
Vallclara – Vilanova de Prades (Conca de Barberà) 

 
Data: diumenge 15 de febrer de 2009 
 
Participants (16): Joan Aubia, Montse Boj, Meli Carrilero, Lluís Díaz, Alícia 
Domínguez, Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Alba López, Aleix López, Antonio 
López, Elisenda Roig, Guillem Roig, Vicenç Roig, Pepe Vázquez. Invitats: 
Josep Maria Badia, Pili Fargas. 
 
Itinerari: Vallclara – Punta Curull – Vilanova de Prades – barranc de 
Valldescura – barranc de Viern – Molí de Viern - Vallclara. Hores totals: 6 
Desnivell total: 400 m Km aproximats: 14 
 
Sortim de Vallclara a ¾ de 9 del matí. El fred i la boira alta ens acompanyen 
mentre fem camí entre conreus. Entrem al bosc per un sender antic depredat 
per les motos que puja la zona més oriental de la serra la Llena. Sota el tossal 
del Quico trobem el PR184 que seguim la dreta fins que un corriol dret ens 
porta a la carena de la serra. La boira ara ho embolcalla tot i ens priva del 
paisatge. Ens fem la foto a la Punta Curull, el cim culminant amb 1023 metres.  
 

  

 
Baixem ràpidament a Vilanova de Prades i esmorzem còmodament. El camí de 
tornada el fem seguint la pista que baixa el barranc de Valldescura fins la 
confluència amb el barranc de Viern, que baixa cabalós. El seguim per pista 
fins la gran bassa i agafen la variant que passa pel molí i l’engorjat on unes 
pedres encaixades ens ofereixen un moment divertit al superar-les per un pas 
estret. Unes boniques cascades alegren l’entorn de bosc de ribera.  
 

 

 



Després de seguir les aigües del barranc una estona, ens elevem per 
l’esquerra seguint els nous indicadors que el Consell Comarcal de la Conca de 
Barberà ha instal·lat fa poques setmanes. Travessem bosc i més tard conreus 
fins entrar de nou a la bonica població de Vallclara, que ens sorprèn 
agradablement per les seves construccions en pedra. Són ¾ de 3 de la tarda.  
 

 


