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Rutes a peu i en bicicleta

Camí de Poblet

Camí del Pinar 
dels Diumenges

Passejades



PRESENTACIÓ

La guia que teniu a les vostres mans vol do-
nar a conèixer les possibilitats turístiques de 
dos municipis, l’Espluga de Francolí i Vimbo-
dí i Poblet, que treballen conjuntament en 
diferents accions de promoció turística i que 
comparteixen un dels espais més privilegiats 
de la Conca de Barberà per la seva proximi-
tat, el monestir de Poblet.

El monestir de Poblet és el conjunt cister-
cenc 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. Per la seva ubicació, al 
peu del Paratge Natural del Bosc de Poblet 
- Muntanyes de Prades, es considera una de 
les zones més riques en geologia, vegetació 
i fauna de Catalunya. 

Us proposem cinc itineraris circulars, pen-
sats per recórrer en família, a peu o en bi-
cicleta que segueixen camins històrics i car-
reteres rurals que s’utilitzaven com a vincles 
entre indrets, masies i pobles, i que ara són 
una part important del nostre patrimoni 
històric, artístic i cultural. 

Volem agrair la col·laboració del Centre 
Excursionista de l’Espluga de Francolí i de 
Drac Actiu SL en l’elaboració dels itineraris, 
a l’editorial Piolet per la seva generositat 
en cedir-nos la base cartogràfica d’aques-
ta edició i al Paratge Natural de Poblet per 
facilitar-nos les tasques dins aquest espai 
protegit. 

Pont del Salt

Castell de Milmanda

Font dels Àngels

Ermita dels Torrents

Ermita de la Stma. Trinitat

Oratori de Sant Miquel

Alberg Jaume I

Monestir de Poblet.
Cedida per Josep M. 

Casanovas
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Aquest recorregut és molt recomanable per a famílies i es pot escurçar per fer-lo més 
apte per a tothom. És apte per nens i adults acostumats a anar en bicicleta de muntanya. 
Ens endinsarà per terres fèrtils on hi trobarem sembrats, noguers, avellaners, olivers, etc., 
tot seguint el fons del relleu de les muntanyes de Prades; travessarem les partides de 
Cantanoella, les Alberedes, i el Corregó, antic poblat, del qual avui no en queden restes.

Sortim de la plaça Major de Vimbodí pel portal que hi ha just davant de l’Ajun-
tament en direcció al Museu i Forn del Vidre. Al final del carrer girem cap a 
l’esquerra i arribem a la plaça de les Orenetes.

Travessem la plaça de les Orenetes a uns 60 m arribem a la carretera TV-7003 
que ens porta a Poblet i a Vilanova de Prades. Agafem aquesta carretera en 
direcció a Poblet, a la dreta, just després de travessar el pont sobre el riu Mi-
lans, a la dreta i abans de la rotonda, arribem a un camí de terra. 

Continuem per aquest camí seguint el riu Milans fins arribar a la TV-7004 tra-
vessant camps de cultiu i finques particulars.

Creuem la carretera i agafem el camí que surt davant nostre per endinsar-nos al 
Pinar dels Diumenges. Des d’aquí tenim dues opcions segons la modalitat esco-
llida, en bicicleta o a peu, respectivament: Opció 1: (amb bicicleta) Atenció forta 
pendent. Continuar per la pista principal entre cultius i boscos de pins fins arribar 
a la propera bifurcació de  camins. Opció 2: (a peu) Agafar un petit sender que 
surt a la dreta del camí i que puja més recte per la zona més boscosa fins arribar 
a donar a la pista principal i continuem pel camí a la dreta. 

A la bifurcació continuem recte per la pista principal, deixant la pista que aca-
bem de trobar a l’esquerra i que ens tornaria a portar a la carretera de Vimbodí 
- Vilanova de Prades. Seguim per la pista principal observant al fons el relleu 
de les Muntanyes de Prades a l’esquerra i deixant qualsevol camí a dreta o 
esquerra fins que arribem a la propera bifurcació de camins senyalitzada.

Punt / Distància total Km.

