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Encara que sembli mentida, aquest text és un dels més difícils d’escriure, 
ja que es tracta de trobar les paraules justes i precises, sense que siguin 
excessivament ensucrades, per agrair a totes les persones que han ajudat 
d’alguna manera a convertir en realitat un dels nostres somnis. Tot i amb 
això, voldríem destacar aquelles persones que, amb el seu esforç, ens han 
ajudat a descobrir nous camins i maneres de viure la vida, a conèixer i 
estimar la muntanya i, sobretot, a adonar-nos que darrere de cada tomb, 
a cada quilòmetre de camí o a cada poble sempre hi ha un amic o amiga 
disposats a compartir amb nosaltres les seves experiències.

Per tal que aquest llibre no quedi coix, el volem dedicar molt espe cialment 
a les nostres famílies, per la seva paciència, la comprensió i el saber entendre 
que la bicicleta també forma part de les nostres vides.

Gràcies.

BTT LA PERA
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IntroduccióIntroducció

LA COMARCA

2

marques de Catalunya pel que fa a extensió i la 22a quant a la població. 
Limita al sud amb les comarques del Baix Camp i del Tarragonès, al nord 
amb la Conca de Barberà i l’Anoia, al nord-est amb l’Alt Penedès, i al 
sud-est amb el Baix Penedès.

La seva posició estratègica converteix la comarca en zona de pas per 
accedir a l’interior del país, pels colls de Lilla, Cabra i Esblada, superant 
la barrera que constitueix la Serralada Prelitoral pel N-NE, en el corol·lari 
que configuren les Muntanyes de Prades, la serra de Miramar i els contra-
forts del Bloc del Gaià, que embolcallen la comarca pel nord, mentre que 
resta oberta cap a la plana que configura el Camp de Tarragona, comarca 
natural de la qual forma part. La gran diversitat d’altituds s’evidencia en 

l’extrem sud, i els 1.126 m que assoleix la mola d’Estat, a l’extrem nord-
occidental; aquesta circumstància propicia una gran variació de paisatges 
i, de retruc, una gran diversitat de rutes per descobrir el territori.

La comarca està constituïda per quatre unitats físiques diferenciades: 
la plana central, que comprèn els municipis d’Alcover, Alió, Bràfim, els 
Garidells, la Masó, el Milà, Nulles, el Pla de Santa Maria, Puigpelat,
Rodonyà, el Rourell, Vallmoll, Valls i Vilabella; al seu voltant s’agrupen 
les Muntanyes de Prades, amb els municipis de Mont-ral i la Riba, la serra 
de Miramar, amb els nuclis de Figuerola i Cabra del Camp, i el Bloc del 
Gaià, que engloba els municipis de Querol, el Pont d’Armentera, Aigua-
múrcia, Vila-rodona, Rodonyà i Montferri.

El relleu

plana, situada al sector meridional i corresponent a la depressió Valls-
Reus, com a part de la gran plana del Camp de Tarragona; i la zona mun-
tanyosa, situada al sector septentrional, on la Serralada Prelitoral separa 

Al voltant del 22% del territori se situa per damunt dels 600 m d’alti-
tud, mentre que el 64% es troba entre els 200 i els 600 m i el 14% restant 
no arriba als 200 m. Amb aquesta tipologia de relleu, la diversitat de rutes 
que ofereix la comarca per gaudir de la BTT mostra tot un ventall de pos-
sibilitats, des dels recorreguts amb uns graus de desnivell baixos, ubicats 
sobretot al sector meridional, fins a d’altres en què s’acumulen desnivells 
importants, com les rutes per les Muntanyes de Prades (la mola d’Estat,
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Quant als tipus de sòl, també hi ha una gran diversitat de tipolo gies: des 
del terreny pedregós fins a la presència d’argiles, si bé, en la majoria dels 
casos, el grau de conservació dels recorreguts és força acceptable.

El clima

La configuració orogràfica de l’Alt Camp és un factor determinant 
en la caracterització del clima. Així, el sector muntanyós protegeix el ter-
ritori de la influència de la Depressió Central, mentre que, en contrast, 
l’obertura de la plana vers el Camp de Tarragona afavoreix la influència 
marítima, la qual cosa dóna com a resultat uns trets climàtics de domini 
del clima mediterrani. La temperatura mitjana és de 16º C, i oscil·la en-
tre els 15º C de la plana i els 12º C de la zona de muntanya; igualment, 
l’escalat entre l’estiu i l’hivern es reflecteix en una variació de les tempera-
tures mitjanes, que se situen en 24º C i 7º C, respectivament.

