
Montblanc, Zones d'escalada del Roquer del Penitent, Mas de la 

Pasquala, Ermita de Sant Joan de la Muntanya, Montblanc 

 

Data:20 de febrer de 2022.  

Participants (20): Rosa Mari de Vidiella, Xavi Juez, Rosa Arnau, Maria Alias, Toni 

Coll, Pili Inostroza, Joan Gassol, Montse León, Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Juan 

Ilundain, Rosa Boada, Vicens Roig, Montse Boj, Lluís Díaz, Meli Carrilero, Marcel 

Fortuny, Susana Álvarez, Pere López i Tatiana Stúpina. 

Inici: Al final de l’Av. de Manel Ribé, Montblanc. 

Final: Al final de l’Av. de Manel Ribé, Montblanc. 

Circular: Si. 

Temps real: 04:30 hores. 

Temps total: 06:15 hores. 

Desnivell: 418 metres. 

Desnivell acumulat: 558 metres. 

Distància: 9,3 quilòmetres. 

Dificultat: Fàcil. 

Ens trobem a Montblanc, capital de la comarca de la Conca de Barberà, i 

concretament al final de l’avinguda de Manel Ribé. 

Comencem a caminar pel camí de la Pasquala, arribem a una bifurcació on 

podem veure un gran dipòsit, seguim a l’esquerra, per tot seguit agafar un camí 

amunt i a l’esquerra que ens puja fins el Coll de la Coma. 

  

  Camí de la Pasquala          Turó amb bones vistes 

Abans del coll trobem una pista que seguim uns metres a l’esquerra fins el coll. 

Al coll seguim una pista a la dreta i amunt. 

Quan portem uns dos-cents metres trobem un camí que puja a la dreta, el 

seguim. 



Anirem trobant diferents camins mentre pugem, cal seguir bé el trac, primer 

trobem un i el seguim recte a l’esquerra, després un altre a l’esquerra, a 

continuació un altre a l’esquerra, per arribar a un punt on pugem dalt d’un turó 

de 652 metres amb bones vistes. 

Baixem del turó i seguim a la dreta, creuem el barranc de la Francolina i 

continuem fins trobar una pista que seguim a la dreta, no hi ha punt de 

referència (W.P. waypoint). 

A la primera bifurcació seguim a la dreta, després trobem una altra, no hi W.P. 

seguim a l’esquerra. 

  

   Arribant al Mas de la Pasquala      Entrada del Pou de Gel 

Quan trobem un camí a la dreta, el seguim avall, trobem una bifurcació i 

seguim recte a la dreta per arribar a una pista, tenim al davant el Mas de la 

Pasquala, ens hi arribem per veure’l i beure aigua de la seva font. 

Retornem a la pista i la seguim avall un centenar de metres per visitar un pou 

de gel. 

Tornem per la pista i passem per sota del mas fins una esplanada, aquí seguim 

un camí que surt a la dreta i amunt, camí que ens porta fins la cova del Lladre. 



  

Imatges de la Cova del Lladre 

Seguim el camí que baixa una mica per anar girant a l’esquerra fins arribar al 

peu de la cinglera del Roquer del Penitent, cinglera que anem resseguint a 

mateix temps que podem veure multitud de vies d’escalada. 

Passem per unes roques que tenen un cable i seguint el camí arribem a la Font 

del Penitent, aquí el camí segueix fins trobar un altre que puja i que seguim a 

l’esquerra. 

  

Cinglera del Roquer del Penitent i vies d’escalada 

Aquest camí ens torna a deixar al peu de les cingleres, continuem a la dreta, 

passem per unes cadenes, trobem un camí que puja a l’esquerra, nosaltres 

seguim a la dreta resseguint les cingleres. 

Trobem un grau que puja a l’esquerra, el deixem i seguim a la dreta, al següent 

grau que trobem pugem amunt i l’esquerra per arribar dalt de les cingleres fins 

un mirador. 



  

Mirador sobre la Feixa del Colom      Gegant adormit sobre Prenafeta 

  

  Via Ferrada La Feixa del Colom             Sant Joan de la Muntanya                                          

Continuem camí i de seguida veiem la sortida de la via ferrada La Feixa del 

Colom. 

El camí continua i comença a davallar, passa per l’inici de la via ferrada La 

Feixa del Colom, per arribar a una pista, la seguim a la dreta un centenar de 

metres fins trobar un camí a l’esquerra el qual seguim. 

Trobem una bifurcació i seguim a la dreta per tot seguit passar per Sant Joan 

de la Muntanya, aquí el camí comença a davallar cap a la dreta. 

Anem davallant i trobant camins a la dreta, sempre anirem seguint a l’esquerra, 

passem per les runes del Mas de l’Organista, i arriben a una esplanada amb un 

pal indicador, seguim a l’esquerra per una pista, però de seguida trobem un 

camí a la dreta el qual seguim. 

El camí ens porta fins el gran dipòsit que hem vist al començament, a la nostra 

dreta podem veure una caseta amb un abeurador. 

En aquest punt arribem al camí de la Pasquala pel que hem pujat al 

començament, ara només queda seguir-lo a l’esquerra i retornar fins els cotxes. 

 

 



 

 

 

 

Fotos de grup 


