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MUNTANYES DE PRADES 
El Tossal de la Baltasana 

i les coves d’en Pere 
Dia: DIUMENGE 22 DE GENER DE 2012 

Desplaçament : AMB COTXES PARTICULARS 

Lloc de sortida : PL. DE L’ESTACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

Coordinador de la sortida: Joan Raventós (telèfon de contacte:  696 373 454) 

    

Horari previst: 

08.00 h - Trobada a la pl. de l’Estació de Vilanova i la Geltrú 

08.15 h - Sortida amb els vehicles cap a Prades 

09.45 h - Arribada a Prades i esmorzar 

10.30 h - Inici de l’excursió 

11.45 h - Tossal de la Baltasana 

12.30 h - Coves d’en Pere 

14.00 h - Prades i dinar 

16.00 h - Tornada a Vilanova 

17.30 h - Arribada a Vilanova 
 

Detalls de l’itinerari: 

Resum de l’itinerari: 

Prades - GR-171 - Coll de la Foguina - Tossal de la Baltasana (1.203 m) - Coves d’en Pere - 

Barranc dels Bassots - Prades. 

Punt d’inici i acabament: plaça de Sant Roc de Prades 

Horari: 3 h 30 min. - Distància total: 7,5 km - Desnivell: 325 m - Dificultat: fàcil  



Com arribar a Prades 

De Vilanova a Vilafranca per la C-15. Continuar per la N-340 fins als Monjos i entrar a l’AP-7 en 

direcció sud. Continuem per l’AP-2 en direcció a Lleida i la deixem a la sortida de Montblanc. 

Prenem la N-240 fins a Vimbodí i continuem per la TV-7004 que va de Vimbodí a Vilanova de 

Prades. Un cop a Vilanova de Prades, continuem per la TV-7005 i la T-700 fins a Prades.  

 

Dificultats que hi poden haver i altres qüestions a tenir en compte:  

Es tracta d’una excursió de dificultat fàcil, però amb algun desnivell pronunciat en la pujada al cim. 

S’ha previst fer algunes parades de REAGRUPAMENT. Cal que tothom les respecti per al benefici 

del grup. 

L’orientació del terreny i la vegetació frondosa poden fer que el terra estigui humit i rellisqui. Per 

tot plegat, cal que vigileu amb les relliscades o torçades de peu. Tingueu cura dels vostres fills! 

     

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: Esmorzarem quan arribem a Prades, a la plaça Major. Hi ha bars. Durant el recorregut 

farem algunes parades (al Tossal, a les coves d’en Pere...) on podrem menjar una mica. Dinarem a 

Prades, quan ja haurem finalitzat l’excursió. 

Aigua: Cal que en porteu. A la plaça Major de Prades hi ha una font. 

Indumentària:  Som en ple hivern. És de preveure que faci una mica de fred o vent; per tant, convé 

que porteu algun anorac o cangur que pari la fredor i la humitat. Us recomanem que porteu botes 

de muntanya de canya mitjana o alta, que protegeixin bé el peu i el turmell de possibles torçades. 

Documentació: Targeta federativa, document d’identitat, targeta sanitària, etc. 



Descripció de l’itinerari 

Introducció 

Les Muntanyes de Prades són el referent natural del sud de Catalunya i, juntament amb el Montsant, la 

zona amb més tradició excursionista de les comarques tarragonines. La vegetació que hi trobem 

representada és excepcionalment variada: alzinars mediterranis i muntanyencs, carrascars, rouredes de 

roure martinenc, roure valencià i les rouredes úniques de roure reboll dels faldars de la Baltasana; també 

hi trobem castanyedes, pinedes primàries de rojalet o pi roig, també de pi blanc, a les parts baixes i, en 

menor quantitat, de pinassa, de pinastre i de pi pinyer. Estudis recents hi han arribat a computar 279 

espècies animals: 9 d'amfibis, 16 de rèptils, 13 de peixos, 38 de mamífers i 203 d'aus. 

Aquesta excursió ens permet ascendir a la màxima cota de totes les muntanyes de Prades: el Tossal de la 

Baltasana, sortint de la vila comtal de Prades i passant per un dels pocs boscos de roure reboll que hi ha a 

Catalunya. Aquest arbre, de fulles grosses, rebrota abundantment quan és tallat i forma nombrosos 

rebrots o rebolls; d'aquí li ve el nom. Quan arriba la primavera, les fulles noves comencen a sortir i 

expulsen les velles que han adquirit tonalitats rosades que van variant cap al verd. Tot un mosaic de colors. 

Aquesta volta és una petita mostra de les grans possibilitats excursionistes que ens poden oferir les 

Muntanyes de Prades. 

___________________________________________________________________ 

Text extens d’una ruta publicada al Descobrir Catalunya + revisions posteriors sobre el terreny. 

Descripció del recorregut: 

(0,00) Sortim de la plaça de Sant Roc de Prades i caminem per la carretera en direcció a Poblet. Al cap de 3 

minuts, girem cap a la dreta per un carrer encimentat. En aquest mateix punt, deixem a la nostra esquerra 

el camí del Tillar. 

