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 Circular nº 17   (3/6/92) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
D'acord amb el nostre calendari, el proper diumenge 14 de juny, està previst fer l'etapa número nou del 
recorregut "Del Baix Ebre al Solsonès", que serà l'última d'aquest curs. L'itinerari, encara que una mica llarg és 
un dels millors dels que s'han fet fins ara: sortirem de la vila comtal de Prades, situada a uns 950 metres 
d'altitud, i de moment pujarem una mica per arribar a l'altura del mas de l'Espasa (1130 m), ara en ruïnes. Tot 
seguit el camí travessa els Plans de Pagès fins assolir el coll dels Costers d'en Perroi (1049 m) i a partir d'ací, 
transformat en un viarany, va seguint el traçat de la carena amb magnífiques panoràmiques sobre la vall del riu 
Brugent i el bosc de Poblet. Després de travessar el coll de la Caldereta (1046 m) i el de la Cova Fumada 
(1121 m) arribarem al pla de la Mola d'Estat o dels Quatre Termes (1135 m), punt culminant de l'etapa. 
 
La Mola dels Quatre Termes, dita així perquè en ella conflueixen els termes municipals de Prades, Vimbodí, 
Rojals i Mont-ral, és un excel·lent mirador sobre les Muntanyes de Prades i rodalies. Després de descansar 
una estona començarem el llarg descens vers Les Masies. De moment baixarem fins al coll del Clot del Llop 
(1060 m) on abandonarem el GR-7-1 que segueix cap a Rojals i continuarem per la variant GR-7-1-4 que ens 
portarà al coll de la Creu de l'Ardit (1010 m) i al balcó de la Pena (1000 m) que és un altre magnífic mirador, 
aquesta vegada sobre la part occidental de la Conca de Barberà. 
 
Uns metres per sota del mirador trobarem la font del Deport on ens podrem refrescar una mica abans de 
seguir la davallada. Després d'una forta baixada per un tallafocs assolirem el collet de la Vena (680 m) on 
deixarem el GR per agafar un sender de petit recorregut, senyalitzat amb marques grogues i blanques, que ens 
farà arribar a Les Masies (550 m), indret on finalitzarem l'etapa. 
 
Degut a la llargària del recorregut (uns 19 km) i per tal d'evitar que el sol ens castigui tot pujant, hem decidit 
sortir a les sis del matí i esmorzar a la muntanya, al mas de l'Espasa, després d'haver fet el tros més llarg de la 
pujada. S'està gestionant la possibilitat d'anar a dinar col·lectivament a can Segués, una masia propera a Poblet 
(a 1 km; ens hi portaria l'autocar) i per la tarda visitar el monestir. Els detalls ja es concretaran. 
 
També us recordem que, com cada any, està previst fer un sopar de fi de curs amb lectura de poemes, 
lliurament de premis, parlaments etc... Ja us notificarem la data i el lloc. 
 
 
          La Junta 


