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TRAVESSADA DE CATALUNYA A PEU 

9' ETAPA MONT. RAL - LILlA (16,1 Km , 54 participants) 

F:N �:L MOM�:NT D'INICIAR-SE lA NOVJt;NA F;TAPA (r,!QNT.RAL) 

/ 16 de Juny del 1985 / 

Ent rat ja l ' est iu ens dis posem a fe r l' úl t ima eta pa. de l curs 84 - 85; 

el dia es un xic rúfol pel matí i assolellat d 'est iu a partir del migdia. 

El recorregut , humit i verdós fins a la Riba i més endurit, sense aigua en 

el tram final, fins al poble de Lilla. 

A les set del matí partim de la plaça de l'estació amb un autocar del 

MONNIC vers el Vendrell, Valls, Alcover i Mont.ral; els autocars ens deixen 
davant l'hostal La Glbria per esmorzar abans d'iniciar la marxa. 

A les nou en punt comenc em a caminar remuntant el turó de Mont. l'P,l 

fins al mateix lloc on varem entrar en l'última etapa; d€i.xem l'amTlle cemí 

que va en direcci6 N.O. i n ' agafem un altre , a la dreta, que va c?p l'est. 

Al poc passem per la font de Mont . ral, amagada dins una cova , per 

sota del camí principal; tastem l'aigua d'una de les primeres fontsf en 

contem fins a vuit en un trajecte no supe rior a 10 Km. 
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Cruïlla de camins presidit per un pal indicadorf a Farena i a la !tiba ; 

seguim de dret. Arribem a la carretera de Capafonts a Alcover , precisament 

al costat de la bi furcac i6 que va a filont. ral i a la Mussara. La. t l'8ve ssem 

i seguim per l'altra. banda, passant uns camps ermotats fins a fmdinsar-nos 

en el bosc. 

Davallem, primer lleugerament, per un sender a la dreta que planeja 
pa ral-lelament a una pista, i quan torça cap a la dreta de seguit s ' in icia 

una pronunciada baixada que exigeix un esforç per a no perdre l'equilibri • 

Font del ��s d'en Blai, 

amb una bassa al costat que 
convida a banyar-se. Trave

ssem un camí de carro, que 

per l'esquerra porta al Mas 

d'en Blai, a 100 metres es

cassos del nost re itinerari. 

Continuem baixant passant pel 

costat d'uns masos; en la 

part inferior trobem la font 

de Baix, també amb una bassa 

al costat. 

Font propietat del Mas 

de Plana, molt ben agençada 

amb bancs de pedra; la pre

sideix un mosaic amb la figu-

ra mitolbgica de Diana 

Caçadora, de l'any 1950. Ens hi deturem una estona per prendre alrun alime nt 

i possibilitar un reagrupament &eneral. 

Prosseguim la marxa descendent pel co rriol que segueix paTal-lel al 

rec d'aigua que sobreeix de la font. 
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FON'!' PHOf'IP:TAT Dl�L MAG VEL PlANA 

Al cap de poc arribem al [[,as c1el Plana, que ('¡ueda a la nostra dreta., 

aparentment habitat . Als 300 metres deixem, a 1 'esn.ueJra., 'les íl\r,tI''lues 

blanques i E;rogues del sender ctE: petit recorreGUt Pli'-19 r¡ue va ::; r'8.rena i 

després als Cogullons, on enllaça amb el GH-7-1. 

Baixem pel camí de carro d'accés al ¡,las del Plana. ¡,les avall hi tro-

bem la porta d'entrada i un pas al costat d'una pilastra rer 0,ls cr:mina,ns; 

hi trobem, ;,)erò, la porta oberta. I-'er aCl,uest camí fem C8,P éd riu nJu{;ent, 

:5obre un pontarró encimentat; ';)0 etres;eti "Ües amunt hi ha un refuf(i 

d'ICONA per a pescadors i de re"oblació niscícola. fi. la 1':3Tt :;u (;Jior del 

refugi hi ha la Font Gro:·¡�m. 

