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La Junta i els voluntaris del C.E. La Xiruca Foradada han fet possible la realització 
i organització del 55è Camí de Muntanya de la IV  Vegueria de la FEEC. 

Agraïm al Joan i al Manel Tosas les informacions orals i per escrit que ens han 
facilitat sobre el Mas del Tosas. 

Idea i plantejament global de l’edició: Pep Cunillera i Miquel, Ramon Ferré i Vila 

Text i disseny: Pep Cunillera i Miquel 

Correcció: Pep M Canela i Cunillera 

Revisió edició: Montserrat Robusté i Claravalls 

Fotografies: Ramon Ferré i Vila, Pep Cunillera i Miquel, Arxiu C.E. La Xiruca Foradada, Arxiu Carles Singla i Caselles 

Portada: Rafel Rafí i Rovirosa 

Gràfics: Pep Cunillera i Miquel sobre la base dels mapes de ICGC 

Mapes i senyalització direccional de l’itinerari: Enric Fonts, projectes i realitzacions integrals de senderisme 

Dipòsit Legal: DL T 1384-2019 

Imprès a: Formes Gràfiques Valls, SA 

2a Edició: Modificació de l’itinerari Setembre 2020 

Amb el suport i col·laboració de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria i de la IV Vegueria de la FEEC.
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Presentació (edició 2019) 

Enguany celebrem la cinquanta-cinquena vegada que 
els amants de l’excursionisme ens trobem per caminar 
plegats per l’indret que ens proposa alguna de les 
entitats que formem la IV Vegueria de la FEEC. Aquesta 
Festa Major de la IV Vegueria dona l’oportunitat de 
trobar-nos, saludar-nos, xerrar... tot fent una de les 
coses que més ens agrada, caminar en companyia i 
adonar-nos que som molts els que estimem el territori 
d’aquest petit-gran país que ens acull. 
Com a Centre Excursionista La Xiruca Foradada hem 
organitzat aquesta jornada en tres ocasions, el 36è Dia 
(12-11-2000, Un tomb pel Jordà, a Figuerola del Camp), 
el 41è (6-11-2005, Per la Muntanya de St. Ramon, a la 
part muntanyosa del Pla) i el 44è (5-10-2008, Un bell 
esguard per la Vall del Francolí, Valls – Picamoixons – La 
Riba, seguint la llera del riu i trescant per la muntanya 
de Puig Cabrer). 

A La Xiruca, en el nostre 25è aniversari com a membre 
la FEEC, se’ns va oferir l’oportunitat de tornar-lo a 
organitzar. Ho vam acceptar però se’ns plantejà un                                                   
dilema a l’hora d’escollir el recorregut, ja que, quasi 
sempre aquests itineraris s’han realitzat per indrets més 
o menys muntanyosos i així ho vam fer en els tres 
anteriors. 
Celebrar 25 anys fora de casa no ho consideràvem 
oportú i el recorregut per la petita zona de muntanya 
del nostre terme ja l’hem fet. Buscant quin seria l’indret 
escaient ens vam adonar d’una evidència molt clara, el 
nom del nostre poble, el Pla de Santa Maria, fidel reflex 
de l’essència del relleu del municipi, justament per això, 
perquè quasi la totalitat del terme és precisament pla. 
Així doncs, per resoldre el dilema vam decidir que 
nosaltres, els del Pla, podíem posar en valor petites 
raconades de la terra plana, generalment poc 
conegudes i utilitzades, quasi exclusivament, per 

 Edició setembre 2020 

Per qüestions tècniques s’hagut de variar l’itinerari inicial a partir del quilòmetre 5,30, parquing Ruta de la Capona, per 
retrobar-lo de nou al quilòmetre 7,80 en ple camí de Sant Pere. L’actual recorregut és de 13,40, uns 800 m més que el 
de l’edició original.
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ubicar-hi polígons industrials i grans vials que 
comuniquen terres llunyanes.  
La interrelació entre els elements geològics, climàtics, 
biològics i humans d’aquest petit fragment de 
superfície terrestre ha creat un territori i una comunitat 
singulars que es van configurant i modelant 
contínuament. Aquest territori, gestionat pels nostres 
besavis, avis i pares, ens l’han llegat a nosaltres que 
juntament amb els elements climàtics, biològics i fins i 
tot geològics anirem recreant per passar-lo a les 
generacions futures. De la percepció, de la imatge que 
ens fem del territori els científics en diuen “el paisatge”, 
d’aquí que parlin de paisatge rural, urbà, industrial, de 
muntanya, etc.  
Així doncs, us invitem a descobrir el nostre paisatge, 
un paisatge agrícola talment un mosaic construït amb 
petites tessel·les conreades de cereals, vinya, 
ametllers... i d’altres, convertides ja en terres ermes o 
ermassots, reconquerides pel bosc; un paisatge de 
construccions singulars -marges, barraques, pallisses, 
masos, corrals- alçats per alleugerir la feina del pagès i 

