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la xiruca foradada
Centre excursionista
el Pla de Santa Maria
GR 175 Ruta del Cister 5a etapa
HOSTAL TALLAT – SOLIVELLA 19-05-2019

ACTIVITAT
Excursionisme
Responsable

Pep Cunillera (Monitor-Iniciador en
excursionisme)

Lloc de SORTIDA i ARRIBADA
Valls
Parada d’autobús ctra del Pla
El Pla de Sta. Maria:
Parada d’autobús de la Fàbrica
Hostal Tallat
Inici caminada
Blancafort
Possible parada autocar
Solivella
Final caminada

Horari previst
Anada
7:00 h
7:15 h
8:10 h
11:00 h
12:10 h

Retorn
1:15 h
1:00 h

Durada jornada
Temps aprox.
3½ h
Caminar
Esmorzar ½ h
Visites

12:15 h

Autocar
Total

2¼ h
6¼h

PREUS:
Consulteu
el correu
electrònic
enviat.

Característiques caminada
Alçada màxima
Alçada mínima

759 m
421 m

Desnivell etapa

338 m

Ascens acumulat

235 m

Descens acumulat

463 m

DISTÀNCIA

12,9 km

DIFICULTAT

Mitjana

Menjar de motxilla
Autocar a Sarral, Blancafort i
Solivella.

EQUIPAMENT RECOMANAT:
Calçat i roba adequats, barret,
protecció solar, llicència federativa, bastons, aigua, esmorzar i menjar necessari.
Carnet de ruta 6T per segellar.

PRESENTACIÓ DE LA RUTA:
Començarem de nou a l’Hostal del Tallat (713m) per seguir la pista, eixamplada pel parc eòlic, que voreja la
carena de la serra del Tallat per la part sud, talment una immensa balconada sobre la Conca i tram final de la
nova variant GR 175.6. A la nostra dreta, el santuari del Tallat ens contemplarà majestuós, des del seu alterós
tossal. Ben aviat arribarem a l’alçada d’uns molins del Parc eòlic de la Serra del Tallat que s’alcen imponents
sobre els nostres caps. Deixarem la pista (751m) que s’hi enfila i seguirem l’antic camí – la Carrerada – per on
segueix el tram principal del GR 175 i ens portarà fins el Cap de Coll (725m) on traspassarem la carretera de
Blancafort a Montblanquet i el camí aviat es converteix en senderó que baixa ràpidament en fort pendent i reguerots considerables als metres finals, fins a trobar de nou el camí ( 624m) del Mas del Jové que tenim a tocar. En aquest tram la vista de la Conca és impressionant.
Sense cap més dificultat anirem baixant per la vall del barranc del Tossal Gros pel camí del Mas del Jover o del
Tossal Gros, entre camps de cereals i de vinya i turonets i talussos amb pins, alzines i algun roure. A la cruïlla
(484m) del Mas del Llord i el Mas del Sala deixarem la vall i seguirem de nou la variant GR 175.6 pel camí del
Mas del Llord a Blancafort i després fins al final d’aquesta etapa a Solivella.
Cada vegada les parades de conreu són més extenses, evidenciant que la zona planera és a prop. Superarem
un petit turonet (500m) per baixar suaument fins a trobar de nou la carretera de Montblanquet (440m) a tocar de
Blancafort. Passarem pels carrers del poble (425m) i en sortirem pel camí de Solivella, sempre pel GR 175.6.
Entre extenses vinyes i sembradura arribarem a Solivella, final d’aquesta cinquena etapa de la ruta llarga de
celebració del 25è aniversari del C.E. La Xiruca Foradada.

