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TRAVESSADA DE CATALUNYA A PEU 

llt ETAPA VALLESPINOSA - BELLPRAT (14 Km , 107 pa.rticipe.nts) 

POC DESPHl!:S DE SORTIR DE VALLESPINOSA, APROP DE LA. MASIA CARBONELL 

/27 d'Octubre del 1985/ 

En aquesta etapa commemorem l'Equador de la trnvessada a Catalunya, 

i com que les dates assenyalades ens agra.da recordar-les, ho celebrarem 

tots plegats a l'hora de dinar a Bellprat, on fineix aquesta etapa. Por

tem, doncs, unes caixes de xampany i de rom que les carregem 8. 1 '2.utoca.r 

al marge de les nostres corresponents motxilles. 

S6n les set del matí Q.uan sortim de Vilanova 8.mb tres autocars de 

la companyia Dl/L'Oh. 1<;ls més vells de l'Entitat no recordem un fet sem

blant i una participació tan reeixida fora de la nostra comarca. Ens diri

gim cap a Vallespinosa pel Vendrell, Pla de Cabra, Cabra del Ceml', Sarn'J.l 

i Hocafort de I.¿ueralt. 

Fem una parada de mitja. hora llarga a. Hocafort de Que:mlt per es

morzar, en un bar situat a la cruïlla del carrer Montbrió i l'Avinrud8. de 

Catalunya. A les deu arribem a Vallespinosa, on comencem la marxa &. l'eu 
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GRUP QUE CORRESPON SOLAMENT A UNA FRACCIO DE L'ALLARGASSADA 

DESFILADA DE CAMINANTS 

tots plegats, pet its i grans , sense cap temor ni recel , ja que l'e t� pa 

es curta, planera i, a l'ensems, a mig recorregut ( Pont ils ) hi ha.urà els 

autocars per si algú vol deixar la marxa. éL peu. Ens dirigim ca D el noble 

de Vallespinosa, per la carretera; abans d'arribar-hi la deixem rer ap?

far un camí a l'esquerra. que travessa el riu per un pont de pedra i 

s ' enfila per l'altre vessant. 

El camí és carreter. Passem pel costat Ge la masia Carbonell; con

t inua la lleue;era pujada fins arribar a um arnl,la collada; anuí deixem 

el camí per un senderó que remunta suaument per l'altra bande . • Tornem a 

trobar un camí ample que :3eguim fins al fons d'una clotada; deixem una 

pista a la dreta i ens enfilem per l'a.ltra banda. 

Al poc (leixem a l'esquerra. un camí r¡ue ens portaria a. la m�,.sia 

Vilar, v e ient-la prop nostre; en un revul oel camí deixem, a. la dreta, 

un :3ender que mena a Sant a Perpètua del (;aiè . •  !Jassem pel costat rle la 

masia del Recreo, a la dreta del camí Ilue seguim. En anuest lloc fem 

una curta parada de descans. 
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ESPlANADA POSTERIOR DE lA MASIA DEL RECREO, QUE RESTA A lA DRETA DEL CAMI 

Travassem un altiplà, al final del qual el camí gira a la dreta 

per anar baixant pel vessant meridional de l'ampla vall de la Rasa de la 

C oma . A l'altra, a l ' esquer ra de la vall, veiem la :nuntanya de l ¡.íontclar 

constituïda pel mateix tipus de conglomerat montserratí i presidida, en 

el 3eu cim, per l ' e rmita de :Sant Miquel. Continuem davéJ.llant fins el fons 

de la vall, apropant-nos ja al poble de Pontils que veiem d2.vant nostre . 

En aquests moments comença a caure una pluja fina f1ue no pararà en tot 

el dia. Hem de ficar-nos les capalines i aGUantar com pod e m lps conse

qüències meteorològiques. 

Passem per sobre d'un ponta rró la riera de Biure i pugem al noble 

de Pontils on fem una breu parada a la plaça de l'esgl�sia per a reagru

par-nos; hi ha qui t� ocasió d'estrenar la ca.palina i ho manifesta j oio

sament. AIE� s'entretenen a composar les 'lUB.tre ba1 res tot jugant amb 

el provis ional color de l'impermeable, i, en Hamon Casas juf,"a a (';:¡ntasmes 

amb l'única capalina blanca mentre hom fa la foto,<jrafia de grup. 

A la sortida del poble s'esperen els autocars, i acullem la nuit-
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xalla m�s menuda, algunes mares i els qui no volen aguantar el mal temps. 

PONTILS (600 m) situat a la conflu�ncia del Gaià amb la riera 

de B iure, per la dreta, i e 1 barranc de Sant Magí per 1" esque rra. 