del pastor; paisatge de construccions enginyoses -
cossiols, cisternes, sèquies-  per guardar com un tresor 
en terres de secà, l’aigua de pluja o reconduir la que 
s’escola torrent avall per obtenir petites zones de 
regadiu; un paisatge de camins oberts per comunicar i 
delimitar propietats, camins de bast o carreters en 
temps antics, amples i asfaltats en temps actuals. 
Ens plauria que, en acabar la caminada, el paisatge que 
elaborareu del “nostre pla”, fos tant o més positiu del 
que anem elaborant els que hi vivim. El món 
excursionista també ha de posar en valor les planes ja 
que, al cap i a la fi, la muntanya existeix perquè està 
envoltada de plana. 
Per completar el dia al Pla, diversos restauradors 
oferiran, prèvia reserva, la seva proposta del “Menú del 
caminant” i, a la tarda, també fent la reserva, 
l’Ajuntament oferirà visites guiades als indrets més 
significatius del poble. 
Ens voleu acompanyar “Pel pla del Pla”? 
Benvinguts al Pla de Santa Maria i bon 55è Dia del 
Camí de Muntanya. 
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La Fàbrica és un gran complex industrial creat 
els anys 16 i 17 del segle passat per la societat 
Martí, Llopart i Trenchs. 
Joan Trenchs i Ballester, fill d’una família 
vallenca amb una petita fàbrica tèxtil al carrer 
Sta Margarida, era el director de les fàbriques  
que Martí i Llopart tenien a l’entorn de 
Barcelona. Per modernitzar la producció es va 
crear la nova societat i Joan Trenchs va 
aconseguir que la fàbrica es construís al Pla, un 
poble amb poca aigua, males comunicacions i 
pocs treballadors.  
Per què?, de ben segur per allunyar-se dels 
conflictes obrers de les grans zones industrials, 
pels pocs costos econòmics que oferia la zona, 

Tal com el nom suggereix, tot el recorregut és 
pràcticament pla per camins carreters i sense cap 
dificultat tècnica. 
L’hem dividit en set trams corresponents a set camins 
diferents en nom i amb diferents paisatges amb 

elements propis els quals els imprimeixen personalitat. 
El llibre intenta situar-vos en el context històric de 
l’itinerari, amb imatges i fotografies a partir de la nostra 
selecció de llocs, vistes i construccions que pensem que 
són d’interès per entendre la nostra ruta. 

Punt de Trobada. La Fàbrica, Centre d’interpretació del tèxtil 

Descripció de l’itinerari “Pel pla del Pla” 
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per les facilitats donades per l’Ajuntament i, des d’un punt 
emocional, pel fet que Joan Trenchs va ser alletat per una dida 
del Pla. 
La modernització del país que va impulsar la Mancomunitat va 
propiciar una millora de la xarxa de camins, ferrocarril, telèfon, 
embassaments, ensenyament... També la posició de neutralitat 
de l’estat a la 1a Guerra Mundial va afavorir un creixement 
econòmic. 
Tot plegat va produir un augment considerable de la feina i 
d’ingressos econòmics per al poble, començant per la compra 
de terrenys, la construcció de la pròpia fàbrica i, un cop en 
funcionament, pel treball de moltes dones; poques famílies del 
poble van quedar sense que algun dels seus membres hi 

treballés. L’organització en torns de matí i tarda permetia poder 
compaginar la feina a la Fàbrica amb els treballs de cures a la 
família, en cas de les dones, i amb el treball al camp en cas 
dels homes. 
Malgrat que l’ajuntament va fer concessions d’aigua, l’empresa 
en necessitava molt més, per això va adquirir uns terrenys a 
tocar del torrent de la Fonollosa per fer-hi una mina que 
aplegués aigua i una canonada que la portés fins a la gran 
bassa d’uns 10.000 m3.  
L’empresa va fer construir un grup d’habitatges per acollir 
treballadors de fora vila. Al llarg dels anys, la propietat i els 
treballadors promouen activitats lúdiques, camp i equip de 
futbol, capgrossos, col·laboren en diverses millores al poble, a 
l’església,… 
Durant la guerra va ser col·lectivitzada. Al 1965 va passar a 
mans de Hijos de Francisco Sans, per dedicar-se a la fabricació 
de lones. Constru- 
eixen una gran 
n a u s e n s e 
p i l a s t r e s , m o l t 
a v a n ç a d a p e r 
l’època, per posar-
hi telers molt més 
grans. 
La Fàbrica segueix 
e s p o n s o r i t z a n t 
algunes activitats i 
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L’itinerari comença a la 
cruïlla de la carretera de 
Sarral  amb el camí de les 
Eres, al costat de la 
cartellera informativa.  

al 1973 construeix la piscina i una pista per patinar. 
Al 1986 una gran nevada acompanyada de forts vents enfonsa 
la gran nau. Aquest fet va agreujar la crisi que patia per la 
situació mundial que hi havia. L’empresa va tancar i un grup de 
treballadors, amb el nom de Tèxtil Pla, va continuar la 
producció fins el 1990, després, un petit grup va crear 
Cuantica per poder continuar treballant fins el 1998. 

La Seguretat Social n’adquireix la propietat per satisfer els 
nombrosos deutes contrets; després de molts entrebancs 
l’Ajuntament compra tot el conjunt.   
Avui hi ha el Centre d’Interpretació del Tèxtil, el Museu Agrari, 
la seu de la Fira del Vent, i dona servei a diverses entitats del 
poble. La zona de la bassa s’ha transformat en un parc públic. 

