5,600 km. Ermita de Sant Salvador de
Figuerola. 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. Prop de
l’església, al camí de Sant Gallard, hi trobem una creu
de terme. És de pedra, amb una base rodona, un fus
polièdric i acabada amb una creu de ferro. Aquesta
creu va ser restaurada l’any 2008.
Agafem el camí de la dreta que surt de l’entrada al
recinte del cementiri.
5,870 km. Rasa del Pont Xic. Traspassem la rasa i
enfilem pel costat d’una pallissa arreglada deixant a
banda i banda diferents camins. Travessem un tàlveg.
6,480 Km. Encreuament. Continuem recte.

6,890 km. Carretera de Pontils T-201. La
travessem i seguim per l’altre costat, pel camí
de Figuerola.
6,910 km. Encreuament, camí vell de
Pontils. Torcem a l’esquerra i enllacem amb
el camí vell de Pontils resseguit per un marge
de pedra seca, deixant a banda i banda del camí
diferents camins fins a l’entrada de Santa Coloma.
7,190 km. Encreuament, Santuari de Santa
Maria de Bell-lloc. Deixem el camí vell de
Pontils que entra a la població i girem a la
dreta fins al santuari.
Antic convent de l’ordre de la Mercè construït vers el
1335. A l’interior es troba el sarcòfag de Pere IV de
Queralt i Francesca de Castellnou. L’exterior destaca
la portalada d’estil romànic.
Per entrar a la població agafem el carrer de la dreta,
C. Mossèn Joan Segura, que va directe a la torre del
campanar i entrem a la vila comtal de Santa Coloma.
Qualsevol carrer ens portarà al punt d’inici.

Recomanacions:



Cal anar proveït d’aigua.

PUNTS D’INFORMACIÓ:

RUTA DELS MOLINS DE SANTA
COLOMA DE QUERALT

Oficina Municipal de Turisme de Santa Coloma de
Queralt. Tel. 977 88 04 78
www.stacqueralt.altanet.org
Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Tel. 977
88 00 88 - www.stacqueralt.altanet.org
Oficina Comarcal de Turisme de la Conca de
Barberà. Monestir de Poblet (Vimbodí i Poblet) - Tel.
977 87 12 47 - www.concaturisme.cat
COM ARRIBAR-HI:
Per l’A2 direcció Lleida. Sortida 532 La Panadella i
enllaçar amb la C-241.
Per l’AP2 direcció Tarragona i desprès AP7 direcció
Lleida - Saragossa. Sortida 9 Montblanc. Continuar
per la C-241.
Per la N-240 fins a Montblanc. Seguir per la C-14
direcció Tàrrega - Andorra i a continuació per la C241.

SANTA COLOMA DE QUERALT
- CONCA DE BARBERÀ –
www.concaturisme.cat
www.stacqueralt.altanet.org

RUTA DELS MOLINS DE SANTA COLOMA DE
QUERALT
Punt d’inici i final: Fonts de les Canelles de Santa
Coloma de Queralt
Distància: 7,100 km
Durada: 2 h i 30 min
Dificultat: Mitjana
Desnivell acumulat: 203 m de pujada i de baixada
Altitud mínima: 632 m i màxima: 790 m
Època de l’any: Tot l’any.
Itinerari: Circular
Itinerari senyalitzat: Senyals direccionals i plafons
informatius de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Queralt i, senyals del PRC21-1 i les Terres del Gaià
del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
DESCRIPCIÓ
Recorregut circular per l’antic camí dels molins.
Veurem les restes de cinc molins fariners situats a la
riera de Santa Coloma i de Sant Gallard, la resclosa
del riu Gaià, l’aqüeducte, el pou de gel i l’ermita
romànica de Sant Salvador de Figuerola. Transcorre
pels municipis de Santa Coloma de Queralt i Les
Piles.
0,000 km. Fonts de les Canelles. Sortim de davant
les Fonts de Canelles cap a la dreta pel Passeig del
Gaià, al marge dret del riu. Fins al molí del Sol seguim
les indicacions al PRC21-1 direcció a Pontils.
0,350 Km. Encreuament, resclosa. Deixem el
passeig i continuem per un senderó a mà
esquerra que baixa a creuar el riu per una
palanca,la Resclosa de l’Escorxador.
Construcció que portava l’aigua d’un molí a
l’altre. Seguim pel sender per la banqueta del
rec.
0,550 km. Encreuament. El rec es desvia cap als
horts que ens queden per sota. Continuem fins a la
bassa del Molí Nou.

