El dia 6 de desembre vam anar a fer la ruta del bosc pintat de Poblet.
Hi ha dos itineraris, un curt i l'altre llarg, nosaltres vam escollir el curt
que està marcat com itinerari micològic 4. En tots dos es veuen tots
els bolets pintants, són un total de sis bolets.
Com arribar: - Aneu direcció el Monestir de Poblet i un cop al
Monestir agafeu la carretera T-700 fins el quilòmetre 6. Uns metres
més endavant a la part esquerra hi ha una creu de fusta amb una
base de pedra. Agafeu la pista que s'inicia al costat de la creu.
Aquesta pista us portarà fins a l’àrea de lleure de la Roca de l'Abella.
Passeu l'àrea i continueu la pista que s'endinsa al bosc de Poblet
fins a la casa forestal de Castellfollit on acaba la pista. Hi ha lloc on
podreu estacionar el vehicle.

Ruta: - Agafeu la pista deixant la casa forestal a la dreta. Passeu
pel costat del cadenat que impedeix el pas de vehicles. Continueu la
pista fins que al cap d'uns cinc minuts trobareu un planell informatiu
de la ruta a la dreta de la pista.

Agafeu el sender que hi ha al costat del planell, hi ha un pal de rutes
a l'inici, itinerari micològic 4.
El sender comença a pujar. Aneu pendents ja que al cap de cinc
minuts us trobareu el primer dels bolets a la dreta del sender, és el
Peu de Rata. A tots els bolets hi ha un planell informatiu del bolet
pintat i al terra hi ha una base de fusta per poder agafar la millor
fotografia del bolet.

El següent bolet està molt pròxim, davant del Peu de Rata hi ha un
corriol que puja, hi ha una fusta a l'inici del corriol. En uns tres
minuts veureu el segon bolet, la Farinera Borda.

Un cop vist desfeu el corriol fins al Peu de Rata. Ara aneu cap a
l'esquerre per continuar pujant el sender fins que us trobareu amb la

pista, creueu la pista i continueu l'itinerari 4, el sender s'endinsa de
nou al bosc.
Arribareu de nou a la pista, ara aneu cap a la dreta per la pista. Esteu
a prop del tercer bolet. A l'esquerre de la pista hi ha unes escales
naturals que us portaran cap el Fredolic.

Torneu a la pista i aneu cap a l'esquerre, al cap de pocs minuts
arribareu al quart bolet, l'Ou de Reig.

Un cop vist l'Ou de Reig torneu a la pista i gireu cap a la dreta.
Continueu per la pista deixant el Fredolic a la dreta. La pista va
baixant pel barranc de Castellfollit.
Al cap d'una estona, a la dreta de la pista, veureu baranes de fusta.
Esteu davant dels dos bolets que us queden per veure, l'Apagallums
i el Rovelló.

Un cop vistos torneu de nou a la pista, continueu baixant fins a la
casa forestal on teniu el vehicle estacionat.

