
18ª Caminada pel Massís de les Muntanyes de Prades 

Data: diumenge dia 8 d’octubre de 2017 

Participants: Maria Alias, Joan Marquès, Maria Cinta Prats, Josep           

Mariné, Joan Gassol, Pili Inostroza i Toni Coll. 

Recorregut: Hi havien dues opcions:  la  “A” de 22 km. I la  “B” de 35 Km.. 

Tres companys han participat a la caminada  “A” i quatre a la caminada  “B”. 

Dades: Els que han seguit  la opció  “A” han esmerçat  6 hores efectives i han 

comptabilitzat un desnivell acumulat total (pujada + baixada) de 1.668m. Els 

que han seguit la opció “B” han esmerçat 8,45h. efectives i han comptabilitzat 

un desnivell acumulat total de 3.006m. 

Descripció itineraris: “A” sortida del Casal de Vallclara (627ma.) a les 8h. del 

matí. creuem el poble pel carrer Major i eixim pel raval de Vimbodí. Pontet 

sobre el riu de Milans, la Creueta, pas del barranc del Biern, pla del Xival, forta 

pujada pel bosc del Quico, fins el Coll homònim (848m.), seguim pel camí de la 

carena dels Costers del Biern, Coll de Sales (989m.). Seguim planejant pel 

camí que rodeja la Punta de les Tres Alzinetes o del Sales, passem pel Coll 

d’en Ponç (976m.) i fem cap al Coll de les Masies (983m.), on hi ha el primer 

control de pas i on bifurca el recorregut “B”. 

 
Coll de les Masies - Primer avituallament 

 
Pista del Coll del Pubill 

 

Seguim, cap a ponent per la pista que davalla suament cap el barranc del 

Biern, el creua i s’interna en el Bosc de Biern de l’Abelló (744m.), la pista 

guanya progressivament alçada durant aproximadament  dos quilòmetres i 

arriba al Coll d’en Folc (940m,). Ja vora la carretera TV-7005, arribem a 

Vilanova de Prades, on trobem el control de pas davant del Casal del poble. 

Sortim de Vilanova, pel mateix costat de llevant per on hi hem arribat, ara una 

mica més al Nord, a la vora de l’ermita de Sant Antoni. Baixem a mig aire per 

sobre el barranc de Villaescura, tot seguint precaris corriols per terreny molt 

descompost, arribem a la bassa de Vallclara, vora la llera del barranc del Biern, 

voregem la bassa i anem cap el Molí del Biern, creuem un pas de roca 



anomenat l’estret del Biern, continuem per la pista fins que entrem a Vallclara 

pel Pont Vell, a frec de la font de Sant Antoni, seguim diferents carrers i arribem 

al Casal on finim el recorregut “A”. 

 
Avituallament vora la Font de Vilanova de Prades 

 
Església de Sant Salvador de Vilanova de Prades 

 

El recorregut “B”, discorre igual que el “A”, fins el primer control de pas situat 

al Coll de les Masies i a partir d’aquí continua directe cap al Sud, creuant la 

carretera TV-700 i anant fins el Coll del Bosc (1.090m.) situat  sota el Tossal de 

la Baltasana i després continuem per la pista dels Tillans fins a Prades, on 

trobem el segon control de pas.  

Sortim de Prades pel Camí dels Closos, Serrat dels Molinets, passem el 

barranc dels Rius, Solà del Frare, Coll del Pubill (945m.), barranc del Mataró, 

Coll dels Closos (948m.) i entrem a Vilanova de Prades pel Sud vora la Font 

Vella on hi trobem el tercer control de pas.  

Continuem el recorregut creuant el poble direcció NE, passant per la vora de 

l’Església de Sant Salvador i eixint pel camí dels Solans. Tot seguit ens enfilem 

fins el Coll de l’Abellar (989m,) i davallem vertiginosament fins l’ermita de Sant 

Miquel de la Tosca de El Vilosell (692m.), on tenim l’oportunitat de sadollar la 

set, precisament a les fresques fonts de Sant Miquel, que esdevenen l’origen i 

naixement del riu Set. 

 
Ermita de Sant Miquel de la Tosca de Vilosell 

 
Fonts de Sant Miquel naixement del riu Set 

 



A partir de l’ermita tornem a enfilar-nos, ara direcció a llevant, pel esglaonat 

sender del Crucifici, encara que poc abans d’arribar-hi, el recorregut gira cap el 

SE i mes tard cap al Sud, fins assolir el cim de la Punta Curull (1022m.), sostre 

de Serra la Llena i de les Garrigues. 

 
Punta Curull - 1023m. - Sostre de les Garrigues 

 
Camí de la Llena 

 

Baixem pel sender de la cova de les Bigues, fins entrar novament a Vilanova de 

Prades, ara per davant de l’ermita de Sant Antoni i del Casal del Poble o 

trobem el quart control de pas, que coincideix amb el segon de la marxa curta i 

a partir d’aquí fins al final el recorregut “B”es coincident amb el “A”, descrit 

anteriorment. 

 
Vallclara 

 
Els participants del GECT 

 

 