Camí del Pinar dels Diumenges

Km 1,505
5

Km 2,150
6

Km 2,440
7

Km 3,220
8

Km 4,050
9

Km 5,470
10

Km 6,270
10b

Punt / Distància total Km.

Arribem a la partida de Cantanoella. Seguim per la pista de l’esquerra fins que 
trobem la tanca de la fàbrica de petards.

Quan trobem la tanca, girem a la dreta i continuem per la pista principal vore-
jant tots els edificis de la fàbrica, fins que arribem a la propera cruïlla de camins.

Arribem a la partida de les Albaredes. En aquesta cruïlla tenim dues opcions: 
Opció 1: Seguir el camí principal. Continuem recte i a pocs metres arribem a una altra 
bifurcació de camins, girem a la dreta i continuem el camí sense desviar-nos a trobar el 
mas de la Cova. Opció 2: Direcció el Corregó, camí curt i sense senyalització. Agafem el 
camí de la dreta en direcció Nord i sempre agafant els desviaments a la dreta. A 1,100Km. 
arribem al punt 11 del recorregut, travessant una zona de bosc molt agradable.
 
Just abans d’arribar al mas de la Cova dels Foresos, agafem el camí a la dreta 
direcció NE, deixant el mas a la nostra 
esquerra. Seguim pel camí sense desvi-
ar-nos fins a trobar al camí del Corregó.

En aquesta cruïlla girem a la dreta di-
recció est i passem per un petit tram 
de pista asfaltada, seguint el curs del 
barranc del Corregó que quedarà a la 
nostra esquerra, fins fer cap a la caseta 
anomenada Corregó.

Deixem la caseta del Corregó a la dreta i també la pista que ens porta fins aquí si 
haguéssim agafat la segona opció en el punt 8 del nostre recorregut. Continuem 
per la pista principal cap a Vimbodí fins arribar a la propera bifurcació de camins.

Deixem la pista principal per la que baixem anomenada també camí dels Fon-
tanals i de l’Albi, i seguim el camí de la dreta que ens endinsa de nou pel Pinar 
dels Diumenges. Seguim aquest camí principal deixant qualsevol bifurcació a la 
dreta, arribarem a la carretera TV-7004 que va a Vilanova de Prades i Vallclara. 

Sortim a la carretera i girem a l’esquerra. A 70m. girem a la dreta. Agafem 
l’avinguda Amics de Vimbodí que ens portarà al centre de Vimbodí, passant pel 
raval de Lleida i el carrer Major fins arribar a la plaça Major i l’Ajuntament.

Arribem a la plaça Major de Vimbodí i Poblet on finalitza l’itinerari.
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Fitxa tècnica:

Distància: 8,84 km.

Durada: 2h 30m aprox.

Dificultat: Mitjana

Mitjà: A peu o bicicleta
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Aquest itinerari transcorre per tot tipus de sòls: pista, trialera i asfalt. Amb la pe-
culiaritat que es pot escurçar per fer-la més apta a tots els nivells. Recorre llocs 
emblemàtics de la història de Vimbodí i Poblet, com són: el molí del Salt, el pont 
del Salt i les fonts del Gorg. Travessa camps d’avellaners, olivers, vinyes i pinars 
tot gaudint del relleu de les muntanyes de Prades i Bosc de Poblet.

Sortim de la plaça Major de Vimbodí i Poblet pel portal que hi ha just davant 
de l’Ajuntament en direcció al Museu i Forn del Vidre. Al final del carrer girem 
cap a l’esquerra i arribem a la plaça de les Orenetes. 

Travessem la plaça de les Orenetes a uns 60 m i arribem a la carretera TV-
7003 que ens porta a Poblet i a Vilanova de Prades. Agafem aquesta carretera 
en direcció a Poblet a la dreta, travessem el pont sobre el riu Milans fins la 
rotonda, on agafem el camí asfaltat que puja molt dret pel costat d’un taller 
mecànic (atenció fort pendent). 

Pugem la costa i seguim per la pista no asfaltada recte amunt. 

Arribarem a un encreuament i seguirem a l’esquerra deixant a l’altra banda 
una granja.

Arribarem a un altre encreuament i seguirem a la dreta. 

