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SERRA DE MIRALLES
CASTELL DE MIRALLES- GRONY DE MIRALLESCASTELL DE QUERALT
Data: DIUMENGE 9 DE JUNY DE 2013
Hora de sortida: 8.00 H DEL MATÍ
Desplaçament: AMB COTXE PARTICULAR
Lloc de sortida: PLAÇA DE L’ESTACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Coordinadors de la sortida: Francesc Brull (tel. 647977946) i Jordi Martí (tel. 630602900)

Horaris previstos:
07.50 h- Trobada al punt de sortida.
08.00 h - Sortida amb cotxes particulars des de Vilanova.
09.00 h - Arribada a l’Ermita de Santa Maria de Miralles i esmorzar.
09.30 h- Inici de l’excursió tot el grup.
11.30 h- Arribada al collet de l’Agulla Grossa.
12.00 h- Opció petits: baixar cap del collet cap a Miralles.
14.00 h- Arribada a Miralles i dinar els petits, opcional pujar al Castell.
12.00 h- Opció grans (> 12 anys): Seguir el GR-7 fins al Castell de Queralt.
13.30 h - Arribada a Sant Jaume de Queralt i dinar els grans.
14.00 h - Grans: Retorn cap a Miralles.
16.00 h - Arribada a Miralles.
16.30 h - Retorn cap a Vilanova.
17.30 h - Arribada a Vilanova.

Com arribar a Miralles:
De Vilanova a Igualada per la C-15, agafar el trencall de la C-37 (nou), variant per fora de Vilanova del Camí
i Igualada, seguim cap a Santa Margarida de Montbui i Santa Maria de Miralles, uns 600 metres passat el
trencall de Carme, just al davant del Restaurant de Ca l’Escolà hi ha el trencall que puja al Castell i ermita
de Miralles. Podem aparcar els cotxes a l’esplanada del davant de l’ermita.

Resum de l’itinerari:
Santa Maria de Miralles- Coll de l’Alió- Clot de la Ferriola- Coll de l’Agulla Grossa- Agulla Grossa i Grony de
Miralles- Coll del Bord de Termes- Castell de Queralt- Ermita de Sant Jaume de Queralt- Camí de BellpratTorrent del Boscarró- Torrent del Mas d’en Sol- Camí de Cal Puça- Font de Cal Gol- Santa Maria de Miralles.
Longitud: Opció petits 7 km aprox./ Opció grans 15.24 km . Desnivell: 517m

Dificultats que hi poden haver i altres qüestions a tenir en compte:
Es tracta d’una excursió de dificultat baixa- mitjana (per la durada) segons l’opció, amb algun desnivell
pronunciat. S’ha previst fer algunes parades de REAGRUPAMENT. Cal que tothom les respecti per al
benefici del grup.
La vegetació de la serra és de bosc mediterrani on predominen pins, alzines i algun roure. A la zona dels
cims cal tenir en compte que per la vessant sud hi ha un penya segat. Cal vigilar en aquesta zona. Tingueu
cura dels vostres fills i de vosaltres mateixos!
Tot i que el trajecte és bastant tranquil, algun tram del camí transcorre per pista forestal, sobretot la de
tornada que pot ser freqüentada per bicicletes i alguna moto. Caldrà estar-hi atents.
Els adults responsables dels menors hauran de vetllar per la seva seguretat. No es pot córrer durant el
trajecte. Els menors no han de passar al davant de la persona que se situarà al capdavant i que farà el
guiatge de l’itinerari. Vetlleu-ho, si us plau.

Material necessari ( què cal portar):
Menjar: Caldrà portar l’esmorzar i el dinar, també va bé portar quelcom per picar durant el trajecte.
Esmorzarem davant l’ermita de Santa Maria de Miralles, abans de començar l’excursió. Hi ha algun banc.
Dinarem els petits a la mateixa zona, i els grans a Queralt (cal portar-lo a la motxilla).

Aigua: No hi ha aigua durant tot l’itinerari. Cal portar-ne. Tampoc hi ha cap bar ni restaurant als llocs de
dinar.

Roba : Estarem a la primavera, tot i que les temperatures ja són més càlides cal tenir en compte que
podem agafar un dia més fresc, cal preveure que pot fer vent i temperatures més baixes a la zona del cim.
Convé portar quelcom de roba d’abric (folre polar) i un impermeable per si fa vent o plou. Gorra pel sol i
ulleres, també crema de protecció solar.

Calçat adequat: Botes de muntanya (IMPORTANT), si pot ser de mitja canya per evitar torçades de peu.
Documentació: Targeta federativa, document d’identitat, targeta sanitària, etc.
Opcional: Prismàtics per gaudir de les vistes panoràmiques, càmeres fotogràfiques.

Descripció de l’itinerari:
Itinerari revisat sobre el terreny el dia 25 de maig de 2013.
Informació extreta de:
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4233341

L’itinerari transcorre per una zona poc transitada i coneguda, llevat de les línies d’alta tensió i molins a
l’horitzó, les vistes panoràmiques ens descobreixen una zona poc urbanitzada de la Catalunya central.