1r Tram.  Ctra de Sarral (piscina municipal) - Camí del Mas d’en Roig. (Del km 0,00 al 2,35) 
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Podem observar 
Llinda de tancament de la Fàbrica 
Fragment de la tanca de 872 m que encerclava el recinte 
(60.509 m2) de la Fàbrica; fins el 2006 va romandre sencera. 
En passar a mans municipals el tram que delimitava la porta 
de mercaderies i la zona de l’hort, va ser enderrocada per 
aixemplar el carrer (meitat nord) i deixar els arbres fora del 
recinte. 
L’estructura de les naus  

Hi ha dotze naus pels telers, en forma de dent de serra, 
orientades al nord per permetre l’entrada de claror evitant el 
sol i quatre 4 naus més grans a doble vessant, per la 
tintoreria, la caldera, el laboratori, el magatzem,…  

L’Ensumania  
Nom emprat en la parla local per referir-se a 
la xemeneia. És un dels símbols del poble. 
Originàriament tenia 33 metres d’alt i s’ha 
escurçat en dues ocasions, la primera al 
1950 i la darrera a finals dels 90, en aquesta 
ocasió es va reforçar amb anelles d’acer. Era 
la sortida de fums de la caldera que 
s’utilitzava per escalfar l’aigua per a la 
tintoreria i per a la calefacció de les naus, 
mai per a fer electricitat. 

El Poble Nou 
Nom popular de les cases construïdes per la Fàbrica per 
allotjar les persones vingudes d’altres pobles. Oficialment va 
rebre el nom de Vistalegre. Es van fer en dues fases: el 1920 i 
el 1925. 
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A n e m u n s 1 0 0 m 
direcció Val ls f ins a 
trobar el Camí de Santes 
C re u s o n h i h a e l s 
senyals del GR® 175 Ruta 
del Cister que haurem 
de seguir cap a Santes 
Creus. 

A uns 400 m, en deixar les cases del poble, travessem 
la carretera C-37 a l’alçada de la gasolinera. 
Seguirem la direcció de la Ruta del Cister. 
El Camí de Santes Creus era el camí principal que 
comunicava el Pla amb Santes Creus; nosaltres el 
seguirem fins el Camí del Mas d’en Roig. 
 Actualment està asfaltat. 

Podem observar 
Camps de conreu i pallisses 
Camps de cereals, pallisses de pedra arrebossades amb 
morter de calç i magatzems de nova factura fets amb ciment. 
La porta de la majoria d’edificacions està orientada al sud. 
L’autopista AP-2 
L’autopista, que serveix per apropar amb rapidesa indrets 
distants, parteix el terme de nord a sud, i allunya els indrets 
propers. Només podem passar d’una banda a l’altra pels ponts 
elevats o pels passos enfonsats. 
El pont que hem de travessar, l’utilitzem com una bona 
miranda per situar-nos i visualitzar la ubicació del poble al peu 
de la muntanya i identificar les serres i cims de l’arc de la 
serralada que el tanca pel nord, ponent i llevant. També poden 

veure la gran plana del Camp que s’obre cap el sud i sud oest i 
arriba fins el mar. 
El brunzit dels cotxes i el fum de la xemeneia blava del nou 
polígon, contrasten amb el perfil del Pla on l’església barroca i 
la vella ensumania de la Fàbrica, en altre temps de negra 
fumera, sobresurten apuntant al poble de Figuerola un xic 
enretirat i més aferrat a la muntanya.
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2n Tram.  Camí del Mas d’en Roig - Camí dels Muntanyesos.  (Del km 2,35 al 4,40) 

Passem a gual el torrent i albirem a l’horitzó les serres 
de Montagut i Formigosa. Deixem l’asfalt, ja era hora! 
El camí que seguíem continua més enllà i es bifurca en 
dos ramals, el de Santes Creus i el d’Aiguamúrcia; 
aquest últim passa pel mas de la Torre del Pitxo on als 

anys 70 s’hi va construir una urbanització, Torre de 
Santa Maria, que ha anat creixent amb el temps. 
Aquests camins porten els pagesos als camps del sud-
est del terme, a la partida de les Planes, zona amb 
terres difícils de conrear pel poc gruix de sòl i el 
rocallís a tocar de la superfície. 

El Camí del Mas d’en Roig 
manlleva el nom d’un dels  
grans masos de la zona. 
Aviat podrem copsar l’augment  
de la mida de les pedres i les 
lloses a les parades de conreu, 
com també l’abundància de 
zones de bosc.
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Marges construïts en diferents èpoques 

El de l’esquerra fet de pedra amb la finalitat d’anivellar 
la parada. La disposició de les pedres permet 
l’evacuació de l’excés d’aigua a l’hora que evita una 
pèrdua excessiva de terra. El de la dreta fet amb 
materials industrials serveix per tancar la propietat. 

Rasa de la Guineu 
La força de l’aigua corrent, malgrat la seva escassetat i 
irregularitat, ha enfonsat considerablement el llit de la 
rasa.  
Actualment s’està fent una important estassada  
d’arbres per deixar la llera més neta. 

Podem observar 
La Fonollosa 
El torrent de la Fonollosa 
neix a la sortida de Cabra, 
recollint les 
aigües més 
e n l l à d e l 
coll, passa 
pel terme 
d e l P l a , 
d ’Al ió, de 
Pu igpelat , 
de Vallmoll, 
on se’l co-
neix com a 
t o r r e n t d e Va l l m o l l i 
desguassa al Francolí al 
límit amb La Masó i El 
Rourell. El tornarem a 
passar més amunt de 
retorn al Pla. 
Porta aigua superficial en 
è p o q u e s d e p l u g e s 
abundants. 
Bona part del seu recorre-
gut és d’aigua colat.
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Després de passar per una zona guanyada pel bosc, 
sortim al Camí dels Muntanyesos, aquest comunicava 
les terres de la muntanya, més enllà del Pont 
d’Armentera, amb Valls i la plana. El seguirem cap al 
Pont, fins a l’aparcament de la Ruta de la Capona. 
El GR® 175 l’abandonarà abans per anar cap al 
monestir. 