Començarem a baixar i després d’un corba arribarem al molí del Salt. Aquest molí 
va ser un antic molí de farina, actualment és un allotjament turístic. Opció 1: Si fem 
el camí sencer girarem a la dreta i creuarem un camp d’avellaners seguint la tanca 
del Molí. Opció 2: Aquí tenim l’opció d’escurçar l’itinerari si seguim la pista uns 
metres avall on hi trobarem un cartell que a 100 m hi ha la font del Boyó, un racó 
inèdit i sorprenent. Seguint la pista arribarem de nou a la carretera que va a Poblet 
per on passarem si fem el recorregut sencer per anar al punt 16 les fonts del Gorg.

Al final del camp d’avellaners a l’esquerra farem cap al pont del Salt. Dit així 
perquè el riu Milans baixa en un salt d’aigua al costat de la font del Boyó. Cre-
uem el pont i seguim per un senderó a l’esquerra. 

Punt / Distància total Km.

Camí de la Piponeta

Fitxa tècnica:

Distància: 5,4 km.

Durada: 1h 45m aprox.

Dificultat: Mitjana-Alta

Mitjà: A peu o bicicleta
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Punt / Distància total Km.

Seguim el senderó i a pocs metres començarem a pujar fins arribar a un en-
creuament.

Continuem per l’esquerra travessant camps de cultius deixant qualsevol camí o 
corriol fins arribar a l’encreuament on hi ha una senyal de prohibit el pas.

En aquest encreuament anirem cap a la dreta per una pista amb molta pedra. 

En aquest punt deixarem la pista i pujarem uns 20 m per una trialera amb 
molta pedra. Continuarem amb molta precaució pel senderó que ens durà al 
mas d’en Moreno.

Deixarem el mas a la nostra dreta i seguirem recte per un altre sender que ens 
durà al camí de la Piponeta, una pista molt planera i agradable.

Continuem a l’esquerra pel camí de la Piponeta travessant un pinar. A uns 
900 m arribarem a un encreuament i continuarem per la pista de l’esquerra. 
Baixarem fins arribar a una pista asfaltada sense desviar-nos del camí principal.

Agafarem la pista asfaltada cap a l’esquerra. Si continuéssim a la dreta arri-
baríem a l’encreuament del sender senyalitzat que va de Vimbodí a Vallclara i 
Vilanova de Prades, passant pel castell de Riudabella.

Després de baixar per un fort pendent arribarem a l’antiga carretera de Vimbodí a 
Poblet. Seguirem cap a l’esquerra per enllaçar amb el viaducte del riu Milans. Just 
passat el pont vell del riu Milans deixem a l’esquerra el camí que ens porta al molí 
del Salt i que ens porta fins aquí si haguéssim afagat la segona opció en el punt 6. 
En arribar al viaducte travessem la carretera amb molta atenció i continuem a la 
dreta pel carril bici. De seguida trobarem un camí a la dreta que baixa a les fonts 
del Gorg. Si anem en bicicleta seguirem per la carretera uns 160 m, a la rotonda 
girarem direcció a la vila i de nou a la plaça de les Orenetes. 

Arribem a les fonts del Gorg on hi ha els rentadors i un antic molí que aprofi-
tava les aigües del riu Milans. Avui és un espai molt utilitzat per a celebracions 
populars. Pugem les escales que ens portaran de nou a la plaça de les Orene-
tes fins arribar a la plaça Major. 

Arribem a la plaça Major de Vimbodí on finalitza l’itinerari.
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GR-175. Ruta del Cister i GR-171
Camí de Sant Jaume
Itineraris del Paratge Natural de Poblet
Camí de Vimbodí a Vilanova de Prades

Camí del Pinar dels Diumenges

Camí de la Piponeta

Camí de Poblet

Camí de l’Ermita

Camí de l’Espluga de Francolí
a Vimbodí i Poblet i a l’inrevés



Aquest camí comunica els pobles de l’Espluga de Francolí i Vimbodí i Poblet. L’itinerari 
passa pel Castell de Milmanda i per l’ermita dels Torrents on hi trobareu una font. 
Aquest és un itinerari que es pot escurçar: Al Castell de Milmanda es pot girar i seguir 
un camí també senyalitzat que permet retornar al poble d’origen del recorregut, ja 
que l’inici del trajecte tant pot començar a l’Espluga com a Vimbodí.

