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PLÀNOL DEL RECORREGUT

Excursió de dificultat baixa malgrat el desnivell de 370 m. des de
l’inici fins a la Roca de la Foguera i amb una llargada total de 12 km. Hi
ha fonts a les Ermites del recorregut. Cal portar aigua, esmorzar,
xiruques o calçat adequat i capelina per si plou. A l’Ermita de Sant
Joan s’ha fet una restauració molt important al llarg dels últims deu
anys. El camí escollit és més complicat que l’habitual, però força més
feréstec i que permet vistes panoràmiques sobre la Conca de
Barberà. L’excursió comença i acaba al Portalet de la Serra.

ITINERARI:
Portal de la Serra - Camí Fondo - Mas de Buió - Ermita de

Sant Joan - Cova de Nialó - Les Ginesteres - Coll del Sègol
Ermita de la Trinitat - Camí del Tossal - Les Arcades

LA NOVA CAMPANA DE L’ERMITA DE SANT JOAN

A. Boqué i J. Salafranca (març del 2000 i gener de 2004)
Topónims de “Les Muntanyes de Prades, el Montsant i Serra la Llena”

de J. Iglésies i J. Santasusagna. Mapa Comarcal de l’ICC
Fotografies i traçat cartogràfic amb GPS per J. Salafranca
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Comencem el recorregut des del Portal de la Serra de la muralla de
Montblanc, seguint pel carrer que tenim al front les marques del GR i
per vora l’edifici de les escoles i en arribar a una bifurcació ens
dirigim cap a l’esquerra, per dessota d’una passarel·la seguint el
sender que segueix el curs del Barranc del Meià, ja que per la dreta
la pista passa per Les Arcades per on acabarem l’excursió.
Resseguint doncs el sender, dit camí Fondo o del Mas de Buió,
s’endinsem portant sempre el marge (alt en alguns trams) a la nostra
dreta i la llera del barranc a l’esquerra, passant tres bifurcacions per
la dreta que hem d’ignorar, seguint sempre el curs del barranc fins
abocar a una pista que farem per l’esquerra i en tres minuts ens fa
passar pel davant del Mas de la Creu i en uns tres minuts més,
arribem a un replà tancat per la Serra Blanca, on la pista tomba per
l’esquerra i el nostre camí va per la dreta i s’enfila per un sender que
puja i en uns pocs minuts ens deixa a les runes del Mas de Buió o
de l’Organista. A les espatlles del mas, trobem novament el camí
que puja fort i durant un km aproximadament, fins arribar a un portell
on el sender segueix sobre roca de sauló el perfil del barranc de
Sant Joan, planejant fins arribar als peus de l’Ermita, a la que
pujarem pel sender escalonat fins al mateix replà de la porta.
L’Ermita de Sant Joan (680 m.), posada dins un penyal, té uns
v o l t a n t s f o r ç a interessants, com ara la Roca de la
Foguera , esplèndid mirador de la Conca, presidida sempre

per una Senyera, on poden albirar-
se les serres de la comarca, des de
la del Tallat fins el Tossal Gros,
Miramar i les de Poblet, tenint al
darrere les cingleres de la Pena.
La Roca de la Foguera pren el
nom perquè hi havia el costum
d’encendre una foguera la nit de
Sant Joan i fins que no hi era
abrandada, no es calava foc a cap
mes, ni a Montblanc ni a la Conca.
L’Ermita fou reedificada per la

princesa catalana Na Elionor d’Urgell (1.414) que, en la Cova de
Nialó (corrupció del seu nom N’Elionor) passà dura penitència i fou la
primera ermitana del lloc. La restauració de l’Ermita i la del camí a la
cova es deu als Ermitans de Sant Joan, una associació constituïda
per montblanquins que des de fa onze anys pugen a fer feina, pel

goig de tornar l’esplendor a l’Ermita, cosa que ja es mostra evident.
Deixem l’Ermita de Sant Joan seguint pel sender sota la Roca de
la Foguera, cenyint-se al cingle i per un sender escalonat sobre la
roca es situem al petit pla de Les Ginesteres. Travessem un
alzinaret i pugem durant uns deu minuts situant-nos al Coll del
Sègol (710 m.) i davallant fort durant uns metres, aboquem en la
pista que per l’esquerra ens portaria a La
Pena i les Cent Fonts. Nosaltres seguim
per la dreta cap a l’Ermita de la Trinitat, tot
seguint-la fent uns quants revolts, passant
per racons obacs i d’altres no tant
encisadors. Al cap de aproximadament vint
minuts, veiem una panoràmica del absis de
l’Ermita de la Trinitat i el conjunt amb la
zona d’esbarjo, arribant en pocs minuts a
ajuntar-se amb un sender que baixa del Coll
de Passa-Serres i que és el GR.7-1.4 i en el
mateix revolt baix del camí, hi ha un torrent
que neix a la Font de l’Àngel i aboca al
barranc de l’Ermita. Arribem a l’Ermita de la Santíssima Trinitat,
al costat hi ha la Capella de l’Àngel i unes covetes i fonts fan del
conjunt un paratge atractiu. Deixem l’indret, molt conegut i visitat
pels habitants de L’Espluga, seguint per la carretera asfaltada i
portant el barranc de l’Ermita a la nostra esquerra, fins travessar-lo
pel pont de l’Avemaria, datat al 1903. Després d’un quart
aproximadament de seguir el GR, el camí davalla cap al llit del
barranc per creuar-lo a gual. En cinc minuts el camí puja per una
pista solcada pels torrents fins arribar a un planet de pins on el
recorregut es mantindrà ja planejador fins al final (3,8 km). Som al
camí del Tossal que cal seguir per la pista (més còmoda), tot i que
el GR s’allunya i torna a la pista al llarg del seu traçat. A
aproximadament tres quarts de camí des del planet de pins, trobem
a la nostra dreta, un pal indicador del camí que puja a Sant Joan de
la Muntanya per entre els Tossals de Pedregós (a la nostra
esquerra) i del Patxó (a la dreta). En uns deu minuts mes, es
trobarem a Les Arcades, aqüeducte que portava a Montblanc
l’aigua de la Font de la Pasquala i travessant-lo per dessota,
arribem a la placeta per on passarem al principi, deixant a la nostra
esquerra el Santuari de la Mare de Déu de la Serra i acabant el
recorregut al mateix Portalet on el començarem.

Ermita de la Stma.Trinitat

Vista de la Conca des de
la Cova de Nialó


