
 

ROCA DE LA MEL
 El dia �� de Setembre vam decidir fer una ruta curta i el 

lloc escollit va ser al bosc de Poblet
 La ruta es pot fer en trenta minuts i no 

arriba al quilòmetre
 Quan vam anar#hi no hi havia aigua i no vam poder gaudir 

de la cascada que es forma a la Roca de la Mel& tot i això& sense aigua també té 

encant
 

Com arribar) Heu d+anar direcció Monestir de Poblet i quan arribeu heu 

d+agafar la carretera T#�.. fins el quilòmetre /
 Uns metres més endavant a la 

part esquerra hi ha una creu de fusta amb una base de pedra
 Aqui hi ha una 

pista que l+agafarem fins arribar a l’àrea de lleure de la Roca de l+Abella& aqui hi 

ha una oficina de turisme on podem estacionar el vehicle
 

 

 

 



 

Ruta) Heu de passar per davant d+una caseta on hi ha barbacoes
 Heu de 

creuar una riera& el dia que vam anar#hi no baixava aigua& fins a una zona de 

pícnic amb una font i agafar el caminet que hi ha a la dreta el qual fa pujada i 

s’endinsa cap el bosc
 Un cop al bosc el camí està marcat amb pedres al marge 

fins arribar a una zona més oberta de vegetació i heu d+agafar el caminet cap a 

la dreta i baixar les escales de pedra fins a la Roca de la Mel
 Com nosaltres no 

vam trobar aigua vam poder creuar la riera sense problema
 

Un cop heu creuat pugeu les escales que hi ha si seguiu recte
 Aqui trobareu un 

camí asfaltat i gireu cap a la esquerre
 Més endavant trobareu un àrea de lleure& 

Roca de l+Abella& on vam aprofitar per menjar l+entrepà
 Per tornar al cotxe podeu 

desfer el camí o baixar per la zona de lleure fins arribar de nou a la Roca de la 

Mel
 

  

 

 


