
SERRA DE LES GUIXERES – MIRAMAR (Alt Camp - Conca de 
Barberà) 
 
Data: dissabte dia 23 de febrer de 2013 
 
Participants: Joan Aubia, Lluís Díaz, Joan Gassol, Maria Cinta Prats, Josep  
                       Mariné i Toni Coll. 
 
Ascensions: La Cogulla o Puig de Miramar (789m.) i La Torre del Petrol o 
                       Puig Cabré (524 m) 
 
Temps total invertit: Vuit hores i tres quarts. 
 
Hores efectives de marxa: Set hores i quart 
 
Itinerari: A les vuit del matí, a -3ºC, ens trobem tots els amics a l’entrada de La 
Riba, deixem els vehicles a la zona d’aparcament i a les vuit i deu iniciem 
l’excursió. Comprovem que s’ha complert la previsió meteorològica que 
esperàvem. Durant la nit un mantell blanc ha cobert les muntanyes per damunt 
dels tres-cents metres i ha conferit a l’entorn un aspecte  certament alpí. 
 

 
Sortim de la Riba 

 
Vilaverd 

 
Sortim de La Riba per la carretera de Vilaverd tot seguint el traçat del GR-7, 
passem vora l’anomenat Toll Rodó format pel riu Francolí quan l’estret l’obliga a 
girar precipitadament, continuem un tros més per carretera vora el vell Molí de 
l’Estret i poc desprès la deixem i seguim a mà dreta pel camí de Vilaverd. 
Transitem vora el Francolí, deixem Vilaverd a l’altre part del riu i continuem 
entre hortes i conreus direcció al vell mas de Xanoi fins quan el camí bifurca, 
aleshores prenem el camí que s’enfila a mà dreta i va cap a Lilla.  
 

Lilla 
 

GR7.8 pujada a Miramar 



Passem per sota de la nova línia del TGV i continuem pujant cap el poble. La 
neu i el gel ha deixat els carrers amb situació una mica complicada pels 
vehicles. Trobem alguns veïns amb pales i plaques de plàstic intentant 
alliberar-los. Nosaltres aprofitem per fer un mos arrecerats vora les cases de la 
plaça de l’església. 
 
A tres quarts d’onze eixim de Lilla seguint el sender GR-7.8 creuem la carretera 
N-240 en sentit NE. i continuem pel sender de Miramar, a partir d’aquí el 
festival de neu és ja notable i portar polaines un encert, la neu acumulada 
sobre les branques dels arbres les doblega i ajup deixant el pas compromès, 
però a base d’enfarinar–nos anem guanyant metres i arribem al Llogarret de 
Miramar poc abans de les dotze del migdia. 
 

 
Miramar i la Cogulla al fons 

 
Pujada a la Cogulla 

 
Fem moltes fotos i aviat continuem pel camí i corriol cap el Cim de la Cogulla 
de Miramar. El vent gèlid ens fueteja i ens fa ballar com titelles, fem les fotos 
com podem i ràpidament iniciem el descens cap el coll de Lilla passant per la 
carena de l’Eixoriguer. 
 
Una vegada situats al coll de Lilla, creuem altre cop la carretera N-240, ara en 
sentit SO. i ens apropem al Coll Vell, el passem cap al Sud i baixem tot seguint 
el vell traçat de la Via Romana. Al arribar a la bifurcació, deixem a l’esquerra 
l’ample camí que baixa cap a Fontscaldes i continuem a mà dreta pujant per la 
pista  anomenada de les Guixeres o carretera dels Moros. 
 

 
Baixant de la Cogulla 

 
Fangar a la pista de les Guixeres 

 
Passem a frec d’un marge en el que hi ha incrustada una cabana de pedra 
seca i un forn de guix. Son quarts de tres de la tarda i estem al coll del Turó 
d’en Manel, ens hi deturem mitja hora per dinar, la neu acumulada en els 
arbres cau espolsada per les fortes ràfegues del vent i sembla que ens torni a 



nevar, per altra part el Sol va fonent la fina catifa blanca i la pista esdevé en 
fangar xocolata. 
 
Una estona més de botes pesades i de camí enganxós i ens plantem al coll de 
la Sivina, deixem la pista de les Guixeres i ens enfilem pel corriol directe al cim 
del Puig Cabré o Torre del Petrol, són les quatre de la tarda, restem breus 
instants al cim per albirar l’entorn, fer unes fotos i ja amb tranquil·litat i 
satisfacció de cloure un jorn certament singular, ens encaminem cap a La Riba, 
passant pel Serret del Querol i davallant pel grau dels costers de la 
Cansaladeta.  
 

 
Al cim del Puig Cabré 

 


