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ALFORJA 

El poble d'Alforja es troba a un turó a uns 347 metres d'altura, a 
l'esquerra de la riera d'Alforja. A l'any 2012 tenia 1.865 habitants 
censats. 

El terme, de 38,32 km2, està situat a una vall emmarcada pels 
cingles d'Arbolí, la Mussara i les muntanyes del Mirador o Molló 
(915 metres) i Puigcerver (816 metres), entre les dues muntanyes i 
pel coll de Cortiella el terme s'endinsa cap al Priorat i arriba fins al 
límit del terme de Porrera. 

El corrent d'aigua més important és la riera d'Alforja, nodrida per 
barrancs i rieres més petites. El terreny principalment està format 
per bosc i botja, tot i que encara es conserven zones cultivades, 
predominant la d'avellaners seguida pels olivers, ametllers i 
finalment vinyes i fruiters. A les zones de regadiu també es produeix 
horta. Al terme hi ha unes pedreres de granit. I de roca calcària, en 
direcció a l'Arbolí. Mines de plom i de barita van tancar ja fa prop de 
50 anys. La indústria és molt reduïda. 

Hom suposa que l'origen del poble fou una antiga alqueria sarraïna, 
que explotava mines d'argent. El topònim és esmentat en un 
pergamí de Ramon Berenguer IV, datat al s. XII. L'any 1154, la vila i 
l'església d'Alforja surten esmentades en la butlla que el papa 
Anastasi IV dirigeix a l'arquebisbe tarragoní Bernat de Tort.  
 
Al 1243, l'arquebisbe Pere d'Albalat, es converteix en senyor de 
l'anomenada baronia d'Alforja, i el castell es convertí sovint en 
residència dels arquebisbes. Al llarg dels s. XIII i XIV, sembla ser 
que conegué força prosperitat econòmica. Fou membre de la 
Comuna del Camp, almenys des de 1322. Durant la guerra contra 
Felip V, com a la resta de llocs del camp, es posà al costat de 
l'arxiduc Carles i aportà soldats a la lluita. La guerra del francès 
provocà una forta crisi econòmica. Durant les lluites del s. XIX, 
Alforja es declarà a favor dels absolutistes i es produïren sovint 
enfrontaments entre un i altre bàndol. Fou també durant la Revolta 
dels Malcontents la capital dels insurgents del Camp. 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Priorat
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Itinerari: Alforja - coll d'Alforja - lo Molló - coll de 
Cortiella - Miranda de Puigcerver - ermita de 
Puigcerver - barranc de les Valls - coll de la Creu 
de Formatge - Alforja. 
 
Hores efectives: 5.30 Desnivell total aproximat: 700 m  
 
0.00 Sortim d'Alforja pel camí de Sant Antoni, amb marques del 
PRC88. És una ampla pista encimentada en direcció oest. Trobem 
una creu de pedra. Anem paral·lels a la riera i deixem l'ermita de 
Sant Antoni (segle XVIII) a l'altre costat. 
 
0.15 El PRC88 gira a l'esquerra per una pista que creua la riera al 
costat d'una creu de ferro. Nosaltres seguim recte sense creuar. 
 
0.18 Bifurcació. Deixem la pista que segueix la riera i prenem una 
altra pista encimentada a la dreta que puja. Anirem trobant a totes 
dues bandes diverses entrades de masos i conreus. 
 
0.32 Bifurcació. Agafem la pista de la dreta, encimentada, que puja 
lleument. Més endavant la visió s'eixampla sobre la riera que queda 
baix a l'esquerra. 
 
1.10 Coll d'Alforja. Sense tocar la carretera, agafem el GR7 que 
segueix una pista ampla cap a l'esquerra (sud). Als 100 metres 
deixem el GR per una altra pista a la dreta que puja entre bosc de pi 
i alzina. 
 
1.42 Se'ns ajunta per l'esquerra una pista que puja del GR7, seguim 
recte, pujant. 
 
1.49 Deixem la pista que gira fort a la dreta i anem recte prenent un 
sender que s'endinsa en el bosc d'alzina, pujant. Aquest sender fins 
la Miranda no està dibuixat als mapes actuals. 
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1.59 Coll de Miquel Vicent, amb bona vista del mas de les Moreres, 
la serra de Montsant, la Morera i Cornudella. Seguim pel sender de 
carena que puja al Molló que tenim al davant.  
 
2.15 Lo Molló (915 metres). Vèrtex geodèsic. Mirador privilegiat de 
la vall d'Alforja a l'est, tancada pels cingles de la Mussara i el Puig 
d'en Cama. A l'oest hi ha la vall del riu Cortiella, Porrera i les 
muntanyes del Priorat. Seguim la carena ondulada en direcció sud. 
 
2.40 Punta del Vaquero, passem pel mig del pedregar i baixem. 
 
3.05 Coll de Cortiella, nus de pistes, retrobem el GR7. Travessem el 
camí antic de Porrera a Alforja. Seguim en direcció sud trobant de 
nou el sender de carena que puja.  
 
3.50 Miranda de Puigcerver (816 metres). Hi ha un pessebre, una 
creu i una caseta de guaita. Magnífica panoràmica cap al sud, amb 
els molins i el coll de la Teixeta i més lluny, la serra de l'Argentera, 
la Mola de Colldejou, la serra de Llaberia, Escornalbou i al fons la 
línia de la costa. Baixem pel camí vell en direcció al santuari que es 
veu a prop.  
 
4.03 Pista travessera, tenim a l'esquerra l'ermita. 
 
4.05 Ermita de la Mare de Déu de Puigcerver, ja documentada al 
segle XII. L'edifici actual és del segle XVIII. Baixem per les escales 
en direcció est per trobar la pista i el GR7, la seguim a l'esquerra 
(nord). 
 
4.08 De seguida deixem la pista per un sender ample que baixa a la 
dreta entre bosc d'alzina en direcció nord-est, fent unes grans ziga-
zagues. 
 
4.23 Arribem al fons del barranc, hi ha una font i una petita bassa. 
Poc abans anem a la dreta, per bosc tancat i paral·lels el barranc. 
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4.28 Deixem el camí que ens portaria a Riudecols i baixem a 
l'esquerra, creuem a gual el barranc de les Valls i tornem a pujar per 
l'altra banda. 
 
4.33 Saltem a una pista ampla, la seguim a l'esquerra, pujant. 
 
4.43 Coll de la Creu de Formatge. Trobem una pista per l'esquerra 
que ve de l'ermita, per on passa el PRC88. Creuem el coll i canviem 
del barranc de les Valls a la vall d'Alforja. Seguim el PRC88 que 
baixa per l'ampla pista. 
 
4.53 Capelleta a la dreta de la pista. Seguim baixant. 
 
5.20 Creuem la riera d'Alforja i trobem la pista per on hem pujat al 
principi de l'excursió. Anem a la dreta (est) en direcció al poble. 
 
5.30 Entrem a Alforja pel camí de Sant Antoni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia: 
 
alforja.altanet.org 
ca.wikipedia.org 
 
Mapa Ed. Piolet 1:15.000 
 
Treball de camp: Lluís Díaz 
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