
14è Tomb de tardor al Bosc de Poblet 
 
Dates: dissabte 10 i diumenge 11 de novembre de 2012  
 
Participants (23): Maria Alías, Susana Álvarez, Joan Aubia, Josep Maria Badia, 
Montse Boj, Meli Carrilero, Toni Coll, Pili Fargas, Marcel Fortuny, Joan Gassol, 
Pili Inostroza, Alba López, Aleix López, Antonio López, Joan Marquès, Pablo 
Marquès, Maria Cinta Prats, Vicenç Roig, Guillem Roig, Elisenda Roig, Dani 
Ros, Joan Sentís i Dolors Serra. 
 
Tot i que la previsió meteorològica pel cap de setmana era incerta, varem 
gaudir de dos dies bastant bons. El dissabte nuvolat, boirós i amb vent suau, 
però sense pluja i amb temperatura moderada. El diumenge també amb núvols, 
intervals de sol feble i un curt ruixat amb l’arc de San Martí inclòs. 
  

  
 
Recorregut del dissabte circular de més o menys 17 kilòmetres. A dos quarts 
de nou del matí sortim de l’ermita de la Trinitat i anem seguint el GR-175 de la 
ruta del Cister, fins l’ermita de Sant Joan, on aprofitem per fer un bon esmorzar 
arraulits còmodament en el menjador de les instal·lacions annexes a l’ermitori. 
Tot seguit ens atansem fins la cova del Nialó, bauma coneguda perquè entre 
els anys 1414 i 1430 la princesa catalana Elionor d’Urgell hi feu dura 
penitència. 
 
Seguim camí fins el coll de les Vinyes de Sant Joan, passem a frec del mas del 
Llord i desprès vora la bassa, els bassis i la font del Pepet, on assaborim la 
cristallina aigua qui raja. Un senderó que s’enfila entre un ufanós bosc 
caducifoli, que a més del verd llueix les tonalitats groguenques, taronjades i 
vermelloses pròpies de la Tardor i continuem pel camí del corral de la Marieta i 
per la pista al coll de la Mola. 
 



  
 
Prenem el sender GR-171 que creua la capçalera del barranc de l’Argentada i 
ens condueix fins el coll de la Creu de l’Ardit, on aprofitem per fer un breu 
descans per dinar. En acabar travessem  els plans i fem cap al Mirador de la 
Pena, fem la foto de grup i davallem cap a la Font del Deport. Després d’anar 
un tros per la pista, prenem la drecera de l’Artiga i a dos quarts de cinc de la 
tarda fem cap a l’ermita de la Trinitat, on soparem i pernoctarem a partir de 
quarts de nou, però abans encara tenim temps d’anar a l’Espluga i visitar el 
museu de la Vida Rural. 
 
Dades tècniques del dissabte: 
hora de sortida: 8h 20' 
hora d'arribada: 16h 37' 
recorregut: 17,12 kilòmetres 
Temps total emprat: 8h 17' 
velocitat mitja: 2,01 Km/h 
Temps parats: 1h 56' 
Temps en marxa: 6h 21' 
Velocitat mitja en marxa: 2,7 Km/h 
 

  
 
El diumenge també efectuem un recorregut circular de aproximadament uns 12 
kilòmetres. Desprès d’esmorzar iniciem l’excursió a les nou del matí, seguim el 
GR-175 que va per pista i pugem fins el coll de la Vena i continuem per un 
senderó que baixa fort amb graonades de troncs fins poc abans del mas de 
Meratxo o de la Oca i ja per carretera creuem les Masies de l’Espluga i 
continuem fins el Barranc de Sant Bernat i ja pel GR-171 ascendim al Pou de 
Glaç i a la font del Deport. 
 



Tot seguit continuem per la pista fins la Cent Fonts i davallem per un corriol que 
discorre entre un espès bosc, fins la bassa i font de les Tres Virtuts, poc 
després baixem fins la pista, retrobem el GR-175 i a les dues del migdia 
retornem a l’ermita de la Trinitat. A dos quarts de tres fem el dinar de comiat a 
les mateixes dependències de l’ermita i finim aquest 14è Tomb de Tardor. 
 

  
 
Dades tècniques del diumenge: 
hora de sortida: 9h 04' 
hora d'arribada: 14h 06' 
recorregut: 11,61 kilòmetres 
Temps total emprat: 5h 2' 
velocitat mitja: 2,4 Km/h 
Temps parats: 1h 26' 
Temps en marxa: 3h 36' 
Velocitat mitja en marxa: 3,3 Km/h 
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