La precipitació mitjana anual és lleugerament superior als 550 mm, 
concentrada a la primavera i, sobretot, a la tardor (setembre i octubre) en 
una gradació que va des dels més de 650 mm a la zona nord-occidental de 
les Muntanyes de Prades als menys de 500 mm de l’observatori dels Gari-
dells, a l’extrem meridional de la comarca. Tanmateix el règim pluviomè-
tric irregular característic del clima mediterrani es pot manifestar en l’apa-
rició d’aiguats intensos que arribin a provocar desbordaments dels rius.

L’aigua

El principals cursos fluvials de la comarca són el Francolí i el Gaià, 
que dibuixen un traçat nord-sud. El primer neix a Vilanova de Prades, 
a la Conca de Barberà, i entra a la comarca per l’estret de la Riba, on ha 
creat un dels més espectaculars accessos naturals que travessa la Serralada 
Prelitoral; mentre que l’altre té el seu origen a Santa Coloma de Queralt, 
també a la Conca, i recorre la part de més altitud de l’Alt Camp tot 
esculpint també un pas natural, si bé de caràcter més abrupte i irregular.

Són dos rius amb cabals mitjans molt minsos (1,5 m3/s per al Fran-
colí i 0,4 m3/s per al Gaià), i alhora, com correspon al règim mediterrani, 
són de caràcter molt irregular i estacional; a més, l’aprofitament que es 
fa de l’aigua en minva el volum a mesura que s’apropen als trams finals.

Pel que fa al Francolí, destaquen les aportacions dels dos principals 
afluents, el Glorieta i el Brugent, mentre que per al Glorieta, i comple-
mentàriament per al Francolí, un gran nombre de barrancs, rases i rieres 
canalitzen les aportacions de cabal recollides per la successió d’episodis 
de pluja, que poden ser minsos o de volum molt important en el cas de 
pluges torrencials típiques del règim pluviomètric comarcal.

Aquesta complexa xarxa hidrogràfica configura una característica es-
pecialment rellevant de la comarca, que ens acompanyarà en la pràctica 
totalitat de les rutes, en què caldrà travessar o, fins i tot, circular per les 
diverses seccions fluvials, circumstància que ens permetrà gaudir d’un 
paisatge agrest i variable, gairebé intacte a la humanització, que és present 
en grans sectors de la comarca.
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L’entorn natural

Tal i com mostra l’estructura orogràfica de la comarca, es dóna una 
gran varietat de comunitats vegetals: els característics terrenys de cultiu, 
que predominen al sector de la plana, amb la presència de vinya, els bos-
cos d’avellaners, ametllers, garrofers i oliveres, esquitxats per camps de 
sembradura, la qual cosa configura un paisatge fortament humanitzat; el 
sector nord muntanyós, on el forest mostra una tendència a l’increment 
de la superfície, amb l’ocupació de les parts baixes, on recentment s’han 
abandonat camps de conreu, amb brolles de romaní i les garrigues on 
apareixen els coscolls i el pi blanc; i la muntanya mitjana, on hi creixen 
les pinedes, els alzinars i les rouredes en les zones més humides.

Tot plegat, com a símbol d’identitat de la comarca, mostra uns pai-
satges heterogenis i sorprenents d’una enorme diversitat, amb gran rique-
sa ornitològica, presència d’invertebrats endèmics (a la zona de Querol), 
de rèptils meridionals a l’espai del tossal Gros o la barreja de fauna de 
característiques pirinenques i de l’Europa Central conjuntament amb es-
pècies d’origen nord-africà a les Muntanyes de Prades. Menció a banda, 
i no per positiu, mereix la plaga de conills que assola principalment els 
terrenys de conreu, així com el creixement de la població de senglars, que 
expliciten un fort desequilibri ecològic encara per resoldre.

