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PER LA SERRA 
DE FONTFREGONA_

 Aquesta ruta transcorre en gran part 
per la carena de la serra de Fontfregona, se-
rra situada entre les serres de Miralles i Anco-
sa donant continuïtat al meravellós paisatge de 
l’Anoia. A la plana, gaudirem de la riera de Mira-
lles amb el seu entorn refrescant gràcies al bosc 
de ribera i als omnipresents camps de vinya. A 
la carena, tindrem les vistes panoràmiques de 
la serra de Miralles-Queralt i un magnífic punt 
d’observació d’aus_
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CONSULTA EL TRACK 
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Tipus de ruta: Circular
Punt d’inici i final: Església de Sant Romà (Miralles)
Distància: 11,47 km  Temps: 3 h 15 min
Punt més alt: 709 m Desnivell s: 301 m
Punt més baix: 489 m  Desnivell t: 301 m
Dificultat: DIFÍCIL_

ESGLÉSIA DE SANT ROMÀ_ Conjunt d’edificacions integrat per 
l’actual parròquia i el mas de Sant Romà amb annexos destinats 
a habitatges i corrals. La parròquia està formada per la rectoria 
(1916) i l’església a la que està adossada. L’església és d’estil gòtic 
(1413) d’una sola nau_

CREU DEL PLA_ Creu de terme gòtica situada al límit amb el mu-
nicipi de la Llacuna. Dintre del terme de Miralles també hi podem 
trobar, entre vinyes,  la creu de Fransola_

LA RIERA DE MIRALLES_ Afluent de l’Anoia, neix a l’Alt Camp en-
tre les serres de Brufaganya i d’Ancosa. A Santa Maria de Mira-
lles aquesta riera permet el desenvolupament del bosc de ribera 
amb una gran riquesa biològica. Esdevé un espai molt interes-
sant pel seu diferencial a nivell ecològic i paisatgístic_

MINA ABANDONADA DE BAUXITA_ Mina de bauxita explotada a 
cel obert entre els anys 1930 i 1965 per extreure mineral que 
s’utilitzava per a la preparació de compostos d’alumini i la pro-
ducció de sulfat d’alúmnia. Avui en dia, aquests materials ja no 
són rendibles i les explotacions estan en desús. Tot i així, en 
aquesta pedrera es pot obervar les diferents capes geològiques 
calcàries existents i al peu les diferents cavitats del mineral de 
bauxita_


