
 
sortida  Ancosa-Brufaganya 

El proper diumenge dia 1 de març realitzarem una sortida per coneixer  racons i indrets 
magics de les serres d’Ancosa i Brufaganya . (Situades entre l’Anoia ,l’Alt Camp  i la 
Conca de Barberà )  

Es proposa una ruta circular que passa per antics edificis religiosos ( ermites, santuaris, 

covents ) aixi com arbres monumentals , coves , avencs i  abrigs amb pintures rupestres.  
A destacar : 

Sant Magí de Brufaganya  

lloc fortament tel·lúric ,punt de peregrinatge, una font, arbres centenaris i una cova; 
tot això lligat a l'antiga llegenda d'un hermità. 

Les pintures rupestres de valldecerves 
Prop de l’ermita de Valldecerves hi trobarem el conjunt rupestre de la "Roca Roja" 
que està format per representacions pictòriques d'animals distribuïdes en dos 
abrics. 
 
El Roure d'Ancosa 
El roure centenari de la plana d'Ancosa és un arbre considerat guaridor per la 
tradició, aquest conserva encara a dia d'avuí, els rastres d'unes ferides fetes amb la 
finalitat de guarir els infants. 

Concentració: a les 7:30 del matí davant el pavelló municipal de la Selva del Camp. 

Distància: 19 km aproximadament 

Desnivell + acumulat: 550 m. 

Dificultat : facil / moderada / dificil 

Durada: Tot el dia 



Cal portar: Esmorzar ,dinar  i aigua. Calçat i roba adient a l'activitat i a les condicions 

climatològiques previstes. 

Llicència: Cal tenir la llicència federativa adient a l'activitat, aquest cas modalitat A. En cas 

de no posseïr-la, el club pot tramitar una llicència temporal per l'activitat a un cost de 5,00€. 

Inscripcions i més informació: a data límit dimecres 25 de febrer,  clicant al següent 

enllaç INSCRIPCIONS Per més informació info@aritjol.org o els divendres al local del club, 
o trucant al 645 43 23 33  (Arnau). 

Desplaçament: En cotxes particulars. Qui no en disposi l'encabirem compartint les 

despeses de benzina.  

Observacions :Excursió fàcil que transita per  senders,camins i pistes que no presenten 

especial dificultat . Cal tenir present es que es una excursió  una mica llarga i cal estar 
preparat físicament , per aixó es classifica de moderada 

Descripció de l’itinerari : 

Deixarem el cotxe al costat de la carretera C37 en el PK 45 prop de Valldecerves .  
Iniciarem l’excursió en pujada direcció al turo de Pixallits per les Solanes de Valldecerves 
per un sender`bastant perdut i dreturer  , en arribar al Coll del Camp  s’haurà acabat la 
pujada forta , passarem el Clot  de la savinosa , una barrancada bastant humida i obaga  . 
Abans d’arribar a uns camps de conreu passarem a l’altra costat del barranc de la savinosa 
per pujar als caps superiors . D’aquí per un camí que voreja els camps arribarem al Coll del 
Camp dels Segarresos  . Aquí agafarem la pista de l’esquerra que baixa entre camps 
direcció a Sant Magí . Passarem pel costat del coll i mas del Guix ,i per cal Nofre , sempre 
per pista . Passat aquest últim mas deixarem la pista per agafar un camí a la dreta que ens 
pujarà fins al Collet del Apòstols . D’aquí per pista fins arribarem a St. Magí de la Brufaganya 
. Un cop visitat el Santuari farem drecera pel costat del  cementiri , fins a la capella de les 
famoses fonts de St. Magí , on esmorzarem . Un cop descansats i menjats seguirem la ruta 
cap al antic poble de Rocamora on hi  ha les restes de St. Jaume de Rocamora , abans si 
tenim temps ens allargarem a veure  el Pi de la Fou .Sortirem de Rocamora per una 
carrerada paral·lela al B. De la Fou fins al coll del llop ,  ja per pista arribarem a la carretera 
. La creuarem i seguirem la pista fins a l’Hostal del Lladre .Aquí deixarem la pista principal i 
ens dirigirem cap al Est per camins i pistes pel mig de la Pla d’Ancosa fins l’Avenc i el roure 
del mateix nom . Aquí podem dinar  si es hora.  D’aquí seguirem per la pista que em vingut 

http://inscripcions.feec.cat/index.php?arxiu=fitxa_esdeveniment&id_esdeveniment=72
mailto:info@aritjol.org