La població i l’economia

Amb 45.000 habitants, l’Alt Camp suposa el 0,62% de la població 
total de Catalunya. La població es concentra principalment a la capital, 
Valls, que acull el 55% del total, seguit d’Alcover (uns 5.000 veïns), el 
Pla de Santa Maria (poc més de 2.000), i Vallmoll, Vila-rodona i Cabra 
del Camp (que superen el miler d’habitants). L’Alt Camp és la comarca 
menys poblada del Camp de Tarragona, a causa d’un creixement demo-
gràfic que, si bé ha estat de constant creixement, no ho ha fet al ritme del 
Tarragonès i el Baix Camp, i ha anat perdent pes relatiu progressivament.

En relació al PIB català, l’Alt Camp representa entre el 0,54% i el 
0,57% del total nacional, amb un sector primari encara força important, 
si més no respecte a la mitjana del país, amb una ocupació (2007) amb 
terrenys de conreu del 44,1% de la superfície comarcal; els vins i derivats 
superen el 50% de la producció agrícola global. Pel que fa a la indústria, 
es concentra a Valls i té com a base principal la metal·lúrgia, seguida de la 
indústria alimentària i el sector logístic; també destaquen les papereres a 
la Riba i Alcover i les químiques a Valls, el Pla de Santa Maria i Alcover.

El vessant de serveis també es concentra a la capital, com ho mostra 
la ràtio de 69 habitants per establiment comercial (62 de mitjana a Cata-
lunya); destaca la celebració de mercats setmanals a l’aire lliure (presents 
a Valls des de 1210). El sector turístic es troba en procés de creixement, 
amb la creació d’un nombre important d’allotjaments de turisme rural 
que han diversificat i millorat l’oferta tradicional, acompanyat d’una in-
teressant oferta gastronòmica que va des de la celebració de l’autèntica 
calçotada a cuina tradicional catalana i d’altra per triar i remenar.
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La història

Els primers pobladors de la comarca es remunten al paleolític, quan 
s’instal·laren en coves i balmes; se n’han trobat restes a la zona de Pica-
moixons i Alcover. Progressivament s’estengueren, amb els primers assen-
taments agrícoles i ramaders, a Mont-ral i Figuerola, entre altres indrets. 

Després arribaren els assentaments ibers; les restes més destacades 
són el poblat del Vilar a Valls i els forns ibèrics de Fontscaldes i Vila-
rodona. Aquests nuclis es mantingueren fins al segle II aC. Finalitzaren 
amb l’ocupació romana que donà lloc a una altra mena d’ocupació ca-
racteritzada per l’aparició de vil·les, especialment presents a la plana; en 
aquest sentit, cal parlar del columbari de Vila-rodona, del segle II dC.

Tanmateix, el pas vers l’edat mitjana és l’inici d’un període de què 
tenim poca informació quant als pobladors de la comarca, i cal esperar 
a l’expulsió dels sarraïns i la consegüent repoblació, a partir del segle XI, 
per trobar l’origen de bona part dels nuclis de població de la comarca.

Llocs d’interès

Fer una relació dels llocs d’interès que ofereix la comarca és força 
complicat atesa la riquesa i diversitat que caracteritza l’Alt Camp. Des 
dels paisatges més humanitzats de la plana fins als més feréstecs de la zona 
de muntanya, passant pels pobles, la nostra experiència ens ha demostrat 
que és possible descobrir quelcom de nou a cada sortida.

Com a espais naturals podem destacar els inclosos en el Pla d’Espais 
d’Interès Natural (PEIN), com és el cas de les Muntanyes de Prades, pas-
sant pel tossal Gros de Miramar o la zona de la serra d’Ancosa-Montagut, 
que ens sorprendran gratament. Pel que fa als vestigis històrics, hi ha 
la Torre de la Mixarda —torre de guaita del segle XVI recentment res-
taurada—, l’ermita de la Mare de Déu de Montserrat —obra de Josep 
M. Jujol, deixeble d’Antoni Gaudí—, el molí d’en Claudi —rastre de 
l’important paper del bandolerisme a la comarca— o les construccions 
de pedra seca —d’una varietat i complexitat constructives sorprenents— 
que s’insereixen entre antics camps de conreu als peus de la serralada. En 
la descoberta dels pobles ens captivaran els cellers modernistes, com els 
de Nulles o Santes Creus, els castells de Rodonyà o el Rourell i la diversi-
tat d’esglésies i edificis civils singulars. I, per últim, el monestir de Santes 
Creus, un dels tres que formen la Ruta del Cister. Tot plegat constitueix 
un ventall de paisatges per gaudir-ne en qualsevol de les rutes proposades.