Hi ha qui utilitza ,,1 pont suspès ue davant (;1 refup'i el' ;'s' ar el 

riu, cons t ruit per q ,an baixa cJescut; o.l.'uns comllanys hé>,n ,ie fer r,rlUi li-

bris, mentre ci 'altres el fan bellugar tiré..nt ¡;e les cordes d'; nCOJatl�e. 

La broma no té mes conseqüències • • •  

Sl riu Blup,'ent fa de partió entre lcs COmaH]UeS de la Conca d, B;u-

berà, al N. ,i la de l'Alt Camp, al J.; el no��tre GH'-7 sepupix r l curs 
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aescendent d 'aquest riu fins al m�.lteix entroncament o.mb el riu l"r,-.ncolí 

(La ]ti ba) . A part ir d' aquí �>eGUim pe r la riba eSl1ue rra de l Ii u n u.�cnt; 

al poc, i al costat ma,teix del sender, trobem la í'ont de la Teul;;.. :': una. 

font de poc caval perb .,8'::'Ur. 

PaS3em per un cong-o s t molt bonic, t OG2.nt al riu; <3 la no:,t ra rJ J eta, 

a l'altra banda, queda el molí de l'Ombra en .. stat T1linòs. �s un (e t;c,nts 

entre els que trobarem al llar� d'a(J.uest sector de ri.u. rj'yobem l1.n ,lt � e 

pont suspès, fjue mena cap el molí de l'Umbra; e.'1uest :p..lva un �,r rranc m�s 

Jespectable que l'anterior. Continuem endavant fins ;'., trobar .ln Céi,:rtí r:a-

rreter que puja a la carretera, ae la Hiba a �';:uena; el :;eoüm C2.;) a Ja 

dreta. 

La confi,r::,'uraci6 del telreny hE'l. degut for"ar a 171;'JCar l'itirt(�Jari òel 

GH ::;eguint la carretera, en aC]uest sector. Aix:ò no ob:;tant, cn 1(:3 

que baixa poca aigua, és pO'J:;ible anar :,egclint rer L't vorD, riel l iu, c,: 

¡no lt s trams. 

/4 



/. 
;j;: ,., 

¡ ' 

. � I 

._�� 
�"�� . A..\ ... :{; ... . 

POlIT SU:3Pf.d SODHE EL HIU DHUm:NT 

Seguim, doncs, per la ca] rete ra. Poc aba.ns de e reuar el :riu, CB.p �. 

la riba dreta per un pont sobre el Brugent, t ro bem, a mà p.sC]uerra, els 

l{¡olins de Figuerola. Hom diu Molins de Fi'"'uerola per tal com n'hi h2viél 

dos. El que contemplem és el Molí V e ll, que encara resta en peu; es un 

gran edifici que va substituir els molins a.ntics, ensolrats �er una J·iun.rl.a, 

que eren situats a l'extrem nord, arredossats al:.:; murs de la Ca�'ella. de 

0ant Dom�nec. Actualment prov e e ix de llum a F'arena. Pertany 2.1 terme de 

Roj a ls, per bé que la riba del riu, d2vant òel molí, és terme dr la Hiba 

( Baix Camp ) . 

Continuem per la carretera, ara ja. per la riba dreta del BTllr:ent; 

també a la dreta trobem l'entrada del cam'·>a!i1ent de jov(-·ntut ".':ls Almo&--
vers", avui, r-e":entat per la Gene ralitat. De seguida deixem la ep.. r Tetera 

per un corriol que baixa a la j;'ont Gran, m olt cab". Losa i b('n condiciona.da. 

