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6 de febrero de 2016 

 

 

 

FITXA TÈCNICA:  

Preparada per: Miquel Torné, Joan Visús y Reinaldo 

Hora de sortida: 7:45 h  
Hora de retorn a Barcelona: 20:00 h aprox. 
Menjars, a càrrec del participant:  
Esmorzar en àrea de servei i dinar en el restaurant La 
Marinada en Barberà de la Conca. 
Longitud: 13 km aprox. 
Duració: 3:45 h aprox. 
Desnivells: 250 m de pujada i 200 m de baixada. 
 
Forès 

 ITINERARI A PEU 

Belltall (760 m), Comalats (810), coll Blanc (800 m), Glorieta (710 m), la Sala de Comalats (760 m), pallissa del Cano (820 m) i 
Forès (815 m). 

DESCRIPCIÓ DE L'EXCURSIÓ 

Iniciarem l’itinerari a peu de la carretera C-14, aviat sortirem de la 
població de Belltall per una pista pavimentada. En la primera bifurcació 
anirem a la dreta, sud-est, per una pista entre camps de conreu; 
deixarem pistes als dos costats fins que arribarem a una cruïlla on 
seguirem per la pista de més a la dreta, sud-est, entre zona arbustiva i 
camps de conreu. Arribarem a una pista, que és la zona de Comalats, i 
la seguirem a l’esquerra, est, entre camps de conreu. Deixarem una 
pista a l’esquerra i la que seguim fa un pronunciat gir a la dreta i 
després un altre a l’esquerra en direcció nord. Més endavant la pista fa 
un gir a la dreta per vorejar un camp i deixaren tres pistes a la dreta, 
arribarem al coll Blanc on creuarem una pista i aviat arribarem a 
Glorieta. Creuarem la població i en sortirem per una pista en direcció 
sud-est, entre camps de conreu. Arribarem a la pista d’accés a la Sala de 
Comalats, la seguirem a l’esquerra i després de visitar el llogarret 
retornarem a aquest punt per continuar per la pista que seguíem en 
direcció sud, entre camps de conreu. Arribarem a una bifurcació on 
seguirem per la pista de la dreta i aviat passarem sota una línia d’alta tensió i veurem a l’esquerra les restes de la pellissa del Cano. 
Arribarem a una pista que la seguirem a la dreta i després a una altre que la seguirem a l’esquerra que ens portarà a la carretera T-
222. La creuarem i pujarem per unes ziga-zagues: deixarem una pista a l’esquerra i tot seguit una altra a la dreta. En arribar a la 
carena trobarem una pista que a la dreta ens portarà a la població de Forès.  
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BELLTALL 

És una entitat de població del municipi de Passanant i Belltall, a la comarca 
de la Conca de Barberà. 

El poble se situa a la serra de Forès a mig camí entre les comarques de la 
Segarra i l'Urgell, al sud-oest del terme municipal. La carretera C-14 és la 
seva principal via de comunicació. 

El clima, en general, és mediterrani. Les temperatures acostumen a ser 
baixes durant l'hivern i temperades a l'estiu. La manca d'accidents orogràfics 
provoca que el vent hi toqui, especialment el serè i el llevant, sense deixar la 
marinada i la tramuntana. Les precipitacions són escasses. 



Els cultius de secà són predominants, especialment el conreu de cereals i concretament de l'ordi, i esdevenen una de les activitats 
econòmiques principals. També en destaca la producció d'all, més petit que alguns alls d'altres zones i pla per la part de sota, que 
és força valorat arreu del territori. La vegetació natural i els boscos, juntament amb les terres ermes, ocupen aproximadament un 
15% de l'extensió de l'antic terme. 

Belltall és esmentat el 1030 amb el nom de Trullol de Comalats en les afrontacions del castell de Montclar. El 1079 Hug Dalmau 
de Cervera concedeix Belltall de ple dret a Mir Oromir, que al mateix temps rep en feu el castell del Tallat. A la segona meitat del 
segle XII Belltall és una possessió de Ramon de Cervera, tot i que el seu germà Ponç en té alguns drets, ja que, el 1231, els seus 
successors Eliarda de Torroja i el seu fill Simó de Palau venen perpètuament a Guillem de Guardiolada, fill de Ramon de Cervera, 
tot el domini, el dret i les accions que tenen en els castells i Belltall, ara tingut des de la segona meitat del segle XII per Guillem 
d'Aguilar i Pere Arnau. 

