
 
El dia 25 de març vam anar a veure un bonic salt d'aigua, la Cascada de la 
Vall. És una ruta curta, fàcil i sense gaire desnivell que transcorre per 
senders i camins senyalitzats. 

Com arribar: -  L'inici de la ruta és l'ermita de Sant Josep. Per arribar-hi 
entreu a la localitat de Montblanc i agafeu el camí de l'Ermita de Sant 
Josep. Aquest camí està asfaltat, passareu pel costat de l'àrea de lleure i, 
tot seguit, l'ermita on hi ha una esplanada per estacionar el vehicle. 

Ruta: - Per iniciar la ruta a peu aneu fins el final de l'esplanada i agafeu el 
camí que hi ha a la dreta del mas. Aquest camí està indicat amb senyals de 
GR (color blanc i vermell). El camí gira cap a la dreta fins que trobareu un 
encreuament amb una senyal de rutes. Continueu pel sender que puja 
seguint les indicacions cap a Rojals pel GR-171. El sender dóna el tomb a la 
muntanya amb unes boniques vistes a la vall. Passareu pel costat d'un pal 
de fusta i seguidament el sender baixa fins on hi ha un pal de rutes.  

  



 

 

  

Continueu seguint les indicacions cap a Rojals agafant la pista de ciment que 
baixa fort. Al final de la baixada trobareu un altre encreuament de camins 
amb un pal de rutes. Continueu seguint les indicacions cap a Rojals. Tot 
seguit passareu pel costat d'una caseta de registre d'aigua. Al costat 
d'aquesta caseta el camí creua el barranc de la Vall. Seguidament continueu 



 
el camí cap a la dreta. Al cap d'uns metres passareu pel costat de la casa 
rural Molí de la Vall. 

  

  

 



 
El camí continua pel barranc de la Vall. Més endavant trobareu una pal de 
rutes on hi ha un pontet de pedra. No deixeu el camí per on aneu, per tant, 
no agafeu el camí cap a Rojals. El camí arriba a un torrent que el creua. 
Passeu aquest torrent per les pedres i, tot seguit, agafeu el sender que surt 
a l'esquerra del camí. 

  

 
  

El sender passa pel costat d'una antic molí, no entreu al molí ja que està 
derruït i pot ser perillós. El sender arriba a un encreuament. Si aneu cap a 
la dreta arribareu a la font de Jesús o de la Vall. 



 
  

 
  



 

 
  

Torneu a l'encreuament de sender i continueu pel sender que s'enfila fins a 
la Cascada de la Vall, un racó preciós.  

  



 

 

  

Per tornar desfeu el camí 

  

 