8n aquest lloc e l  riu fonna una. gran bassa que convida a ba.nyar-�e-hi; 

cosa que fa en Hafael Dich6s aprofitant la )lal'ada de desca.ns nue fem en 

aquest lloc singular. 
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MULIN� lJ� F'IOUEHOIA (MULI VELL) 

Després seguim, aigües avall, pel costat d'una petita s�r'uia exca-

vada a la pedra; al poc travessem el riu i ens enfilem per un sender, a 

la riba esquerra. Més endavant trobem l'última font d'aquesta etapa, la 

Font del Mas, d'aigua bona i fresca, molt propera al riu, amb una. bona 

ombra, i amb la inscripci6 gravada sobre pedra de l'any 1950; avia.t tornem 

a passar el riu Brugent i enfilem de dret fins al poble de la Riba. Ob8er-

vern com el riu queda tenyit de blanc, degut al deseuàs dels claver"erats de 

fàbriques papereres; aspecte, aquest, deplora.ble i que indueix a l manador 

en un estat d 'inpot�ncia i d'amarga reflexi6-. 

En entrar al poble Girem,  per la carretera, ca.p a l'esquerra fins a 

passar e l  pont sobre el Francolí; aquí ens esperen el tIluela amb els inte-

grants de la marxa turística, que ens saluden i ens venen a JBbre al pas. 

LA. RIBA (253 m) S'escalona a la vall del Francolí, on el riu ha 

excavat un profund congost, dit l'estret de la Riba, que talla el ma.·;sís 
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calcari de la Serralada Fre-litoral, entre les muntanyés de Prades i 

la serra de Miramar, i s 'obre pas vera el Camp de Tarragona. l':n aquest 

punt el J<'rancolí traça un meandre molt pronunciat, f]ue li fa invertir 

completament la direcci6, i continua per una i"orja estreta df: 18. (Jua1 

surt formant un arc d'àmplia corba. Quan el F'rancoH deixe. enrere el 

sector més estret de l'engorjat, entra el riu Brugent, i ho fa en un 

angle gairebé agut, en forma oposada al corrent del riu principal. 

La seva església 

f6u sufragània de la pa

rrbquia de Vilaverd, si

tuaci6 que es mantingu� 

fins al segle XVIII, en 

què li fou concedida pa

rrbquia prbpia. A la fi 

del segle XVI, el 1591, 
l'arquebisbe Joan Terés 

autoritzà els veïns de 

la Riba, perquè poguesin 

bastir una pila baptismal 

prbpia i estalviar-se 

d'anar a batejar a Vila

verd travessant el Fran-

colí. 

L'artèria de la 

:¡¡';OUIM AlOUli:!) AVALL l'EL GOSTAT D'AQUESTA st:�UIA 

¡aba és el riu Brugent i el seu doll vital, 8,mb el descens rànid de l 

corrent en el seu curs més baix. Des de la ?ont Gran, la ma.jor part de 

les aigües del riu Brugent és conduïda per la vora dreta del riu per 

un canal d'uns 360 metres de llargada., fins e l vèrtex superior de la 

vila. D'aquest punt fins el Francolí hi ha un desnivell que ultranassa 
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de poc els cent metres. Un conjunt d'establiments ind ust ria.ls s'aprofi

ten de la pot�ncia que genera aquest cabal, format per les aigües de �. 

Font Gran - superior als cent litres per segon de m it j ana anual - i lps 

desviades del riu Erugent per la resclosa dels Paperers. 

A la Hiba hi havian en l'any 1857 un total de 1�2 molins ra "eres; 

els més antics eren el molí del Siurana, datat el 1721, el molí de Ca.l 

Camps, del 1758, i el molí del Cap de la Hiba, bastit el 1791-

L'esElésia pa rroquia l es dedicada a Sant Nicolau patr6 de la vila; 

la planta té forma de creu llatina, cont enia un im po rtant retaule ba

rroc, dedic at a �ant Nicolau que fou cremat el 1936. 

L'estaci6 de la Hiba fou ina .uC;U I' ada el 13 de ma.ig del 13,)3, amb 

la lin ea que va de Reus a Montblanc, salvç).t pel pont de l'Estret, o dit 

també el pont de ferro. 