El 19 de novembre de 1227 Serè de Montpalau, descendent de Pere Arnau, concedeix un privilegi de franquesa als habitants de 
Belltall pel qual els exonera dels mals usos d'eixorquia, intestia i cugucia, de la prestació del terç en les transmissions de propietats 
rústiques i urbanes i de la servitud d'espatlles de bous, vaques, vedells i cérvols. A més, concedeix garanties per als vianants, i els 
seus diners i béns, que estiguin de pas a Belltall. 

El 1297 passa a mans de l'Orde dels Hospitalers juntament amb els drets dels castlans. A principis del segle XIV, el prior de 
Catalunya ven a violari els drets del castell i Belltall Guillem Gener i el seu fill Jaume, que també compren a Pere el Cerimoniós 
el mer i mixt imperi del lloc, i es titulen senyors de Belltall, fet que els enfronta o l'orde. 

El 1385 la cort del veguer de Montblanc ven per execució els drets dels Gener al secretari del futur rei Martí l'Humà Pere de 
Benviure, qui no triga a vendre-ho a l'Orde dels Hospitalers de nou, que adquireixen així la possessió completa de la senyoria de 
Belltall i l'adscriuen a la comanda de l'Espluga de Francolí, juntament amb Glorieta, Cabestany i la Guàrdia. 

GLORIETA  

Llogaret agregat al terme municipal de Passanant i Belltall, a la Conca de 
Barberà, està constituït per unes dotze cases de les quals només dues són 
habitades de manera permanent. La resta serveixen de segona residència. 
Esmentat ja el 1080, la senyoria eminent d'aquest lloc estigué en mans 
dels Cervera. La població tingué diversos castlans. De la família Cervera 
passà als Hospitalers, formant part de la Comanda de l'Espluga de 
Francolí, fins a l'extinció de les Senyories. 

Queden restes de l'antic castell de Glorieta i restes de l'antiga església. 
L'actual està dedicada a l'Assumpció i porta la data de 1814. Al mig del 
poble hi ha l'antic forn comunal, esmentat ja al segle XVI. Fou utilitzat 
fins al 1940. L'any 1974, fou dipositada al Museu Diocesà de Tarragona, 
una bella creu processional gòtica, feta d'argent i esmalts, pertanyent a la 
parròquia. Cada any és traslladada al poble per la festa patronal. 

 

 LA SALA DE COMALATS 

La Sala de Comalats és un nucli de població agregat al terme 
municipal de Passanant i Belltall, a la Conca de Barberà. Es troba a 
prop de la carretera de Passanant a Forès, al sud-est del terme. 
Comprès en l'antic terme del castell de Forès (1058), pertanyé als 
Cervera i a l'ordre de l'Hospital, per passar finalment al monestir 
de Santes Creus fins als decrets desamortitzadors del segle XIX. 

Del castell de la Sala resta una imponent torre de 17 m i són 
destacables les cases del Castell i del Cavaller, ambdues del s. XV. 
Tenen especial interès els sepulcres de fossa, la cista megalítica al 
pla del bosc de la Sala i la pedra megalítica amb símbols solars. 
La Sala de Comalats era compresa en l’antic i ample terme del 
castell de Forès (1058), el 1079 fou donada —i esmentada com a 
quadra de Poal— per Ramon Berenguer II a Bernat Amat. A la 
segona meitat del segle XII ja apareix amb el nom actual i sota el 
domini dels Cervera. 



El 1182 Ramon de Cervera deixà el castell de la Sala, juntament amb els altres de Comalats, al seu fill Guillem de Guardiolada, el 
qual el 1210 obtingué la donació específica del lloc per part de Pere el Catòlic. L’esmentat noble, en el seu testament del 1234, el 
deixà a Arnau de Comalats amb la condició que el tingués en feu del posseïdor de Passanant. 