Reconstrucció d’un marge de pedra seca 
Exemple positiu de la reconstrucció del marge utilitzat per 
delimitar la parada. Feina laboriosa, reivindicativa de la que 
feien els avantpassats i a l’hora d’utilitat pràctica per deixar 
sense massa pedres la parada de conreu i delimitar la 
propietat. 
Les lloses planes de mida considerable es col·loquem a les 
vores exteriors i algunes al cos central per lligar l’esctructura, 
acabant-se de reomplir amb pedruscall, adquirint el conjunt 
aquest aspecte imponent. 

3r Tram.  Camí dels Muntanyesos - Camí del Corral del Fortuny (Aparcament R Capona). (Del km 4,40 al 5,30) 
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La pedra seca i la Ruta de la Capona 
Al terme del Pla s’han documentat més de 700 
construccions en pedra seca; en aquesta zona 
trobem, en poc espai, la major diversitat de 
tipologies: marges, barraques, arneres, 
cossiols, etc. 
Per donar a conèixer aquesta riquesa es va 
crear un itinerari senyalitzat amb el nom de 
Ruta de la Capona, aquest prové del mas de la 
Capona, un dels més importants del terme ja 
que tenia celler i trull propis entre altres 
estances. Va ser habitat fins després de la 
guerra per la família Estrada, masovers de la 
propietat. L’any 95 va tancar i entrà poc a poc 
en un període de decadència i enrunament. 
Actualment s’han remodelat i engrandit les 
parades de conreu retirant o soterrant  els 
marges que les compartimentaven; també s’ha 
arranjat la pallissa de l’era; el mas segueix 
enrunant-se. 
La majoria de les construccions indicades estan 
situades en propietats particulars. S’ha d’agrair 
als propietaris que en permetin la visita i les 
conservin. 
Aprofitant que la UNESCO reconeix l’art de la pedra seca com a 
Patrimoni Immaterial de la Humanitat des del novembre de 
2018, seria oportú que propietaris, autoritats, entitats cíviques, 

culturals, etc. establissin unes bases sòlides de conservació i 
d’ús, per difondre’n el coneixement sense perjudicar la 
producció agrícola.



C.E. La Xiruca Foradada     �  C.E. La Xiruca Foradada     �  �15

Pel pla del Pla �

Podem observar 
El Cossiol del Soleta 

Els cossiols són les construccions destinades a recollir i 
guardar l’aigua de la pluja per abeurar el bestiar, regar un petit 
hort i potser també per omplir algun càntir. 
El del Soleta, a tocar del camí, per dimensions i estructura 
interior amb pilar central i arcades que aguanten la coberta, és 
el més emblemàtic. 
Clotada amb marges 

Les petites 
zones en-
f o n s a d e s 
o f e r e i x e n 
unes con-
d i c i o n s 
millors per 
recollir l’ai-
gua i que-
d a r u n a 
mica més a 

recer de les ventades; El Pla té fama de forts vents que assoten 
el terme. 
La disposició dels marges, en paral·lel i esglaonats a trams al 
llarg de la clotada, ajuda a que les feixes siguin planes, 
retinguin la terra en època de forts aiguats tot i facilitar el pas 
de l’aigua. 
També cal dir que en períodes de llargues pluges el sòl queda 
empapat dificultant-ne l’accés.
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Aparcament Ruta de la Capona 
És el punt d’inici de la Ruta de la Capona. 
S’hi accedeix pel Camí del Corral del Fortuny, asfaltat, que 
prové de la carretera C-37. 
Trobem una cartellera informativa de la Ruta i dels indrets 
característics del poble. 
Avui ens servirà per reagrupar els excursionistes i esmorzar. 
Si observem més enllà, darrera els arbres de l’aparcament, 
contemplarem grans parades de vinya fruit de la fusió i del 
soterrament dels grans marges que configuraven el paisatge 
tradicional. 

La pesant maquinària actual permet transformar els elements 
del territori ràpidament i crear nous paisatges.
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Inici de la modificació del recorregut respecte l’itinerari 
inicial del 17 de novembre de 2019. 

A partir d’ara seguirem la senyalització específica de 
l’itinerari deixant el camí asfaltat del Corral del Fortuny  
que va a l’O fins a carretera C-37. 
Seguim pel camí del Muntanyesos que continua cap el 
NE en direcció al Pont d’Armentera fins a trobar el camí 
de Sant Pere. 

4t Tram.  Camí dels Muntanyesos (Aparcament R Capona) - Camí de St Pere.  (Del km 5,30 al 6,30) 

Podem observar 
La clotada de la Capona 
A banda i banda del camí observarem unes grans parades de 
vinya i algunes construccions que hi sobresurten. 