Els primers v estigis de poblament a l'entorn de la hiba deten òel 

període de tran sici6 del paleolític al neol ític • .2;1 pas de la societat 

exclusivament caçadora a ramadera i aGricultora ha deixat léL seva em

premta a la vall del riu Erugent, amb les troballe s de les coves de les 

Gralles i de Cartanyà. De l'� poca ro mana data la construcció de la Via 

Aur� lia que, travessant l'èstret de la Hiba, unia les comarques :neTi

dionals amb les planes de Lleida. El t,juseu Arqueolbcic de rrarrarona 

guarda restes de làpides amb inscripcions romanes, trobades a la Ei ba. 

Sortim de la Hiba per la carretera en direcci6 a r·'jontblanc na,>s8nt pel 

pintoresc engorjat de la Riba; a la nostra esquerra transco r re e l riu �'ran

colí. Seguim la carretera fins a trobar un pon t oue travessa el riu; en 

aquest punt la deixem per agafar un camí, a la dJeta., l'Jue b2.ixa (';,iJebé fins 

al llit del riu. De seguida ens enfile m per un corriol, cS.p a. la dreta, ;o;:;s

sant per sobre d'un tallat que voreja el riu; després tornem a bc:i Ari r fins 

a retornar al seu nivell per un camí de carro. 

Anem seguint paral-lels al riu F ranc olí ;  aquí veiem f'ls estralls pro-
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duits per una gran riuada. que deixà gran quantitat de brossa enr�anxé'de en 

els pals d'electricitat i les arbredes; ens imaginem on haurà arribat el 

nivell de l'aigUa en aquesta zona. 

Trobem, a l'esquerra, un pontet que travessa el riu l·'rancol! i entra 

al poble de Vilaverd ( Conca de Barbera ) esmentat ja en el ,¡egle XII; no el 

visitem; pertant seguim de diI'et vers la Masia de JéJ.noi; en aquest sector 

no hi ha gens d'ombra i el sol cau com el plom. Pen:clem com a.niria de bé 

l'ombra d'un bosquet o topar-nos amb una font. Trobem un pa�s i li pregun

tem la llargada d'aquest camí; ell, molt amable, ens diu que fins 12 prope

ra masia de cal Janoi. Quan hi arribem, el camí passa a frec de la piscina 

:>AN'l'UAllI Di'; lA MAllE ])F: D�U DE MONTGOI (VIlAVEHD) 

part icular. :,¿uan ens t-robem tots davant de la piscina, nue 71er ce rt li manc",. 

un tros de tanca, vei e m una senyora de bona edat tapada. a.mb una tovallola ele 

bany miran-nos amb cara de poca hospitalitat, i un gos que no (�s can�a d'ob

sequiar-nos amb llurs lladrucs. Davant d'una situació tan poc esperanê�adora 

decidim continuar el nostre carn! que a par�ir d'aquí esdevé sender i s'en

fila decidit fent ziga-zagues entre els pins de la muntanya. 

/9 



la vila de Vilaverd (296 m ) es troba situada a la dreta del Fran

colí; hom hi pot distingir tres parts ben diferenciades: el nucli medi

eval - situat damunt el solc del F'rancolí - de forma arrodonida., amb 

carrera estrets i de traçat molt irregular; probablement estigué enmu

rallat; en aquesta part es troben les cases m�s calacterístinues, la 

casa de la vila i l'església parroquial. Aquesta última" dedicada a Sant 

Martí, és d'estil romànic amb alguns elements G"btics. ¡';l egon nucli 

que integra la vila, les Masies, �s documentat a partir del segle KV 

amb el nom de Viles Noves. �s situat a la part de ponent de la vila i és 

el més recent ; data de la segona meitat del segle XVIII, con � ;truït da

munt el camí-ral que passava al costat de la poblaci6. 

