
La Vall d'Alforja (Baix Camp) 
 
Data: 4 de maig de 2013 
 
Participants (10): Maria Alías, Meli Carrilero, Toni Coll, Lluís Díaz, Encarna 
Hidalgo, Pili Inostroza, Joan Sentís, Josep Mariné, Joan Marquès, i Desi 
Fructuoso.  
 
Hores totals: 6,51 Km totals: 15  Desnivell acumulat: 816 m 
 
Ens trobem a l'entrada d'Alforja a les 8 del matí, aparquem els cotxes i sortim 
per la pista que segueix la riera deixant a l'esquerra l'ermita de Sant Antoni.  
Aviat prenem altres pistes que pugen paulatinament entre conreus i alguns 
masos en direcció al coll d'Alforja. 
 
Fa un dia clar de primavera. Fresca al matí, solet al migdia i paisatge d'un verd 
esclatant després de les darreres pluges. Al coll trobem el GR7 que seguim una 
estona per agafar una pista a la dreta que puja entre bosc. Esmorzem al sol 
arrecerats i després prenem un sender que no apareix als mapes actuals que 
puja entre el bosc i que guanya el coll de Miquel Vicent i la carena que puja al 
Molló o Mirador(915 m).  
 

 
el Molló 

 
coll de Miquel Vicent 

 
Al cim gaudim d'una esplèndida vista a l'oest sobre la vall del riu Cortiella i les 
muntanyes del Piorat amb Porrera al fons. Al nord, la serra de Montsant, 
Cornudella i el mas de les Moreres a prop, com també Siurana, els cingles 
d'Arbolí i el Puig de Gallicant. Cap a l'est veiem la Vall d'Alforja tancada al fons 
pel Puig d'en Cama i les antenes de la Mussara. 
 
Ens fem la foto al vèrtex geodèsic i seguim el camí de carena que s'ondula 
seguint el relleu. Passem la Punta del Vaqueró amb un pedregar i la llarga 
baixada al coll de Cortiella, nus de pistes per on passa l'antic camí d'Alforja a 
Porrera. Seguim pel sender de carena que acaba al cim de la Miranda de 
Puigcerver (816 m) amb una caseta de guaita. El panorama cap el sud 
s'eixampla amb els molins que rodegem el coll de la Teixeta, la serra de 
l'Argentera i al fons, la serra de Llaberia, la Mola de Colldejou i la costa. Inclús 
es poden entreveure avui al sud-oest les llunyanes serres de Cardo i els Ports. 
 
 
 



 
ermita de Puigcerver 

 
alzinar del barranc de les Valls 

 
Baixem pel camí antic a l'ermita de Puigcerver que trobem oberta i on fem una 
breu visita. Després prenem un sender que tampoc figura als mapes i que 
baixa en ziga-zagues pels antics horts fins la llera del barranc de les Valls que 
avui porta força aigua. El creuem a gual i pugem per l'altra banda fins trobar 
una pista que puja ràpid al coll de la Creu de Formatge. 
 
A partir d'aquí només resta una suau i còmoda baixada per pista fins el fons de 
la vall i entrem de nou a Alforja a 2/4 de 3 de la tarda.  
 

 
al cim de la Miranda de Puigcerver 


