Itinerari 1
Pujades

11,00 km

3 h 50 min

340 m

Prades - Mas de la Mistera – L'Abellera - Pla del Gendral - Prades
Itinerari pel sector oriental del terme que s'endinsa per indrets boscosos de gran bellesa. Magnífica panoràmica de la vall
del riu Brugent i de Capafonts des de l'ermita de l'Abellera.
0 h 0 min - Se surt de la Plaça Major pel portal de Santa Maria, es creua la carretera i s'agafa el passatge de Sant Roc per
la dreta de la plaça del mateix nom. Es continua pel Camí de les Hortes seguint els senyals del sender GR-65-5.
0 h 6 min - Es passa la Cova del Vidre i la urbanització del mateix nom. Se surt a la pista cimentada que du a l'Abellera i
se segueix cap amunt. Al cap d'uns 100 m s'ha de deixar la pista per la dreta, seguint els senyals. El camí s'endinsa en la
fondalada i s'enfila pel vessant oposat.
0 h 20min - Pla dels Birimbins. Cal anar seguint els senyals. El camí planeja i després baixa suaument. Es creua una pista.
0 h 38 min - Coll de l'Esteve Llorenç. Atenció: es deixa el camí senyalitzat com a GR i es pren el senderó que surt a
l'esquerra i baixa decididament barranc avall.
0 h 55 min - Pista de Capafonts al Mas de la Mistera, situat 200 m a l'esquerra. Prop del mas, seguint un senderó a
l'esquerra hi ha una font. A partir d'ara seguirem la senyalització del Consell Comarcal del Baix Camp. El camí continua
cap a la dreta, pel costat d'un mur de roca, travessa un bosc de castanyers i un rierol i desemboca en una pista ampla, que
se segueix cap a l'esquerra, en pujada.
1 h 10 min - Es deixa la pista i es pren el camí de la dreta que s'enfila fortament.
1 h 40 min - Se surt al costat de l'ermita de l'Abellera. Cal dirigir-s'hi. El camí voreja el cingle per la dreta de l'ermita.
1 h 50 min - S'és al pla de les Freixes. Se segueixen els senyals. Al cap de poc el camí baixa, creua una torrentera i
s'enfila.
2 h 05 min - Cruïlla del pla del Gendral. Es deixen els senyals del C. Comarcal i es pren el trencall de l'esquerra, en
pujada.
2 h 15 min - Coll d'en Serafí. Hi ha una altra cruïlla, es continua recte, cap al sud, vorejant els Pics. Es deixa una desviació
a la dreta i al cap d'uns 5 minuts el camí gira a ponent. S'és sobre la Roca Foradada. El camí baixa clarament cap al poble.
2 h 35 min - S'és de nou a la Plaça Major de Prades.

Itinerari 2
Pujada suau

9,85 km

2 h 55 min

290 m

Prades - Tossal de la Baltasana - Cova del Pere - Prades
Itinerari clàssic. En destaca el bosc de roure reboll que creix en el vessant nord oriental del tossal, únic a Catalunya, i
l'excel·lent vista sobre l'interior del Principat, des dels Ports fins als Pirineus.
0 h 0 min - Se surt de la Plaça Major en direcció al Planet del Pont baixant pel carrer de Sant Antoni. Es creua la carretera
i s'enfila el camí de l'altra banda.
0 h 12 min - Coll de les Forquetes. Es deixen trencants a dreta i esquerra.
0 h 26 min - Costa del Martorell. El camí, antigament utilitzat per anar a Vimbodí, puja en acostar-se al Coll del Bosc.
0 h 36 min - Coll del Bosc. S'agafa el camí de la dreta cap al Tossal de la Baltasana. Més amunt es passa pel costat de la
mina de l'Obis.
0 h 42 min - Cruïlla. Per la dreta es va a la Baltasana. Cal pujar i admirar-ne el panorama. Es torna a aquest punt al cap de
30 min i es gira a la dreta.
1 h 15 min - Cruïlla. Es segueix recte pel camí de la Moleta, que queda a mà dreta sobre un cingle de sauló. A sota, a
l'esquerra, es veuen els Tillans i el Xalet Forestal.
1 h 25 min - Bassa del Mas d'en Pagès. Un xic més endavant, a mà dreta, es pren un sender poc marcat que s'endinsa en el
bosc i du a un camí ample. Un cop a la pista es continua per la dreta.
1 h 32 min - Cova del Pere. Té uns 15 m de fons per 12 d'ample. A sota hi ha l'antiga era. Es torna al camí. Al cap de 4
min hi ha un cartell. Es continua pel camí ample.

