
Nº registre activitat

Activitat

Dificultat Fàcil

Lloc de trobada Hora

Titulació Llicència mínima -

Alçada mínima 489 m

Alçada màxima 786 m

Inici Activitat 41.455367/1.177474 0' 0' 0 m 0 km 500 m Descens acumulat 315 m

Punt pas 1 41.453432/1.590480 30' 30' 2400 m 2,4 km 558 m Ascens acumulat 330 m

Punt pas 2 41.465573/1.152929 30' 1 h 2100 m 4,5 km 651 m Distància total 13,6 km

Punt pas 3 41.482008/1.137265 45' 1:45 h 3400 m 7,9 km 786m Hora sortida 08:00 h

Punt pas 4 retorn 41.476772/1.152420 30' 2:15 h 2400 m 10,3 km 655 m Hora arribada 13:00 h

Fi activitat 41.455367/1.177474 45' 3 h 3300 m 13,6 km 550 m

Destinataris de l'activitat

RISCOS

PERFIL

Cotxes particulars8:00

 Practicants habituals d’excursionisme, amb l’habilitat necessària per vèncer els obstacles del camí.   

La pràctica de l’activitat sense les condicions de forma o l’equipament adequat pot provocar lesions personals o a tercers, i contempla els riscos inherents en tota activitat realitzada en el 

medi natural.

Calçat i roba adequada per a senderisme de mitja muntanya, protecció solar, llicència federativa (qui en tingui) i bastons. Aigua i esmorzar. 

Pl. de la Creu, Solivella Mitjà de transport

Dificultat tram

Cap: Aparcament

Mitja: camí pedregós

Baixa: camí ample

Baixa: camí asfaltat

Baixa: Baixada pistes 

Responsable de l'activitat

Lloc

Pep Cunillera Monitor-Iniciador en excursionisme

Material obligatori

Alçada
Distància 

acumulada

Cruïlla camí Ral al Tallat Baixa: cami ample

SOLIVELLA-SANTUARI DEL TALLAT-SOLIVELLA             30 de setembre de 2018

CAMINADA AL TALLAT - INAUGURACIÓ GR175-6

PLA D’EMERGÈNCIA: Aviseu a algun membre de l'organització, que en cas de necessitat trucarà al 112. Seguiu les

indicacions de les autoritats competents.

MESURES MEDIAMBIENTALS: Comporteu-vos de manera cívica amb la natura, la resta de participants, els responsables

de l’activitat i el patrimoni privat i públic per on passi el recorregut de l’activitat. No tireu deixalles, emporteu-vos-les a casa.

L'ORGANITZACIÓ: Tots els canvis en l’itinerari, horari o organització de la sortida són responsabilitat exclusiva dels

membres de l'organització, que hauran de prendre les mesures que creguin oportunes pel bon desenvolupament de

l’activitat.

Els participants hauran d’ajustar-se a les indicacions dels membres de l'organització.

Els menors d’edat han d’anar acompanyats per pares, tutors o adults degudament autoritzats, i omplir la fitxa oportuna.

L’activitat està coberta per una assegurança de RC però tanmateix és obligatori per a tots els assistents disposar de

llicència anual de la FEEC en vigor o assegurança temporal que cal demanar als responsables de la sortida abans de l’inici

d’aquesta.

Temps desplaçament

Distància 

parcial

Temps 

acumulat

Temps 

parcial

Coordenades 

WGS84

Pl. de la Creu, Solivella

Santuari Tallat

Enllaç Ruta BTT Blancafort - Tallat

Punt de trobada amb el grup de 

Blancafort, camí de les Garses

Pl. de la Creu, Solivella



Santuari del Tallat. Santuari d’estil gòtic que conserva la seva estructura original formada per diverses estances a les seves quatre bandes i amb un pati

interior on s’ha recuperat la cisterna original. Fou construït pel Baró de Solivella, Ramon Berenguer de Llorac, subvencionat pel Rei Ferran el Catòlic i

inaugurat el 1494. El 1509 El Baró de Solivella fou enterrat a la capella del mateix Santuari. Aquell mateix any el Rei en va fer donació al Monestir de