Les comunicacions

La comarca té una ubicació estratègica, a la part nord del Camp de 
Tarragona, ja que disposa de passos naturals vers l’interior del país. L’Alt 
Camp és cruïlla de les principals vies de comunicació, tant de l’eix Bar-
celona-Lleida-Saragossa com de l’eix Tarragona-Tàrrega. Les principals 
infraestructures viàries són la carretera N-240 Tarragona-Lleida, la C-14 
Reus-Andorra i l’AP-2 Lleida-Barcelona (sortida 11, Vila-rodona/Santes 
Creus/Valls, i sortida 12, el Pla de Santa Maria/Santes Creus/Valls).
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1. La Creu de Miramar

2. Pels camins dels monjos

3. Vers el Niu de l’Àliga

4. A través de la vall del riu Brugent

5. La muntanya del Rei

6. Pel camí del puig de Marc

7. El Pas del Bou

8. El vessant fosc de la serra de Miramar

9. Per la plana de Vallmoll

10. La Torre de la Mixarda

11. La ruta dels castells

12. El monestir cistercenc de Santes Creus

13. Pedalant per terres de vinya

14. La ruta del Modernisme

15. De Santes Creus a l’Albà

16. Per la vall del Francolí

17. La carena de Montagut

SITUACIÓ I RELACIÓ DELS RECORREGUTS
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És una d’aquelles poques rutes en 
què a la sortida ja podem veure el 
final del recorregut; si mirem a les 
muntanyes en direcció al camí de 
sortida, cap al nord, veurem una 
muntanya punxeguda que al cap-
damunt té unes antenes. Allí és on 
arribarem, i després la tornada és 
tot baixada i serà fàcil.
Recorregut que sempre puja, amb 
alguns trams plans que ajuden a 
recuperar una mica. Aquesta ruta 
és semblant al recorregut de la 
cursa Pujada a Miramar, que se 
celebra el segon diumenge de juny.

A quatre quilòmetres de la sortida 
trobarem la pedania de Masmolets, 
força curiosa, amb un restaurant 
recomanable per degustar una típi-
ca calçotada en un entorn incom-
parable. També hi ha un celler.
A Miramar, pedania de Figuerola, 
val la pena entrar al nucli per gau-
dir d’una immensa tranquil·litat.
Un cop a la Creu de Miramar, en-
tendreu el perquè del nom, ja que 
podreu gaudir d’unes magnífiques 
vistes de l’Alt Camp, la Conca de 
Barberà i el mar. Aleshores pensa-
reu que ha valgut la pena l’esforç. 

·  Distància (en km):
· Temps aproximat: 
·  Desnivell:
·  Dificultat: 2-3. Ruta

circular amb un important 
desnivell. Una part del 
recorregut travessa el bosc 
de la Cova del Gat per un 
senderó.

·  IBP:
· Punts d’aigua: A la sortida 

· Accés: Sortirem del carrer 
Sor Filomena Ferrer, a la 
sortida de Valls per l’antiga 

N-240. Ens desviem a mà 
dreta abans que la carretera 
iniciï una baixada per passar 
per sota de la via del tren; a 

la Creu Roja.

km 0,000. Sortim de davant del 
local de la Creu Roja de Valls, tra-
vessem la carretera de Montblanc 
i agafem el carrer Sor Filomena 
Ferrer, tot passant per davant del 
Convent de les Monges Mínimes, 
que ens durà al carrer Onze de 
Setembre. Acabat aquest carrer, 
traspassem el pont de la via (am-

el camí de la Verneda.

Itinerari

La Creu de Miramar

Descripció
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La Creu de Miramar
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km 0,250. Agafem la pista asfalta-
da i no la deixem fins que s’acaba 
(passat el pont de l’N-240). Pas-
sem, per tant, per davant de les 
granges del Bon Déu, just al costat 
d’un camí cimentat a l’esquerra en 
baixada, que nosaltres ignorem.
km 1,350. No agafem el camí as-
faltat de l’esquerra i seguim recte.
km 1,500. Després d’haver supe-
rat el pont per sobre de l’N-240, 
passem pel davant d’un camí que 
porta a urbanització que ens cau a 
mà dreta, i que no agafem.
km 1,650. Seguim ara pel camí 
de terra.
km 2,100. El camí es bifurca i 
nos altres agafem el camí natural 
de l’esquerra.
km 2,600. Nova bifurcació en 
dos camins; ara agafem el de l’es-
querra, amb una lleugera pujada 
d’uns cinc metres.
km 3,100. Després d’un camí 
força pedregós, agafem el camí de 
l’esquerra i ignorem el de davant.
km 3,250. En aquest punt hi ha 
un encreuament de camins i no-
saltres girem cap a l’esquerra. 
km 3,510. Nova cruïlla de ca-
mins. Ara girem a la dreta i ens 
encarem a Masmolets.

km 3,900. Masmolets. Poble d’ori-
gen medieval, ara és una entitat de 
població del municipi de Valls.
km 4,000. Un cop travessat Mas-
molets per dins, agafem la pista 
cimenta da-asfaltada de la dreta, en 
lleugera baixada, i seguim recte. Al 
cap d’uns 200 metres deixem el 
PR i seguim per la pista asfaltada.
km 4,350. Entrem en una zona 
boscosa seguint la pista asfaltada.
km 4,900. Després d’haver recor-
regut 900 metres d’aquesta pista, 
n’agafem una altra a la dreta, semi-
asfaltada. En aquesta bifurcació hi 
ha un pal d’electricitat de ciment.
km 5,150. El camí es bifurca: cap 
a la dreta ens duu al Polígon In-
dustrial de Valls i el de l’esquerra 
és el que nosaltres agafem.
km 5,220. Deixem el camí prin-
cipal i girem a la dreta (hi ha un 
pal d’electricitat amb una caixa de 
comptadors). Al cap de 300 me-
tres, veiem una bassa a mà dreta.
km 5,750. Seguim el camí natural 
fins a arribar a una altra bifurcació 
de camins. Agafem el de l’esquer-
ra, on ens espera un camí de més 
d’un quilòmetre de pujada que, 
tot i no ser gaire forta, si fa vent es 
torna força estirosa.

El bressol del general

Al poble de Miramar va néixer, l’any 1820, Josep Masgoret i 
Marcó, fill d’una de les famílies més riques del Camp de Tarragona. 
Inicià la carrera militar renunciant a la seva posició. Amb diners 
seus i d’altres, disposà d’un petit exèrcit d’un miler d’homes i ostentà 
la comandància de les forces carlines a la demarcació. Va intervenir 
en la guerra dels Set Anys (i obtingué el grau de general de brigada) i 
en la posterior guerra dels Matiners assolí la màxima fita com a mi-
litar en ser nomenat comandant general de l’exèrcit carlí a Catalu-
nya, com a representant del Tigre del Maestrat, el general Cabrera.
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km 6,880. Al capdamunt del 
camí, girem a l’esquerra tot igno-
rant el camí de la dreta.
km 6,990. Aviat, a 100 metres, 
trobem una altra bifurcació, on re-
comanem prendre el camí de l’es-
querra, tot i que a la dreta el camí 
es converteix en una rasa que, al 
final, acaba al mateix lloc.
km 7,170. Aquest cop agafem el 
camí de la dreta. Ens comencem a 
adonar que ja hem iniciat l’aproxi-
mació al bosc i a la muntanya.
km 7,250. En aquesta bifurcació 
girem a la dreta. Si anéssim a l’es-
querra, arribaríem a Fontscaldes.
km 7,300. Ara trobem una cruïlla 
de quatre camins i nosaltres aga-
fem el de la dreta. Si continuéssim 
recte, arribaríem a la Fassina. 
km 7,900. Hi ha una bifurcació, 
on agafem el camí de l’esquerra. 
(En aquest punt, si ens desviem 
del camí, podríem arribar a la torre 
de la Mixarda o a la cova del Gat).
km 8,070. Després d’una lleugera 
baixada, trobem una nova bifurca-
ció; anem a l’esquerra, tot passant 
per dins d’un petit bosc. A la dreta 
veiem la torre de la Mixarda. 
km 8,100. Seguim el camí natural 
a l’esquerra i, al cap de pocs me-
tres, girem a la dreta, ja que tot 
recte arribaríem a una masia.
km 8,250. Continuem recte tot 
ignorant el camí de l’esquerra, que 
duu a la cova del Gat. Circulem 
just pel costat del bosc.
km 8,550. És molt important pas-
sar pel senderó que hi ha al costat 
del mas i abandonar el camí que va 
a la dreta. Aquest senderó és molt 
estretet i està a tocar del mas. 
km 8,800. En aquest punt tro-
bem trossos que van entre sende-
rons i pista forestal; el recorregut 
és força divertit i distret. Seguim 

