
Bosc de Poblet - l’Espluga de Francolí – Muntanyes de 
Prades 
 
Data: dimecres dia 13 de juliol de 2016 
 
Participants: Joan Aubia, Josep Mariné, Pepe Vázquez i Toni Coll. 
 
Ascensions: El Tossal del Mata-rucs ( 823m.). 
 
Temps: Total 6,45 hores, efectiu 5,45 hores. Distància: 16,130 Km. 
 
Itinerari:  Deixem el vehicle aparcat davant del Casal de l’Espluga i 
a dos quarts de set del matí iniciem l’excursió. Prenem el sender 
GR-171, sortim del poble pel camí de la Cometa i a la primera 
bifurcació deixem el GR i continuem recte cap el Sud fins arribar 
davant de la Masia Font de l’Oca. Cruïlla amb el sender GR-175, 
que seguim uns metres cap a ponent, però aviat el deixem i ens 
desviem cap el sud tot seguint el corriol que decidit s’enfila pel 
tallafoc del Coll de les Vinyes de Passa-serres. 
 

 
El Mata-rucs 

 

 
Sortosament el dia és frescal i el temps no sembla d’estiu. Amb tot, 
la severa pujada ens fa suar la samarreta i arribem al cim del Tossal 
del Mata-rucs un xic amarats. Ens fem les fotos de record i 
continuem cap el Coll de les Vinyes i el camí de Roques Roges. 
 
Arribem a la pista que recorre l’Obac del Vessant de la Pena des de 
la Font del Deport fins a les Cent Fonts. La seguim cap a llevant, 
poc després deixem a mà esquerra el Sender Artiga i més endavant 
la pista de la Santíssima Trinitat, anem a frec de les Cent Fonts i 
saltem als Plans del Comellar dels Pedrols, els creuem, anem fins la 
bassa antiincendis i continuem pel sender del Mas de la Pasquala. 
 



 
Font de l’Oca 

 
Cim del Mata-rucs 

 
Passem per davant de la mina que recull les Aigües canalitzades de 
Montblanc i arribem al Mas. Tocant l’esventrat edifici hi ha un Pou 
de Gel excavat uns sis metres sota terra que en total amida 9,7 
metres d’alçada i 7,9 de diàmetre. És el mes petit dels dos que 
serva la masia, encara que el més gran queda allunyat de l’edifici. 
Aquets pous de gel ja els trobem documentats a principis del segle 
XVII, durant molts anys l’aprofitament de la neu i el comerç del gel 
obtingut va esdevenir un recurs important per la població rural. 
 

 
Mas de la Pasquala 

 
Cova del Lladre 

 
Tot seguit, a quarts de deu del matí, ens deturem per esmorzar vora 
la font del Mas de la Pasquala, ja portem recorreguts uns 8 Km. 
quasi la meitat de l’excursió. En acabar ens dirigim cap a la Cova 
del Lladre, on segons la llegenda, el bandoler Joan Serra conegut 
amb el renom de “la Pera”, hi tenia un amagatall. 
 
Continuem sender direcció les Ermites de San Josep i Sant Joan, 
creuem la singular zona d’escalada del Penitent. Fem cap al sender 
GR-175 i el seguim direcció a l’ermita de Sant Joan de la Muntanya. 
Més tard, continuant pel mateix sender, passem prop de la 
Santíssima Trinitat, ens enfilem fins el Coll de la Vena i ja no deixem 
aquest sender que pertany a la ruta del Cister, fins la Masia Font de 
l’Oca, on ens retrobem amb el camí per on havíem iniciat l’excursió i 



que ara recorrem al inrevés, fins que a un quart de dues arribem a 
l’Espluga de Francolí, i finim l’excursió amb una cervesa al Casal. 
 

 
 