Hem d’arribar al punt d’observació, al peu de la 
barraca i del gran claper (amuntegament de pedres) 
que veiem passada la clotada, per contemplar millor 
el conjunt emmarcat en el mapa per les línies 
blanques.  
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Des del punt d’observació podem copsar aquesta panoràmica: 

Mirant enrrere i fixant, com a 
punt central, el camí a la sortida 
del parquing (1) , podrem 
d i f e r e n c i a r m i l l o r l e s 
construccions que sobresurten 
entre el mar de ceps. 
(fotos finals de juliol de 2020) 

Davant nostre cap a l’esquerra: 
1 parquing de la Ruta de la Capona 
2 barraca adossada al marge 
3,4 barraques al mig de la parada

5 barraca de nova construcció 
6 barraca gran de la Capona 
7 cisterna i cossiol de la Capona 
8 mas de la Capona

C.E. La Xiruca Foradada     �  �18
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Davant nostre cap a la dreta 
9 barraca al mig de la parada 
10 barraca doble a la vora de la 
parada 
11 construcció moderna més enllà 
de la clotada 
12 barraca a la vora de a parada

Però aquest paisatge és molt nou. 
Les actuals maneres de treballar la terra, les noves demandes 
agrícoles, la nova maquinària, les noves propietats, etc. han 
propiciat que a partir de 2006 comencés una transformació 
radical.  S’han tret marges, barraques, clapers…, soterrant les 
pedres per anivellant parades o traslladant-les a nous clapers  
en indrets que no fessin tanta nosa; també s’ha estassat el bosc 
per augmentar la terra conreable... I també s’han conservat 
algunes de les construccions més emblemàtiques de pedra 
seca que formen part de la Ruta de la Capona i se n’ha construït 
una de nova amb un estil diferenciat. 
Els nostres rebesavis amb altres eines i maneres de fer, també 
van estassar el bosc, van arrencar-ne les lloses i pedres, les van 
acumular en marges, en barraques i en clapers, per aconseguir 
el mosaic de petites parades pel conreu de la vinya, de la 
sembradura, d’oliveres, garrofers o ametllers i poder millorar la 

seva vida. Ara seguim els seus passos, però amb eines molt 
potents, tornem a configurar el territori i els conreus. 
Hem de ser capaços de traspassar als rebesnets el patrimoni 
del nostre passat i també del que estem construint en el 
present, perquè puguin conèixer d’on venen i puguin seguir 
millorant la seva vida. 
Mostrem unes imatges de satèl·lit  extretes de Google Earth on 
podrem fer córrer el temps enrere, entre el 2018 i el 2004. 
Si continuéssim visualitzant imatges fins el 1946 constataríem 
com els  cercles, les eres de batre que esquitxaven el paisatge 
van desapareixent progressivament, primer, per la introducció 
de les màquines de segar i batre que les fan obsoletes i, 
després, pel creixent augment de la vinya en substitució 
bàsicament de la sembradura,  com podem observar al llarg del 
recorregut. 
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(La numeració correspont a les construccions indicades anteriorment).

�

�

�

�

�

�

Cruïlla enllaç amb el GR 175 
Passat el gran claper deixem a la dreta el camí que voreja la 
finca de la Capona per la banda de llevant; enllaça amb el 
camí que porta a Santes Creus passant pel mas de ca 
l’Arnedo, per on transcórrer el GR 175, la Ruta del Cister. 
També es pot utilitzar per completar l’itinerari de la Ruta de la 
Capona i visualitzar una panoràmica nova. 
A partir d’aquí el camí dels Muntanyesos fa de partió entre els 
termes del Pla a ponent, a la nostra esquerre i a llevant el de 
Santes Creus-Aiguamúrcia a la dreta. 

Vinyes a la clotada de l’esquerra 
Podem observar les barraques i els nous clapers creats a 
partir dels treballs d’acondiconaments d’aquesta zona. 
Aquestes parades l’any 2000 ja eren de vinya però 
darrerament s’han modernitzat soterrant marges que 
segmentaven la parcel·la. 

desembre	2018 juliol	2020
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Grans marges i rebaixos al rocallís del camí 
Marges a banda i banda que encara 
protegeixen parades petites amb conreus 
tradicionals, en fase d’abandonament o 
plenament reconquerides pel bosc. 

AIGUAMURSI

1  3


PONT

1


PLA

6  1


Cruïlla i molló que marca la partió dels tres termes 
Aquesta cruïlla amb el camí de St Pere és el punt 
de trobada dels termes del Pla, de Santes Creus i 
el del Pont. 

U n a g r a n a l z i n a 
ofereix bona ombra 
quan el sol estavella 
les pedres.

Les inscrripcions a les 
tres cares de molló, 
rebaixades a la pedra, 
ho deixen ben clar: 

- al NO, a l’esquerra 
d e l c d e l s 
Muntanyesos, les 
terres del Pla. 

- al SE, a la dreta del 
c dels Muntanyesos 
abans del c de St 
Pe re d i re c c i ó a 
l’ermita, les terres 
de Santes Creus-
Aiguamúrcia. 

- al NE, a la dreta del c dels Muntanyesos enllà de la 
cruïlla, terres del Pont. 
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El Camí de St Pere és un altre dels 
camins rals que volem potenciar. El 
seguirem cap el NO, direcció a 
Cabra del Camp. 
El camí enllaça Santes Creus i el riu 
Gaià, amb la Conca de Barberà 
passant pel coll de Cabra; és el camí 
més p laner per t ravessar la 
Serralada Prelitoral. De Cabra era 
relativament senzill accedir a les 
terres de la Segarra, de l’Urgell i de 
les Garrigues. 

Si el seguíssim cap el SE trobaríem a uns 900 m l’ermita de Sant 
Pere, d’on el camí pren el nom, una mica apartada i mig amagada 
entre pins. Més enllà sortiríem a la carretera, a la riba dreta del Gaià, 
i un parell de quilòmetres riu avall arribariem a Santes Creus, i riu 
amunt al Pont d’Armentera.

