
El Grony – Serra de Miralles – Anoia 
 
Data: Dimarts 30 d’octubre de 2018 
 
Participants (2): Pere López i Toni Coll. 
 
Ascensions:  Creu de Ferro del Puig de la Farriola (794m.), Grony de Miralles 
(866m.) i Agulla Grossa  (847m.) 
 
Distància: 11,9 quilòmetres  Desnivell: 323m. i acumulat 559m.+ 
 
Temps:  Efectiu 03:40 hores. Total 05:40 hores. 
 
Aproximació i Descripció: A les 07:00h. anem cap a Montblanc, Sarral, Santa 
Coloma de Queralt i Santa Maria de Miralles. Deixem el cotxe a l’esplanada del 
castell, al peu de l’Església de Santa Maria de Miralles.(628m.) i a les 08:50h. 
iniciem l’excursió: 
 

 
Castell de Miralles (S. X) 

 
Conjunt de Santa Maria de Miralles 

 
Església romànica de Santa Maria (S. XII-XIII) 

 
Portal dovellat de l'església 

 
08.57  Font de Cal Gol. Pugem escales i girem per la pista a la dreta. 
09:16  Pista, seguim a la dreta (pal indicador Agulla Grossa a 50’). 
09:25  Camí a l’esquerra, l’agafem amunt. 
09:35  Camí a l’esquerra i amunt. 
09:40  Carena, girem a l’esquerra. Trobem marques blaves. 
09:50  Coll de Tres Serres. 



 
Font de Can Gol 

 
Interior Font Mina 

 
Creu de Ferro del Puig de la Farriola 

 
Sender cap el coll del Bord de Termes 

 
09:56 Creu de Ferro del Puig de la Farriola  (794m.) 
10:08 Sortim de la Creu. 
10:24 Camí a l’esquerra (teòricament per anar al Turó de Coma-roques), 
continuem recte per la carena o cresta rocallosa de la Farriola, seguint les 
marques blaves. 
10:52  Arribem a una pista que agafarem a l’esquerra uns metres, fins el coll 
del Bord de Termes, on aprofitem per fer una paradeta i esmorzar. 
11:15  Retrocedim per la pista en que hem arribat al coll i tirem pista avall. 
11:20  Cruïlla, castell de Queralt a la dreta, Bellprat,  i per l’esquerra arriba el 
GR-7 i també per l’esquerra una mica més amunt el cartell indicant l’Agulla 
Grossa de Miralles a 25’. Prenem aquesta pista/camí. 
 

 
Cim del Grony de Miralles 

 
Cim de l'Agulla Grossa 



11:25  Coll de Ca la Llebre. Amb nova cruïlla 
11:29  Seguim primer el sender de la dreta, passem a frec de les runes de la 
masia de Ca la Llebre i del seu vell fornet de pa i ens enfilem fins l’espadat del 
Grony de Miralles. 
11:37  Cim del Grony de Miralles 866 m. 
12:01  Sortim del cim. 
12:06  Coll de Ca la Llebre. 
12:09  Pugem  ara pel sender de llevant i ens enfilem per l’aguda cresteta de 
L’Agulla Gossa. 
12:14  Cim de l’Agulla Grossa 847 m. 
12:22  Sortim del cim. 
12:27  Retornem novament al Coll de Ca la Llebre, i ara continuem per la pista 
del mig que va davallant direcció Sud. 
12:36  Coll amb gran torre de la línia elèctrica, seguim uns metres per la pista 
de l’esquerra, fem una breu marrada i recuperem ràpidament la orientació. 
12:41  Continuem per un corriol cap a la dreta marcat amb una pedra amb dos 
punts de color vermell,  baixem pel mig del Boscarró, sempre senyalitzat  amb 
el punts de color vermell i una ratlla horitzontal sota. 
 

 
Balç de Fontanilles 

 
Salt de Fontanilles 

 
13:15  Baixem a la font del Balç de Fontanilles, situada als peus del precipici, 
en una bauma i a la vora del salt de les aigües la riera de Fontanilles. 
13:28 Sortim de la font, pugem novament a la pista giren a la dreta tot creuant  
la riera a gual, per la part superior del balç i per on salta l’aigua. 
13:35 Coll del Bosc. 
14:15 Font de Cal Gol. 
14:25 Cotxe. 

 