A la part de ponent de la vila, en un tossalet al costat de l'est a

ci6 de ferrocarril, hi ha el C3antuari de la Mare de Déu de �,lont,r:-oi, l'er 

bé que el santuari actual sembla del segle XV amb diverses modificacions 

a través dels anys. S 'hi accedeix a trav�s de dues portes anovell2.rJes ne 

mig punt, s ituades a la part meridional, una al braç dret del creuer i 

l'altra a l'inici de la nau principal. Al damunt d'anuestes l'ortes hi ha 

sengles ulls de bou. Un petit campanar d'espadanya --'r;.l:;-.a ò.?munt la. Dé1.

ret meridional a l'altura de la part inicial de la. nau. Té la nlanta de 

creu llatina, les voltes són de carro, mentre el creuer .':>ón d'a resta a.mb 

els nervis de pedra. Se celebrava una important romeria tots els ;;¡nvs 

l'endema de Sant Cristbfol. 

Sortim del bosc pa:,sant per una feixa de vinya abanrlork'l.da, de dret a unA. 

masia que veiem davant nO:itre. Passem a tocar-hi; després e l camí remunta 

decidit cap el nord, vers una collada, endintsant-nos en un bosc cremat, no 

fa edire temps ;  d'aspecte dessolador, conve rtint l'ascensió en una f'ei:rup;a. 

tasca sota un sol esclatant. 

Arribem a un camí ample que passa per la cn.rena; i mena 21 roble de 
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LHIA (Conoa. d.e Barben\) 

Lilla. Alguns companys s'apressen per arribar-hi él temps per dinar; uns ;:;1-

tres van a l'hotel del coll de Lill a  i un altre �IUp nomb ràs es queda a 

l 'ombra d'un petit bosquet que hi ha a uns 300 metres abans d'arriba.r al 

poble. 

Havent dinat, el silenci esdevé absolut i la migdia.da és practicada 

per tothom, de forma espontània. Al cap d'uns tres quarts, en despertar-nos, 

re prenem la marxa entrant al poble de Lilla passant pel carrer principal i 

pràcticament l'únic del poble. Ens refresquem en la font �ue hi ha davant 

mate ix del portal de l'església; sortim del roble trencant pel ca.rrer del 

Guix, únic carrer6 que talla per la banda esquerra la l ín ia ininterrompuda 

de cases que formen e l  poble, assentat al llarg de l'antic camí de V;:; 11s 1'1. 

Montblanc. Seguim de dret fins a l ' hote l situat al coll de l'Illa, 'obre 

la carretera de Valls a j,lontblanc. 

En aquest restaurant ens esperen els autocars i ens Jea,'�ru'Pem. Veiem 

que a l'exterior hi ha un petit zool�gic, amb n os antílops, perdiuc;, oques, 

ànecs i un pa6 reial o gall d'indi que és l'atracci6 de tothom, ja �ue ma-
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nifesta vàries vegades el seu magnífic i majestubs ventall. 

Lilla o l'Illa (483 m) és situada al sud-est de la Vila Ducal, 

fent límit amb l'Alt Camp, per on passava l'antir;a ca.rretera de Valls a 

Montblanc ( probablement era un lloc d'aturada de la canetera romana 

Via Aurèlia). El poblat, probablement, va sorgir amb la conr¡uesta, ca.r 

en els documents del segle 

XII ja apareix com Alilla 

o La Ylla. En l'edat medi-

eval fou poble reial, perb 

dependent de Montblanc; en 

el segle XVIII va pertànyer 

a la jurisdicci6 dels Cas-

telI ví; en la cent úI"ia se-

güent va formar un municipi 

independent; i en l'actua-

litat és una pedania de 

Montblanc. En l'any 1981 

comptava amb 62 habitants. 

La seva església és dedicada. 

a Sant Joan. 

Aproximadament a les cinc de la tarda retornem CEp a Vilanova. sense 

cap contratemps a destacar; pel viatje s\,?'ns reparteix una fulla 'ecordatbJia 

de l'etapa, en la que hi ha "endevinalles d.els productes del camp", i f,e'ns 

recorda que aquesta és l'última etapa del curs, i que fins el mes de Setem-

bre no començarà. la seGOna part d'aquesta Travessada. 

et E, 

• 
�ilJ BIBLIOGHAFIA: Gran Geografia comarcal de Catalunya 

Vol. 7 Alt Camp Vol. 9 Conca de Barbejà 
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