3,500 km. Ctra. de Pontils T-201. Travessem la
carretera i girem a la dreta fins a trobar el camí per
on hem arribat (km. 4,100).
3,730 km. Cruïlla. Girem a l'esquerra. Després de
travessar la rasa dels Fontanals voregem la
parada de sembrat.
4,000 km. Cruïlla, senyal PR©C21-1 i ruta dels
molins. Deixem el camí de Figuerola a mà dreta, i
continuem recte amunt fins a arribar a la granja la
Segarra.
4,180 km. Granja, cruïlla. Deixem el camí
principal que travessa la granja i seguim pel camí
de la dreta que puja fort vorejant la granja. Seguim
sense desviar-nos, deixem a l'esquerra un camí que va a la
granja.
4,510 km. Cruïlla. Girem a la dreta. El camí de
l'esquerra ens portaria a la granja.

PUNTS D’INFORMACIÓ::
Ajuntament de les Piles. Tel. 977 88 10 88
Oficina Comarcal de Turisme de la Conca de Barberà.
Monestir de Poblet (Vimbodí i Poblet) - Tel. 977 87 12 47
ALLOTJAMENTS:
CAN GASOL (CPI). Guialmons. Tel. 977 88 15 13/ 696 14
38 22. www.cangasol.net
CAL MARIMON (CPI). Biure de Gaià. Tel. 608 64 21 85.
www.calmarimon.com
CAL ROMÀ (MASO). Les Piles. Tel. 977 88 15 29.
LES CAVALLERISSES (CPI). Guialmons. Tel. 977 88 15 13
/ 696 14 38 22. www.lescavallerisses.com
MON SERÈ (Casa de colònies). Les Piles. Tel: 977 33 08
16 - 977 88 15 68. www.monsere.com

PELS ANTICS CAMINS DE LES
PILES

BARS I RESTAURANTS:
Cafè de les Piles. Tel. 977 88 03 08/ 626 13 37 03.

4,640 km. Encreuament. Girem a la dreta.

4,690 km. Encreuament. A la dreta albirem el
despoblat de Figuerola, Santa Coloma i Aguiló al
fons. Girem a l’esquerra. El camí baixa fins al
torrent de l'Argila.
5,150 km. Encreuament. Tombem a la dreta. El
camí puja entre camps de sembrat.

5,530 km. Encreuament. Des d'aquí albirem a
l'esquerra Guialmons i les cases de cal Masoveret.
El camí planeja entre camps de conreu.
6,380 km. Pallissa enderrocada, senyal PR©C211. Seguim les indicacions a Guialmons.

6,540 km. Encreuament, PR©C21-1. Seguim les
indicacions a Guialmons. El camí puja fort fins al
poble.

PRODUCTES LOCALS:
AL POT PETIT HI HA... Melmelades, gelees i chutneys –
Guialmons - Tel. 977 10 72 20
MAGATZEM BIOLÒGIC- Ecobotiga - Les Piles - Tel. 977 88
05 52/ 606 83 33 77
OUS HUGUET - Ous de granja - Les Piles - Tel. 977 88 05
08/ 669 29 81 67
Parc de les olors de cal Romà. Les Piles. Tel. 977 88 15
29 / 626 17 61 60

GUIALMONS – SANT GALLARD
LES PILES
- CONCA DE BARBERÀ –

COM ARRIBAR-HI:
Des de Montblanc per la carretera d’Artesa de Segre,
continueu per la C-14 fins a la Guàrdia dels Prats i enllaceu
amb la C-241 en direcció a Igualada i Santa Coloma de
Queralt.

www.concaturisme.cat
www.lespiles.cat

RECOMANACIONS:

Ajuntament de Les Piles

S25 –PELS ANTICS CAMINS DE LES PILES
Punt d’inici i final: Pl. de Baix de Guialmons
Distància: 6,670 km (+1,300 km anar i tornar als dos
molins).
Durada: 2 h i 30 min
Dificultat: Baixa
Desnivell acumulat: 82 m de pujada i de baixada
Altitud mínima: 602 m i màxima: 665 m
Època de l’any: Tot l'any. Cal evitar les hores de sol.
Itinerari: Circular
Itinerari senyalitzat: Senyals de la ruta dels molins de
l‘ajuntament, senyals del
PR©C21-1
del Consell
Comarcal de la Conca de Barberà i marques blanques i
grogues de Petit Recorregut (PR).
DESCRIPCIÓ
Recorregut circular per antics camins que guarden els
secrets de la història del terme de les Piles i que enllaça
els nuclis de Guialmons, Sant Gallard i el despoblat de
Figuerola. Es tracta d'una caminada agradable que
transcorre entre camps de conreu i petits bosquets, i ens
acosta a alguns dels espais d'interès del municipi: la creu
de terme de Figuerola, l'església romànica de Sant
Salvador, l'església de la Mare de Déu de la Llet i els
molins Vell o també de Dalt i el molí Nou o de Baix.
Guialmons. Es formà a redós del castell, bastit
probablement a la fi del segle XI, del qual avui només
queden algunes restes a la part alta del poble. Domina la
població, l'església de Santa Maria, d'estil romànic amb
diversos afegits posteriors.
0,000 km. Pl. de Baix de Guialmons. Sortim pel carrer
de Baix, deixant el carrer del Camí de les Piles a la dreta
i el carrer Major a l'esquerra que enfila cap a la part alta
del poble. Pocs metres més endavant, deixem el carrer
de la Carrerada a l'esquerra. Una barana de fusta ens
acompanyarà fins a la següent cruïlla.
0,130 km. Camí de Guialmons a St. Gallard,
senyal i enllaç PR©C21-1. Seguim les
indicacions a l'ermita de Sant Salvador.
0,290 km. Pallissa enderrocada, senyal
PR©C21-1. Deixem el camí ample i agafem el

