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Introducció 
 
La serra de les Guixeres, a cavall entre l’Alt Camp i la Conca 
de Barberà és desconeguda per a molts de nosaltres tot i que 
de segur que l’hem vist cents de vegades per no dir milers. 
 
El punt més alt, situat a una mica més de 700 metres d’alçada 
sobre el nivell del mar no ofereix cap dificultat, però si una 
esplèndida talaia de les dues comarques i un excel·lent 
observatori dels pobles de La Riba, Picamoixons, Fontscaldes, 
Lilla, Montblanc i Vilaverd.  
 
Tampoc se’ns escapa a la mirada la serra del Miramar amb les 
antenes i el Tossal Gros; la del Tallat, amb els 
aerogeneradors; la de Comaverd, amb el Cogulló de Cabra i 
les muntanyes de Prades amb la Torre Dalmau. 
   
Us desitgem que tingueu una agradable i feliç caminada. 
 
Pau i Joan 
 
desembre 2015 
 

 
Serra de les Guixeres 
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Primera jornada, 12 de desembre 
 
1 - De Puigpelat a Valls (8.07 Quilòmetres) 
 

 
8:00.- Sortim de Puigpelat pel Portal i poc després continuem 

en direcció nord seguint el GR
®
172 en direcció a l’Alió. El nou 

traçat de la C-51 ens obliga a fer una mica de tomb i poc 
després creuem la carretera d’accés a la població. En aquest 

punt deixem el GR
®
172 i seguim una pista de terra en direcció 

nord-oest vers la masia de Capri. 
 
  
 

 

 

 

 

Alió 
  

Creuem horts i conreus 
per camí ample amb 
boniques  
panoràmiques d’Alió a 
la nostra dreta. A les 
envistes de la masia 
trobem una bifurcació, 
girem en direcció nord 
fins ensopegar amb el 
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Mas de Capri, i Serra del Montmell des del Camp d’Aviació 
 
camí ral de Valls a Vilafranca.  Aquest camí està senyalitzat 

amb blanc i groc, és el PR
®
-C 4, un pal ens ho indica, anem 

cap a l’esquerra en direcció sud-oest. 
Desprès de creuar la gran planícia del Camp d’Aviació, passar  
el túnel de la N-240, i  per sota el pont de la RENFE entrem a 
Valls pel carrer Molls de l’Estació fins a una glorieta, d’aquí  
ens dirigim a la Plaça del Pati, a la plaça del Blat i a l’església 
de Sant Joan Baptista. Com? Doncs pels carrers següents: 
 

- C/ Lluís Homs 
- Plaça Francesc Layet (Glorieta) 
- C/ Galofré Oller 
- Passeig de l’estació (girem 90º a dreta) 
- C/Anselm Clavé (girem cap a l’esquerra) 
- C/ dels Germans Sant Gabriel 
- Plaça del Pati 
- Carrer de la Cort 
- Plaça del Blat 
- Església de Sant Joan Baptista 
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Valls, Carrer de 
l’Església i campanar 
de Sant Joan Baptista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 - De Valls al Pont de Goi (4,21 quilòmetres) 
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De Sant Joan Baptista de Valls marxem pel carrer de 
l’Església i seguim per C/ Tomàs Cayla on trobem una font 
pública; la Costa del Portal Nou ens dura a creuar el torrent de 
la Xamora per un pont just al inici del carrer Portal Nou que 
seguim fins fer cap a la carretera de Picamoixons. Al poc, 
trobem una bifurcació a l’esquerra amb un pal que indica Camí 
de la Granja, anem per ell. 
Poca estona passa fins que ensopeguem amb les obres de la 
A-27, espero que quan hi arribem ja estigui acabat el pont, ja 
que si no és així no es quedarà més remei que fer una volta de 
1.500 metres per tal de salvar l’obstacle. 

  
Seguim pel camí de la granja 
i uns minuts més tard entrem 
en un camí encaixonat per 
parets, a la dreta una porta 
amb reixa de ferro ens 
donarà l’entrada a la font de 
Sant Bernardo, (San Bernat, 
patró com ja tots sabeu dels 
excursionistes).  
 