5è Tram.  Camí de St Pere - Camí de les Parellades.  (Del km 6,30 al 10,50) 
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Sant Pere del Gaià 
Les seves parets encara s’aguanten, altives, en una de les esplanades que hi ha a la 
meitat de la costa que davalla cap el riu.  
St Pere del Gaià s’esmenta en els documents de l'any 980 com a fita del terme del 
castell de Cabra, en la donació que fa el comte Borrell II a Ermigivi. L'any 1154 torna 
a figurar en un document com a lloc d’eremites i cap a 1170 possesions i eremites 
passen al domini del monestir de Santes Creus. 
A nosaltres ens fa il·lusió pensar que el camí de St Pere va ser una via de 
comunicació habitual entre el monestir i els seus dominis a Fontscaldetes, a La 
Guàrdia dels Prats… o anar fins a Poblet per parlar d’afers comuns com ara 
qüestions espirituals de l’orde del Cister, o per qüestions mundanes com ara la 
compra-venda de terres,  de litigis, etc. 

Podem observar 

Partida de les Planes. 
Les Planes és el nom d’aquesta zona dels termes del Pla, del 
Pont i de Cabra, amb un sòl molt prim i molt pedregós, on 
sempre ha estat difícil de conrear. A partir dels anys 70 del 
segle passat, la introdució massiva de tractors i els seus arreus 
va propiciar una nova manera de treballar i les terres menys 
productives es van abandonar poc a poc. 
Aquesta mateixa dificultat, és la que ha propiciat que, avui, 
poguem caminar per un bon tram de camí de carro que encara 
conserva la seva estructura centenària. 

A l p r i m e r t r a m 
trobarem parades no 
m a s s a g r a n s p e r ò 
també amb recents 
moviments de terra per 
a noves plantacions. 

Una construcció enrunada, a tocar del 
camí, amb aspecte de ser un antic 
cossiol. 
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De nou grans marges i rebaixos al rocallís del camí 
El camí  continua encaixonat 
entre marges; de nou podrem 
veure els rebaixos fets al rocallís 
per facilitar els pas de les rodes 
de carro i alleugerir l’esforç dels 
animals; la freqüència del trànsit 
i la persistència en el temps, ha 
deixat les marques ben polides i 
visibles. 

Camí envaït per la vegetació 
El camí de St Pere 
segeuix recte cap el 
NO tot i que es va 

desdibuixant per la força de la vegetació que s’aprofita per 
créixer ufanosa per l’abandoment del camí com a via d’accés a 
les parades, cosa que encara no ha succeït amb el que gira a la 
dreta, cap el N, encara utilitzat. 

Aproximadament durant uns 700 ens trobarem com les herbes, 
arbusts i arbres van amagant el camí covertint-lo, en algun 
moment, en un senderó. El pas de vianants o una intervenció 
acurada, evitant la intervenció contundent de maquinària 
pesant, pot retornar la fesonomia històrica del camí ral que és. 
De nou el camí és més carreter i transitable 
Retrobem el recorregut inicial del 17 de novembre de 2019. 

S’acaba el tram de camí més 
cobert de vegetació i esdevé 
més transitable entremig de 
les parades on el el bosc va 
créixent ufanós, creant la 
paradoxa de convertir-se en 
un perill pel risc d’incendi 
d’aquesta gran massa forestal 

sense treballar. De tant en tant es fa alguna tala important del 
bosc per sanejar-lo i reduir-ne el potencial perill. 
Els pagesos i ramaders han minvat i van adaptant-se a les noves 
maneres de treballar. Els masos, corrals, pallisses i barraques 
han perdut la poca utilitat que encara oferien i actualment han 
quedat abandonats i enrunats; alguns, però, s’han reformat i 
s’han dedicat a casa rural, celler o enlloc d’esbarjo; s’han fet 
noves construccions com ara granges, urbanitzacions… 
Alguns grans masos, malgrat que el pas dels anys ha anat 
deteriorant, encara conserven la seva grandiositat i són el 
testimoni de la importància que tenien en d’èpoques passades. 
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Mas del Tosas 
Aquest mas, situat a l’altra 
banda del bosc, és un d’aquests 
grans masos. 
La primera referència escrita 
data de 1764 en un bateig a 
l’església de Santes Creus on fa 
de padrí un tal Jaume Tosas, del 
mas del Tosas de la parròquia 
del Pont d’Armentera.  
Fins avui s’han pogut docu-
mentar quinze generacions de 
To s a s , d o t z e d ’e l l e s e s -
mentades com a residents al 
mas. 
L’actual estructura arquitec-
tònica s’ha format en suc-
cessives ampliacions a mesura que les collites eren generoses. 
L’estructura inicial consta de planta baixa amb cisterna i 
estable, un primer pis amb la gran sala i quatre dormitoris i  
unes golfes a la part superior. 
Posteriorment es construeix un forn i el galliner. Més tard es 
porta a terme una gran ampliació amb estances pel mosso, el 
celler i el corral de bens, fins que finalment, a l’últim terç del 
segle XIX (potser 1873 com s’indica a la dovella central de l’arc 
de la porta) és tanca l’accés a la porta principal amb un 
baluard. 

Al llarg del temps ha sofert assetjaments de bandolers i, a la 
guerra del francès, un escamot va cremar el paller a la vora de 
l’era. 

En les darreres dècades 
d i v e r s o s i n c e n d i s 
provocats van cremar, 
entre altres, les dues 
grans tines i la teulada 
del celler. 
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Vistes del coll de Cabra  
A mesura que ens hi acostem podrem captar imatges 
interessants del coll, del parc eòlic, de les serres, fins i tot 
podem albirar Fontscaldetes i més lluny el castell de 
Salmella.

