
Sant Miquel de Montclar – Serra de Montclar – Biure 
 
Data: dia 24 d’abril de 2018 
 
Participants (7): Joan Gassol, Joan Sentis, Pere López, Josep Mariné, 
Joan Maria Boada, Joan Aubia i Toni Coll. 
 
Ascensions: Sant Miquel de Montclar (948m.) 
  
Itinerari: Tots el companys fem cap al Llogarret de Biure poc abans de 
les vuit del matí. El dia es presenta esplèndid, les abundoses pluges dels 
darrers mesos ens regalen una Primavera genuïna, en la que l’explosió 
de color enalteix el cicle vital de les plantes, reviu els arbres i revoluciona 
el paisatge. 
 
Més o menys a les vuit iniciem la caminada, sortim de Biure pel seu 
extrem occidental passant pel costat de la Creu i per davant de la façana 
de l’església parroquial de Sant Joan d’estil barroc tardà. Damunt la porta 
sobre la dovella central contemplem la fornícula buida, que en altre 
temps ocupava la imatge de Sant Joan. A més de la inscripció de l’any 
1782 dues creus de l’Ordre de Sant Joan de Jerusalem assenyalen la 
pertinença de l’església al senyoriu hospitaler. 
 

  
 
Anem seguint el PRC-21.1 i a poca distància de l’església passem a frec 
del Castell, antiga fortalesa dels Aguiló documentada des del segle XI. 
Avui en dia és propietat particular està totalment reconstruïda i és 
pràcticament impossible distingir les restes originals. 
 
El sender s’enfila per la Serra dels Clots fins trobar el PRC-21 que prové 
de Montbrió de la Marca i va cap a Pontils, tot saltant la serra de Montclar 
i passant per l’ermita de Sant Miquel. El seguim, pugem fins l’ermita i 
aprofitem per fer un mos i descansar una estona. Tot seguit recorrem els 
pocs metres que ens separen del cim i a tres quarts de deu del matí 
coronem el Montclar, fem la foto de record i retornem al PR. 
 
Baixem pel vesant solà de la serra del Montclar. Arribat al pla el PR llisca 
directe cap el NE seguint el Torrent de Sant Miquel fins l’aiguabarreig 



amb el Torrent de Biure. Aleshores el PR creua el corrent i el segueix 
aigües avall elevant-se progressivament fins entrar a Pontils per la part 
alta. Nosaltres deixem el PRC-21 en el pla del Torrent de Sant Miquel i 
continuem cap el sud, circulant per camins argilosos entre conreus de 
farratge verd rutilant. Assolim el Coll de Mas Marí, passem després el 
Coll de Mas Vilar i baixem finalment al Clot de Mas Vilar on enllacem 
amb el sender GR-7 que uneix Vallespinosa amb Pontils. 
 

  
 
Recorrem els tres kilòmetres i mig que ens separen de Pontils i tot seguit, 
entrem pel sud i creuem de baix a dalt aquesta petita “Ciutat del Món”, 
segons el llibre de Josep Iglésies. Sortim pel nord prenent el sender 
PRC-21 que havíem seguit i descrit anteriorment. Però ara nosaltres 
recorrem el tros del Torrent de Biure, en sentit aigües amunt. El Toll de la 
Resclosa i les ribes del Torrent vestides de verd clar curull de flors 
grogues configuren un esguard extraordinari. 
 
Deixem el sender PR i el Torrent prop de la línea d’AT i continuem 
enfilant-nos pel corriol de servei que poc a poc, pujant i baixant ens 
retorna al camí prop del Castell per on havíem iniciat l’excursió. A tres 
quarts de dues entrem a Biure i finim aquest preciós recorregut circular. 
 

 


