
El nou itinerari mediambiental i literari Arrelats 
de Vimbodí i Poblet ressegueix divuit arbres 
singulars carregats d’història i de llegendes.

Alguns dels arbres que avui arrelen als 
paratges de la Ruta del Cister ja feien ombra 
quan encara no s'havia inventat la impremta, 
la fotografia o encara menys Internet. 
Des de l'època de Guttemberg fins a la de 
Zuckerberg, aquests gegants de fusta han 
vist néixer mil i un avenços tecnològics, els 
mateixos que ara els injecten saba nova i els 
permeten ser coneguts arreu del món.

Una guia en paper, un lloc web, mapes 
virtuals i codis QR són els mitjans tècnics 
sobre els quals se sustenta el recentment 
estrenat itinerari mediambiental i literari 
Arrelats (http://arrelats.ctfc.cat/), que 
permet resseguir a peu o en BTT divuit 
arbres singulars del terme municipal 
de Vimbodí i Poblet, a la Conca de 
Barberà, tot coneixent les característiques 
naturals, la història i les curiositats de 
cada exemplar. I per si no n'hi hagués 
prou, l'explicació de cadascun dels arbres 
es complementa amb un evocador relat 
de l'escriptora Teresa Duch. Tot un regal 
per als sentits.

Impulsada per l'Ajuntament 
vimbodinenc amb el suport del Paratge 
Natural d'Interès Nacional de Poblet, 
aquesta iniciativa de turisme slow ha 
comptat amb la participació d'altres 
professionals de renom: el científic 
ambiental Martí Boada i els ambientòlegs 
Jaume Marlès i Julia Pérez. Tots tres són 
els responsables de l'inventari que va fer 
possible la catalogació oficial dels divuit 
arbres que avui conformen la ruta -un pi, 
una alzina, set castanyers, quatre xiprers, 
una figuera, un cedre, un lledoner, 
un pollancre i una servera-, declarats 
d'interès local el 2013 i comarcal el 2014. 
Dos d'aquests -el cedre i la servera- són 
a punt de convertir-se, a més, en arbres 
monumentals, la distinció màxima que 
atorga el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat. 

ACCESSIBLES PER A TOTHOM

Arrelats aplega cultura, esport, lleure i 
respecte per la natura. La ruta és única 
a Catalunya per la diversitat d'espècies i 
per l'antiguitat, dimensions i valor dels 
exemplars. D'altra banda, esdevé un 
recurs adreçat a tots els públics, des dels 
escolars fins als adults, bé siguin famílies 
amants de les passejades, excursionistes 
avançats o aficionats a la bicicleta. El 
bon estat dels camins que duen als arbres 
permet, així mateix, arribar-hi en cotxe, 
de vegades fins ben a prop. Les persones 
amb inquietuds literàries, culturals o 
etnològiques també troben un bon motiu 

per recórrer l’itinerari dels Arrelats, que 
suma 25 km en conjunt i que es pot fer 
de manera fragmentada, en diferents 
dies. La ruta és circular, amb inici i final 
a la plaça de les Orenetes de la vila de 
Vimbodí, on se situa el cartell principal 
orientatiu de l’itinerari. Tanmateix, el 
trajecte també es pot iniciar en qualsevol 
dels arbres.

ELS ARBRES

L’itinerari Arrelats s'atura al Pi dels 
Fontanals, l’Alzina de les Planes, la 
Servera de Riudabella, els Castanyers de 
Castellfollit, la Figuera de la Finca de 
les Muralles, el Lledoner de Poblet, el 
Cedre del Jardí dels Salesians, els Xiprers 
dels Torrents i el Xop, o Pollancre, 
dels Torrents. Des de l’Ajuntament de 
Vimbodí i Poblet es destaca l'alt valor 
mediambiental i cultural de la ruta, 
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Arbres que inspiren històries

Nena al Pi dels Fontanals. Fotografia: E. Alfonso. Lledoner de Poblet. Cedre del Jardí dels Salesians i Castanyer de Castellfollit (a la pàgina dreta). Fotografies: Patrick Viñas (CTFC).

“un recurs patrimonial i turístic únic que 
aposta per la sostenibilitat i el gaudi de les 
experiències, i que permet conèixer millor la 
flora del territori i els valors socials, històrics 
i culturals que hi són vinculats”, assenyala 
l'alcalde, Joan Güell, el qual agraeix 
la col·laboració de tots els qui han fet 
possible aquesta iniciativa, especialment 
els propietaris dels terrenys on se situen 
els Arrelats. Es tracta, en definitiva, d'una 
proposta singular a Catalunya, basada 
en arbres igualment singulars: autèntics 
gegants que, com assegura l'escriptora 
Teresa Duch, «fa segles que contemplen 
amb gest callat el moviment incessant 
dels qui fan rutllar el món i la història». n

Els secrets dels arbres

Ateses les seves grans dimensions -als seus tronc buits hi cap una 

persona-, es calcula que els set castanyers que es conserven vora 

la casa de repòs dels monjos a Castellfollit ja donaven fruit a l’edat 

mitjana. De fet, s’haurien plantat en aquest indret per abastir de 

castanyes el monestir de Poblet. Sabíeu també que la Servera 

de Riudabella és possiblement la més antiga de Catalunya 

d’aquesta espècie? Que el Lledoner de Poblet se situa molt a 

prop del primer lloc on, al segle XII, van arribar els primers monjos 

per fundar-hi el monestir? Que el Cedre del Jardí dels Salesians 

va resistir la forta ventada de 2009 que va arrencar de soca-rel el 

seu germà gran? O que els Xiprers dels Torrents es van plantar 

el 1714 en construir-se una nova ermita al lloc on havia estat 

trobada una imatge de la verge, avui copatrona de Vimbodí? Són 

algunes de les curiositats que apareixen a la guia i  al web dels 

arbres singulars del municipi de Vimbodí i Poblet. Altres històries 

cal trobar-les en els diferents relats literaris que s’hi inclouen, o 

-per què no?- descobrir-les pas a pas i sense pressa sota l’ombra 

gegantina dels Arrelats.

Per a més informació:

http://arrelats.ctfc.cat
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