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FITXA TÈCNICA 
VIA FERRADA DELS PATACONS (la Mussara) 
DIUMENGE 18 DE MARÇ DE 2018 
 

 
LONGITUD VIA:  500 m 

TEMPS TOTAL EFECTIU:  3 h 

ITINERARI: Aproximació (15’) - via ferrada (2 h) - tornada (25’). 

PREU: en funció dels vehicles; la despesa serà el viatge. 
 

DESCRIPCIÓ 
La via ferrada dels Patacons es va inaugurar el 23 d’abril de 2016. Està situada a les Muntanyes de Prades, molt a 

prop del poble de la Mussara. És un recorregut que busca la lògica de la paret. Hi trobarem una mica de tot: plaques 

verticals, feixes, diedres, desploms, canals, 4 ponts, 2 ràpels i la pujada a una agulla que ens regalarà unes vistes 

fabuloses de la comarca del Baix Camp. 

Iniciarem la ferrada per un tram vertical que ens dipositarà en una petita feixa que seguirem a la dreta. Al final de la 

feixa i després de passar un petit balcó, trobarem un petit esperó bastant vertical que seguirem. Finalitzat un petit 

pas desplomat, continuarem per una curta lleixa a buscar una placa que remuntarem en travessia. La placa ens 

dipositarà a la base d'un diedre aeri pel qual pujarem fins a una nova lleixa, la seguirem uns metres i per un curt 

tram en què ens ajudarem d'una cadena arribarem a la part final de la primera secció de la ferrada, on trobarem el 

cami del Grau dels Patacons. 

Seguirem caminant a l'esquerra per una comoda feixa fins a trobar la segona part del recorregut. Remuntarem uns 

metres per un petit mur que ens dipositarà en una nova feixa. La seguirem fins a un gran bloc. Passat aquest bloc, 

trobarem el tram més aeri de la ferrada, una travessia aèria i desplomada de 6/7 metres on ens ajudarem d'una 

cadena i una petita lleixa per als peus. Al final, la lleixa s'eixampla i ens dona una sensació de comoditat. 

Descendirem uns metres fins a trobar el primer pont de 22 metres. Seguirem per la feixa fins a una curta escala que 

ens evitarà un petit desplom i ens situarà en un tram vertical. A l'alçada d'un petit esperó, sortirem a l'esquerra per 

una altra feixa molt còmoda. 

Arribarem a la tercera secció de la ferrada on trobarem una sortida que ens dipositarà al camí del Grau del Patacó. 

Nosaltres remuntarem ajudats per unes grapes i una cadena fins al segon pont de 28 metres. Un cop finalitzat el 

pont, farem una travessia descendent per uns trams de placa fins arribar al tercer pont de 22 metres, que ens 

situarà en una agulla, que pujarem. Per baixar de l’agulla, baixarem fins a la instal·lació de ràpel on trobem dos 

químics amb anella. Es pot realitzar un ràpel de 20 metres fins a una lleixa còmoda, baixar un curt mur fins al quart 

pont de 16 metres i seguir per un tram fàcil, una curta feixa en descens fins a una petita passarel·la de fusta on 

trobem una sortida per una canal d'uns 15 metres que ens dipositarà al camí del Grau de la Trencanous. Seguirem 

per un petit mur que ens situarà en una faixa ampla i còmoda que ens portarà fins a la instal·lació del ràpel final de 

10 metres, que ens durà fins al camí del Grau de la Trencanous. 

 

AUTORITZACIÓ DEL PARE/MARE/TUTOR 

___________________________________________, amb DNI ___________________, pare/mare/tutor de 

____________________________________, autoritzo el meu fill / la meva filla a participar en l’activitat “Via 

ferrada dels Patacons”, que es fa el diumenge 18 de març de 2018, i n’assumeixo el risc que se’n pugui derivar. 

 
Signatura: 
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http://www.serradeprades.com/sites/default/files/adjunt_pdf/els_patacons.pdf
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HORARIS 

08.00 Sortida des de la pl. de l’Estació de Vilanova (pl. d’Eduard Maristany). 

09.30 Arribada a la Mussara. Esmorzar. 

10.15 Aproximació a la via ferrada. 

10.30 Inici de la via ferrada. 

12.45 Final de la via ferrada. Retorn als vehicles. 

13.20 Dinar i tornada. 
 

MATERIAL 

 Roba comoda per escalar. 

 Sabates tipus treking. 

 Un tallavents o similar, per al vent i la humitat. 

 Una motxilla petita per la ferrada per portar aigua i algun ganyip.  

 Si algú té material propi (casc, arnés, dissipador, bagues), que el porti. 

 A l'hora d'esmorzar farem un taller i us ensenyarem a fer les bagues que utilitzarem a la ferrada. 

 Cal portar aigua (no hi ha fonts), esmorzar i dinar. 


