SAVALLÀ DEL COMTAT

PUNTS D’INFORMACIÓ:

Savallà del Comtat es troba situat a la part nord de la
Conca de Barberà, en un tossal de 847 m d’altitud, als
peus de les restes del castell i envoltat principalment
de cereals (blat i ordi). Ofereix un paisatge relaxant i
variat segons l’estació de l’any en què estem: mentre
que les primaveres són verdes i fresques, els estius
són grocs i calorosos.

Ajuntament de Savallà. Tel. 977 88 01 37
www.savalla.altanet.org

Savallà del Comtat dóna senyals de vida a partir del
1043 quan els comtes de Barcelona donaren la
població a la família dels Cervera. Anys més tard, el
senyor de Savallà era Gombau d’Oluja. El s. XIII
passà a domini dels Timor i després als Boixadors.

Allotjament rural Cal Cargol
C. del Castell, 12
43427 Savallà del Comtat
Tel. 619 657 968
www.calcargol.com

ESPAI NATURAL DE LES OBAGUES DEL RIU
CORB
Situat al la vall del riu Corb, al nord de la comarca,
comprèn els municipis de Llorac i Savallà del Comtat.
És un petit espai natural protegit on podem trobar
diferents tipus de rouredes pròpies dels boscos
submediterranis, a més de pinedes de pi blanc,
pinassa i pi roig. L’espai té un alt interès per les
espècies de flora pròpies dels boscos més humits. La
presència d'aquestes plantes de caràcter eurosiberià,
dins un territori eminentment sec i continental,
constitueix per si mateix una notable singularitat
botànica.

Oficina Comarcal de Turisme de la Conca de Barberà.
Monestir de Poblet (Vimbodí i Poblet) - Tel. 977 87 12 47 www.concaturisme.cat
ALLOTJAMENTS:

SAVALLÀ DEL COMTAT:
Savallà, Segura i el castell
de Saladern

COM ARRIBAR-HI:
Des de Montblanc, la capital de la comarca, en direcció a
Santa Coloma de Queralt fins a Rocafort de Queralt, on
continuarem seguint les indicacions a Conesa i Savallà.
Des de Santa Coloma de Queralt per la T-224 en direcció a
Llorac i Vallfogona de Riucorb.

SAVALLÀ DEL COMTAT
- CONCA DE BARBERÀ –

RECOMANACIONS:
www.savalla.altanet.org
www.concaturisme.cat
Dificultat física i tècnica segons el mètode SENDIF: metodologia
homogènia per determinar i informar sobre la dificultat de les rutes a
peu pensada per a aquelles persones que caminen de manera més
esporàdica.
Per a més informació: http://www.sompirineu.cat/

Savallà del Comtat, Segura i Saladern
Punt d’inici i final: Savallà del Comtat
Distància: 12,680 km
Durada: 4h a peu
Dificultat física: moderada
Dificultat tècnica: trams d'asfalt, terreny complicat,
pendents pronunciats.
Desnivell acumulat: 355 m
Altitud mínima: 649 m
Altitud màxima: 894 m
Època de l’any: Tot l’any
Itinerari circular: Circular
Itinerari senyalitzat: Parcialment, connexió amb el
sender l'alta vall del Corb i el GR171.
DESCRIPCIÓ
Aquest itinerari travessa conreus i boscos mixtos
d'alzines, pinedes i rouredes en un ambient quasi
solitari. Passarem per la font de Segura, baixarem fins
per un bonic senderó fins a Saladern i continuarem
per un camí ample fins a Segura. De tornada a
Savallà passarem per un parc eòlic. En definitiva, és
una magnífica excursió per conèixer l'entorn de la vall
del Corb. Parcialment senyalitzat.
0,000 km; Parada de bus. Agafem en direcció a
Segura o Conesa per la carretera TV-2244. Passem
pel davant de la pista de bàsquet i la bàscula.
0,470 km; Encreuament. Girem a l'esquerra
seguint la carretera i deixem a la dreta un
camí.
0,540 km; Camí a Segura. Deixem la carretera
a Conesa per continuar pel camí a Segura.
Tram asfaltat.
1,300 km; Encreuament. Deixem el camí
asfaltat a Segura, agafem el segon camí a la
dreta i ens endinsem en un bosc típic de la vall del
Corb, amb pins, alzines i rouredes. Pugem suau uns
metres i després baixem fort fins a arribar a la