Poblet creant el Priorat de Tallat, que durà fins el 1822. Més tard el Santuari fou expropiat i desamortitzat per Mendizaval i passà a ser propietat

particular. Durant els següents anys fou espoliat de totes les seves peces arquitectòniques importants que ara es troben al Palau de Mar i Cel, de Sitges,

i al Castell de Santa Florentina, a Canet de Mar. L’any 1975, s’inicià la recuperació de les diferents parts del Santuari, incloent-hi la capella. Malgrat tot

l’esforç i la gran voluntat, només està construïda i adequada una part del Santuari. Un lloc bonic amb una vista privilegiada de la comarca, on passar-hi

un bon dia de germanor.                                          

La variant GR®175-6 permet un nou recorregut a l’etapa que va del monestir de Poblet a Vallbona de les Monges. Comença en el p.k. 9,4 a tocar del

Mas d’en Llord, passa per Blancafort i Solivella i enllaça de nou amb la ruta principal en el p,k, 14,8 prop del Santuari del Tallat. En total té una longitud

d'uns 12,4 quilòmetres, per camins amples que no presenten cap dificultat específica i apta per a tota mena de caminants, ciclistes, cavalls. El paisatge

és eminentment agrícola amb conreus de secà, cereals, vinya, ametllers i oliveres, amb algunes zones de bosc d’alzines i pins. A Solivella segueix l’antic

camí Ral que unia la Plana de l’Urgell amb el Camp de Tarragona i a l’Edat Mitjana fou un dels més concorreguts i importants de Catalunya; i continua

per la carena del Tallat de d'on es gaudeix d’una esplèndida panoràmica de la Conca de Barberà.

La variant GR®175-6 coincideix en trams d’altres rutes senyalitzades pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà com ara El camí rural de Barberà de

A Blancafort hi trobarem l’Alberg municipal que ofereix serveis d’hostatgeria, l’església parroquial de Santa Magdalena (1793-1804), el safareig (1928-

1950) , la Font (1860) que va portar l’aigua al poble des de la partida del Reguer, l’Antic hospital, Forn Vell i Escorxador, les arcades del Forn Nou, La

Cooperativa, centenària, actualment integrada en el complex del Cellers  Domenys...

Descripció de l'activitat

Informació d'interès

Començarem a caminar pel camí al cementiri, seguint les indicacions del GR175-6 direcció Blancafort, i al cap de poc (pk 0,800) deixarem el GR i

girarem a la dreta per un camí ample entre camps de conreu i pinars. A uns 300 m continuarem pel camí de l'esquerra. Deixarem alguns camins a banda

i banda, que porten a camps de conreu, fins al pk 1,600, que continuarem pel camí de la dreta. Anirem agafant alçada suaument. Al pk. 2,600 ens

trobarem amb el grup de Blancafort. Seguirem pujant, camí amb trams pedregosos. Al pk 4,400 arribarem a l'enllaç amb la Ruta de BTT Blancafort-Tallat,

girarem a la dreta. Més endavant arribarem a una altra cruïlla de camins, girarem a l'esquerra. Seguirem, sense desviar-nos, fins a l'encreuament del

camí Ral de Solivella al Tallat. Girant a l'esquerra, seguirem les indicacions al santuari pel GR175-6. Arribarem a l'Hostal del Tallat, deixarem el GR175-6

i continuarem per la pista asfaltada que puja al santuari del Tallat. De tornada desfarem el camí de pujada fins la cruïlla del camí Ral de Solivella al Tallat,

on ens separarem els dos grups. Continuarem seguint les indicacions del GR175-6 direcció Solivella fins al punt d'inici.


