
El Puig Cabré (Alt Camp)  

44è Camí de Muntanya de la IV Vegueria de la FEEC 

  
Data: diumenge, 5 de octubre de 2008 
  
Itinerari: Pont de Goi (Valls) – riu Francolí – la Plana – Picamoixons – Puig 
Cabré – la Riba 
  
Hores totals: 4                      Desnivell: 366 m 
  
Assistents del GECT(17): Maria Alías, Àngel Bascuñana, Pili Carrasco, Toni 
Coll, Claro de Gregorio, Lluís Díaz, Lola Ferràndiz, Pere López, Maria Magro, 
Josep Mariné, Joan Marquès, Pablo Marquès, Cinta Prats, Angus Robles, 
Josep Salafranca, Daria Stupina, Tatiana Stupina.  (315 persones en total) 
  
Sortida del 44è Dia del Camí de Muntanya de la IV Vegueria de la FEEC 
organitzat pel Centre Excursionista la Xiruca Foradada del Pla de Santa Maria i 
el Grup Excursionista la Riba. Ens apleguem a Valls a les 8 del matí més de 
300 excursionistes i un eficient servei d’autobusos ens trasllada al Pont de Goi 
lloc històric d’una batalla al 1.809 durant la guerra del Francès, on comença la 
caminada després dels parlaments de benvinguda. 
  

 

 

  
Seguim el camí recuperat per la vall del riu Francolí que passa pel Molí 
d’Alcover i la presa del Rec de la Serra. Deixant la llera arribem a la Plana, 
agregat d’Alcover, amb quatre cases i l’ermita de la M.D de l’Assumpta del 
segle XVIII. Un tram al costat de la paperera i una palanca en ajuden a creuar 
el riu i pujar a Picamoixons, agregat de Valls, on esmorzem al Casal.  
  
Hem tingut la sort de tenir un dia esplèndid de sol i cel clar, amb temperatura 
freda al matí i caloreta al migdia. La pujada al Puig Cabré és espectacular per 
l’efecte que produeix veure tanta gent enfilant-se pel corriol fins el cim, on la 
Torre del Petrol roman com record de les guerres carlines. Som a 525 m.  
  



 
 

  
El panorama és ampli amb l’estret de la Riba als nostres peus. El riu Francolí, 
per on passa l’eix ferroviari i de carreteres, marca la frontera entre les 
Muntanyes de Prades a l’oest i la Serra de Miramar a l’est. Som a l’extrem 
occidental de la serra de Miramar amb la serra de les Guixeres que s’enlaira en 
forma de trencada cresta sobre Vilaverd i dolçament pel vessant sudoriental 
fins Fontscaldes. Més a la dreta  veiem la plana de l’Alt Camp tancada al fons 
pel Montmell i el Montagut. Destaca al centre Valls i el seu gran polígon 
industrial. Cap a l’oest s’alça la serra del Puig d’en Marc i Castell Dalmau, a 
més de la vall del riu Brugent amb l’horitzó tancat pels Motllats i la Mola d’Estat.  
  
La verticalitat del grau del Coster de la Cansaladeta ens depara vistes 
fantàstiques durant la ràpida baixada a la Riba. Arribem a l’una del migdia i un 
aperitiu posa fi a la jornada molt ben organitzada abans de retorn a Valls amb 
els autobusos. 
 

 