Sortim des de l’oficina de turisme de l’Espluga de Francolí i pugem pel passeig que 
voreja el riu Francolí aigües amunt (W-NW), fins trobar la rotonda de la font Baixa.

Rotonda font Baixa – pont sobre el riu Francolí. Girem a la dreta i creuem el pont 
(N). Passat el pont, girem a l’esquerra entrant al parc fluvial. Arribats al final, pugem 
per una rampa i trobem a la dreta la bassa del Jan i una pista travessera. La seguim 
per l’esquerra (S-SW), creuem el riu i abans d’arribar a l’arcada del portal de la font 
Major, trobem un camí a la dreta.

Camí a la dreta – portal de la font Major. Seguim el camí (W) fins arribar a un 
vial pavimentat i voregem unes naus industrials. Continuem (S) fins trobar la pista 
pavimentada del camí molí de Guasch.

Camí molí de Guasch. Continuem el camí a la dreta (W-NW), travessem el riu Sec i 
arribem a una bifurcació que hi ha a tocar de la deixalleria.

Bifurcació - deixalleria. Seguim pel ramal de l’esquerra, que passa pel davant de 
la deixalleria i d’unes naus (SW). Trobem una altra bifurcació. Continuem al front 
(SW) deixant el ramal de l’esquerra que va al camp de futbol. Aviat trobem una altra 
bifurcació al peu d’unes granges.

Bifurcació – camí de Milmanda. Seguim pel camí de la dreta (W-NW). Deixem les 
darreres granges i aviat albirarem els grans camps de vinya que envolten el Castell 
de Milmanda. En aquest tram trobem un punt de seguiment i farem cap a una pista 
travessera. 

Pista travessera – GR 171. Si volem tornar cap a l’Espluga, girem a l’esquerra i se-
guim les indicacions per anar a l’Espluga (punt 5 de tornada). Si desitgem continuar 
cap a Vimbodí, continuem pel ramal de la dreta (N-NW) enllaçant amb el GR-171. 
Pugem a l’esplanada que hi ha al davant de la torre i de la muralla del Castell de 
Milmanda. 

Castell de Milmanda. El castell queda a la dreta del camí. Planegem per la mateixa 
pista cap a l’esquerra (W) fins trobar una bifurcació (GR-171). Seguim el camí de 
l’indicador del GR171 i, envoltats de camps de vinya i d’ametllers, arribarem a la 
carretera TV7002, girem a mà dreta i aquesta via ens portarà fins a l’ermita dels 
Torrents, on trobarem l’indicador 10 (el 9 ha quedat suprimit).

Punt / Distància total Km.

Camí de l’Espluga de Francolí a
Vimbodí i Poblet i a l’inrevés

Fitxa tècnica:

Distància: 12,60 km.

Durada: 4h aprox.

Desnivell: 214 m.

Dificultat: Baixa

Mitjà: A peu o bicicleta

Punt / Distància total Km.

Ermita dels Torrents. Creuem el barranc de davant l’ermita per assolir la carretera 
que va de Vimbodí a Poblet. La seguim per la dreta (N-NW) (GR-171) fins a trobar 
una pista pavimentada que baixa a la dreta.

Camí de la Palanca. Baixem per la pista pavimentada (NW), creuem el riu Milans, 
capçalera del Francolí, i iniciem la pujada al poble de Vimbodí i Poblet. Trobem les 
primeres cases. Pugem pel raval de Poblet, girem a l’esquerra cap al raval de Mont-
blanc, carrer Major fins arribar a la plaça Major de Vimbodí i Poblet.

Plaça Major de Vimbodí. Per anar cap a l’Espluga de Francolí, agafem el carrer Ma-
jor a la dreta mirant l’Ajuntament fins al raval de Montblanc. Al capdamunt un senyal 
ens farà girar i baixar a la dreta. Sortim del poble pel camí de la Palanca i creuem el 
riu Milans. El camí puja suau fins a l’encreuament amb la carretera.

Crta. a l’Ermita dels Torrents. Agafem la carretera cap a l’esquerra fins a l’ermi-
ta dels Torrents.

Ermita i pista del barranc dels Torrents. A l’alçada del restaurant, trobarem a la 
dreta de la carretera, una pista que segueix el barranc dels Torrents. Seguim la pista 
(SW) entre conreus i vegetació de ribera fins a trobar una bifurcació a l’esquerra.

Bifurcació. Pugem pel ramal de l’esquerra, flanquejat per un xiprer que passa entre 
conreus (SE) tot vorejant el turó del pinar de l’Hermano. Assolim un collet amb 
bones vistes on trobarem una bifurcació.

Bifurcació. Continuem entre conreus pel camí de l’esquerra. Arribarem a una cruïlla de ca-
mins, girem a l’esquerra. El camí s’estreny i baixa pel mig del bosc fins trobar la carretera TV 
7002 de Vimbodí a Poblet. A l’altra banda de la carretera comença una pista de terra.

Carretera TV 7002 de Vimbodí a Poblet. Travessem la carretera i seguim per la pista 
(NE) fins els plans de Milmanda. Bones vistes del castell i de les vinyes que l’envolten. 
Trobem una bifurcació.

Bifurcació. Seguim per la dreta (SE), entre la pineda i les vinyes, fins trobar una am-
pla pista travessera (GR-171).

Pista travessera (GR-171). Si volem tornar a Vimbodí, anem a l’esquerra i seguim 
els senyals que hi porten. Si no, continuem cap a la dreta (S-SE). Passat un collet, s’al-
bira una bella vista de conjunt amb les Muntanyes de Prades, les Masies, el monestir 
de Poblet i les vinyes. A banda esquerra trobem la pista que segueix la pedregosa 
llera del riu Sec.

Pista del riu Sec. Continuem per la pista al llarg del riu Sec (NE). Pocs metres abans 
d’arribar al punt 3 pel qual hem passat a l’anada, trobem un sender a banda dreta.

Sender del camp de futbol. Seguim per aquest sender (SE). Després de passar la 
llera del riu Sec, creuem l’aparcament arbrat del camp de futbol i fem cap al vial 
pavimentat. Pugem per aquest vial (S-SE) fins trobar el carrer de Milmanda.

Carrer de Milmanda. Girem a l’esquerra (E) seguint el carrer de Milmanda, fins a 
trobar l’avinguda de Catalunya, on acaba l’itinerari.

Avinguda Catalunya. Fi del camí. Podem tornar a Vimbodí i Poblet anant a buscar 
el punt 1 a l’oficina de turisme de l’Espluga de Francolí.
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L’itinerari discorre per camps de cultiu i ens aproparà al monestir de Poblet. 
Abans d’arribar-hi passarem pel nucli de les Masies. Actualment és una zona 
hotelera, però antigament eren balnearis que aprofitaven les aigües ferrugino-
ses del ferro i de la magnèsia.

Sortim des de l’oficina de turisme de l’Espluga de Francolí i pugem per la 
carretera de Montblanc (W). En acabar-se el carrer, seguim al front pel passeig 
Cañellas fins al final, on trobarem, a l’esquerra, el carrer de Sant Vicenç de Paül, 
on al capdamunt es troba un gran edifici que és un antic convent de Pares Paüls 
convertit actualment en una residència de gent gran.

Carrer de Sant Vicenç de Paül. Pugem per aquest carrer (S-SE) fins a trobar, a 
l’esquerra, el carrer Sor Mercè Ferrer.

Carrer Sor Mercè Ferrer. Seguim per aquest carrer (E-NE) fins a trobar una bi-
furcació. El ramal que puja per la dreta és el carrer de l’Urgell, pel qual seguirem.

Carrer de l’Urgell. El carrer de l’Urgell puja i gira a la dreta (SW). En acabar-se 
el carrer, comença la pista de terra coneguda pel nom de camí de la Serreta.

