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 Circular nº 16   (6/5/92) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Passades les vacances de Setmana Santa només ens resten dues etapes per finalitzar el curs d'enguany. La 
primera d'elles, que serà la vuitena del recorregut "Del Baix Ebre al Solsonès", està prevista per al dia 17 de 
maig; té un recorregut de només uns dotze quilòmetres i el seu perfil és força suau (només hem de superar un 
desnivell de 350 m). Això fa que sigui la més fàcil de les etapes que s'han fet fins ara. 
 
Aquesta etapa potser no serà tan espectacular com l'anterior però també té alguns trets que la fan interessant; 
potser la seva principal característica és que constitueix el nexe d'unió entre els contraforts del Montsant i les 
muntanyes de Prades i que el final d'etapa és a la vila de Prades. Aquesta vila, emmurallada, encara conserva 
dues de les seves antigues portes i a la plaça porticada té una singular font molt coneguda per haver estat 
reproduïda en el Poble Espanyol del Parc de Montjuic de Barcelona. Degut al tipus de pedra utilitzada en la 
construcció dels seus edificis (arenisca vermella), Prades és coneguda arreu com la vila roja. 
 
En sortir d'Ulldemolins ens dirigirem cap al coll Blanc, situat a un quilòmetre del poble, i tot seguit baixarem 
per una vall fins arribar al barranc dels Enllosats que creuarem a gual (esperem que no hi hagi massa aigua!). 
Després de pujar una estona travessarem els Sagalassos, un terreny amb suaus ondulacions poblat per un 
alzinar, fins arribar a la carretera d'Albarca a Prades. Passat el mas del Regiment, assolirem el coll de la 
Drecera amb boniques vistes sobre la vila de Prades. Una vegada arribats a aquest lloc només ens restarà 
creuar el riuet de Prades per arribar al final de l'etapa. 
 
Us recordem que l'última etapa d'aquest curs està prevista per al dia 14 de juny amb el següent recorregut: 
 
 Prades - La Mola dels Quatre Termes - La Pena - Monestir de Poblet  (17 km) 
 
 
          La Junta 