Esmentat el seu terme en la primera meitat del segle XI, el 1057 fou 

adquirit a Ermessenda, muller del comte Ramon Borrell pels comtes 

Ramon Berenguer l i Almodis, la qual l'obtingu� despros arran del seu 

esponsalici. Els comtes barcelonins l'encomanaren als Cervel16, i en 

aquest sentit l'any 1062 Guerau Alemany feia jurament als c omt e s per 

ra6 del dit castell, i així mateix, es comprometia especialment da-

vant la comtessa Almodis a donar-li la potestat del castell. El 1145 

Guerau Alemany (IV) prestava jurament a Ramon Berenguer IV per l ' es-

mentat castell. Els Cervel16 senyorejaven el lloc durant tot el pe-

ríode medieval; al final del segle XVI passà als Savallà i posterior-

ment, al segle XVIII, als marquesos d'Aitona. 

De l'antic castell de Pontils - anomenat el Castellot - queden 
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PETIT NUCLI DE PONTIU3, AGREGAT DE SANTA P¡';Rf'lI;TUA DE GAIA 
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diverses restes del mur. ls situat a. la punta. del turo - 650 m d'alt -

que domina el poble, una cinquantena de metre s  més avall. 

L'església parroquial, dedicada a la Nativitat de la Mare de Déu, 

té la portalada romànica i l'interior �tic. 

PONTl1i3 (CONCA DE BARBERA) ENS ACULL SOTA LA PWJA 

Sortim del poble per la carretera de Santa Coloma a Esblada, que seguim 

a l'esquerra. Cap a la dreta· hi ha els senyals blancs i grocs del �ender 

de Pe tit Recorregut que mena a ¿anta Perpetua, C,.)lerol L Monta.p;ut, on 

s'uneix amb el GR 7-2 que va de r·l.ontserra.t a Tarraeona. 

'l'ot se guit deixem la carretera per un camí descendent a la dreta; 

primer paral-lels a la carretera per ficar-se, després, en el llit del 

riu Gaià. Passem a gual el riu i ens enfilem per l'altra banda fins a 

trobar un camí-pista, que seguim a la dreta entrant dins l'obaga d'una 

recta vall. El camí descendeix molt suaument i remunta novament fins a 

una collada. La pluj a, que en aquesta hora es revifa, ens dificulta la 
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DESPRI!:S D'UNA COLLADA, BAIXEM PER UNA LlARGA l AMPlA VALL 

marxa; ensems el fang se'ns queda enganxat a les botes amb risc d'una 

patinada desagradable. 

Després d'una segona collada, baixem per una llarga i ::impIa vpll, 

al final de la qual es veu la silueta del castell de Queralt sobre la 

serralada del mateix nOffi-; més avall creuem un camí trave sser i, cle �e

guit, un barranc6; pugem per una pista d'accés a la masia de Riuboix, 

a dalt i a la nostra dreta, per després baixar pel camí vell, actualment 

molt poc utilitzat • 

.'i.rribem a la carretera de ::Janta Coloma de '�¿ueralt a la Llacuna, 

límit de comarques, e ntre la Conca de Barbem i l'Anoia. A'luí el �·lur':im 

m i nva fins a la més mínima expres s i6 per deixa.r-nos entrar a :Bellprat 

una mica eixuts. 'rravessem la carretera i enfilem per la. cruïlla. d'una 

a ltra carretera recent que ens c ondueix al poble de Bellp�t. 

Un grup de companys, coneixedors de la zontS., segueixen l'itin('J'8.ri 

de la carretera vella; situa.da mig quilòmetre més a.l nord el 'on fstem, 

s e guint per la carretera de Santa Coloma • 
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UN AlJl'HE PETIT OHUP DE CAMINANTS AL VOllrANT DEL SENYAL INDICADOR 

DE LA. CRUtLLA. DELS OR 

Avancem, doncs, per la nova carretera de Bellprat tenint sempre el 

riu Boix a la dreta; als 400 metres trobem, a la dreta, el pal indicador 

de la cruÏlla dels GR-7 amb el GJ1.-7-2 on es llegeix: BELLPHAT 10 minuts-

ANDOlüiA, PONTILS l hora 15 minuts i CASTELL DE QUEHA.LT 45 minuts-t,:ONT3E!.HAT. 

En Pere Masdeu, molt animat, es decideix ana,r fins el castell de Queralt. 

�ntrem a Bellprat i en la paret de les primeres cases també hi ha 

un rètol indicador del GR-7 que diu: l-'OWl'ILS-I<IIHA¡'¡AR. En el poble de 

Bellprat hi viuen actualment 26 persones, incloent la població dis�emi-

nada per totes les masies del terme ; administrativament oertany p.,l muni-

cipi de :3ant Martí de Tous, situat 10 Km al nord, i enllaçat " er una nista 

de terra; hi tenen també casa a.lp,uns '>ocis de l'A.E. Talaia: Viki Flo-

renciano i Antoni Ordovas. 8ns fan una excel-lent rGbuda i ens òonrn 

moltes facilitats en l'organització d el dinar de e;ermanor (loc;,l , llenya, 

cassola pel rom cremat, etc. ) i els hi ae;raim la mó.gnífica col-l�boració 

que tant d esinteresadament ens mo�tren • 
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El lloc on dinem es l'antic "BAH-CASINO" uel poble, ara fora de 

se rvei ; els darrera en arribar-hi tenen dificultFtts per a entaular-se, 

han de fer torn i esperar-se o bé improvisar el ��eient i la thula com 

poden, doncs el local és prou ampli; en Toni Sa[Jn'ra re pa. rt e ix , i obra 

el xampany, n'Eliseu Oltra se n'encarrega d'encendre i mantenir el foc 

a fora l'era per coure la carn i les ca.nofes; també fa. eswmt de l 'pxi t 

de la "Travessada" (és la primera etapa en r�uè hi participa. ) . 