CONFIRMAR L’ASSISTÈNCIA ABANS DEL :

Dijous

16 de maig del 2019
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DESTINATARIS DE L’ACTIVITAT: Activitat destinada a practicants habituals d’excursionisme, amb l’habilitat necessària per
vèncer els obstacles del camí. És obligatori per a tots els assistents disposar de llicència anual de la FEEC en vigor (mínima
la de tipus A) o l’assegurança temporal que cal demanar a l’entitat en el moment d’inscriure’s.
Els menors d’edat han d’anar acompanyats per pares, tutors o adults degudament autoritzats, i haver complimentat la fitxa corresponent en el moment de la inscripció.
Els participants hauran d’ajustar-se a les indicacions del responsable o dels membres de la Junta de l’entitat.
RISCOS ESPECÍFICS: La pràctica de l’activitat sense les condicions de forma o l’equipament adequat pot provocar lesions
personals o a tercers, i augmenta els riscos inherents de qualsevol activitat realitzada en el medi natural.
LA JUNTA DE L’ENTITAT: Tots els canvis en l’itinerari, l’horari o en l’organització de la sortida són responsabilitat exclusiva
dels membres de la Junta que hauran de prendre les mesures que creguin oportunes pel bon desenvolupament de l’activitat.
El C. E. La Xiruca Foradada disposa d’una assegurança de Responsabilitat Civil que dóna cobertura a aquesta activitat.
MESURES MEDIAMBIENTALS: Comporteu-vos de manera cívica amb la natura, la resta de participants, els responsables
de l’activitat, el patrimoni privat i públic per on passi el recorregut de l’activitat. No tireu deixalles, emporteu-vos-les a casa.
PLA D’EMERGÈNCIA: Avisar a algun membre de la Junta que en cas de necessitat telefonarà al 112. Seguir les indicacions de les autoritats competents.

Informació
Parc eòlic Serra del Tallat
El Parc eòlic de la de la Serra del Tallat està situat als municipis de Vallbona de les Monges i de Belltall Rocallaura amb un total de 33 aerogeneradors i una capacitat de generació de 49.500kw. Cada molí consta d’una torre de 80m d’alçada amb 3 pales de 77m de
diàmetre i, amb les turbines, fa un pes de 70 tones, podent generar 1500 Kw. L’obra es
va licitar per 42.619.149,28 €.
La seva ubicació va comportar diferents litigis amb entitats ecologistes per ser un lloc de
pas d’aus migratòries; també amb alguns propietaris per qüestions de permisos. El 2007
va entrar en funcionament en fase de proves; es va inaugurar el 15 de febrer del 2008.
(BOE i diverses pàgines de diaris i revistes. Foto Pep)

Blancafort
El poble es troba a la part central de la Conca de Barberà, a 428 metres d’altitud, al
vessant meridional de la serra del Tallat. El seu terme és força accidentat, i està drenat per nombrosos torrents que discorren en direcció nord-sud. Pertany al que es
denomina la Conca estricta, i el principal conreu n’és la vinya.
Documentat des del 1207, va ser format a la segona meitat del segle XII a redós del
seu castell, que va formar part del Ducat de Montblanc (ss. XIV-XVIII), i del qual tan
sols en resta el topònim del tossalet on estava situat.
Al segle XVIII pagaven delmes a la mitra, a la vila de Montblanc, al seu castlà i al
monestir de Vallbona de les Monges. La major part de les seves cases foren bastides a la fi del segle XVIII i al principi del
XIX; es destaca per la seva magnificència i construcció la Casa Minguella, coneguda popularment per Cal Cavaller (segle
XVII), on apareix, a la seva façana, l’escut nobiliari de la família.
El seu procés demogràfic denota que fou un poble important durant l’edat mitjana, amb uns 400 habitants; després de les
epidèmies que assolaren Europa al segle XV, la població es va reduir a la meitat. Seguint la incidència econòmica de la vinya, durant el segle XVIII tingué un important creixement que culminà l’any 1860 amb 1.291 habitants, el seu màxim històric. El 2018 el cens era de 379 habitants. Avui dia, l'economia pròpia és bàsicament agrícola i ramadera. Tanmateix, el
jovent va, majoritàriament, a treballar a la indústria de Montblanc.
La festa major s'escau el darrer diumenge d'agost. Una setmana abans d'aquesta festa se celebra la Setmana de la Joventut, i el 22 de juliol es fa la festa major petita de Santa Magdalena.
Ha estat molt tradicional la devoció dels seus habitants al santuari de la Mare de Déu del Tallat (Vallbona de les Monges).
Celebrava romiatge al santuari per Pasqua Florida, juntament amb Forès i Solivella.
(Wikipèdia. Foto Pep)