Camí de la Serreta. Continuem per aquesta pista (S-SW), que planeja, tot se-
guint un mur de pedra seca. Al front, s’alcen els turons boscosos de les Munta-
nyes de Prades i els cingles de les Cent Fonts. A baix, a l’esquerra, destaquen els 
conreus del peu del bosc: olivers, avellaners, ametllers i vinya. Deixem camins 
a dreta i esquerra (durant aquest tram trobarem una fita de seguiment) fins a 
arribar, en un collet, a una pista travessera coneguda com el camí de la Cometa.

Camí de la Cometa. Seguim pel camí que baixa a l’esquerra  en direcció S-SE 
(el de la dreta baixa a l’Espluga i correspon a un altre itinerari). Passats els dar-
rers camps de conreus, pugem un tram cimentat i arribem a la masia del Simó, 
on actualment hi ha un allotjament rural: “La Masia Font de l’Oca”

Punt / Distància total Km.

Camí de Poblet

Fitxa tècnica:

Distància: 7,40 km.

Durada: 2h aprox.

Desnivell: 184 m

Dificultat: Baixa

Mitjà: A peu o bicicleta
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Masia del Simó i bifurcació. Entrem en el Paratge Natural (PNIN) de Poblet (els 
senyals canvien de color). Deixem el camí barrat que puja al front cap al bosc i se-
guim per la pista que tomba a la dreta (W) vers les Masies i Poblet. Més endavant, 
a banda dreta, hi ha bones vistes sobre la Conca de Barberà, l’Espluga de Francolí 
i la serra del Tallat, que es divisa al fons. Entrem per la caseria de les Masies i fem 
cap a la carretera TV-7007.

Les Masies i carretera TV-7007 a Poblet. Carretera TV-7007 de l’Espluga a 
les Masies i a Poblet. La seguim pel sentit ascendent de l’esquerra (SW), cap a 
Poblet. Passem pel pont sobre el barranc de Sant Bernat, deixem a l’esquerra la 
pista forestal que puja al mirador de la Pena, i més endavant trobem, a banda 
esquerra, la font de l’Abat Siscar, on podreu tastar les famoses aigües de ferro 
i de magnèsia. Continuarem el vial de la carretera, entre vinyes i la muralla del 
monestir de Poblet (W-NW), que s’aixeca imponent davant nostre. Poblet és el 
monestir més gran de La Ruta del Cister, i es tracta d’un referent obligat dins 
la història de la Corona d’Aragó. El monestir de Poblet és el conjunt cistercenc 
habitat més gran d’Europa i fou declarat per la UNESCO Patrimoni de la Huma-
nitat l’any 1991.

Monestir de Poblet. Sortim del monestir i continuem carretera avall (N-NW) 
fins a una rotonda.

Girem a la dreta (NE) en direcció a l’Espluga de Francolí. Baixem per la carrete-
ra T-700 fins trobar la cantonada nord del mur que tanca el monestir. A banda 
dreta trobem una pista de terra.

Pista de terra. Deixem la carretera asfaltada i seguim per aquesta pista. 

Masies del Miquelet i de Genillars. Deixem un ramal a l’esquerra (camí de la 
Bassada) i continuem pel camí que ressegueix la muralla del monestir. A banda 
dreta trobem unes masies. Seguim per la mateixa pista, i entre conreus, arribem 
a la carretera de l’Espluga de Francolí a les Masies, després de passar per una 
fita de seguiment.

Carretera de l’Espluga de Francolí a les Masies (TV 7007). Tombem a l’es-
querra i baixem per la carretera (NE) en direcció cap a l’Espluga de Francolí.

L’Espluga de Francolí. Arribem a l’Espluga de Francolí per la carretera de Po-
blet. Fi de l’itinerari.
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Aquest itinerari ens acosta a l’Ermita de la Santíssima Trinitat on s’hi venera una 
imatge trobada. L’actual edifici és del s. XVIII. Hi trobareu una àrea de lleure on 
els espluguins hi acudeixen amb assiduïtat per a fer-hi menjades. El recorregut 
comença per un camí enquitranat d’uns 3,5 km. i després segueix per senders 
que s’endinsen al Bosc de Poblet.

Sortim des de l’oficina de turisme de l’Espluga de Francolí i pugem per la 
carretera de Montblanc (W). En acabar-se el carrer, girem a l’esquerra i pugem 
pel carrer Mestre Roig.

