
La vall del riu Corb (Conca de Barberà) 
 
Data: dissabte 12 de gener de 2013 
 
Hores totals: 8,30    km: 23 Desnivell aproximat: 720 m 
 
Participants (17): Maria Alías, Joan Aubia, Josep Maria Badia, Meli Carrilero, 
Toni Coll, Lluís Díaz, Pilar Fargas, Joan Gassol, Pili Inostroza, Josep Mariné, 
Joan Marquès, Pablo Marquès, Maria Cinta Prats, Joan Sentís i Carme, Quim 
Barriach i Pili 
 
Primera sortida de l'any 2013 que dediquem a conèixer aquesta zona de la 
Conca de Barberà que limita amb la Segarra. Ens apleguem al Balneari de 
Vallfogona de Riucorb a 2/4 de 9 del matí. Iniciem la caminada rodejats de 
camps gebrats i una temperatura de -4ºC. Per sort no fa vent i ben tapats 
pugem pel GR171 en direcció sud travessant la reserva de les Obagues del 
Corb, interessant roureda protegida, en direcció als altiplans esquitxats de 
generadors eòlics on es troba el poblet de Segura. Donem un tomb pel nucli 
ben conservat i seguim el GR que baixa a la vall del riuet de Seniol.  
 

  
 
Al fons de la vall trobem Saladern, on deixem el GR i esmorzem al sol asseguts 
a l'ample pedrís. Després anem per pista obaga que puja en direcció est cap a 
Conesa. Són les 12 del migdia quan fem on volt pel conegut i catalogat conjunt 
urbà molt ben conservat. El dia es manté assolellat i sense vent, encara que un 
tel de núvols alts enfarina el sol i li treu força. La temperatura és agradable. 
 
 

  
 
Per la carretera de Savallà arribem al coll del Rovell del Llamp, on prenem una 
pista que ens atansa al cim del turó on està instal·lat el castell de Savallà del 
Comtat i les cases ben distribuïdes per la banda solana. Ens tots el pobles la 
majoria de les cases estan restaurades i ben conservades. A la vora del castell 



guaitem cap el nord la vall de riu Corb que baixem a buscar de nou. Prenem la 
pista que surt de cementiri, mitja hora després travessem Llorac, a la mateixa 
vora del riu. Travessem la carretera i remuntem entre bosc. Al costat d'un mas 
abandonat trobem el lloc adequat per dinar gaudint del sol.  
  

  
 
Acabada la pujada, trobem per la dreta una pista per on ve el GR171 i la 
seguim a l'esquerra entrant al poblet de Suró, agregat de Talavera, que pertany 
administrativament a la comarca de la Segarra. Cap el nord veiem la plana on 
s'assenta Cervera i darrera el Pirineu nevat. Baixem per pista cap a l'Albió i a 
les 5 de la tarda, quan les llums comencen a caure, arribem de nou al balneari 
de Vallfogona, tancant d'aquesta manera el circuit. 
 

 
 
  


