
  
 
 

 
 
 
 

ITINERARI PEL PONT DE VILOMARA 
 

NOM DE LA RUTA Pont de Vilomara-Roviralta 

POBLACIÓ Pont de Vilomara i Rocafort 

DURADA 

En aquest cas hi ha dues possibilitats: 
Opció A: la ruta llarga és d’uns 8 Km. 
Opció B: la ruta curta és d’uns 6 Km. 
 
Per tant, segons què triem hi estarem entre 2 i 3 hores. 

MITJÀ DE 
TRANSPORT 

Es pot fer a peu i un tram amb cotxe (però no és recomanable, ja que 
en una part de l’itinerari s’han de travessar unes portes per entrar a 
una finca on hi ha una explotació ramadera  i si es vol passar amb cotxe 
s’ha d’avisar el propietari). 
 
Si es va a peu, la tanca es pot passar sense cap tipus de problema. Si 
s’obren les portes, després sempre cal tancar-les. 

ITINERARI 
(recorregut) 

INICI: Es comença l’itinerari a partir de l’escola. 
 
Passos: 
 

- Travessar el pont fins al polígon. 
 
- Pujar les escales del  polígon fins un camí asfaltat. 

 
- Continuar per aquest camí fins a Ca l’Embetat. 
 
- Agafar el camí Roviralta, on hi ha marcades les lletres GR (gran 

recorregut). 
 
- Abans d’arribar al Pla del Llop hi ha una tanca que s’ha d’obrir 

per passar i tornar a tancar. Trobarem un trencall a la dreta on 
hi ha  l’Ermita de San Romà, que es pot visitar per fora). 

 
 

 
 



  

- Per tornar a l’itinerari es pot fer mitja volta o agafar un altre 
camí més estret i amb més pendent descendent. 

 
- Després de Sant Romà, dins de l’itinerari marcat trobarem una 

bifurcació.  
 
- Si agafem el camí que tenim a la nostra dreta estarem fent la 

ruta llarga; si escollim el camí de l’esquerra estarem fent la ruta 
curta (aquest darrer no porta directament a Roviralta però et 
permet veure-la). 

 
- Un cop seguit l’itinerari arribem a Roviralta, on trobarem la 

casa que dóna nom al recorregut. També hi  trobem la Font de 
Roviralta, i per accedir-hi hi ha una tanca. En aquest espai es 
pot descansar o esmorzar, ja que disposa d’una taula. 

 
 

 
 

- Tornant enrere i agafant el camí ample es dóna la volta a la casa 
i s’arriba a un camí amb una nova bifurcació. Hem d’agafar 
direcció oest. Abans d’arribar, però, hi ha una zona on podem 
trobar fòssils.  

 
- Si continuem més endavant arribarem al riu, on hi ha la Gola del 

Bigaire, un lloc per on es pot travessar en algunes èpoques de 
l’any. Es diu la gola del Bigaire perquè la llegenda diu que un 
bigaire s’hi va ofegar. 

 
- Si tornem enrere agafarem el camí que voreja el riu (direcció 

sud) on trobarem unes tines ( les Tines de Roviralta). 
 

                            
 

 



  

- Continuarem vorejant el riu i podrem observar el bosc de ribera 
que envolta el riu Llobregat. 

 
- D’aquesta manera arribarem a la resclosa on desemboca també 

la riera de Santa Creu. 
 
- Finalment agafarem el camí que va a parar a la rotonda per 

tornar cap a l’escola. 
 

MONUMENTS 
D’INTERÈS 

Seguint l’itinerari podrem trobar: 
- Plantes de reciclatge. 
 
- Raval de Ca l’Embetat (rep aquest nom perquè el senyor que 

vivia allà duia sempre espardenyes). 
 

- Ermita de San Romà. 
 

- Roviralta (casa que continua habitada). 
 

- Font de Roviralta. Per accedir-hi hi torna  a haver una tanca. És 
una font de clot, i per fer-hi pujar l’aigua s’ha d’utilitzar una 
corda. 

 
- Tines. 

 
- Fòssils. 

RELLEU És un relleu planer, sense grans desnivells. 

CONREUS Es poden apreciar conreus de pastura a la zona de Roviralta. També es 
poden observar els horts a peu de carretera i a la zona del riu. 

 



  
 
 

 
 
 

VEGETACIÓ (arbres, 
arbusts) 

Trobarem arbres de pi blanc i roures en algunes zones. Es pot trobar 
ocasionalment alguna alzina. A la vora del riu hi trobem el bosc de 
ribera, on predominen els pollancres. 

FAUNA 
En aquesta zona hi habiten animals com el senglar, el conill, esquirols i 
aus autòctones. 
Al riu hi predominen barbs i carpes. 

QUÈ CAL PORTAR 

Cal portar aigua, ja que la de la Font de Roviralta no és potable. 
Calçat i roba còmodes. 
 
Si volem ser més específics, aquestes són les recomanacions per a les 
excursions a peu: 
 

1- Portar una motxilla àmplia, però sense passar-se de pes, ja que 
l’haurem de portar a l’esquena tot el dia. 

 
2- Portar calçat còmode. 
 
3- Portar prou aigua per a tot el dia. 
 
4- Respirar sempre pel nas. 

 
5- Portar un ritme de caminada regular. 
 
6- Es poden fer dos tipus de parades: 

 
- Curtes o de reagrupament: per agrupar tothom, descansar, 

beure, treure o ficar roba a la motxilla, fer les necessitats i 
escoltar possibles explicacions del mestre o guia. 

 
- Llargues o per a menjar: es pot fer el mateix que a l’anterior 

però a més serveixen per a menjar. Mentre es menja, cal estar 
assegut. 



  

 
7- Cal estar molt atent a les baixades, especialment si són de 

pendent fort. No es pot córrer. Si cal, es pot baixar de cul a o a 
quatre grapes. 

 
8- Respectem sempre el medi: 

 
- Tornem a la motxilla els plàstics, paper d’alumini, envasos... 
 
- No es poden llançar pedres ni branques als tolls d’aigua de les 

rieres o torrents per on passem. 

DIFICULTATS 
No s’ha trobat cap dificultat específica. Cal tenir en compte però la 
privacitat de part de la zona on pasturen vaques i el respecte a 
l’entorn. Recordar tornar a baixar les tanques. 

ALTRES 
SUGGERIMENTS 

S’han citat altres parts que no són pròpiament de l’itinerari (els 
fòssils, Gola del Bigaire, Ermita de San Romà, Raval de Ca l’Embetat...). 

MAPA DEL 
RECORREGUT 

 

 


