LLOCS D’INTERÈS DE PIRA

ESGLÉSIA DE SANT SALVADOR. De la primitiva
església, citada l'any 1194, no en queda cap resta,
com tampoc no en queda cap de l'antic castell.
L'església actual està consagrada a Sant Salvador, patró de
la vila. Fou construïda l'any 1865 i és d'estil eclèctic.
L'interior és digne de visitar pels objectes que provenen de
la primitiva església. Consta d'una sola nau amb creuer i
capelles laterals. Els altars són barrocs i clàssics. A la
segona capella es pot contemplar una imatge de Sant
Sebastià, la qual sembla del bon temps de l'art gòtic. També
hi són presents diferents escultures de la transició romànica
ogival.

PUNTS D’INFORMACIÓ:
Ajuntament de Pira. Tel. 977 88 70 06
www.pira.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

CAMÍ A LA SENYERA
ALLOTJAMENTS:
Cal Capdevila (CPI). Tel. 695 664 412 www.calcapdevila.com
Zona d’acampada, Tossal de la Bala. Tel. 977 88 70 06

COOPERATIVA I SINDICAT AGRÍCOLA. Es constituí
l'any 1917 i la seva secció vinícola encarregà la
construcció del celler a l'arquitecte vallenc Cèsar Martinell i
Brunet, deixeble d'Antoni Gaudí. L'edifici, de dues plantes,
és un bell exemple de l'arquitectura agrària modernista
noucentista.

BARS I RESTAURANTS:
Bar restaurant Cal David. Tel. 977 88 73 16
Restaurant El Torrentill. Tel. 977 88 71 43 - 615 33 89 90

CAVES CARLES ANDREU. És una oportunitat única
per visitar les caves, aprendre’n els processos
d'elaboració i fer un tast dels diferents tipus de cava que s'hi
elaboren. A més, a les mateixes caves, es poden comprar
directament els seus productes.
ÀREES DE LLEURE. Hi ha dues àrees
perfectament delimitades per gaudir del riu: la del riu
Anguera, i la del bosc, la font de Pi, al tossal de la
Bala. També cal afegir els parcs de Miralpeix i del Passeig.

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.

Recomanacions:

PIRA
- CONCA DE BARBERÀ –
Al quilòmetre 2,140 es recomana a les famílies amb nens
petits que tornin pel camí de pujada per evitar la trialera.

www.concaturisme.cat

S10 – CAMÍ A LA SENYERA - PIRA

camps de conreu.

Punt d’inici i final: Plaça de l’Església de Sant Salvador
Distància: 4,520 km
Durada: 1,30 h
Dificultat: Baixa
Desnivell acumulat: 132 m de pujada i 132 m de baixada
Altitud mínima: 313 m i màxima: 513 m
Època de l’any: Tot l’any
Itinerari: Circular
Itinerari senyalitzat: Senyals del grup excursionista Bastó de
Lluc, i del camí rural de Solivella a Barberà de la Conca.

1,000 km. Encreuament, senyal del grup
excursionista Bastó de Lluc. Continuem seguint els
senyals de fusta en direcció a les Roques Blanques,
Pessebre i Senyera que van instal·lar el grup excursionista de
Pira. El camí puja fort i voreja la muntanya dels Ullastres.

DESCRIPCIÓ
Bonica excursió a peu en un dels cims més emblemàtics de
Pira. Durant el recorregut, podrem conèixer alguna de les
pedreres de guix més representatives de la vila i gaudir d’unes
vistes de la Conca de Barberà.
0,000 km (377 m). Plaça de l’Església de Sant Salvador. Ens
situem d’esquena a l’església i agafem el carrer de l’esquerra,
el carrer del Progrés, en direcció a la carretera.
0,070 km. Encreuament, carretera. Arribem a la
carretera i continuem cap a l’esquerra. Passem per
davant de Correus, de la Cooperativa Agrícola i del bar
restaurant Cal David fins a arribar a la plaça de Catalunya.
0,180 km. Plaça de Catalunya. Travessem pel pas
zebra la carretera i entrem a la plaça de Catalunya on
es troba l’Ajuntament, una font i la casa de turisme rural
Cal Capdevila. Agafem el carrer de J. A. Clavé que voreja la
casa rural.
0,300 km. Encreuament, pal indicador. Deixem a l’esquerra
el camí senyalitzat a Solivella, travessem el pont del Torrentill i
seguim el senyal que indica les Roques Blanques, el Pessebre i
la Senyera. A la dreta, deixem el camí senyalitzat que va a
Barberà de la Conca.
0,320 km. Encreuament, carrer de Bellavista. Girem
a l’esquerra i continuem pel carrer de Bellavista.

