
Volta al Pla de la Guàrdia i mirador de Prades (Baix Camp) 

Data: dissabte 27 de gener de 2018 

Recorregut: Prades – PRC6 camí de Reus – Font del Pu – Cruïlla grau de Torruella 

– Mirador Pla de la Guàrdia – Pal del Reus Deportiu – Grau del Pau Blai – Coll del 

Toniet – GR® 171/65.5 – Carretera T701 – Depuradora – Portal del Planet del Pont 

Km: 8,2 Hores total: 5 desnivell: 244m 

Participants (13): Pere López, Tatiana Stupina, Joan Aubia, Joan Gassol, Josep 

Mariné, Maria Cinta Prats, Joan Maria Boada, Joan Marquès, Maria Alías, Josep 

Maria Badia, Pilar Fargas, Meli Carrilero, Lluís Díaz   

Tot i que la sortida estava anunciada des de feia setmanes, vam tenir la sort que 

divendres 26 caigués una lleugera nevada a la zona de Prades, que va deixar un 

paisatge encisador per alegrar-nos al dia. Sortim de Prades a les 9 del matí amb una 

temperatura de -1,5ºC i prenem el PRC6 o camí de Reus, amb una boira hivernal 

fantasmagòrica. Aviat comencem la pujada moderada per un corriol i la pista fins la 

 
Boira al camí de Reus 

 
Esmorzant a la font del Pu 

 

font del Pu, que raja valenta tot i la sequera crònica. Fem un mos breu i seguim fins 

trobar el pal indicador del grau del Torruella, que seguim costa amunt entre un bosc 

força carregat de neu fins el Pla de la Guàrdia, mirador magnífic de Prades poc 

 



explotat turísticament. Per sort no fa vent, el cel continua tapat de núvols però la 

boira ha pujat i podem gaudir del paisatge cobert de neu. Fins i tot s’albiren alguns 

cim nevats del Pirineu. Per la pista seguim el pla fins l’inici del grau del Pau Blai, 

 
El pic de Cotiella a l’horitzó 

 
Grau del Pau Blai, al fons el Montsant 

 

baixador directe al vessant del Priorat, amb una serra de Montsant també 

enfarinada. El corriol de baixada és estret i el bosc molt carregat de neu permet 

instantànies molt inusuals i atractives. Al coll de Toniet trobem el GR171/65.5 que  

 
Grau del Pau Blai 
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seguim fins la carretera T701. Una pista que voreja la depuradora ens permet la 

tornada a la Vila Vermella a l’hora de dinar. Ha estat una matinal curta i plaent. 

 


