
El Cucurull pel coll del Repàs (Roda de Berà - Tarragonès) 
 
 
Data: diumenge 12 de gener de 2014 
 
Participants (22): Maria Alías, Sisco Anguera, Meli Carrilero, Toni Coll, Lluís 
Díaz, Alícia Domínguez, Joan Fernández, Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Pilar 
Hidalgo, Pili Inostroza, Montse León, Maria Antònia Llaberia, Alba López, Aleix 
López, Josep Mariné, Antonio López, Joan Marquès, Pablo Marquès, Maria 
Cinta Prats, Carme Rosselló, Joan Sentís. 
 
Km: 10.95  Hores: 4.30  Desnivell: 245m 
 
Recorregut: Francaset - Roda de Berà - Camí de cal Llorenç - Antics Molins - 
Corrals de Cal Guivernau - Coll del Repàs - Balconada del Mediterrani - Carena 
-Muntanya del Flaresso - Senyal de la Cova del Bon Joan i avenc del Flaresso 
(a 10 minuts) - El Cucurull (Torre de guaita segle XI) - molins fariners del segle 
XVIII (en ruïnes) - primer dipòsit d'aigua de Roda - Antic safareig dels morts - 
Pont del tren, horts i antiga sèquia - poble- Francaset. 
 
Amb la sana intenció de pair els torrons de les passades festes de Nadal i Cap 
d'Any, a tres quarts tocats de 9 del matí sortim de la plaça Indira Gandhi de la 
urbanització Francaset de Roda de Berà. Entre oliveres i infraestructures 
arribem al nucli urbà de Roda de Berà, on fem una breu aturada a la plaça dels 
Pins per fer un mos.  
 

 
Roda de Berà i el Cucurull al fons 

 
Esmorzar a la plaça dels Pins 

 
Sortim del poble pel camí de cal Llorenç entre oliveres, ametllers i garrofers. 
Aviat creuem per sota de l'enorme pont de l'AVE i els conreus deixen pas als 
pins i matolls, entre els qual destaca el margalló. Pugem pel camí ral de Roda 
de Berà a Bonastre.  
 
Al coll del Repàs trenquem a l'esquerra per seguir l'estret sender senyalitzat 
que s'enfila muntanya amunt entre un terreny de garriga. A la dreta comencen 
a entreveure els hivernacles i primeres cases de Bonastre. Una vegada dalt del 
turó, seguim la carena que farà uns quants sifons. Trobem indicadors que 
assenyalen a ambdues bandes la cova del Bon Joan i l'avenc del Flaresso, 
nom de la muntanya on som, perforant la qual passa com una fletxa de ferro i 
formigó la via fèrria que hem dit abans. 



 
Arribem al darrer turó, on està situat el Cucurull, torre circular enrunada feta de 
pedres i morter de calç i datada al segle XI. Domina la població i més enllà; és 
una gran balconada sobre els pobles veïns i al fons el mirall brillant del 
Mediterrani en aquest matí d'hivern amb sol i pocs núvols que hem tingut la sort 
d'enxampar.  
 

 
Pel sender de la carena 

 
Torre del Cucurull 

 
Després de la foto de grup baixem cap el poble entre bosc i passem pels antics 
molins fariners del segle XVIII que funcionaven amb aigua portada de Bonastre. 
Passem també al costat del vells dipòsits d'aigua del poble que encara 
funcionen. Entrem de nou a Roda de Berà i travessem el nucli antic per tornar a 
la urbanització Francaset pel mateix camí del matí. 
 
Aquest recorregut està marcat en color blau per l'ajuntament i forma part de les 
Rutes a peu publicades per la regidoria de turisme.  
 

 