1 h 40 min - Cruïlla. S'agafa la pista que baixa (senyals de sender GR-7-1), i ja no es deixa fins a Prades. 10 min després
hi ha una cruïlla. Es segueix recte.
1 h 57 min - Bassa. S'agafa el sender paral·lel al camí ample (camí vell de Montblanc).
2 h 20 min - Prades.

Itinerari 3
Senzilla

6,80 km

2 h 00 min

230 m

Prades - Pla de la Guàrdia - Baga del Pau del Blai - Coll del Toniet - Prades
Recorregut curt. Té com a punts d'interès l'esplèndida panoràmica sobre Prades, la curiosa formació calcària del pla i
l'exuberant varietat vegetal de l'obaga del Pau de Blai, una veritable lliçó botànica.
0 h 0 min - Des de la Plaça Major cal dirigir-se a la cruïlla de les carreteres d'Albarca i de la Febró pel carrer de l'Aigua.
Es travessa la carretera i es baixa en direcció SO seguint el camí vell de Siurana, entre horts i xalets. Es passa una pista.
0 h 10 min - Es deixa un trencant a la dreta i, al cap de dos minuts, un altre a l'esquerra que du a la Font del Cap del Pla
pel costat d'un lledoner notable (s'hi pot anar en 5 min). Al cap de poc, el camí puja.
0 h 30 min - Coll del Vidrier. Bifurcació. Es pren la pista a la dreta, pujant cap al pla.
0 h 45 min – S'és al pla de la Guàrdia, força pedregós i eixut. Conté indicis d'hàbitats neolítics. Es continua cap a ponent,
en direcció a les torres d'alta tensió. A la vora del cingle hi ha molt bona vista sobre el Montsant, la serra la Llena i part de
la serra de Prades.
1 h 00 min - Al nord de les torres hi ha el grau que permet baixar el cingle. El sender zigzagueja pel bac del Pau del Blai,
un bosc molt ric en espècies. Deu minuts després desemboca en una pista. Cal seguir-la avall fins a trobar el camí vell de
Cornudella, senyalitzat com a GR-7-1, que es pren a mà dreta.
1 h 40 min - Coll de la Drecera, al peu dels cingles septentrionals.
1 h 50 min - Font de la Vila Vella. Raja vora marge, a mà esquerra del camí. Després se surt a la carretera i, per la dreta,
es fa cap al poble.
2 h 00 min - S'és a la Plaça Major de Prades.

Itinerari 1
Llarga pujada

25,00 km

Prades - Siurana – Prades
“Allà dalt és Siurana, aspra i ardida,
ben arrapada a la salvatge altura ...”
Aquest vilatge, darrer reducte musulmà del Principat,
sorprengué al poeta Josep Carner. Senyoreja, bell i altiu,
els cingles meridionals de la serra de Prades, abocat
sobre el Priorat.
0,00 km - Plaça Major de Prades. Cal anar a
l'encreuament de la carretera de Capafonts i la Febró.
S'agafa el camí de Siurana, que discorre a la dreta de la
carretera. Es deixa un trencant a l'esquerra, un altre a la
dreta (0,72 km) i es pren una desviació a l'esquerra
(0,83 km) obviant els senyals que duen al coll del
Vidrier.
1,77 km - Se surt a la carretera. Es segueix cap a la
dreta.
1,93 km - Font del Cap del Pla. Es torça a la dreta. La
pista, molt ampla, puja suaument.
3,50 km - Coll de l'Andreu. Després d'una línia d'alta
tensió hi ha una cruïlla. Cal seguir recte. El recorregut
descriu petites ondulacions. Es deixen diversos trencalls
a dreta i esquerra. Al punt 6,5 km es passa pel costat del
Grau d'en Saura (vista panoràmica sobre el Montsant).
7,10 km - Fi de la serra. La pista baixa decididament.
(Per un trencall a l'esquerra es pot anar als masos del
Gravat i de la Barba, on hi ha una alzina gegantina.)
10,75 km - Els Masets. Confluència amb la pista de
Cornudella. Es continua endavant fent una suau
remuntada.
12,50 km - Siurana. La tornada es fa pel mateix camí,
però ara en pujada.