Túmuls de pedra 
Tr o b a r e m u n s 
quants túmuls de 
pedra en forma 
t r o n c o c ò n i c a 
a r r o d o n i d a . 
Marcaven el límit 
d e l a f i n c a i 
a s s e n y a l a v e n 
l ’ a c c é s a l a 

mateixa. Al mig de 
les parades veurem els edificis del corral del Sucot, un dels 
molts corrals escampats pel terme, senyal que en altre temps 
els ramats de bens eren més abundants. 

Passat el trencall que 
mena directament als 
edi f ic is , en p lena   
corba, el camí fa de 
partió entre els termes 
del Pla i de Cabra. 
També hi podrem 
copsar una imatge 
curiosa captada per 
l ’ o b j e c t i u d e l a 
càmera: la disposició 
dels túmuls de pedra que tenim davant ens convida a passar 
sota l’avinguda de pins que ens portarà fins la C-37. 

Zona de masos i corrals 
Tot i la duresa del terreny, o potser per això, trobem un seguit de masos i corrals que esquitxen el territori; també són una 
mostra que la propietat de la terra, amb parcel·les no massa extenses, estava força repartida. Fins ara hem esmentat el 
Mas del Roig, el Mas de la Capona, el Mas del Tosas, també el Corral del Fortuny o el Corral del Sucot; passada la C-37 a 
la banda sud del camí on el sòl és més generós, esmentar el Corral del Tenda, el de l’Arnet i el Mas del Rossell avui  
reconvertit en casa de turisme rural. 
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Ara entrarem de ple 
al terme de Cabra a 
la partida de Les 
P a r e l l a d e s . 
trevessant la rasa 
del Moliner que 
talla el camí. 

Vistes cap al Pla 
Cap al costat del Pla distingirem 
l’ensumania (xemeneia) i l’esglesia, 
però no la resta de poble que 
queda amagat darrere el talús de 
l’autopista. 

A la Plana del Queralt deixem el Camí de St Pere per seguir pel de 
les Parellades.  
A banda del nom d’una varietat de raïm, parellada, derivat de parell, 
fa referència a l’extensió de terra que es llaurava normalment en un 
dia per un parell de bous. 
A algunes comarques s’utilitza el topònim Parellada o Parellades per 
designar alguna partida del terme, com és en aquest cas. 

6è Tram.  Camí de les Parellades - Camí de la Torre de l’Anglès.  (Del km 10,50 al 12,10) 

Marge 
Aviat trobem un marge en molt 
bon estat que replana la parada 
elevada.

PLA

7


CABRACABRA

7


Molló o fita de partió de terme
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Masos  
A més del Mas del Queralt, ben aprop hi 
ha el de Mas del Campaner, el Mas del 
Fregaire, el Mas del Mitger, el Mas de la 
Parellada, reconvertit en un centre 
industrial i el Mas Vicenç, productor 
vitivinícola amb celler propi i centre de 
divulgació enoturístic. 
La cultura de l’aigua 
Aquí la terra és més gruixuda i la 
presència de la capçalera de la Fonollosa 
i les surgències de una bona quantitat de 
fonts ha permès una cul tura de 
l’aprofitament de l’aigua, amb sèquies, 
recs i basses pel regadiu o per als molins. 
Alguns estudiosos han aprofundit en el 
mateix nom del poble de Cabra però no 
tenen tan clar que faci referència a 
l’animal, cabra, sinó que podria tenir 
altres origens relacionats amb l’aigua. En 
llengua preromana -ibera o celta-, sembla ser que els llocs 
amb abundància d’aigua s’anomenaven “Gabra”; la 
romanització va llatinitzar el nom i el “Gabra” es va convertir en 
“Qapra” reconvertint el significat de “lloc d’abundància 
d’aigua” en “lloc d’abundància de cabres”. Es veu que a la 
població de Cabra a Còrdova, els passa alguna cosa semblant. 

També els drets de l’ús de l’aigua d’aquests verals ha sigut font 
de desavinences entre el veïns de Cabra i del Pla per la 
diferent interpretació que se’n feien de les concesions i 
reglamentacions. Durant els segles XVIII i XIX estan 
documentats enfrontaments amb ferits i algun mort.
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Podem observar 
La Sèquia 

Una petita resclosa a la Fonollosa captava l’aigua que, per 
gravetat, circulava per la sèquia, a trams oberta en forma de 
canal i en d’altres per tubs de ceràmica colgats a la vora del 
camí. L’aigua s’emmagatzemava en basses per utilitzar-la 
posteriorment. 
Bassa del Forquilles 
És una de les basses més grans. A banda del gran forat, 
l’alçada de la paret permet augmentar-ne la capacitat que ve a 
ser d’uns 1000 m3.  

Per superar aquesta paret, la sèquia s’entubava i mitjançant la 
tècnica del sifó arribava a la canal d’entrada. Enfront, a la 
banda de Cabra, podem veure la bassa de cal Flabiol, més 
amunt hi ha la de cal Canela i les dels masos a tocar del 
torrent. 
Massa sovint, de manera furtiva, alguns joves intrèpits dels 
pobles les utilitzaven per banyar-s’hi i algun ofegament hi va 
succeir. 
Ja fa molts anys que no són útils, pel canvi de conreus i per les 
noves tècniques de regadiu. Aquestes encara formen part del 
paisatge i les podem contemplar, d’altres s’han eliminat i s’han 
omplert de terra per afegir uns quants m2 més a la parada. 
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La Fonollosa i marges reforçats  
En aquest tram el torrent de la Fonollosa passa molt 
encaixonat i en èpoques de fortes pluges el cabal augmenta 
considerablement xocant amb força contra el talús del camí. 
Per evitar l’erosió van reforçar la parada amb un marge 
terrassat de dimensions considerables.