Solivella
Situat a la comarca de la Conca de Barberà, al vessant meridional de la serra
del Tallat. És on més àmpliament es parla el subdialecte xipella del català.
Solivella assenta la seva economia en l’agricultura, especialment la vinya, i el
turisme. El 2018 estaven censades 619 persones.
S’esmenta per primer cop en un document del 1058 amb el nom de Puig
d'Olivella. El 1191 va començar a repoblar-se mercès a Gombau d'Oluja,
senyor de Vallfogona de Riucorb, qui hi construí un petit castell. En el segle XIII va passar a mans de la família Anglesola.
El segle XIV van vendre la seva possessió al monestir de Santes Creus, tanmateix poc després van recuperar les seves possessions.
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El castell de Solivella fou bastit a finals del segle XV i a principis del segle XVI pels Llorac aprofitant elements anteriors. Es
trobava a la part més alta de la vila dominant gran part del terme. Es tractava d'una gran edificació del gòtic florit català.
Actualment en el seu emplaçament es poden observar les restes d'un gran mur i la porta d'entrada al castell. El pati d'armes es troba gairebé derruït. Al mig del pati d'armes hi ha l'antiga cisterna que es va aprofitar per fer de dipòsit d'aigua de
la vila, tasca que encara avui realitza.
El 1599 es creà la baronia de Solivella per Felip III de Castella en favor de Simó Berenguer de Llorac i Castelló. A mitjans
del segle XVIII va pertànyer als marquesos de Palmerola. Solivella tingué una gran expansió durant el segle XIX, com ho
demostren nombroses llindes de les cases del poble.
L'avalot dels pobres s'estengué a Solivella l'agost de 1694. Fou una revolta que tingué lloc a Valls l'agost de 1694. Els revoltats reclamaven la participació d'eclesiàstics i nobles, que gaudien d'exempció, en el pagament de les càrregues militars,
doncs la nombrosa presència de la cavalleria a Catalunya a part de defensar contra els francesos servia per controlar als
catalans i els allotjaments i càrregues militars van provocar una forta crisi econòmica.
L'església parroquial, d'estil barroc, està dedicada a l'Assumpció de la Mare de Déu. Fou construïda el 1769 aprofitant la pedra de l'anterior església romànica.
Les joies més preuades del patrimoni de la vila són fora de la població. Així, el retaule gòtic de la Mare de Déu –obra
de Mateu Hortoneda, procedent de la capella del castell- és a la catedral de Tarragona. L'arcàngel Sant Miquel vencent el
dimoni, bella estàtua gòtica que culminava un monument piramidal sobre la cisterna del castell, forma part d'una col·lecció
privada. Altrament una bella talla romànica de la Verge, procedent d'una antiga església romànica que hi havia a la vora del
castell, és al Museu Diocesà de Tarragona.
La vila de Solivella va lligada al Santuari del Tallat. Així, el 1475 fou trobada per un pastor la imatge de la Mare de Déu del
Tallat. Ferran II de Barcelona encarregà al noble Ramon Berenguer de Llorac l'edificació del Santuari que fou inaugurat
el 1493 amb presència dels reis Catòlics.
La Festa Major és el 15 d'agost, coincidint amb la festivitat de l'Assumpció de Maria, patrona de la vila. L'altra festa major
s'esdevé el 15 de maig, amb motiu de la celebració de la festivitat d'Isidre el Llaurador, copatró de Solivella.
Cada any, el dia 9 de setembre, els vilatans surten al carrer per donar mostres de la seva sensibilitat artística i religiosa. És
la festa del Sagrat Cor de Jesús, celebrada amb motiu d'un vot del poble ininterrompudament des de 1743. Els carrers esdevenen catifes multicolors i les cases i indrets del poble s'engalanen de diverses representacions de la vida de Jesús, amb
bells escenaris plàstics en els quals hi participen els vilatans, restant immòbils mentre passa la processó. Tot configura una
festivitat única i particular a Catalunya.
(Wikipèdia. Foto internet)

Amb la col·laboració de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria

