
Anem d’excursió: La Serra del Pou (Alt Camp) 
  
Data: 12 de gener de 2003 
Hores totals: 5,30 
Participants en total: 20 
  
Itinerari: L’Aixàvega – Pista del Pla – Planet i mirador del Pou – Comellar 
del Bosquetà - Grau del Mal Pas – Riu Glorieta – Fonts i tolls del Glorieta – 
Barranc de la Font Fresca – La nevera del mas de Muster – L’Aixàvega.  
  
  

Sortim del nucli 
de l’Aixàvega a 
un quart de 9 del 
matí. Estem sota 
zero i la bassa 
de la font del 
poble està 
glaçada. Entrem 
a l’obac bosc de 
l’Estelada i 
pugem per una 
pista primer  i 
una drecera 
després fins que 
entrem en calor. 
Al pla del Pou 
ens reagrupem i 
sortim al mirador 

del cingle de la serra del Pou on hi ha una bonica vista de Mont-ral, l’Albiol i la 
seva vall.  
  
Tot i que el sol 
llueix amb força, 
estem passant 
uns dies molt 
freds i la  
temperatura no 
puja. De nou al 
Pou, agafem el 
senderó que 
baixa pel 
comellar del 
Bosquetà cap al 
grau del Mal Pas. 
Sota l’atapeïda 
vegetació del 
bosc al sol li  
costa entrar. 
Baixat el grau, 



seguim per l’esquerra el sender que ve de l’Albiol que baixa i creua el riu 
Glorieta.   
   

Resseguir els 
tolls del riu és 
una delícia. Hi 
uns quants salts i 
cascades entre 
la pedra tosca i 
la calcària, amb 

formacions 
curioses. 

Passem una 
bona estona 
fotografiant tot i 
gaudint del sol. 
Després prenem 
el PR que puja 
d’Alcover en 
direcció Mont-ral 
i una mica més 

amunt entrem al salt conegut com les Fonts del Glorieta.  
 
  
 Deixem el camí 
de Mont-ral i 
seguim un 
senderó que 
voreja el toll del 
Drac cap al Mas 
de Muster on 
podem admirar 
un enorme pou 
de gel molt ben 
conservat. El 
sender planeja 
en direcció sud 
sota el bosc fins 
trobar de nou el 
nucli de 
l’Aixàvega, on donem per acabada l’excursió.  

  