i ens dirigirem al convent   d’Ancosa que no està gaire lluny. Abans passarem pel costat 
del pou de la casa d’Ancosa ( no ens el deixem ) . Passat el convent agafarem direcció N-W  
tot travessant la plana d’Ancosa per camins i senders  direcció a Valldecerves . Un cop 
haguem travessat el torrent de llançana  anirem girant cap a la dreta per entrar al cingle de 
la Roca Roja per la banda  W .  Quan tinguem a la vista la masia de Valldecerves cal girar 
a la dreta i  anar directes a buscar la roca Roja . Per sender arribarem a la Cova de 
Valldecerves sota la Roca Roja . Buscarem els abrics on amaguen les pintures  rupestres i 
si tenim sort les trobarem .  Desprès desfarem camí i ens dirigirem al creuament de pistes 
que em deixat mes avall i entrarem pel camí que porta a la masia de Valldecerves. La 
rodejarem sense entrar i darrera de la casa i pegada a aquesta  trobarem St. Jaume de 
Valldecerves.   

Baixarem direcció Nord per una espècie d’escòrrec que ens portarà a una pista i aquesta  
fins  ala carretera on tenim els cotxes .  

 

Documents adjunts : 
 

resum itinerari 



mapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dades d’interès : 
 
 
 
La Serra de Brufaganya 
 
La Serra de Brufaganya és una serra situada al municipi de Pontils a la comarca del Conca 
de Barberà, amb una elevació màxima de 923 metres. Al nord de la serra hi ha el nucli de 
població i el santuari de Sant Magí de Brufaganya. 
 
 
 
Sant Magí de Brufaganya 

Sant Magí de Brufaganya, o Sant Magí de la Brufaganya, és una unitat de població i un 
santuari situat a 760 m d'altitud, sobre el començament del rierol de Sant Magí, al terme 
municipal de Pontils (Conca de Barberà).[1] Forma part del nucli deRocamora i Sant Magí de 
Brufaganya.[1] S'hi accedeix per una desviació en la carretera de Pontils a la Llacuna. 

Segons la tradició popular, el santuari està dedicat a Sant Magí, l'anacoreta martiritzat en 
el segle III i enterrat en aquest lloc.[2] Fins al 1204 no s'esmenta documentalment la roca de 
Sant Magí i al segle XIII hi havia una església, que era centre de devoció i beneficiària de 
llegats.[2] Al segle XVI, a iniciativa dels Cervelló, es va restaurar el temple i s'hi organitzà una 
germandat, alhora que fou dotat amb diverses propietats.[2] Els barons de la Llacuna, 
patrons del santuari de Sant Magí, donaren el lloc als religiosos dominics, que s'hi 
establiren des del 1603 fins al 1835.[2] El 1732 es va començar a construir l'església actual, 
que es va inaugurar, encara que inacabada, el 1735.[2] Fou objecte de diversos saqueigs els 
anys 1714, 1835 i 1936.[2] Des del 1841 té funcions parroquials. 

Vers el cingle sobre el santuari, un rengle d'esglaons condueix a una cavitat natural 
coneguda com la cova de Sant Magí, on la tradició diu que el sant l'habità durant trenta 
anys, alimentat pels àngels, i on fou perseguit i mort pels romans. En aquests cingles 
encara hi ha uns antics ermitatges en runes.[2] 

Sota el santuari es troba la Capella de les Fonts de Sant Magí, d'aigua considerada com 
miraculosa i objecte de romiatge; segons explica la llegenda, el sant la va fer brollar donant 
tres cops a terra amb el seu bastó quan els soldats romans el baixaven captiu de la 
muntanya de la Brufaganya, a Santa Perpètua de Gaià.[3]Durant segles, poblacions 
com Barcelona, Tarragona, Lleida, Cervera o Igualada han anat a buscar aigua de les fonts 
de Sant Magí de Brufaganya, per fer-la entrar després de manera solemne al seu municipi i 
repartir-la entre els veïns. 

Prop de la Capella de les Fonts hi ha un pedró dedicat a Sant Magí per la ciutat d'Igualada. 
És una columna d'un metre i mig amb una inscripció que dóna fe de la devoció 
igualadina.[5] Es va inaugurar el 16 d'agost del 1927 i fou destruït el 1936 durant la Guerra 
Civil. Els igualadins hi tornaren l'any 1950 per fer-ne la restauració i la segona inauguració a 
càrrec de mossèn Amadeu Amenós.[5] El 16 d'agost de 2010 va tornar a ser inaugurat per 
representants de l'Ajuntament d'Igualada i els Amics dels Cavalls de l'Anoia, després d'una 
nova restauració.[5] 

El tercer diumenge de setembre s'hi realitza l'Aplec.[6] 
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Serra d'Ancosa 

La serra d'Ancosa és una serra situada entre les comarques de l'Anoia, l'Alt Camp i l'Alt 
Penedès, amb una elevació màxima de 1002 metres al puig formigosa. 