sender de l'esquerra en direcció a l'església de Sant
Salvador. El senderó voreja un camp de conreu. Més
endavant seguim el traç dibuixat que separa dos grans
camps de conreu i que ens porta al bosquet que tenim
just davant nostre. A mitjan octubre, quan els camps
estan secs i buits de cap cultiu, ens serà molt més fàcil
de resseguir-lo.
0,640 km. Bosquet, fita. Una fita ens indica l'entrada al
bosc. El sender passa entre pins i alzines i baixa fins a
trobar el torrent de l'Argila. Atenció!, en sortir del bosquet
trobarem una trialera. Deixem a la dreta un camí que
puja a un camp de conreu i seguim recte vorejant un
camp de conreu per l'esquerra. Més endavant deixem a
l'esquerra un altre camí que va a un altre camp de
conreu. Continuem sense desviar-nos. El sender ens
portarà a una altre bosquet. El travessem. En sortir
voregem per la dreta una altra parada de cultiu.
1,200 km. Encreuament, PR©C21-1. Arribem a
un camí ample. Girem a la dreta i a continuació
a l'esquerra. Al fons del camí albirem l'església
de Sant Salvador.
1,370 km. Església de Sant Salvador de
Figuerola. Es troba damunt d'un tossalet del
despoblat de Figuerola. És d'estil romànic i fou
bastida al segle XII. Té un absis amb fris inferior i finestra
de doble esqueixada. La porta d'ingrés -situada a la
banda meridional- és amb arquivolta i àbac. És un bonic
lloc per fer una petita parada.
Camí de Sant Gallard, senyal PR©C21-1 i enllaç amb
el camí dels Molins. Sortim per l'antic camí de Sant
Gallard que enfila pel darrere l'absis de l'església.
1,100 km. Creu de terme, senyal PR©C21-1 i ruta dels
molins. Continuem cap a la dreta i comencem a albirar
les dues cases que resten dempeus del poble de
Figuerola. La creu de terme va ser restaurada l'any 2008.
És de pedra, amb una base rodona, un fus polièdric i
acabada amb una creu de ferro.
1,700 km. Figuerola. Entrem per darrere de cal Corbella,
una casa convertida en granja de porcs. El poble es
formà a la fi del segle XI a redós del seu castell, del qual
avui no queda cap resta. Arribem al camí de Figuerola i
continuem cap a l'esquerra en direcció a Sant Gallard. El

camí és ample i baixa suau entre parades de sembrat i
un bosc de pins. A pocs metres deixem a l'esquerra un
camí que s'endinsa al bosc.
2,330 km. Encreuament, senyal PR©C21-1 i
ruta dels molins. Girem a l'esquerra en direcció
a Sant Gallard. La pista fa una gran volta a una
parada, travessem la rasa dels Fontanals i arribem a la
carretera.
2,570 km. Carretera de Pontils T-201, senyal
PR©C21-1 i ruta dels molins. Travessem la
carretera i continuem per la pista que puja fort i
que surt davant nostre. A la dreta deixem unes naus, són
el cobert del Briançó i la pallissa enrunada del Serrador.
2,830 km. Camí vell de Sant Gallard, senyal
PR©C21-1 i ruta dels molins. Tombem a la
dreta en direcció a Sant Gallard.
3,160 km. Sant Gallard. Es formà a redós de l'antic
castell, del qual avui encara resta una casa anomenada
el Castell. Al centre del llogaret, hi trobem l'església
romànica de sant Josep dedicada a la Mare de Deu de la
Llet. Fins a la Guerra Civil de 1936 s'hi conservava una
imatge de la Verge, per la qual cosa l'església prenia, i
encara pren, també aquest nom. A la casa que hi ha
enfront de l'església hi va néixer l'àvia d'Antoni Gaudí,
per part materna.
Opcional als molins Vell i Nou: Ens situem mirant la
façana de l'església i agafem el camí de la dreta seguint
les indicacions als dos molins. A pocs metres trobem una
cruïlla. Per anar al molí Vell anem a l'esquerra, i cap a la
dreta per anar al molí Nou.
El molí Vell és el més antics de la comarca, era propietat
del monestir de Santes Creus que el va cedir al segle
XIII. Actualment, només hi queden les restes.
El molí Nou és un gran edifici situat a la part dreta del riu
Gaià. Construït el s. XIII, damunt una altra edificació de
més antiga.
Desfem camí fins a l'església de Sant Gallard on
continuarem pel camí asfaltat que surt davant de
l'església.

