
39è pessebre a la Moleta de Prades (Baix Camp) 

Data: diumenge 15 de desembre de 2019 

Itinerari: 

Prades – ermita de sant Roc – ermita de l’Abellera – roca dels Corbs – coll del 

Serafí – GR171 – Font del mas d’en Pagès – Grau de la Moleta – Mirador de la 

Moleta – Pla de la Moleta – coves del Pere – Tossal de la Baltasana - Prades   

Hores: 6 km: 14 desnivell: 433m Participants: 36 

Enguany hem fet un pessebre amb el sabor èpic de fa uns anys, amb dos dies 

caminant. Dissabte 14, un grup de 13 valents desafiem l’alerta taronja per vent i 

fem la pujada des de Reus seguint el GR172 per Castellvell, el coll de la Batalla 

i la font del Roure fins la Mussara i després el GR65.5 per la Serra Plana i el 

Picorandan fins Prades. Un total de 26km i gairebé 1.200m de desnivell en més 

de 8 hores. Al capvespre, ens apleguem al càmping de Prades on fem un càlid i 

gustós sopar de companyonia i passem al nit en els còmodes bungalows.    

 
Al coll del Llamp 

 
A la Creu Trencada 

 

Diumenge 15 a 2/4 de 9 del matí, després d’esmorzar, anem a la plaça Major 

de Prades on, junt amb els que pugen de bon matí, un grup de 36 caminants 

sortim pel Camí Natural de les Muntanyes de Prades pujant en direcció a 

l’ermita de l’Abellera on fem un mos arrecerats del vent que encara bufa.  

 
Sortida de Prades 

 
Ermita de l’Abellera 

 

Seguim encabat pel bonic sender entre alzines i després la pista que amb 

vistes a la vall de Capafonts i els Motllats creua el coll del Serafí fins la font de 



Marfanya, on poden copsar els danys ocasionats per l’aiguat del passat 22 

d’octubre. Pugem de nou fins trobar el GR171 i girem en direcció oest cap a la  

 
Pujada a la Moleta de Prades 

 
El 39è pessebre 

 

font del mas d’en Pagès on iniciem la curta i espectacular grimpada a la Moleta 

de Prades, cim inèdit i molt poc freqüentat, el segon de les Muntanyes de 

Prades, amagat entre bosc, on planten el 39è pessebre. Baixem després fins 

les coves del Pere i retrobem el GR171 fins el Tossal de la Baltasana i la 

baixada definitiva fins Prades travessant el bonic bosc de roure reboll que llueix 

els colors hivernals en un dia que ens ha sortit de sol i poc vent. 

 

Un dinar de comiat posa punt final a la jornada amb l’alegria d’estar junts de 

nou, de gaudir de la muntanya amable, l’agraïment per la bona organització 

demostrada i un record emocionat al nostre company Joan Marquès i Griñó. 

 

Detalls de la ruta: 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact

&id=43315800 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=43315800
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=43315800

