
Bosc de Poblet -Barranc de l’Argentada – Tossal Ras 
 
Data: dijous dia 23 de febrer de 2017 
  
Participants: Joan Gassol i Toni Coll 
 
Ascensions: Roc de l’Àliga (1.052m.) i Tossal Ras (1.078m,) 
  
Hores totals marxa: 5h. (4h. 30m.efectives). Desnivell: 443m. (de 635m. a 1078m.).  
 
Excursió de recorregut circular de 14 Km. 

 
Itinerari: Sortim de casa, anem cap a l’Espluga de Francolí, Poblet i entrem al 
Barranc de Castellfollit, deixem el vehicle aparcat vora la carretereta sota la 
Granja o Convent de Castellfollit, ens calcem les botes i iniciem aquest itinerari 
circular. Anem uns metres carretera avall fins l’encreuament amb el vell camí 
de l’Argentada, deixem l’asfalt, girem quasi 180º i prenem aquest camí que ens 
apropa a la llera del barranc i aviat el creua. 
 

 
Xalet forestal de Castellfollit 

 
Granja de Castellfollit 

 

Pugem pel vesant obac de la vall tot zigzaguejant entre la frondosa vegetació. 
Uns dos quilòmetres i mig més amunt creuem el barranc subsidiari del Coll de 
la Mola i ens atansem a les restes del poblat miner de l’Atrevida. Continuem 
pujant uns metres i arribem a la pista vella de les mines, la seguim cap a 
l’esquerra, si anéssim cap a la dreta faríem cap a la pista principal del Barranc 
de l’Argentada, que es la que seguirem de baixada a l’última part de l’excursió 
per retornar al Barranc de Castellfollit. 
 

 
Casetes dels miners 

 
Poblet miner l’Atrevida 

 



Passem a frec de diverses boques de mines, amb curtes galeries practicables i 
filons a cel obert, en altre temps l’explotació de Barita va ser important. Arribem 
a una placeta davant una galeria tancada amb porta metàl·lica a la vora d’un 
clos amb una parabòlica i un panell solar. Sembla ser una estació de 
mesuraments sísmics. Ens hi deturem una estona i aprofitem per fer un mos. 
 

 
Boques de les mines 

 
Galeries de les mines 

 

La vella pista va perdent la traça i cal superar pel dret un tram d’uns tres-cents 
metres amb un desnivell de cent metres, fins que arribem al camí o pista 
principal que puja de Castellfollit i que als pocs metres ens mena al Coll de la 
Mina o de les Basselles, que actualment té arranjat l’aljub i la barana del 
mirador del filó de l’Atrevida. Deixem la pista vora el Coll i seguim el corriol que 
s’enfila cap a l’Est fins assolir els plans del Tossal de Moltó o també anomenat 
Roc de l’Àliga, privilegiat mirador de la vall de l’Argentada amb el Castell Gros i 
el Roc de Ponent. 
 

 
Filó a cel obert 

 
Tossal Ras 

 

Seguim el sender planerenc cap el sud-est, passem a frec del Coll de la Creu 
de l’Ardit i alhora creuem el sender GR-171.4. Desprès d’una curta pujada per 
ample camí assolim el Tossal Ras guarnit amb el seu altívol vèrtex junt a la 
torre de vigilància forestal. Tot seguit davallem cap el Coll de la Mola on 
retrobem l’anterior sender GR i el seguim uns pocs metres en direcció al Coll 
de l’Ardit fins que prenem, a mà esquerra, la bifurcació del corriol del Barranc 
del Coll de la Mola, que baixa fort fins la pista principal del Barranc de 
l’Argentada. La prenem en sentit descendent fins la carretera de Castellfollit, 
per on continuem baixant aproximadament un quilòmetre fins arribar vora la 
Granja de Castellfollit, on havíem deixat el vehicle. 