 
 
Sant Bernat de Menthon. La 
història d’un Sant, un port de 
muntanya i d’un gos. 
 

La rica i aristocràtica família Menthon va preparar un bon 
casament per el seu fill Bernardo sense fer cas a  la seva dèria 
sacerdotal, el jove, educat a París, culte i audaç, no va tenir 
més remei, el dia abans del seu enllaç, que fugir per una 
finestra del castell a prop del llac Annecy a la Saboya, i va 
anar a recercar a l’altra banda dels Alps, a Aosta, la 
hospitalitat i l’ajuda dels canònics regulars de la vall. Aquest 
seria en San Bernardo de Menthon. 
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Un cop visitada la font, tastada la seva aigua i admirats els dos 
grans eucaliptus que allí han crescut, seguim el nostre camí 
entrant a la interessant i sorprenent Granja de Doldellops (uns 
35 minuts des de Valls). Era la quadra i antiga granja del 
Monestir de Poblet, al segle XIV un abat hi construí l’edifici 
gòtic. Al 1930 un vallenc, en César Martinell l’adquirí. Creuem 
el pati amb grans garrofers que ofereixen frescor i ombra al 
estiu.  
Seguin el camí en direcció est, vorejat de conreus, arbres i 
masies en més o menys bon estat. Creuem el torrent del 
Serraller (uns 50 minuts des de Valls) i passem a prop del molí 
de la granja on el camí esdevé carreter, envoltat de camps 
d’avellaners i flanquejat per la dreta pel riu Francolí que 
trobarem vora nostre al arribar al Pont de Goi, una creu de 
terme de nova factura restaurada de fa poc ens saluda tot i 
abans de creuar el riu Francolí per damunt del pont de Goi per 
on ara hi passa la carretera TV-7421que va de Picamoixons a 
El Morell.  

 
Pont de Goi i riu Francolí 
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La batalla del Pont de Goi 
 
El 25 de febrer del 1809, hi tingué lloc una de les batalles més 
importants de la Guerra del Francès i que va perdre l’exèrcit 
espanyol. 
Els 7.000 homes del general Souham sorprengueren uns 
13.000 homes del exercit espanyol a les ordres del general 
Teodor Reding. Entraren en combat i el reforç de 8.000 soldats 
de la divisió italiana del general Pino i manats pel mariscal 
Laurent Gouvion Saint-Cyr van fer recular els espanyols cap el 
Serradalt on esperaren a que es fes fosc per retirar-se però les 
tropes napoleòniques creuaren el riu i van derrotar als 
espanyols. 
 

 
Moli fariner (transformat en paperer) de Pont de Goi 
 
El molí del Pont de Goi i en Claudi el Moliner 
 
No faria justícia al lloc si no en fes unes quantes línies sobre la 
trista història vora d’aquest molí i el seu bonic final. 
 
Els amos del molí fariner del pont de Goi varen trobar un nadó 
a la porta amb una nota oferint una gran quantitat de diners a 
qui el acollís, i així ho van fer. Passaren els anys i al no rebre 
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lo promès van començar a maltractar al Claudi, que així li van 
posar fins fer-lo treballar com un criat sense cap cost. Al cap 
d’un temps en Claudi va ser acusat de un furt i assassinat del 
qual n’era innocent, però el jutge va demanar el testimoni dels 
pares i ells encara el van perjudicar més, en Claudi va anar a 
parar a la presó, al sortir-ne va anar al molí i a ganivetades va 
matar als pares adoptius. 
Fugí, i al 1714 defensà Barcelona del setge de les tropes de 
Felip V. Ferit i perseguit per l’escamot d’en Pere Antoni 
Veciana, sotsbatlle de Valls, es refugià en una casa a prop de 
Farena i allí va conèixer a una jove, en Júlia Oleguer que va 
perdre la família en el setge de Barcelona. 
 
En Veciana va esdevenir cap de les Escuadras, 
popularment Mossos d'Esquadra. Al gener de 1715, mitjançant 
Barbassa, un espia que feia d’ermità, s’assabentà de que la 
filla del corregidor de Manresa i un noi de 17 anys, dit Joan 
Francesc Veciana, germà del seu perseguidor amb forta 
escorta aniran a l’ermita; en Claudi no s’ho pensà dos cops i 
amb els seus homes atacà la comitiva i els segrestà. 

