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 La ruta ofereix un recorregut ideal per 
gaudir de la natura en qualsevol època de l’any. 
Durant el camí es pot gaudir d’indrets màgics 
i grans sorpreses per descobrir com la fou de 
Tous i la cova del Diable, l’alzina de Cal Gol o el 
mas d’Aubareda. Un sender que transcorre pels 
racons més secrets de la serra de Miralles pu-
jant pel torrent de la Coma fins el coll de Tresse-
rres per tornar a baixar al pla del Moliner_
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Tipus de ruta: Circular
Punt d’inici i final: Aubareda (Sant Martí de Tous)
Distància: 10,56 km  Temps: 3 h 45 min 
Punt més alt: 789 m Desnivell s: 409 m
Punt més baix: 457 m  Desnivell t: 409 m
Dificultat: MODERADA_

CASTELL DE TOUS_ El castell de Tous ocupa un turó clau en el do-
mini dels passos entre la conca d’Òdena i la Conca de Barberà. La 
història del castell de Tous és paral·lela a episodis històrics de gran 
transcendència, ja que l’auge de la família Tous −gràcies a la con-
questa del Regne de València i la posterior expansió mediterrània− 
es reflecteix en successives renovacions i ampliacions del castell. 
Cal destacar, a més, la llegenda de la Senyora de Tous_

LA FOU DE TOUS_ La fou és un saltant d’aigua de la riera de Tous. 
Aquest saltant crea en el seu recorregut una sèrie de tolls, entre els 
quals destaca el Toll Gran, i rierols que tots junts formen un paratge 
humit en mig d’una població de secà com és Tous. Al voltant de la 
Fou corren un seguit de llegendes, tals com, la de la cérvola blanca 
o el Panna, el bandoler. Us recomanem el Festival de Llegendes de 
Catalunya que se celebra cada any a inicis de juliol_

ALZINA I LA MASIA DE CAL GOL_ Aquesta majestuosa alzina, que, 
segons la tradició oral, fa més de 450 anys que és en aquest indret, 
envoltada de camps de conreus i als peus de la serra del Còdol. Es 
tracta de l’arbre amb el perímetre més gran de la comarca (4,65m), 
així com una de les alzines més altes (12 m.). Les branques s’entrella-
cen creant l’Ull del Cíclop. De la masia del Cal Gol ben poc en queda 
després d’haver estat una de les masies més important de la zona_

VOLTA 
A LA SERRA 
DES DE LA FOU 
DE TOUS_

CONSULTA EL TRACK 
Wikiloc: 13343986


