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Obagues del riu Corb 
 
Petit espai singular situat geogràficament als Comalats, entre les 
comarques de la Segarra i la Conca de Barberà. És l'espai més 
occidental de la unitat i forma part dels relleus que tanquen la baixa 
plana de la Depressió Central occidental. Cal remarcar el bon estat 
de conservació a l'espai dels sòls vermells residuals, típics dels 
altiplans segàrrics. 
 
L' interès de les obagues del riu Corb rau en presentar una de les 
irradiacions més extremes i meridionals de les rouredes 
submediterrànies que penetren en aquest territori a través de 
l'altiplà segàrric. L'espai acull alguns elements propis de la roureda 
seca dins un país de carrascar, amb pinedes de pi blanc i brolles 
calcícoles de romaní i bruc d'hivern. A les obagues humides troben 
refugi alguns retalls de la roureda de roure de fulla petita en la que 
abunda la pinassa i el pi roig. 
 
És una de les localitats extremes on el roure presenta un major 
desenvolupament i forma poblaments importants, acompanyats 
d'altres plantes submediterrànies molt rares en aquest territori. 
Aquests boscos submediterranis presenten l'interès d'allotjar 
algunes espècies pròpies dels boscos més humits de l'Europa 
Central arribades a aquestes terres durant períodes més freds del 
quaternari i que actualment es conserven aprofitant racons més 
ombrívols i humits. La presència d'aquestes plantes de caràcter 
euro-siberià dins un país eminentment sec i continental constitueix 
per si mateix una notable singularitat botànica. 
 
A les àrees més marginals, a les clarianes de la roureda són 
freqüents els pradells de jonça i les brolles calcícoles amb bufalaga 
tinctòria. Fora de les obagues les condicions canvien bruscament i 
pren una gran preponderància el paisatge típic del país del 
carrascar. L’espai comprèn territoris dels municipis de Llorac i 
Savallà del Comtat. 
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Itinerari: Balneari de Vallfogona de Riucorb - 
Segura - Saladern - Conesa - Savallà del Comtat - 
Llorac - Suró - Albió - Balneari de Vallfogona.  
 
Hores efectives: 5.47 Desnivell total aproximat: 650 m  
 
El riu Corb neix a Rauric, prop de Santa Coloma de Queralt i 
desemboca al riu Segre prop de Vilanova de la Barca, al Segrià. La 
seva conca alta aplega un conjunt de viles i poblets que s'integra 
harmònicament a l'entorn del bosc i del conreu de cereals, 
ametllers, oliveres i vinya. Aquest recorregut fa una volta al 
perímetre de l'Espai Natural Protegit Obagues de riu Corb. La zona 
està molt ben indicada amb pals indicadors del Consell Comarcal.  
 
El balneari de Vallfogona de Riucorb és un conjunt residencial 
format pel propi hotel balneari, hostals, restaurants i casetes 
d'estiueig que a principis del segle XX es va construir per aprofitar 
les aigües mineromedicinals de la font Pudosa i Salada.  
 
0.00 Sortim de l'extrem est del nucli del Balneari de Vallfogona de 
Riucorb seguint el GR171 per una pista que deixa la carretera en 
direcció sud marcada com a camí de Segura. Hi ha un pal indicador. 
Pugem per la pista travessant l'Espai Natural Protegit Obagues del 
riu Corb, bonic bosc de pi i roure. 
 
0.08 Estalviem un retomb de la pista per l'antic camí i la tornem a 
trobar més endavant. 
 
0.33 Sortim del bosc i entrem en una zona de plans conreats de 
cereal. La pista puja suaument. La zona està esquitxada de 
generadors eòlics  
 
0.41 Segura (784 m) és un agregat del municipi de Savallà del 
Comtat. Del poble, format a redós del castell, es pot diferenciar el 
nucli antic, al voltant de l'església barroca del segle XVIII. Girem a la 
dreta (oest) per pista que de seguida es transforma en sender que 
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baixa per la vall del riuet de Seniol. Travessem diverses clapes de 
bosc. Quan arribem al fons de la vall, saltem a una pista i la seguim 
a la dreta. 
 