7è Tram.  Camí de la Torre de l’Anglès - La Fàbrica (cartellera d’inici).  (Del km 12,10 a 13,40) 

La Fonollosa fa de partió de terme, al traspassar-la 
tornem a entrar al municipi del Pla. Més sovint del que 
podem pensar, aquest torrent porta aigua corrent i es 
converteix en un “riuet”. 
El Camí de Torre de l’Anglès agafa el nom del Mas de 
l’Anglès que trobarem a l’altra banda de l’autopista. 
Tornem a constatar que l’AP-2 parteix el terme i les 
parcel·les, camins i edificacions s’hi han hagut 
d’adaptar. 
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Una granja avícola 
G r a n j a d e d i m e n s i o n s 
considerables amb un mural 
que fa mirar. 
Visió del Pla 
De moment encara no podem 
albirar El Pla, el talús de 
l’autopista el continua amagant. 

El Camp de Vol 
La necessitat de terra per aixecar l’autopista va fer que la 
traguessin dels camps del costat, la qual cosa va provocar 
aquest gran escurat. Aprofitant l’avinentesa, el municipi 
va fer-hi uns pous per abastir d’aigua al poble, d’uns 200 
m de fondària, fins arribar a la capa profunda del gran 
aqüifer que hi ha al subsòl de la comarca. 
Per aprofirtar encara més aquest escurat, un grup 
d’entusiastes del vol va promoure la creació del Camp de 
Vol per ser emprat per ultralleugers, avionetes, ales delta 
i aeromodelisme. 
Amb aquest impuls i la fama del vent, la fira tradicional 
anual va revifar adoptant el nom de Fira del Vent i, en 
cada edició, es fan demostracions de vol.

Podem observar
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El pont de l’autopista. Ara sí, ja podem veure el Pla 
La talaia per descobrir el poble amagat darrera el talús. Les 
esglésies, la romànica a la dreta, la barroca al mig i l’ensumania 
a l’esquerra; els pins que es veuen a sota són el nostre destí. 
Camí del Carreró, camí escapçat 

A la sortida del pont veiem un camí que 
baixa de la part nord. És el Camí del 
Carreró que, en el punt on ens trobem, 
“se l’ha menjat” l’autopista i, a la 
pràctica, no torna a ser operatiu del tot 
fins a l’altre pont per on hem passat. 

Canonada de la bassa de la Fàbrica 
Sota els nostres peus hi passa la canonada que porta l’aigua de 
la mina fins a la seva gran bassa. 

Torre de l’Anglès o de l’Amorós 
Un altre dels grans masos abandonat. 
A tot arreu arriben les ganes d’omplir les parets de noms. S’ho 
mereix el mas? 
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Podem observar 

Escurats de l’autopista 
Aquests escurats són la continuació dels del Camp de Vol. 
Entremig hi ha l’autopista i els accessos a la sortida 10. 
Al mig hi transcorre una l’estreta franja elevada. És on hi ha la 
pallisa enrunada i per on transcórrer soterrada la canonada 
de la mina de la Fàbrica.  
El pas dels anys ha impermeabilitzat la porositat del terreny 
per la formació d’una capa fina de llims i argiles. En èpoques 
de pluges o de desperfectes de la canonada, es formen 
grans bassots. 

El Camí de la Torre de l’Ànglès ens porta fins a la 
carretera. Nosaltres seguirem el que gira cap el sud 
direcció al poble.  
Fins els anys 70 hi havia diversos camins que portaven a 
les parcel·les de propietats diferents. Amb el temps es 
fusionen, hi ha remodelació de les parades i dels tipus 

de conreu. A partir dels anys 90 l’actual traçat es 
consolida. 
Més recentment, per la Fira del Vent s’utilitza per 
organitzar el trànsit entre el poble i el Camp de Vol. 
Com que no tenia nom l’hem batejat com a “Camí dels 
Escurats de l’Autopista”.
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L’era de la Fàbrica 
Aquest cercle enrajolat, l’era, servia per a batre les collites de 
cereals de les parades de conreu que havia adquirit i que no 
van ser edificades. 
Igual que a l’era de la Vila, situada a la zona sud del poble, els 
pagesos la utilitzaven, com en l’actualitat, per batre petites 
collites de cigrons, assecar clofolla o altres productes. 

El Poble Nou. Una nova visió 
Totes les cases, en altres temps de l’empresa, són avui de 
particulars, algunes d’antics treballadors o dels seus fills. 
Un passeig pels remodelats carrers ens permetrà copsar 
l’estructura d’aquestes petites cases que reflectien el que eren,  
una “colònia” endreçada per facilitar la vida a treballadors 
provinents d’altres pobles.  

Podrem veure els petits jardins davanters amb pilastres 
decorades amb ceràmica d’ocells a les portes, o les formes 
geomètriques de les finestres. 

També cal destacar l’estructura de 
ferro dels fanals originaris que 
encara es conserven.
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Cercador inventari patrimoni GenCat https://cultura.gencat.cat 
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Hem arribat al final del nostre tomb “Pel pla del Pla”. 

Ens donarem per satisfets si heu passat una bona estona 
i si us hem ajudat a descobrir alguns dels nostres 
paisatges que a partir d’ara també poden ser els vostres.




