36è pessebre a la Roca del Grínjol (Muntanyes de Prades)
Dates: dissabte 17 i diumenge 18 de desembre de 2016
Participants (28): Joan Aubia, Marcel Fortuny, Susana Álvarez, Dolors Boada,
Joan Maria Boada, Rosa Maria de Vidiella, Joan Marquès, Maria Alías, Pau
Marquès, Josep Mariné, Cinta Prats, Jordi Mariné, Sabina Díaz, Emma Mariné,
Josep Salafranca, Lola Ferràndiz, Pepe Vázquez, Josep Fàbregas, Joan
Gassol, Montse León, Vicenç Roig, Montse Boj, Toni Coll, Pili Inostroza, Pere
López, Tatiana Stupina, Meli Carrilero, Lluís Díaz.
Itinerari: Monestir de Poblet – barranc de Sant Bernat – GR171.4 – Font del
Deport - Mirador de la Pena – coll de la Creu de l’Ardit – coll de la Mola – clot
del Llop (GR171) – Mola d’Estat – Tossal de la Baltasana – Prades – Creu de
Montblanc – Camí ramader – Roca del Grínjol – Plans del Pagès – Serra Alta –
Pont de Torners – Monestir de Poblet
Hores: 9+5.30

Km: 21+13.5

Desnivell acumulat: +1.363

Amb un temps insegur i plujós, a 10ºC de temperatura, encetem dissabte la
caminada prenent el GR171.4 que surt del monestir, cap a les Masíes per
carretera i entra al barranc de San Bernat, remuntant-lo sense pausa pel
magnífic bosc protegit. El sender és ample i fressat, passa al costat d’una

Font del Deport

Taula dels Quatre Batlles

carbonera reconstruïda, el gran pou de gel, la casa forestal de la Pena i la font
del Deport. Hem hagut de treure les capelines però la pluja que s’insinua no es
consolida. Al mirador de la Pena s’acaba la pujada i arribem a les pistes, al coll
de la Creu de l’Ardit i al coll de la Mola, on passades les onze del matí ens
aturem a fer un mos. La humitat i el vent fred ens fan continuar de seguida.
Aquí deixem el GR171.4 per una resta de sender, en realitat és l’antic camí,
que puja una mica i enfila directe la carena fins el Clot del Llop, on trobem el
GR171. Ara tot és pista plana, passem per la Taula dels Quatre Batlles fins la
Mola d’Estat o dels Quatre Termes, on podem albirar en paisatge entre núvols
que sembla que es van obrint. En direcció oest passen els successius colls de

Des de la Mola d’Estat

Font del Mas d’en Pagès

la Cova Fumada, la Caldereta i Coster d’en Perroi. Trobem de cara uns
motoristes per l’estret sender que teòricament tenen prohibit. A partir del coll de
la Nevera entrem a la zona de pistes dels Plans del Pagès, agafem aigua a la
font que raja per la pluja dels darrers dies i fem la darrera pujada al cim del
Tossal de la Baltasana, a 1.202m. El cel s’ha obert i gaudim del sol de tardor
mentre dinem. La baixada fins a Prades és directa i plaent, són les quatre de la
tarda quan entrem a la plaça. Tenim previst sopar i dormir a la vila vermella.

Tossal de la Baltasana

Plaça Major de Prades

Diumenge a dos quarts de nou sortim de Prades per la Creu de Montblanc i el
camí ramader a Poblet que ha estat recuperat i senyalitzat convenientment. El
termòmetre assenyala 3ºC però la pujada sostinguda per pista ens fa entrar en
calor. La Roca del Grínjol o Gringol, una agulla aïllada entre bosc, és el lloc triat
enguany per col·locar el nostre 36è pessebre. Des de dalt d’una roca propera

Sortim de Prades

Roca del Grínjol

podem guaitar pel damunt del bosc fins els cims del Pirineu nevat. Travessem
un tram del camí d’ahir i seguim les indicacions que ens porten pel llom de la

El 36è pessebre o dels cargols

Camí ramader per la Serra Alta

Serra Alta en baixada constant pel vessant nord del massís. Hi ha una sèrie
d’indrets senyalitzats, con una pedrera de pedra d’esmolar o diferents places
carboneres. La baixada s’accentua una estona però acaba poc abans del pont
de Torners ja a plana de la Conca de Barberà. La carrerada passa a prop del
castell de Riudabella i així arribem al monestir de Poblet a les dues de la tarda.

36è pessebre a la Roca del Grínjol
Gràfica de la ruta: https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15862828

