
Vilaverd – Rojals – Montblanc (Conca de Barberà) 
  
Data: Diumenge 27 de gener de 2008 

  
Itinerari : Vilaverd (260 m) – PRC17 – mas d’en Just – barranc de la Variella – 
mas del Magí – Rojals (980 m) – GR171 – barranc de la Vall – mas del Ponet – 
molí de la Vall – ermita de Sant Josep – Montblanc (350 m). 
  
Hores totals: 7                      Desnivell: 700 m                  Km: 20,5 

  
Participants (22): Susana Álvarez, David Arias, Joan Aubia, Dolors Boada, 
Montse Boj, Meli Carrilero, Toni Coll, Lluís Díaz, Joan Fernández, Marcel 
Fortuny, Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Pili Inostroza, Joan Marquès, Pablo 
Marquès, Elisenda Roig, Guillem Roig, Vicenç Roig, Daniel Ros, Amèlia 
Salvat.   Invitats: Carme, Lluís Olivé. 
  
Després de fer la combinació de cotxes, sortim de Vilaverd a les 8,30 del matí. 
Fa fred però el cel és clar i el sol aviat escalfa el paisatge, fon el gebre i esvaeix 
la boira. Pugem en direcció oest pel sender PRC17 a estones empedrat i en 
bon estat de conservació i marcatge. 
  

 

 

En una hora som al costat de les parets enrunades del mas d’en Just, al costat 
del pic conegut con la Cogurulla. Per pista resseguim el profund tall del barranc 
de la Variella, al costat del qual es aturem a esmorzar amb bona vista sobre la 
carena de la serra de Miramar en direcció est.  
  

 

 



El sender recorre la banda obaga del barranc guanyant alçada constantment. 
El creuem dues vegades, passem pel conjunt de cases del Mas del Magí i 
saltem a la carretera de Montblanc a Rojals que seguim durant 300 m per 
entrar al poble. Aquí s’acaba la pujada i prenem el GR171.  
  

  

Passem sota el poble i aviat arribem al barranc de la Vall. La baixada 
s’accentua i en el tram obac trobem uns caçadors amb gossos, és una batuda 
de senglars. Després de passar la font del Grèvol que raja amb força, el camí 
s’enfonsa en la espessa vegetació del fons de la vall. Creuem el barranc a gual 
i poc després arribem a la pista i al sol. Després del molí de la vall, poc abans 
de les 3 arribem a l’ermita de Sant Josep on parem a dinar. Fa fresca sota els 
arbres. Una vegada acabat, un agradable passeig en porta a la vila de 
Montblanc, fi del camí.   
  

 
  

 


