
10 de febrer 2018 

Coll de la Teixeta a l’Argentera 
Per la Serra de Pradell 

Preparada per: Miquel Torné, Reinaldo Collado, Joan Visus i Emili Cases 

Sortida del Cole: 7:45 h del 10 febrer 2018 

Longitud: 9,96 km 

Desnivell pujada: 296 m 

Desnivell baixada: 501 m 

Dificultat tècnica:   Moderat 

Temps estimat: 4 hores amb parades 

Esmorzar: en area de Servei autopista 

Dinar: Calçotada en restaurant El Maset de Montbrió del Camp 

Coll de la Teixeta 
El Coll de la Teixeta és un dels passos naturals entre el Baix Camp i el Priorat, entre la serra de Puigcerver i la serra de Pradell. 

Actualment hi passa la carretera N-420 (Tarragona i Reus a Falset i Gandesa). Es troba a una altitud de 546,0 m. 

Serra d Pradell 
La Serra de Pradell és una serra de la Serralada Prelitoral Catalana a cavall entre el Baix Camp i el Priorat. A vegades se la 

considera la mateixa que la Serra de l'Argentera o s'agrupa amb aquesta (i per tant, a vegades referida també com a Serra de 

Pradell-l'Argentera o Serres de Pradell-l'Argentera), tot i que tècnicament i d'acord amb els mapes de l'Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya, la Serra de Pradell s'estén just al nord de la Serra de l'Argentera. 

 Està situada als municipis l'Argentera i Duesaigües al Baix Camp per la seva banda nord-oriental, i Pradell de la Teixeta al 

Priorat per la seva banda sud-occidental, amb una elevació màxima de 774 metres.  A la banda nord de la serra s'hi troba el Coll de 

la Teixeta, pas natural d'entrada al Priorat o al Baix Camp, i que la separa de la serra del puig de Puigcerver (tirant cap al nord, 

nord-est i Alforja), que al seu torn dóna lloc a les Muntanyes de 

Prades més al nord-nord-est. Un xic més al sud d'aquesta serra i 

continuant per la Serralada Prelitoral es troben la Serra de l'Argentera, i 

l'emblemàtica Mola de Colldejou, no gaire lluny del poble de la Torre 

de Fontaubella i que al seu torn enllaça amb la vistosa Serra de 

Llaberia. 

Gran part de la serra forma part del Pla d'Espais d'Interès 

Natural (PEIN) serres de Pradell-l'Argentera.  A sud-sud-oest de la 

serra i principalment a la Serra de l'Argentera es troba el polèmic parc 

eòlic del Trucafort, amb escreix el parc eòlic més gran de tot 

Catalunya, amb 91 aerogeneradors, situat als municipis del Pradell de 

la Teixeta i la Torre de Fontaubella al Priorat, 

i l’Argentera i Colldejou al Baix Camp, i no gaire lluny del Castell 

d'Escornalbou (Vilanova d'Escornalbou, Riudecanyes). 

Per aquesta serra passa el Sender de Gran Recorregut GR-7, al seu 

camí d'Andorra cap a l'estret de Gibraltar. 

L’Argentera 
Limita amb els termes municipals de Duesaigües, Riudecanyes, Vilanova d'Escornalbou, Colldejou, La Torre de 

Fontaubella i Pradell de la Teixeta. 

Lloc d'estiueig de gent de Reus i altres llocs, se situa a sota mateix del puig d'Escornalbou on està situat el Castell d'Escornalbou.  
El seu terme és molt reduït (9,83 km²) i es troba al vessant oriental de la Serra de l'Argentera. El creuen els Barrancs de la Serra i 

el de les Valls, que en confluir formen el Barranc de l'Argentera, que va a parar, per la dreta, a la Riera de Riudecanyes. 

Probablement aquesta riera és l'anomenat antigament Torrent de l'Argentera, esmentat el 1164. L'antic terme de La Trilla es creu 

que era un magatzem i lloc de treball metal·lúrgic (Trilla o Tries), pertanyia a l'arquebisbat i probablement és un mas donat a un 

Pere i la seva dona Joana el 1195, i que s'esmenta com a masia amb forn el 1296, propietat de Ramon Jujol; el 1412 Pere 

de Sagarriga va donar el mas a Pere Ferrer i Monter, de Pradell de la Teixeta; el 1586 era part de la Comuna del Camp; 

apareix esmentat fins al 1845, només amb un veí; el mas encara existeix. L'antic llogaret de Vilamanya, al llindar del terme 

amb el de Duesaigües i Riudecanyes, va quedar integrat en el terme de Duesaigües. 

El terreny és principalment de garriga, i el 22% és de conreu, principalment avellaner, olivera i vinya. 
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És molt coneguda la Font del Ferro, que es troba al poble. 

S’ha de portar roba adequada al lloc de l’excursió i al clima i calçat adequat per caminar per muntanya. La pluja o el mal temps no 

seran motiu per a suspendre la sortida, si cal hi haurà una activitat alternativa per la zona de l’excursió. 