La vegetació és de transició entre la mediterrània de terra baixa i la mediterrània subhumida 
i continental. Grans pinedes de pi blanc s'alternen amb bones extensions de pinassa i 
també de pi roig a les zones altes per d'amunt dels 900 m i zones humides, alzinars 
rouredes i roderals de boix gevòl abundant per la serra, entre els animals destaquem el porc 
senglar, la geneta, el guineu, el toixó i de forma més isolada el cabirol. Entre els rapinyaires 
i trobem l'àliga daurada la perdiguera i el gran duc. 
 

Sant Jaume de Valldecerves 

)La capella de Sant Jaume es troba integrada dins el conjunt de la masia de Cal 
Valldecerves. Es tracta d'una petita església de planta rectangular, una sola nau i capçalera 
d'absis semicircular, de la mateixa amplada, amb decoració d'arcs llombards i tres finestres 
de doble esqueixada. Es cobreix amb teulada a una vessant. L'accés es realitza per una 
porta situada a la façana sud que actualment no és visible a causa de la integració de 
l'edifici en la masia.[1] 

 
Sant Jaume de Rocamora ( Pontils _ Conca de Barberà )  
 

Edifici religiós. Del segle X a XII d’estil Romànic , situat al costat del Poble de Rocamora . 

L'edifici consta d'una nau, coberta amb volta de canó apuntat i una capella presbiterial de 
planta quadrada coberta amb volta de creueria. Va ser construït en tres etapes, la primera al 
segle XI, la segona cap a la fi del XII i la tercera, que correspon a la capella presbiterial, al 
XIV. D'aquesta darrera etapa és també la porta actual, adovellada. L'aparell que es pot 
veure actualment a l'interior de la nau sembla que va ser afegit a l'aparell romànic, per tal de 
reforçar la coberta, cap a la fi del segle XII. 

 

 
 La pintura rupestre de la Balma de la Roca Roja 

Té una mida d’un pam quadrat. És petitona. I costa molt de trobar. 
Cal superar una pendent forta que puja a mitja alçada de la paret per accedir a la cova. És 
un camí molt vertical que es pot ascendir agafant-se als troncs dels arbres. Per la dificultat 
d’accés, bé es podria tractar d’un santuari. Penjades prop de la pintura hi ha les restes d’una 
construcció posterior. 
Es tracta d l’única mostra de l’art llevantí dels darrers caçadors-recol·lectors de 10.000 anys 
AC. Apareix representat un boc, així com altres animals a les balmes properes de la 
serralada de Valldecerves. S’han trobat també restes materials associades a coves 
formades per grans blocs de pedres caigudes, aprofitades com a espais de vivenda i sobre 
tot com lloc d’enterrament des del neolític fins l’edat de bronze. 
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Roca Roja ( La Llacuna , Anoia ) 
resum de la fitxa que la Generalitat ha fet de la pintura, que trobareu sencera a: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.9cf6e0ecb7825f175a2a
63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=d36e1bf837f40110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextch
annel=d36e1bf837f40110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=f8
d0da4b0e720110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 

 

El conjunt amb pintures es localitza al peu d'un cingle, en el lloc anomenat "Roca Roja", en 
un context de bosc, a Valldecerbes, gairebé al límit amb el terme de Querol. Es data 
en  el Neolític/Bronze. 

El 1982 es descobreixen les pintures rupestres de la "Roca Roja"  i ja el 1985 es declaren 
Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica (BCIN). La Ley 6/85, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, la Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, 
protegeixen les pintures i la UNESCO les declara Patrimoni Mundial, el desembre 1998. 
Núm. Registre Bic: R-I-55-0329 

El conjunt rupestre de la "Roca Roja" està format per les representacions pictòriques 
distribuïdes en dos abrics afrontats. El primer (Abric I) és format per dues concavitats d'uns 
2,50 m d'amplada i una fondària mitjana d'1,70 m, mentre l'altura varia notablement. 
 
En la primera d'aquestes concavitats es localitza una figura, que podria correspondre a una 
cérvola, i en la segona quatre, corresponents a un boc i restes. Una d'aquestes restes 
podria correspondre a una petita figura humana d'arquer. A pocs metres a la dreta de l'abric 
I hi ha una cavitat de dimensions superiors (Abric II). Presenta una amplada de 7 m, 2,70 m 
de fondària i uns 5 m d'altura. L'abric mostra una plataforma d'1,50 m d'altura per sobre la 
base del cingle. En aquest abric II es localitzen quatre figures, corresponents a un boc i 
restes. L'estil és naturalista i esquemàtic de tendència naturalista. Quant el color de les 
pictografies va del negrós-gris fosc al castany-vermellós. 
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