final, tot vorejant la punta del Sales.  
 
7,350 km. Fi de camí i fita. El camí acaba en una 
esplanada on hem d’agafar el senderó de la dreta que baixa 
marcat per una fita. Comencem a baixar. 
 
7,670 km. (944 m). Mirador.  El camí baixa suaument fins a 
arribar en un punt, des d’on es contemplen unes 
magnífiques vistes de Vallclara, la bassa de Viern i de la 
Conca de Barberà. A partir d’aquí el camí es fa estret i baixa 
molt fort. Cal anar en compte. Seguint sempre pel sender 
més ben marcat, arribarem al serret de la canal Fosca i 
continuem pel sender de la dreta de la roca seguint pel 
barranc dels Castanyers fins a enllaçar amb un camí que 
ens durà al PUNT 1. 
 
9,040 km (725 m). Encreuament, pal indicador. PUNT 1. 
Enllacem amb el camí d’anada i continuem sempre en 
direcció a Vallclara. 
 
11,850 km.  Riu Milans,  Vallclara.  Arribem al poble de 
Vallclara i el travessem de punta a punta com hem fet abans 
fins al punt de sortida. 