carretera T-243 que baixa a Vallfogona de Riucorb i
Albió.
2,380 km. Encreuament, carretera T-243.
Deixem un camí que puja a mà dreta just
abans d'arribar a la carretera. Girem a l'esquerra i
enfilem carretera amunt. Tram d'asfalt. Passat el km 7
de la carretera, trobem el següent encreuament.

4,600 km; Cruïlla. Seguim pel senderó que
surt davant nostre. Hem de tenir precaució,
perquè podem relliscar.

2,460 km. Carretera T-243, encreuament.
Passat el pont, deixem a l'esquerra un camí i
enfilem carretera amunt. Tram d'asfalt.

5,400 km; Saladern, camí a Conesa i a
Vallfogona, indicador sender de l'alta vall
del Corb. A la dreta es troba Saladern i el camí
a Vallfogona. Nosaltres continuem per l'esquerra, en
direcció a Conesa, resseguint el riu Corb. Primer el
camí planeja i poc a poc va agafant alçada i ens anem
apartant del riu. Passem per davant d'una caseta de
l'aigua.

3,000 km. Encreuament. Deixem la carretera i
girem a la dreta. Baixem.

7,200 km; Encreuament. Seguim a l'esquerra
cap amunt.

3,200 km; Antic càmping, encreuament. Girem a
l'esquerra, amunt.

8,200 km; Encreuament. Girem a l'esquerra.
Seguim pujant.

3,400 km; Segura, carrer Major. Arribem al
poble de Segura. Agafem el primer carrer que
puja a la dreta. Més endavant el camí deixa de
ser asfaltat i passa a ser de terra. Passarem per
davant del cementiri.

8,700 km; Segura. Arribem a Segura i girem a
la dreta per sortir del poble. Travessem la
carretera T-243, i continuem recte pel camí a
Segura asfaltat. Pugem suaument entre molins de
vent.

3,810 km; Encreuament, indicador del
GR171. Girem a l'esquerra i seguim les
indicacions del GR171 cap al Balneari de Vallfogona.

10,360 km; Encreuament, indicador parc
eòlic Savallà, camí de Bardines del Maginet
a Teixoneres. Deixem l'asfalt i girem a la dreta pel
camí dels molins molt ben fresat. A uns 500 m el camí
va baixant suau.

3,880 km; Encreuament, camí a Saladern.
Deixem les indicacions del GR171 al Balneari i
continuem cap a l'esquerra. El camí és ample i baixa.
4,000 km; Encreuament. Seguim baixant pel
camí de l'esquerra.
4,290 km; Font i rentadors de Segura.
Bonica àrea amb taules i bancs per fer pícnic.
Agafem el senderó que voreja els rentadors i ens
endinsem per un bosc. Baixem fort. Hem de tenir
precaució, perquè trobarem argila blanca i forts
pendents que poden ocasionar relliscades en dies
humits.

11,530 km; Encreuament, carretera TV-2244,
indicador alta vall del Corb. Girem a la dreta i
a continuació creuem recte i agafem el camí de l'alta
vall del Corb en direcció a Savallà.
12,350 km; Encreuament, pal indicador alta
vall del Corb. Deixem el camí principal i
agafem el camí de l'esquerra que puja directe al poble
vorejant un camp de sembrat.
12,700 km; Savallà. Arribem a la carretera i
girem a la dreta cap al punt final del recorregut.