pel caminet de l’esquerra, que es 
pren tot just abans d’una baixada 
tot entrant dins del bosc, sense fer 
cas del camí de la dreta. Aquest ca-
minet ens durà fins a la pista asfal-
tada que va a Figuerola del Camp. 
km 9,850. Entrem a la pista asfal-
tada i anem cap a la dreta en di-
recció a Figuerola. Abans d’arribar 
a la pista asfaltada ens adonarem 
que a la dreta hi ha un barranc.
km 10,300. No fem cas dels pos-
sibles camins que hi ha abans del 
km 10,300, i és aquí on cal girar a 
l’esquerra per entrar a la zona po-
pularment coneguda com la Selva 
o la Jungla. Aquest camí terrer a 
l’esquerra queda just al capda-
munt d’una molt curta i forta pu-
jada del camí asfaltat de Figuerola.
km 10,450. Seguim recte i igno-
rem el camí de la dreta. Anem en 
descens per sota dels fils elèctrics.
km 11,130. Hem de girar a la dre-
ta tot encarant la pujada i oblidar-
nos de la pujada de l’esquerra.
km 11,400. Continuem recte 
sense agafar el caminet de la dreta.
km 11,500. Seguim pel camí na-
tural de la dreta, amb un tomb de 
180 graus en pujada. El de l’es-
querra no té tan bones condicions 
i no l’agafarem.
km 11,825. Al cap de molt po-
quet, agafem el camí de la dreta.
km 12,190. Arribem al camí que 
va de Miramar a Figuerola i aga-
fem el de l’esquerra per anar a Mi-
ramar, que ja és de notable pujada 
fins a dalt. Per agafar el camí en 
direcció a Miramar fem un tomb 
de 180 graus a l’esquerra.
km 12,650. Trobem possibles 
bifurcacions i aquest cop seguim 
el GR cap a l’esquerra. A la dreta 
veiem que hi ha un camí que puja 
molt i que no hem d’agafar.
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km 13,100. Aquest cop anem cap 
a la dreta, ja que el camí esquerre 
es converteix en un tallafoc.
km 13,450. Després d’un fort as-
cens arribem a la pista asfaltada. 
No la deixem, però girem a la dre-
ta per arribar al poble de Miramar 
després de passar pel cementiri. 
km 14,080. Som just al darrere 
del poble de Miramar, nucli de 
població de Figuerola del Camp. 
Durant els segles XII i XIII, Figue-
rola i Miramar formaven part del 
castell de Prenafeta. A finals del 
segle XIII, Berenguer de Puigverd 
donà les poblacions al monestir 
de Poblet, fins a l’exclaustració de 
l’any 1835. Les cases del poble, 
penjades a la muntanya, miren al 
mar, i d’aquí el nom.

Després de visitar el poble i les se-
ves petites rodalies, girem pel camí 
de la dreta i pugem cap a la Creu.
km 14,500. Seguim el camí natu-
ral a l’esquerra, sense fer cas dels 
dos que hi ha a tocar a la dreta; el 
primer va a un repetidor, i el segon 
arriba a Lilla pel GR.
km 15,400. Som a la Creu de Mi-
ramar. Està situada a la Cogulla 
(789 m d’altitud), un cim fronte-
rer de les comarques de la Conca 
de Barberà  i  l’Alt Camp que gau-
deix d’un panorama molt extens, 
des del mar fins als Pirineus.
Ara desfem el camí fins al poble i 
prenem la pista asfaltada que hem 
pujat pel costat del cementiri. 
Baixant, ignorem el camí de l’es-
querra, cap a Figuerola, que hem 

La peregrinació ritual

Situada al cim de la Cogu-
lla, la Creu de Miramar és sens 
dubte el símbol emblemàtic de 
la muntanya. Avui dia assetja-
da per un mar d’antenes i edifi-
cis de telecomunicacions, manté 
la mateixa presència imponent 
que ha estat l’objectiu de visita 
obligada per innombrables vila-
tans de les nostres contrades, tot 
seguint un costum ritual. 