Un cop esmorzats, iniciarem l’excursió pel costat dret de l’ermita de Santa Maria de Miralles,
agafant un camí ample que als pocs metres s’estreny en un corriol estret. Envoltem el turó del
castell, vorejant un camp de blat, tot arribant a un segon camp de blat que travessarem pel mig
per un corriol marcat al costat d’una torre d’alta tensió. Travessat el prat enllacem amb una pista
per on discorre el GR- 172. Durant tot el trajecte d’anada seguirem els senyals d’aquest GR.
En un revolt del camí a l’esquerre, trencarem per un sender a la dreta estret i pujador per una
fondalada anomenada Clot de la Ferriola. Uns centenars de metres més endavant tornem a trencar
a la dreta per guanyar alçada per la vessant de la solana del fondo per on anem. Vorejarem pel
nord el turó de Coma-roques (795 m). Arribarem a un collet i deixem el corriol de la dreta i
seguirem endavant baixant suaument fins a
desembocar a una pista més ampla. La
seguirem cap a la dreta amb una pendent
lleument pronunciada. Arribarem al cap de poc
al coll que ens portarà als cims.
En aquest coll hi ha una cruïlla de pistes.
Deixarem momentàniament el GR per girar a
l’esquerre en sentit sud-est, seguint les
indicacions del rètol. Aviat arribarem al collet
de l’Agulla Grossa on hi ha una casa en ruïnes
(Ca la Llebre). En l’edifici de la dreta trobarem
les restes d’un antic forn bastant conservat
encara.

Pel corriol del costat de la
casa pugem al Grony de
Miralles (866 m). A l’altre
costat del coll surt el corriol
que puja a l’Agulla Grossa
(847 m). Fets els 2 cims (o
un, segons el rellotge) ens
retrobarem al collet de nou
per partir el grup.

Opció petits:
Baixaren per la vessant sud seguint la pista per la qual veníem fins arribar a una nova cruïlla de
pistes on hi trobem una torre d’alta tensió. Seguirem baixant suaument per la dreta de la torre per
la pista menys fressada. Pel camí de tornada no hi ha cap senyal de GR, ni PR, ni SL.
En un revolt de gairebé 90º a l’esquerra deixarem un senderó a la dreta. Seguirem pel costat d’un
torrent que enllaça amb el Torrent de Boscarró, i deixarem un altre camí a la dreta. Just passat un
gual del camí amb el Torrent del Mas del Sol, arribem a una cruïlla que girarem a la dreta. Aquesta
nova pista la seguirem una bona estona sense agafar cap trencall a la dreta.
Arribarem a una petita bassa (a la dreta del camí), i seguirem recte pel camí de Cal Puça. Abans
d’arribar a Cal Puça un rètol ens indica que cal girar a l’esquerra per pujar el darrer tram de
l’excursió. Creuarem una nova línia d’alta tensió passant pel costat d’una torre. Seguirem amunt
fins al trencall de la Font de Cal Gol. En aquest punt seguirem el senderó, malmès per
despreniments de roques i arribem a l’esplanada de l’ermita de Miralles. Allí dinarem.

Opció grans (> 12 anys):
Des del collet de l’Agulla Grossa tornarem enrera per la pista d’on veníem fins a la cruïlla que
havíem deixat. Allí retornarem al GR 172 cap a l’esquerra. La pista ens porta per diversos prats de
blat i ferratge que en aquest temps estan d’un verd intens. Al final del primer prat deixarem la
pista girant a l’esquerra per un corriol assenyalat. Després creuarem una tanca (que cal tancar de
nou), pujant uns metres a la dreta per tornar a la pista que havíem deixat fent aquesta drecera. Un
cop a la pista girem a l’esquerra. A l’esquerra tindrem prats i a la dreta la tanca que voreja el camí
força estona. Arribem al final de la pista que transitem i haurem de baixar cap a l’esquerra uns 50
m. Per creuar de nou la tanca. Ens endinsem per un corriol dins del bosc. Alternarem bosc i prats
que els vorejarem per l’esquerra. Finalment arribem a una pista que ens duu al Castell i ermita de
Queralt. Els grans dinarem aquí.
Per tornar no trobarem senyals, caldrà seguir la descripció.
Del davant de l’ermita surt una pista cimentada baixadora, la seguim uns 400 m. Trencarem per la
pista de l’esquerra, de terra i recentment aplanada. Entrem en un camí boscós que durarà força
estona, passant pel vessant sud de la serra. Trobarem 4 trencalls a la dreta del camí que deixarem,
fins que arribem a la cruïlla de pistes on trobem la que baixa del coll de l’Agulla Grossa. A partir
d’aquí seguirem l’itinerari de l’opció petits.

NOTES:
Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació Excursionista Talaia i s’adreça als membres de l’entitat adscrits al
GMeF. D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives1, tots els participants a les activitats del GMeF hauran de disposar de la llicència federativa
de l’any en curs. Els infants i joves que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus pares o altres familiars que se’n faran
responsables.
1

Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.