0,650 km. Molí Nou (restes). Passem entre un tram
de paret trencada i baixem seguint el rec fins davant
de la portalada del Molí Nou. A la fi del segle XIX els
molins fariners d’aigua restaren en desús per causa
de la implantació de molins de tracció animal, de
vapor després, i, el 1913, pels nous sistemes elèctrics.
0,700 Km. Aqüeducte. El rec ens condueix a
l’aqüeducte que salva el Gaià. Travessem a l’altre
costat i continuem per la vora de la parada de sembrat
fins trobar el camí dels Molins. L’aqüeducte és una
construcció de 32 m de longitud, portava l’aigua al
Molí de la Torre. Primitivament era format per dos arcs
de mig punt.
0,650 km. Encreuament, camí dels Molins.
El prenem a l’esquerra, cap al sud-est.
0,950 km. Encreuament, molí de la Torre.
Seguim per la pista de la dreta. Voregem les
granges del Peoner.
1,100 km. Pou de Gel. Es troba a peu del camí per
facilitar el trasllat de la neu o gel a la població amb
caros. Construcció cilíndrica tancada per una falsa
cúpula al centre de la qual hi ha una llosa que cobreix
l’orifici pel qual s’extreia el gel.
Seguim recte, sense desviar-nos, continuant pel camí
paral•lel al curs del riu.
1,700 km. Molí del Pocurull. A mà esquerra i sota un
marge de pedra hi podem veure les restes del molí
formades per una arcada d’entrada i una nau coberta
per una volta de canó. Continuem recte.
1,850 km. Encreuament, molí del Requesens.
També anomenat del Petronillo, és un dels més grans
de la contrada, avui en estat ruïnós com la majoria.
Seguim a l’esquerra per veure el molí del Sol que es
troba a la vora del riu Corb. A partir d’aquí desfem
camí fins a l’encreuament anterior, deixem les
indicacions del camí de les Terres del Gaià i
continuem pel PR C21-1, el camí de la dreta que va
directe a Sant Gallard, direcció a Pontils.

2,680 Km. Encreuament. Deixem a la dreta
un camí que ens porta a parades de conreu.

2,910 Km. Encreuament, antic camí de
Santa Coloma de Queralt. Girem a
l’esquerra sense desviar-nos fins a Sant
Gallard.
3,410 km. Sant Gallard. Pedania del municipi de Les
Piles. Té una església romànica dedicada a la Mare
de Déu de la Llet. Els avantpassats d’Antoni Gaudí
procedien de la casa que hi ha enfront de l’església.
Desfem camí fins al primer encreuament.
3,740 km. Encreuament. Girem a l’esquerra i
passem per davant d’una pallissa fins arribar
a la carretera de Pontils.
4,050 km. Encreuament, carretera de
Pontils T-201. Travessem la carretera i
continuem per la pista que surt davant nostre
a l’altre costat de carretera, que fa una gran volta a la
parada desprès de travessar la rasa dels Fontanals.
4,290 Km. Encreuament. Deixem un camí a
mà dreta que ens portaria a Figuerola, i continuem
recte fins arribar a la granja La Segarra. El camí
voreja la granja. Seguim sense desviar-nos del camí
principal deixant a banda i banda diferents camins.
4,730 Km. Encreuament, connexió PRC211. Deixem a l’esquerra el camí que va a
Guialmons, i continuem recte en direcció a
Santa Coloma de Queralt.
5,530 Km. Encreuament, l’era Casagran,
senderó. Agafem el senderó que surt a la
dreta i que ens porta a l’ermita de Sant
Salvador de Figuerola.