A. les quatra de la tarda, el ]vluela, que ta.mbé ha fet la cf-minad<l, 

ens prepara un rom cremat. Davant la mirada atenta i impa.ciEmt de la 

concurrència, el beuratge resulta m o lt fort l'er manca de flam;;. . • Cal 

agraïr, també, llur esforç per a portar a terme af'luest comple:-:lent Qe léJ 

diada. 1<.;11 mateix, un cop fet el cremat, repa.rteix el rom amb un "etarre11, 

a tots e ls qui s'apropen amb un cot. (nota: 1'011" del rom cremat nUE:'ci}, 

feta un fàstic ) . 

Amb la panxa plena, e l  cava rosat brut i l'esnerit del rom poc 

cremat comença la gresca i els cants d '",lef'Tia . •  En ].;arcel- lí l?errer, 

improvisat director de la coral de la trave:>sada., fa. un ésforç ncr en

senyar a entonar el "Te re ré - te re ré " 

BELLPHAT (ANOIA) FI DE L'ONZENA mAPA 
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A les cinc de la tarda. decidim acabar la festa i aeafar els 

autocars per retornar cap a casa; si més n�, la pluja continua, per�, 

sense cap altre contratemps enfilem la carretera. de La Llacuna. i Vilé1-

franca fins a Vilanova. 

EL MUEIiI. PREPARAN EL ROM CREMAT AMB UN PETARRELL A IiI. MÀ 

BELLPllAT (652 m d'altitud ) es un petit nucli que es form�., al 

fons de la vall de la riera de Bellprat o riu de Boix entre terres 

planes de conreu , i al voltant d'una petita ,·sp,-lésia òedic�.ò¡:¡ " S;;nt 

Salvador, que esdevingué parròquia de :Jant ,.lalvador de Bellprat (1 'edi

fici actual és del 1641) amb la de .ja.nt Ja.urne de C¡"eral t com R. Rufra.

gània. El lG85 Bellprat tenia 10 cases juntes i 8 pa.:-:esies • 

Segons la Divi3i6 Territorial del 1036, fJue inclou FJJluest lTIuni-
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cipi a l'Anoia, malgrat que, es troba abocat histbricament i geogrà-

ficament a la comarca de la Conca de Barbem, la majoria de les co-

muniaacions i les relacions comercials s6n a través de Santa Coloma. 

de Queralt i pertany a la seva demarcaci6 el castell de Queralt (851 

m d'altitud ) que s'alçava a l'extrem de la llarga serra del seu nom, 

dominant una magnífica pa.norà.mica sobre les comarques d 'Anoia, la 

Segarra, i la Conca de Barbe m; en resten unes poques ruïnes. 

Fou al segle X el punt limit del repoblament de la Marca Hi�-

pànica vers la zona del Gaià i el 976 c onsta que fou venut pel comte 

Borrell 11 ( que el posse ïa ja de ls seus antecessors ) al vescomte 

Gui tard de Barcelona. Torna a ser esmentat el 987 entre e ls límits 

del castell de Miralles i el 1002 fou discutit entre el bisbe d'Ur�ell 

Sal-la i Bernat Sendred de Gurb davant els comtes de Barcelona. Ma.l-

grat la sent�ncia desfavorable al de Gurb que registra el document, 

poc després apareix en mans d'aquesta pode rosa família, que a partir 

de Guillem l ( mort vers 1080) comen çà a cognominar-se precisament 

"Queralt" • 

El castell de Queralt s'anà abandonant pels seus senyors fins 

que, el 1842, quan foren venudes les pro pietats territorials dels com-

tes de Santa Coloma ( consta en l'escriptura com a molt deteJ�orat, 

amb corrals per a bestiar i voltat de terres ermes ) , fou venut a 

Josep Safont. ¡testen uns pocs murs encinglerats, i és també a.rruïnat 

un casalot pagés que s 'havia aixecat aprofitant le s pedres, així com 

els corrals. La capella del castell era l'e;-;glésia de Sant Crist�fol 

de �ueralt , romànica, de la �ual sols resta el mur de ponent amb el 

campanar d'es padanya. 

BIBLIOGlill.FIA: Gran Ge ografia Comarcal de Catalunya 

Vol. 9 C onca de Barberà 

Vol . 5 L'Anoia 
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