 
Però no estava a la ment d’en Claudi demanar diners pel 
rescat, sinó l’indult amb el jurament de no faltar mai més a les 
lleis i marxar cap a América. Fou Veciana qui passà la petició 
al Capità General qui accedí a aquesta. Vuit dies després Júlia 
i Claudi es casaven a Mont-ral i poc després s’embarcaven al 
port de Barcelona. Sembla ser que l’any 1717 ja tenien una 
filla i per viure cultivaven un tros de terra a les Filipines. 

 
Bibliografía: J. Ortega y Espinós, Historia de las 

Escuadras de Cataluña, su origen, sus proezas, 

sus vicisitudes, intercalada con la vida y hechos de 
los más célebres ladrones y bandoleros. 1859. 

Madrid - Barcelona. 
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3 - De Pont de Goi a la Granja Vila (3,83 quilòmetres) 

 
Nosaltres també creuem el riu per damunt del pont i entrem a 
la urbanització Serradalt pel carrer Camí del Pont de Goi. El 
seguim casi fins arribar al final on girem a la dreta per seguir 
pel carrer Francolí i per camí carreter rodegem una finca amb 
un edifici de color ataronjat deixant a l’esquerra una bifurcació i 
fem cap a un camp de tir al plat al fons del qual i a la dreta en  
surt un camí que va vorejant l’antic camí carreter avui 
embrossat i mig perdut. 
 

 
La serra de les Guixeres des de a prop del molí d’Alcover 
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Al arribar a un camp amb tanca sortejarem un munt de pedres 
a l’esquerra i seguirem un corriol a la dreta per camp de 
garrofers fins tornar al bon camí a la nostra dreta. 
Deixem a la dreta una instal·lació de plaques solars, el camí 
està vorejat a l’esquerra per la paret d’una finca i passem per 
l’entrada d’una finca d’oliveres i fent cap al túnel del AVE on 
per l’esquerra s’ajunta una mena de via de servei. 
Just creuem el túnel del AVE entrem a la dreta en un camp 
llaurat, on entre la instal·lació de la tanca pel tren i la poca 
manya del pagès al llaurar, s’han carregat el camí que voreja 
la tanca fins el final de la finca en que va a l’esquerra, creuem 
un munt de pedres i apareix davant nostre la pista que ens 
durà fins la carretera. 
Fem uns metres a l’esquerra per la C-14 vigilant i amb molta 
atenció pel tràfec de camions i la elevada velocitat a la que 
circulen. Passat el pont del AVE hem de creuar per seguir  la 
pista del altre costat. MOLTA CURA EN AQUEST PUNT AL 
CREUAR! 
Entrem per la primera pista cimentada que trobem a la dreta  i 
anem pujant suaument fent cap poc després a la granja Vila 
(de Baix) on el camí esta flanquejat per alts pins. 
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Passem pel davant del edifici i 
seguim pujant, a la  
primera corba que fa el camí a 
la dreta deixem la pista per 
un corriol que surt a l’esquerra 
de forta pujada pel mig del 
bosc.  

 
 
 
Fem cap a una pista que 
seguim cap a la dreta i arribem 
a la granja Vila (de Dalt).   
 
 
 
4 - De la granja Vila als refugi dels Masets a la Riba (5,88 
quilòmetres) 
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El camí carreter 
segueix pujant fort i 
en alguns punts 
resta pedregós, 
nosaltres deixarem 
les pedregoses 
dreceres i seguim el 
traçat de  les 
corbes, deixem el 
mas de l’Esquerrer 
a la nostra esquerra 
enmig del bosc.   

 
Seguim la pista i al acabar el bosc comença a planejar. 
Per desgràcia els darrers quatre quilòmetres fins el nostre 
destí es varen veure afectats per un gran incendi que calcinà 
aquesta part de la muntanya, d’això en deu fer tres o quatre 
anys. 
 