1,230 km. Pedrera del Sanahuja. A la nostra esquerra i a baix,
trobem una de les canteres de guix del municipi que van
funcionar fins a mitjan s. XX. Continuem pujant suaument per la
pista principal.
1,530 km (496 m). Encreuament, senyal de fusta.
Arribem dalt i deixem la pista principal per agafar el
camí de l’esquerra que ens endinsa dins del pinar.
1,630 km. Cruïlla de senders, senyal blanca. Deixem
a la dreta el camí més ample i continuem pel senderó
de l’esquerra senyalitzat amb fletxes blanques.
1,840 km (511 m). Senyera i Pessebre. Damunt les roques
emergeix el pal de la Senyera que s’alça cada onze de
setembre amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. A sota
de les roques es troben diferents pessebres que es renoven
anualment a finals d’any en la tradicional pujada del pessebre.
Magnífic lloc des d’on s’albira els pobles de Pira, Barberà de la
Conca i Montblanc; la Serra de Miramar i les muntanyes de
Prades i el monestir de Poblet. No marxeu sense deixar el
vostre comentari a la llibreta que trobareu dins la bústia.
Desfem el camí per on hem arribat, seguint les fletxes blanques
en direcció contrària, fins a la cruïlla de senders.
2,050 km. Cruïlla de senders. Deixem el senderó i
continuem pel sender de la dreta fins a arribar a la pista
principal.
2,200 km (496 m). Encreuament, senyal de fusta.
Just davant del senyal de fusta que indica les Roques
Blanques i el Pessebre, surt a la nostra esquerra un
petit senderó que agafarem i ens endinsarà dins del pinar.
2,230 km. Cruïlla de senders. Agafem el senderó de
la nostra esquerra que baixa lleugerament entremig del
pinar amb molts arbres caiguts.

0,400 km. Encreuament, zona esportiva. Deixem a la
dreta un camí pavimentat i continuem pel camí de
l’esquerra. Voregem el camp de futbol i passem entre
camps de conreu. Un metres més endavant, el camí puja fort.

2,400 km. Cruïlla de senders. Deixem a l’esquerra un
sender que puja i continuem baixant fort.

0,840 km. Encreuament. Continuem pel camí principal
i deixem a la dreta dos camins que van a diferents

2,460 km. Trialera, ATENCIÓ! Baixem amb molta atenció per la
trialera.

2,490 km. Encreuament. Continuem pel camí de la
dreta que transcorre entre camps de blat. Resseguim
la muntanya dels Ullastres fins a enllaçar amb el camí
de Solivella.
2,800 km. Encreuament, magatzem. Continuem recte
per la pista principal.
3,000 km. Encreuament, camí de Solivella. Arribem
al camí asfaltat de Solivella i seguim per l’esquerra.
3,110 km. Encreuament. Deixem a l’esquerra un camí
que puja i s’endinsa a la muntanya i a la dreta un camí
que travessa camps de vinyes; i continuem pel camí
rural asfaltat.
3,230 km. Pedrera. A la nostra esquerra es troba una de les
pedreres més conegudes de guix de Pira. Seguim pel camí
principal.
3,280 km.
principal.

Encreuament.

Continuem

pel

camí

4,200 km. Encreuament, primeres cases. Deixem
dos camins de la dreta i continuem baixant pel camí
principal baixant.
4,260 km. Encreuament, pal indicador. Seguim per la
dreta pel carrer de J. A. Clavé fins a arribar a la plaça
de Catalunya.
4,370 km. Plaça de Catalunya. Travessem la plaça i
continuem per la dreta. Passem el pas zebra fins a
arribar a una botiga de queviures que fa cantonada.
4,440 km. Encreuament, carrer del Progrés. Després
de la botiga de queviures, girem a l’ esquerra, pel
carrer del Progrés, seguint els senyals de l’església.
Només en agafar el carrer, ja veiem l’església, punt final del
recorregut.