(0,13) Al final de l'encimentat, agafem un camí a la nostra esquerra (cal anar seguint sempre els senyals de 

GR). Immediatament, deixem el carrer d'Enric Morera a la dreta; més enllà, deixem un camí, dins el bosc, a 

mà esquerra, i uns metres més amunt, deixem un camí, a la dreta, que va a una finca i girem a l'esquerra. 

La pista es converteix en un sender que va guanyant alçada per un bosc mixt de roure reboll, rojalet (pi 

roig) i castanyers. La roureda de roure reboll (Quercus pyrenaica) dels voltants de la Baltasana està 

considerada una relíquia. És de les poques rouredes d'aquesta espècie conegudes a Catalunya. Trobarem 

una petita font, a la nostra dreta, i, poc més amunt, una petita cova. 

(0,27) Damunt nostre, a la dreta, veiem unes balmes de pedra vermella, amb 

uns replecs molt atractius. Una mica més endavant, el camí davalla 

lleugerament i de seguida planeja. En aquest punt, deixem un camí a 

l'esquerra i continuem per bosc mixt molt agradable. Poc després, el nostre 

camí desemboca en un revolt de pista que hem de seguir a l'esquerra, amunt. 

(0,42) Coll de la Foguina. REAGRUPAMENT. Continuem per la pista. Poca 

estona després, deixem un camí embrossat a l'esquerra i continuem per la pista principal que té el sòl molt 



sorrenc. Al cap de 6 minuts més, deixem un camí que surt en un angle molt tancat cap a la dreta. Anem per 

la pista, que ara davalla una mica. 

(0,52) Deixem la pista i agafem un sender a la nostra dreta, marcat amb senyals de GR, que puja fort pel 

llom oest del Tossal de la Baltasana. Passem per un bosc molt bonic de rojalet, amb exemplars de roure 

reboll, castanyers i peus de grèvol. Al cap d'uns minuts, el sender fa un gir sobtat a l'esquerra i continua 

pujant de valent. Més enllà, planeja i al cap de poc s'enfila definitivament per un pendent pronunciat. 

(1,08) Tossal de la Baltasana (1.203 m), cim culminant de les Muntanyes de Prades. REAGRUPAMENT. Hi 

arribem per un tram de roques i veiem a la nostra dreta un penell al capdamunt d'una roca vertical que 

mira cap a l'altiplà de Prades. Un vèrtex geodèsic assenyala el cim i una rosa dels vents, feta amb una pedra 

de molí procedent del Molí de les Eres d'Ulldemolins i collocada pel Centre de Lectura de Reus l'any 1985, 

ens orientarà i ens indicarà tots els punts que podem observar des del cim. A l'altra banda del tossal, hi ha 

una caseta de pedra vermella que durant l'estiu acull dues vigilants forestals. Deixem el cim per l'altre 

vessant, deixant la caseta a la nostra esquena, i agafem una pista que baixa en direcció est, seguint els 

senyals de GR. La pista va baixant i fa un parell de revolts que estan encimentats. 

(1,18) Cruïlla de pistes; anem cap a la dreta, en direcció a la Font del Mas de Pagès. Pocs minuts després, 

trobem una altra cruïlla; en aquest punt, deixem la pista principal de carena i agafem el camí que va cap a 

la dreta, en direcció a les Coves d’en Pere. Aquest camí és una variant del GR i haurem de seguir uns 

senyals de GR amb una barra en diagonal blanca. Entrem en un bosc dominat per rojalet. 

(1,30) Al capdamunt d’una pujada, el camí gira a la dreta, però nosaltres el deixem i girem a la nostra 

esquerra, seguint els senyals. El sender ens situa de seguida en un petit llom enllosat on descobrim una 

gran balma. Som a les Coves d’en Pere (trobem un pal indicador), unes balmes naturals amb antigues 

construccions al seu recer. REAGRUPAMENT. 

Des del pal indicador, baixem per l'altre vessant fins a una pista, que haurem de seguir a l'esquerra (pal 

indicador), en direcció a Prades. El sòl del camí és, en algun punt, de sorra vermellosa. El nostre camí fa un 

gir obert cap a la dreta (prop del camí hi ha una font) i després comença a baixar. 

(1,38) Deixem a la dreta el mas del Violinista. Al cap d'uns metres, desemboquem en un revolt d'una pista, 

que haurem de seguir cap a la dreta. Baixem fort i continuadament. Més enllà, a l'esquerra, deixarem una 

entrada de camí i la nostra pista travessa el petit torrent. 

(1,50) Deixem un camí a l’esquerra i continuem per la pista. Poc més enllà, se’ns ajunta un altre camí per 

l’esquerre. El bosc és de pi roig amb falgueres, roser caní i alzines. Deixem dos camins a mà esquerra. Més 

enllà, un altre camí a mà esquerra. Passem a prop d’una gran bassa d’aigua. 

(2.02) Deixem un camí (pal indicador), a mà dreta, que ve del tossal de la Baltasana, i anem a mà esquerra. 

La pista, que transcorre pel costat de camps d’avellaners, ens durà fins al camí per on hem deixat la vila de 

Prades. Un cop a la carretera, només caldrà fer els últims metres fins al poble. 

(2,30) Plaça de Sant Roc de Prades, on finalitza aquesta excursió. 

L’horari exposat en aquesta descripció no inclou parades. 



Mapa: 

Muntanyes de Prades 

Escala 1:25.000 - Editorial Piolet 

 
 

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. 