Carrer Mestre Roig. Pugem (S-SE) pel carrer Mestre Roig. Al final d’aquest 
carrer, i a continuació, comença el carrer de l’Ermita. Seguim al front (S-SE) fins 
al final d’aquest carrer.

Final carrer de l’Ermita. Enllacem amb una pista pavimentada per la qual se-
guirem (S) i ja no deixarem fins arribar a l’ermita. Trobem una bifurcació.

Bifurcació: camí del mas de Mora / carretera de l’ermita de la Santíssima 
Trinitat. Deixem la pista de l’esquerra que va cap a Montblanc. Seguim al front 
(S) per la pista pavimentada. Arribem a l’oratori de Sant Miquel. Des d’aquest 
indret es poden contemplar unes bones vistes de la Conca de Barberà.

Oratori, mirador i font de Sant Miquel. Seguim per la pista pavimentada, que 
gira fortament a la dreta (S-SW) entrant al barranc de l’Ermita. Trobarem una 
bifurcació.

Bifurcació Montblanc. A l’esquerra marxa un altre camí que porta a Mont-
blanc. Seguirem la mateixa pista asfaltada que portem.

Bifurcació Sant Joan. Entrem al Paratge Natural (PNIN) de Poblet (els senyals 
canvien de color). A l’esquerra marxa un sender en direcció al mirador de la 
Pena i a l’ermita de Sant Joan de Montblanc. Continuem per la pista i de 
seguida apareix a banda dreta l’ermita i l’àrea de lleure de la Santíssima Trinitat.

Punt / Distància total Km.

Camí de l’Ermita

Fitxa tècnica:

Distància: 8,14 km.

Durada: 2h 30m aprox.

Desnivell: 322 m.

Dificultat: Mitjana

Mitjà: A peu
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Punt / Distància total Km.

Ermita de la Santíssima Trinitat. Seguim pel mateix camí, passem la cadena 
que barra el pas als vehicles i pugem al front (S-SW) a cercar l’enllaç del GR-175 
(La Ruta del Cister) que es troba a uns 130 m. més amunt, en una bifurcació.

Bifurcació: pista de les Cent Fonts / camí del coll de la Vena.
Seguim pel ramal de la dreta (SW), que s’endinsa en el bosc en direcció a les 
Masies i al Monestir de Poblet (GR-175). Deixem un parell de cases abando-
nades a banda dreta i fem cap a una altra bifurcació.

Bifurcació: sender de l’Artiga / pista del coll de la Vena. Deixem a l’esquerra 
el sender de l’Artiga, que puja a les Cent Fonts i al mirador de la Pena. Se-
guim pujant al front per la mateixa pista en direcció a les Masies pel coll de la 
Vena (W). La pista creua el barranc de l’Ermita i es redreça sinuosament costa 
amunt pel bosc fins arribar al coll de la Vena.

Coll de la Vena. Seguim al front (N) baixant per uns graons de fusta en direcció 
a les Masies - Poblet (GR-175). Després continuem per un sender que baixa 
pel mig del bosc. Deixem a l’esquerra una casa en ruïnes i trobem la pista que 
baixa fins la masia del Simó, on actualment hi ha un allotjament rural: “La 
Masia Font de l’Oca”.

Masia del Simó i bifurcació. Passat el cadenat que barra el pas als vehicles, dei-
xarem el GR-175 que gira a l’esquerra vers les Masies. Baixem al front per una 
pista cimentada (N). Deixem ramals a dreta i esquerra fins trobar una bifurcació. 

Bifurcació: camí de la Cometa / camí de la Serreta. Seguim pel ramal de l’es-
querra (N), conegut com el camí de la Cometa. Baixem en direcció a l’Espluga 
de Francolí fins trobar una bifurcació.

Bifurcació: camí de la Cometa / camí de les Masies (GR). Deixem el ramal 
que puja a l’esquerra cap a les Masies (GR). Seguim baixant al front (N) cap a 
l’Espluga. Trobem la carretera de Poblet.

Carretera de Poblet. Arribem a l’Espluga de Francolí per la carretera de Po-
blet. Fi de l’itinerari. 
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