1.14 Creuem el riuet i entrem a Saladern (610 m), llogarret del 
terme de Conesa, el nom del qual li ve donat per la font d'aigua 
salada. L'antiga denominació de la Quadra de Saladern incloïa 
castell i església del segle XIV i dels quals només en resten ruïnes. 
El 1303 la quadra va passar a mans de l'orde militar de l'Hospital i el 
1359 va ser venuda, juntament amb Conesa, al monestir de Santes 
Creus. Seguim per pista ampla en direcció sud-est, que puja entre 
el bosc de l'obaga del barranc. 
 
1.49 Collet amb pal indicador, s'acaba la pujada. Podem sentir el 
brunzit dels molins a banda i banda del camí. 
 
2.22 Entrem a Conesa (705 m) poble situat a l'altiplà segarrenc de 
la Conca de Barberà, que conserva un conjunt medieval emmurallat 
del segle XIV amb dos portals d'entrada a la vila closa. L'església de 
Santa Maria és d'estil gòtic auster.  
 
2.30 Sortim de Conesa en direcció nord per la carretera de Savallà 
del Comtat que puja suaument. 
 
2.44 Collada del Rovell del Llamp. Deixem la carretera per una pista 
en direcció nord que davalla en direcció a Savallà del Comtat que 
veiem al davant. 
 
3.00 Savallà del Comtat (847 m), amb cases esglaonades al 
vessant assolellat d'un turó coronat per les restes de l'antic castell, 
que fou residència dels Comtes de Savallà fins el segle XVII. 
Pugem pels carrers costeruts fins el castell. 
 
3.08 Sortim del castell de Savallà en direcció nord per una pista que 
baixa fins a trobar una altra que ve del cementiri. Veiem en un turó 
el poblet de la Cirera envoltat de molins, a l'altra banda de la vall del 
Corb.  
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3.25 Pista travessera, anem a l'esquerra planejant deixant una altra 
pista que baixa al riu. 
 
3.54 Llorac, a tocar del riu Corb. En depenen els nuclis de Rauric, 
Albió, la Cirera i Montargull. Creuem el riu i pugen a la carretera, la 
creuem i girem 50 m a l'esquerra fins trobar al costat de la bàscula 
una pista a la dreta que s'enfila entre bosc. 
 
4.19 Bifurcació, anem a l'esquerra per pista que puja. 
 
4.24 Collet, veiem al davant el poble de Suró.  
 
4.36 Pista travessera, per on ve el GR171. Anem a l'esquerra i 
entrem a Suró (827 m) que pertany al terme de Talavera, ja a la 
comarca de la Segarra.  
 
4.44 Bifurcació a la part alta del poble, girem a l'esquerra per pista 
en direcció oest. Al pocs metres en una altra bifurcació anem la 
dreta, tot seguint les marques del GR171. Tenim a la dreta una 
ampli panorama de la plana de la Segarra i l'Urgell. Més endavant la 
pista canvia de vessant i veiem a l'esquerra la vall del riu Corb i el 
bosc de les Obagues a l'altra banda. Passem entre conreus i 
bosquet de pi i roure i anem canviant de pista mentre baixem. 
 
5.30 Entrem al nucli d'Albió, que pertany a Llorac. El seu castell avui 
enrunat va pertànyer a l'orde del Temple. Travessem pel carrer 
Major i sortim baixant fort per un sender a l'esquerra. Al poc tenim 
una bona panoràmica de la vall del Corb, amb les edificacions del 
balneari en primer terme i Vallfogona al fons.  
 
5.42 Creuem la carretera i seguim la forta baixada.  
 
5.47 Creuem la llera del riu Corb i passem a tocar les primeres 
edificacions del Balneari de Vallfogona de Riucorb. Al costat de la 
carretera trobem el primer pal del circuit que hem fet.  
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