 
Mas de Peüller 
Deixem a l’esquerra els marges, el corral i les restes de l’edifici 
del mas del Peüller, planegem, si no hi ha boira gaudirem de 
meravelloses panoràmiques a la nostra dreta de la vall del 
Francolí amb Picamoixons al fons, el serrat del Querol, la torre 
de Petrol al Puigcabrer i al fons la serra de les Guixeres. 
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Torre de Petrol al Puigcabrer un dia de boira 
 
La Torre del Petrol 
 
“Sírvame Petróleo”. La dona de la taberna agafà la gerra on 

servia aigua, l’omplia de aiguardent i el client se l’empassava 

d’un glop. Era Manuel Orozco, capità d’una companyia de 

soldats lliberals, era andalús, baixet, de pell fosca i espessa 

barba negra, veu ronca i amb ulls sagnants i amenaçadors. 

Se’l va acabar coneixent com el Petrol, i era gran enemic del 

Nen de Prades, carlista famós com a gran estratega militar. 

Així que amb l’excusa de vigilar les tropes enemigues al 1874 

va fer construir la torre de telègraf òptic dalt del Puigcabrer. 

Per construir-la va emprar obligant per la força a la gent del 

poble, dels masos,  als pagesos i inclòs els traginers que 

acudien a vendre les seves mercaderies. 

Des de el nostre excepcional mirador anirem passant per 
molts masos en estat d’abandó i en ruïnes,  
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com el de Toio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o el de Besora.  
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Finalment i després de creuar la carretera de la Riba a Farena 
els colors grocs de la tardor ens saluden a l’entrada del refugi 
dels Masets. 
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Segona jornada, 13 de desembre 
 

De la Riba al cim de la serra de les Guixeres (11,6 
quilòmetres ) 
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8:30 h. Sortim del Riba de l’encreuament de les carreteres TV-
7044 (a Farena) i  la C-240a (a Vilaverd) i seguim aquesta cap 
a la dreta (en direcció Picamoixons) uns quants metres 
passem per sota la C-14 i al poc fem cap al barri de la Ràpita,   

 
 
i un pal senyalitzador ens guia cap a unes escales i poc a poc 
anem deixant enrere les cases mentre guanyem alçada tot 
pujant cap al 

 
 

 
 
 
Grau del 
Coster de la 
Cansaladeta.  
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A mig pujar creuem l’antic camí carreter que anava de la Riba 
a Picamoixons, ara el progressar es torna un xic més feixuc 
mentre tant va fent la seva aparició la silueta de la 
 
 
 
 
Torre d’el 
Petrol.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uns 200 metros abans d’arribar al Puigcabrer , a 499 metres 
d’alçada, deixem el camí principal per agafar-ne un altre a 
l’esquerra que primer planeja i després baixa molt decidit cap 
al coll de la Sivina 
  

 
 
 
Sender de 
baixada del 
Puigcabrer 
vist des del 
coll de la 
Sivina 
 (a 433 m 
d’alçada) 
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i sortim a la carretera dels Moros ja amb boniques 
panoràmiques de la cresta de la serra de les Guixeres. 
Aquesta carretera no és més que una pista de terra. 

 
 
Baixant 
cap el coll 
de la 
Sivina, 
carretera 
dels Moros 
i al fons la 
cresta de 
la serra de 
les 
Guixeres 
 
 

Seguim la carretera dels Moros vorejada de pi jove durant uns 
tres  quilòmetres i mig anant guanyant alçada fins fer cap al 
coll que dóna pas al turó d’en Manel, a 581 metres d’alçada. 
 
 
 
 
Turó 
d’en 
Manel 
encara 
un xic 
lluny 
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D’aquest coll en surt una llarga pista que fa cap al cim del 
següent turó, el del mas de Balances. És curiós que no en 
veurem cap d’ambdós masos ja que són a la banda solana 
dels turons. 
 
Unes fites de pedres i unes raspades als pins del costat 
esquerra de la pista (nord-oest) ens senyalen l’inici del 
costerut sender que hem de seguir i que en menys de 30 
minuts ens durà al cim més alt de la serra de les Guixeres. De 
quan en quant també veurem ratlles vermelles que ens van 
assegurant de que seguim el camí correcte pel mig dels 
matolls de garriga o coscoll. 
 