Marquesa, vídua del dit Guillem, el 1266 donà el terme i castell a l’orde de l’Hospital i al segle XIV passà a la família 
montblanquina dels Gener, que el 1342 compraren a Pere el Cerimoniós la jurisdicció civil i criminal, alta i baixa damunt el lloc. 
El 1383 Guillem Gener vengué la Sala al barceloní Jaume Galliners, el qual el mateix any el permutà, amb el monestir de Santes 
Creus, per altres drets que el cenobi posseïa dispersos a diversos llocs. El 1386 Santes Creus canvià amb el Cerimoniós el mer 
imperi del castell de Ferran (Tarragonès) pel de la Sala; el monestir posseí el lloc fins als decrets desamortitzadors del segle XIX. 

FORÈS 

Municipi de la Conca de Barberà, l’activitat econòmica 
bàsica del qual és l’agricultura, dedicada principalment al 
conreu dels cereals, seguits per la vinya i, ja en proporcions 
més reduïdes, els ametllers. Les activitats ramaderes, no 
gaire representati-ves, se centren en el bestiar oví. 

El poble, situat al capdamunt d’un turonet, es formà a redós 
del castell de Forès, del qual no resten més que les bases de 
murs que encerclaven el nucli vell del poble. El 1821 
constava una mica destruït. L’aspecte general de la població 
és vetust i hom pot veure als llindars de les portes les dates 
esculpides que són testimoni de la seva antiguitat. Alguns 
dels seus edificis han estat restaurats i rehabilitats com a 
segona residència. 

L’església parroquial de Sant Miquel, esmentada en les 
llistes parroquials del bisbat de Vic de la fi del segle XI i l’inici de XII; va passar a l’arxidiòcesi de Tarragona el 1154. 

D’origen romànic, l’edifici, ben conservat, té planta de creu llatina, amb creuer i volta blasonada. S'hi entra per dues portes: la de 
les Dones, la principal, a l’esquerra de creuer, i la dels Homes, al creuer, de la façana lateral que mira a migjorn. La primera té 
quatre columnes per banda, arrimades als respectius angles, i coronades per capitells, damunt l’àbac llis carreguen tres arquivoltes 
concèntriques cenyint l’ampla llinda i el timpà esculpit amb creus, anagrames, etc. Arran dels àbacs, corre pels paraments una 
sanefa d’arquets prismàtics amb un bordó i, al damunt, es desplega un vistós semicercle d’amples dovelles, amb sanefa i bordó. 

La porta dels Homes és més senzilla, i és a nivell del carrer. Una sanefa d’arquets prismàtics emmarca el mig punt format per 
tretze dovelles grosses i ben tallades. Damunt la portalada s’obre una petita finestra de mig punt i a la part superior s’alça el 
campanar barroc. L’interior del temple, amb volta lleugerament apuntalada, mostra encara la pedra de fil; l’absis fou enderrocat 
per tal de bastir-hi una sagristia. 

Forès fou un dels primers llocs on s’inicià la tasca de colonització catalana a la comarca després del domini sarraí. 
El 1058 els comtes de Barcelona Ramon Berenguer I i Almodis el donaren al seu nebot Bernat Llop. Posteriorment passà al comte 
d’Urgell i aquest el cedí, el 1086, a l’Església d’Urgell. Les reivindicacions d’Alfons I, el 1178, de diverses dominicatures reials 
situades a l’antic terme de Forès motivaren la segregació d’un important tros d’aquest terme i la fundació de Sarral el 1180. Deu 
anys més tard Berenguer de Fluvià vengué Forès a Alfons I. El fet que gairebé al llarg de tot el segle XIII fos vila reial li donà dret 
de tenir representació a les corts catalanes celebrades en aquesta centúria. El 3 de novembre de 1285 Pere el Gran llegà Forès, 
juntament amb Sarral i Cabra, a Santes Creus, que el tingué sota el seu domini fins a la supressió de les senyories.  

 


