L’explotació de barita
La barita o sulfat de bari és un mineral que al Paratge és de color
blanquinós, però que es pot presentar incolor o amb variacions
importants de color segons les impureses que conté. Es tracta d’un
mineral pesant que s’explotava sencer o mòlt principalment per fer
cimentacions en bases de ponts.
Reprenem l’itinerari que ens durà a un descens enmig de roures, alzines
i algun teix, espècies indicatives de l’orientació frescal en què ens
trobem, fins als Frares Encantats.

Els Frares Encantats
Aquest indret és un clar exemple de modelat de la roca. Es tracta d’uns
conglomerats fracturats i erosionats pels agents meteorològics que
han donat com a resultat una forma majestuosa i encisadora per als
excursionistes que hi passen a prop.

Seguint l’itinerari per dins d’un bosc d’alzina i pi roig, ens endinsem
al barranc de les Fargues, indret que ens durà a poder veure de prop
l’explotació al vessant nord del filó de barita. Arribem a una cabana
lligada a l’explotació de barita, al voltant de la qual podem veure restes
de barita dispersa pel sòl, i també petites prospeccions en el filó.
Davant d’aquesta cabana, veurem els fonaments de la primera pilona
d’un telefèric que es va construir per transportar barita des d’aquesta
zona d’explotació fins a les proximitats del monestir de Poblet.
A partir d’aquest punt, es recomana no sortir de l’itinerari, perquè
l’explotació minera va dur a excavar diverses prospeccions i boques
d’aeració que poden suposar un perill en cas de no veure-les.
Seguint l’itinerari, arribem a una placeta amb diverses restes de cabanes
que servien d’allotjament als miners a la zona. Just a escassos metres,
podem apreciar la galeria d’explotació Tacha.

La galeria Tacha
Aquesta galeria representa
un dels punts d’explotació
més importants de barita a
la cara nord del filó. Com es
pot veure des de l’entrada
mateixa, s’ubica enmig del
filó per aprofitar al màxim
la prospecció. Les galeries
podien començar sent
explotacions a cel obert
i, a mesura que s’anava
progressant seguint el filó,
passaven a ser subterrànies
i, en certs casos, a requerir
boques de ventilació.
Abandonem la galeria i
Galeria Tacha
continuem el descens.
Trobem uns cedres i arribem
a la pista de l’antic camí miner construït per transportar el material un cop
inutilitzat el telefèric; just en la intersecció, es poden apreciar les restes
ben conservades de l’antic carregador de barita.
Seguim baixant per la pista, al voltant de la qual es pot veure alguna
prospecció en la part baixa. Ja arribant a terreny pla, reprenem un sender
que surt a l’esquerra i ens durà a passar sobre una vinya mentre tornem a
guanyar alçada. Al cap d’uns metres, comença el descens fins a l’àrea de
lleure de la Roca de l’Abella, punt de finalització de l’itinerari.

Els Frares Encantats

Recomanacions i normes pels visitants
Per a una informació més completa, adreceu-vos als centres
d’informació del Paratge Natural de Poblet.
El Paratge disposa de diversos itineraris a peu senyalitzats. Es
recomana seguir-los per tal de conèixer els indrets més significatius.
És prohibida la circulació rodada amb vehicles fora de les pistes
obertes a l’ús públic. Respecteu la senyalització.
No llenceu escombraries. Emporteu-vos-les.

Itinerari
geològic del
Bosc de Poblet

L’acampada lliure no és permesa.
Respecteu la fauna. El bosc de Poblet té la qualificació de Refugi
de Fauna Salvatge
Respecteu la vegetació. El grèvol i el teix són espècies
protegides i la recol·lecció n’és prohibida.
Al bosc de Poblet la recol·lecció de bolets està regulada,
informeu-vos abans de collir-ne.
No embruteu les fonts.
No embruteu els cursos d’aigua.
L’escalada està regulada, informeu-vos-en abans.
És prohibit d’encendre foc fora dels llocs especialment
preparats. Només es pot fer foc a les barbacoes.
No es permet la circulació de bicicletes per senders.

Centre de gestió i informació
del Paratge Natural de Poblet
Alberg de Joventut Jaume I
Les Masies, s/n · 43440 L’Espluga de Francolí
Tel. 977 87 17 32 • pnpoblet@gencat.cat
Per a més informació: www.gencat.cat/parcs/poblet/

Imatges: Patrick Viñas (CTFC) i arxiu PNIN. Foto portada: Roca filosa

Una vegada superat el Roc de Ponent, l’itinerari continua guanyant
alçada progressivament i ofereix en certs punts molt bones vistes sobre
la depressió Central i les serralades Prepirinenca i Pirinenca.
Superat el coll de Baselles, l’itinerari va perdent alçada fins a arribar
a la zona de les Setcases, indret on podem veure tant el filó de barita
Atrevida com les restes d’una cisterna d’aigua i de construccions
associades a l’explotació minera.
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El Roc de Ponent és una de les expressions de modelat granític de major
bellesa i encant del barranc de Castellfollit, amb uns tallants i arrestes
imponents propicis per a la seva apreciació i també per a la pràctica de
l’escalada. Es tracta d’un cim d’uns 900 metres d’altitud coronat per una
gran creu de ferro que el caracteritza.
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L’explotació de pedreres
En la placeta de la pedrera, els picapedrers modelaven el granit i en feien
llambordes que anomenaven “adoquins”, que després eren utilitzades
principalment per a l’empedrat de carrers. Actualment, encara s’hi poden
observar els munts de residu de material sobrant fruit del modelat de les
llambordes, i també les zones de treball dels “adoquinaires”, consistents
en empedrats de poca alçada que servien per protegir-se del vent i el
fred, i a l’estiu del sol, en estar situats sota arbres o branques d’alzina.
Les llambordes tenien diverses destinacions, des d’empedrats en
poblacions locals fins a empedrats a les ciutats de Tarragona i Lleida.
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L’itinerari s’inicia i finalitza a l’àrea de lleure de la Roca de l’Abella. Des
d’aquí, cal seguir la pista en direcció a la casa forestal de Castellfollit des
d’on podem anar adquirint una visió global de la geologia del barranc de
la vall de Castellfollit.
Posteriorment, des de la pista, s’agafa un trencant a l’esquerra, per on
baixem fins a la llera del torrent. Cal seguir per la mateixa llera fins a
creuar el barranc (en cas d’avinguda del torrent cal renunciar a creuar-lo).
En aquest punt, s’inicia l’ascens cap a la pedrera de la font del Ginebre.
En pocs minuts, passem per davant de les restes de la farga, on es
reparaven les eines dels treballadors de la pedrera, i arribem fins a la
placeta de treball de la pedrera.
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Deixem la pedrera i recuperem l’itinerari per començar l’ascensió al cim
del Roc de Ponent; al cap de poca estona, l’itinerari s’endinsarà en una
tartera granítica de roca grossa i fort pendent que exigeix una certa
forma física i experiència per superar-la. En el cas de trobar dificultat
a progressar en aquest tram, es recomana retrocedir fins a recuperar el
vehicle. A mesura que s’avança per la tartera, es va guanyant alçada i
es va apreciant millor la bellesa del modelat granític del Roc de Ponent.
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Sortida: Àrea de lleure de la Roca de l’Abella
Terme municipal: Vimbodí i Poblet
Tipus de recorregut: Circular
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2. Pedrera
3. Roc de Ponent
4. Filó Atrevida
5. Els Frares Encantats
6. Galeria de la mina
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