 
 
Inici del sender cap al cim, just al coll del turó d’en Manel 
 
Decidits hi anem enganyats per lo planer de l’inici, aviat 
reduirem la marxa per lo feixuc de la pujada ja que en 600 
metres de llarg en pujarem 117. 
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A pocs metres del cim, ens aturem per recuperar l’alè i gaudir 
d’esplèndides panoràmiques de la serralada costanera amb la 
serra del Montmell com a emblema i Fontscaldes com a nucli 
habitat més proper. 
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Unes quantes passes més i arribem al 706 metres d’alçària, 
punt culminant de la nostra excursió i cerquem el millor lloc per 
instal·lar el nostre pessebre fet aquest any pel Pau amb molta 
dedicació, delicadesa i enginy. 
 

 
Punt més alt de la serra de les Guixeres (706 m.) 
 
 
 
 
 
 

(lloc destinat a posar-hi la fotografia del pessebre en 
quant l’hagueu feta). 
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Un cop col·locat el pessebre, fetes les fotografies, admirat el 
paisatge de les planes de la Conca de Barberà al Nord-oest i 
de l’Alt Camp al sud-est, seguim el corriol en direcció contraria 
a com hem pujat fins trobar unes roques estirades a terra i que 
observant-les veiem el sender de baixada, que si fa o no fa és 
un xic relliscós i on nosaltres hi vàrem instal·lar una sèrie de 
cordes als llocs amb més possibilitat de patinar per tal de 
donar una mica més de seguretat. Val a dir que la baixada és 
més curta que la pujada i en un tres i no res ens plantem al 
final d’ella. 
 

 
 
Una de les cordes col·locades com a barana, les altres 
dues, amb nusos per agafar-s’hi millor ja les hem passat. 
 
Trobem un camí i desprès un altre i després un altre i un altre 
més. Cal recordar que en els dos primers encreuaments hem 
de seguir el ramal cap a l’esquerra, el tercer, cap a la dreta, i el 
quart un altre cop a l’esquerra, en aquest darrer punt deixarem 
a la dreta el turó de Moragues. 
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La pista planeja fent un xic de desnivell i baixant suaument a 
mida que anem avançant. Veurem a la dreta la plana amb 
Vilaverd en primer terme i Montblanc una mica més lluny 

 
i a cops tindrem la Riba davant nostre.  

  



26 

De sobte la pista inicia una forta i llarga baixada amb  grans 
ziga-zagues, són les Costes, anem en compte perquè quan 
trobem una pista herbada que surt cap a l’esquerra en una 
corba de 180 graus a la dreta, hem de deixar la que dúiem per 
anar per l’herbada en direcció sud, aquesta a poc d’agafar-la 
puja un xic per després iniciar la baixada. 
 
 

 

 
 
Arribem a un sifó, el sender és evident al fons i al arribar-hi 
trobem un pou o cabana sota el camí. En aquest punt deixem 
el sender per anar a la dreta tot baixant per un camí casi 
imperceptible. Poc després fem cap a un riu de grans blocs de 
pedres això ens diu que som a tocar de les obres que es van 
fer en aquest lloc per tal de perforar la muntanya per fer 
passar la via del AVE. Un fort soroll de com si s’ensorrés la 
muntanya o com si passés un avió a poca alçada ens farà 
entendre on som. 
Creuem els blocs i en una esplanada a l’altra banda veiem 
l’inici d’una tosca pista, hi anem i després de passar per un 
abandonat camp d’oliveres fem cap a la pista cimentada que 
varen fer servir durant les obres del túnel que queda a uns 50 
metres a la nostra esquerra. Anem baixant cap a la dreta fins 
fer cap a la carretera 240a just a tocar del molí de l’Estret. 
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La seguim una estona cap a l’esquerra i després de creuar per 
sota del pont de la C-14 tornem a ser al punt d’inici de 
l’excursió. A la Riba. 
 

LRiba s 
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Sortida de la Granja de Doldellops 
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