Juntament amb la petita es-
glésia romànica de Sant Mateu, 
que presenta un altar dedicat al 
patró dels excursio nistes, Sant 
Bernat de Menthon, la Creu 
de Miramar és la mostra més 
genuïna del paper d’aquesta 
muntanya com a referència de 
les poblacions situades als seus peus i al mateix temps com a objectiu 
iniciàtic de la gran tradició excursionista de la zona.

La Creu de Miramar
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utilitzat tot just abans d’agafar la 
pista asfaltada, i seguim recte per 
aquesta pista asfaltada.
km 17,400. Deixem la pista i aga-
fem un camí a l’esquerra conegut 
com a GR. Hi ha una porta verda 
entre dos pilars d’obra i, a partir 
d’aquí, una forta baixada.
km 17,750. Trobem diverses bi-
furcacions. La correcta és a la dreta.
km 17,900. Anem a la dreta per 
la porta verda que hi ha entre dos 
pilars d’obra, tot seguint un PR.
km 18,000. Seguim a la dreta.
km 18,400. Anem pel camí na-
tural, tot i les bifurcacions, però 
tenint ben present que, en cas de 
dubte, sempre hem d’agafar la pis-
ta que fa baixada i anar a buscar la 
torre d’electricitat que tindrem al 
costat fins a arribar a la pista asfal-
tada del camí que va a Figuerola.
km 18,880. Ja a la pista asfalta-
da, girem a la dreta (en baixada). 
Després de passar per la Fassina, 
tornem a girar a la dreta, i ja no la 
deixem fins a la carretera.
km 19,650. No pugem a la carre-
tera. Agafem el camí de l’esquerra, 
també en descens. Si sortíssim a la 
carretera arribaríem al coll de Lilla 
(N-240), exactament al punt co-
negut com el tomb de la Paella.
km 20,065. Al final de la baixada 
anem cap al camí de la dreta, que 
no deixarem fins a la carretera.
km 20,450. Seguim el camí pa-
ral·lel a la carretera (a l’esquerra).
km 20,800. No deixem la pista 
asfaltada, tot i que hi ha un camí a 
l’esquerra. Seguim recte per l’asfalt 
i veiem, a la dreta, un pas subterra-
ni de l’N-240, que no utilitzarem. 
Seguim pa ral·lels a la carretera, en 
descens. Som a l’alçada de Fonts-
caldes, agregat de Valls situat a la 
falda de la serra de Miramar. Un 

dels seus principals atractius és el 
jaciment ibèric, on es va descobrir 
una col·lecció de ceràmica.
km 21,350. Deixem la pista asfal-
tada que dóna a la carretera, aga-
fem el camí de l’esquerra i seguim 
el camí natural de baixada.
km 22,400. Trobem una cruïlla, 
però la ignorem i seguim recte.
km 22,900. El camí passa encai-
xonat entre dues masies i al cap de 
pocs metres veiem un camí a l’es-
querra, on hi ha un pal d’electrici-
tat; nosaltres l’ignorarem.
km 23,000. Agafem la pista se-
miasfaltada de la dreta (cap a l’es-
querra s’arriba al Polígon Industri-
al de Valls) i assolim a una pista 
asfaltada a l’esquerra que ens durà 
a Masmolets, tot passant prèvia-
ment per una petita zona boscosa.
km 24,350. Masmolets. Passem 
pel carrer principal, tot gaudint 
d’una lleugera baixada.
km 24,450. Hi ha un camí a la 
dreta, però seguim recte.
km 24,600. Al final de la recta de 
Masmolets hi ha una bifurcació 
(amb tres pals d’electricitat com a 
referència) i agafem el camí de la 
dreta. Travessem l’N-240 i conti-
nuem pel camí semiasfaltat.
km 26,175. Cruïlla. Deixem el 
camí asfaltat i tirem recte per arri-
bar al camí de la Verneda. El camí 
de la dreta ens portaria a la Masia 
Bou i a la Plana d’en Berga.
km 26,900. Després d’haver su-
perat una petita zona boscosa i 
una lleugera pujada, som al camí 
de la Verneda. Ara girem a la dre-
ta i tornem a Valls tot passant per 
damunt del pont de la via i seguint 
pels carrers Onze de Setembre i 
Sor Filomena Ferrer. Travessem 
l’N-240 i arribem a la Creu Roja.
km 27,900. Valls (Creu Roja).

La Creu de Miramar
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