3 h 00 min

420 m

Itinerari 2
Pujades dures

19,70 km

2 h 15 min

580 m

Prades - Coll del Bosc - Viern - Vilanova de Prades - Borrianes - Prades
Recorregut pel vessant occidental de la serra. En destaca la varietat del paisatge, els boscos de roure reboll i castanyer, i la
possibilitat de pujar al tossal de la Baltasana, d'una vista excepcional. Per a gent habituada.
0,00 km - Se surt de la Plaça Major pel portal gran. Un cop a la carretera, es gira a l'esquerra.
0,25 km - Es gira a la dreta pel carrer de Colomers. Al punt 0,72 km s'acaba el cimentat. Se segueix recte per la pista.
1,76 km - Sota la bassa d'abastament d'aigua, es continua per l'esquerra, en pujada forta.
2,48 km - Enllaç amb una pista. Es segueix per la dreta. La pujada se suavitza.
3,47 km - Coll del Bosc, cruïlla. Per la dreta es pot pujar a la Baltasana (trencall a la dreta a 500 m i 470 m més de pujada
forta. L'ascensió, però, val la pena. Distància no comptada). Des del coll del Bosc es pren la pista del fons, deixant-ne
dues a l'esquerra. Es baixa suaument entre un magnífic rodal de roure reboll. Al punt 5,23 km se surt a la carretera de
Poblet i es gira a la dreta.
5,32 km - Coll de les Masies. Esplanada. Cal tombar a l'esquerra per una pista que baixa enmig de castanyers.
8,64 km - Es deixa un trencall a la dreta. Al cap de 100 m s'és al fons del barranc. S'inicia una remuntada que du a la
carretera de Vilanova seguint sempre la pista principal.
11,83 km - Se surt a la carretera i es continua cap a la dreta, en baixada.
12,05 km - Vilanova de Prades. Es pren una pista a l'esquerra que du a la Font Vella. Es recomana la visita a la vila.
12,45 km - Font Vella. Es segueix la pista cimentada; 130 m enllà es deixa un trencall a la dreta.
12,68 km - Collet. Hi ve a parar el sender senyalitzat de Prades. S'emprèn la baixada deixant una desviació a la dreta
(13,40 km) i una altra l'esquerra (13,74 km). Al punt 14,03 km s'és al fons de la vall. Comença la pujada.
16,38 km - Coll de Borrianes. Es deixa un trencant a l'esquerra i es baixa.
17,37 km - Carretera d'Albarca. Es gira a l'esquerra.
19,70 km - S'és de nou a la Plaça Major.

Itinerari 3
Pujades

13,90 km

1 h 10 min

230 m

Prades - Coll de Rossinyols - Mas de Basteret - Coll Pubill - la Cucurulla - Prades
Itinerari molt agradable per raconades solitàries. Recomanat malgrat les diverses pujades que hi ha al llarg del recorregut.
Es pot escurçar fàcilment.
0,00 km - Se surt de la Plaça Major pel carrer de Sant Antoni. Passat el portal de la muralla es tomba a l'esquerra. Es
segueix la pista principal deixant a la dreta el parc de bombers, la gasolinera i diverses desviacions.
0,64 km - Bifurcació. Es tomba a la dreta. Al punt 1,04 km es deixa una pista a la dreta i a l'1,15 km, una altra a l'esquerra.
1,47 km - Es deixa un trencall a la dreta i s'emprèn una pujada curta. Es passa el coll de Rossinyols en el km 1,93 i es
segueix recte, baixant.
2,12 km - Es deixa un trencall a l'esquerra que comunica amb la pista de tornada en el punt 10,35 km (pot servir de
drecera fàcil).
2,47 km - Es deixa a l'esquerra una pista senyalitzada (sender a Vilanova de Prades) i es passa el torrent de les Pites.
2,56 km - Es remunta per la dreta amb rampes fortes, però curtes. Es va seguint la pista principal. El paisatge va canviant i
s'entra en un bosc de castanyers.
4,64 km - Mas de Basteret. Se surt a la carretera i es continua cap a l'esquerra. En el trencall Vilanova - Poblet es gira a
l'esquerra. Atenció a la circulació!!!
6,97 km - Després del molló “km 2” es deixa la carretera per una pista que surt de mà esquerra. Es baixa suaument i es
passa el coll Pubill (8,53 km).
9,00 km - Es segueix per l'esquerra i s'entra en un bosc de castanyers.

9,80 km - Just quan s'acaba el bosc, 25 m abans d'una bifurcació, cal prendre un camí poc marcat que se'n va a la dreta,
passa el torrent i remunta la vall per l'altra vessant (pista sovint en mal estat).
10,35 km - Es fa cap a la pista que ve del punt 2,12 km. Cal continuar per la dreta.
11,92 km - Després d'una pujada curta es deixa una desviació a la dreta, es passa el coll de Cabrers i es baixa cap a Prades.
13,90 km – S'és de nou a la Plaça Major.

Fitxa dels recorreguts

Itinerari a peu

Itinerari en BTT

Durada

Desnivell acumulat

Distància a recórrer

Tipus de dificultat

