
E N D I N S A ' T  A L  P A T R I M O N I
N A T U R A L  D E  L A  B A I X A  S E G A R R A

RUTA A LA CREU DE
BARRÀS

Una ruta per conèixer i descobrir els paisatges
de la Baixa Segarra envoltats de camps

cerealistes envoltats de marges que guarden
molta historia.

Prefereixterrenys forestals, com per
exemple boscos, plantacions d’arbres,
zones cultivades amb presència
d’arbres, etc.S’alimenta principalment
d’insectes i d’algunes llavors. És molt
característic el seu comportament de
posar-se a sobre d’un arbre alt per a
cantar –en el cas del mascle- i per a
cercar insectes i caçar en el cas dels
adults. El cant és un distintiu “x i i i i i
i i i i i i i i i”.

Conillets (Antirrhinum majus) 

Planta colonitzadora de
pedrusques, parets de
marges, es pot trobar
facilment en les bores
dels camins a la
primavera. Les 
flors són grans i de color
porpra, molt aparents,
de simetria bilateral 
en forma de bossa
tancada que vagament
poden recordar a un
conillet.

Gratapalles (Emberiza Cirlus) 
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10,2 Km

Baixa / Mitjana

2 h 50 min



Font de les Canelles

Per a més informació:
Oficina de turisme de Santa Coloma de Queralt 
Tel.: 977 88 04 78 - 615 87 54 16
of.turisme@stacqueralt.altanet.org
www.scq.cat/turisme
instagram: @turismescqinstagram: @turismescq

Mas d’en Brias

PUNTS D’INTERÈS

FONT DE LES CANELLES
FonFont que recull l'aigua del riu Gaià, que 
neix al manantial del Gubià, molt a prop 
de la font.  Fou construïda cap al 1614 pel 
comte Dalmau III de Queralt i de Codina, 
virrei de Catalunya. Destaquen les vuit 
canelles de bronze esculpides en forma 
de caps grotescs emergents de la boca 
d’uned’unes caràtules elaborades en baix relleu 
a la façana

QUEIXAL DE LA BRUIXA
Es un antic monòlit de pedra que es troba 
a la vora del camí de terra. Diu la llegenda 
que el Queixal de la Bruixa és el darrer 
carreu que portava el dimoni volant pel 
cel, la mateixa nit que construïa el Pont del 
Diable de Martorell a canvi de l’ànima d’una 
dona. Aquest va ser sorprès pel primer 
rairaig de sol i va deixar caure la pedra, que 
va quedar clavada a l’indret conegut com 
l’Hostal de la Banya, al peu del camí vell de 
l’Aguiló

FONT DE LA TEULERIA
Sortim de davant les Fonts de Canelles i 
agafem el cami vell d’Aguilo, que era l’antic 
cami ral de Santa Coloma de Queralt a 
Igualada. A uns 3 km del punt d’origen, 
seguint el cami, trobem la Font de la 
Teuleria, on habitualment hi raja aigua. 

CREU DE BARRÀS
CreCreu de terme que actualment conserva 
original el peu i el pilar. El capitell està 
mutilat però encara permet visualitzar 
unes inscripcions que fan referència al 
rector Aguiló. La creu de ferro també esta 
mutilada

MAS D’EN BRIAS
MasiMasia documentada des del s.XIV amb 
el nom de Mas de la Canela. El 1780, la 
masia era de Coloma Castallet que s’havia 
casat amb un militar originari de Flandes 
sota les ordres de Felip V, que es deia 
Francisco Brias de Malenheim.  D’aquí li 
prové el nom actual.
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