
El Paraigua,  2018 – 2019 
 

Sortida al ALT CAMP, Miramar i Santes Creus, els dies 16 i 17 de març 
 
Desplaçament: cotxes particulars.  
Des de Diagonal-Pedralbes, anada i tornada 186 km, per autopista AP-2  amb peatges (15,40 €) 
Cost per persona en cotxes organitzats : 15 € 
 
Porteu: Dinar de motxilla de dissabte, capellina, bastons, cantimplora, crema solar,… i tot allò que 
us sembli per fer nit. 

 

Dissabte, 16 de març 
 

Miramar - Coll de Prenafeta - Tossal Gros - Castell de Prenafeta – Miramar 
 
Horari de dissabte 
7:30    Palau Reial Pedralbes  
Per autopista AP2 fins a sortida 11 Vila-rodona/Valls, passat el peatge agafar C-51 direcció Valls 
durant 6,7 km, fins trobar N-240 que agafarem en direcció Montblanc durant 6,3 km fins a 
Fontscaldes. 
 
9:00    Lloc de trobada i per esmorzar: “Bar Casal Social” en Fontscaldes   

Coordenades: 41.3328659, 1.2316774  
9:40   Desplaçament de 5,7 km en cotxes agrupats, cap al punt d´inici de l´excursió, 

pàrquing en Miramar  Coordenades:  41.3519987, 1.2285604   
10:00  Inici de l´excursió 
 
Descripció de l´excursió 
Recorregut  circular de 11,2 km.      Ascens acumulat:  690 m       
Temps estimat: 5 h sense comptar les aturades. 
 
Opció reduïda sense pujada a Tossal Gros (*) 
Recorregut  circular de 9,5 km         Ascens acumulat:  510 m  
Temps estimat 4 h sense comptar les aturades. 
 

Iniciem la caminada des de Miramar (675 m), que fa honor al seu nom, travessem el poble, 
continuem per un petit tram de carretera fins trobar el camí que ens portarà amb suau baixada a 
la cruïlla Alzina Grossa (583 m), seguim pel Camí Ral de Montblanc (GR 7.8) direcció Prenafeta, 
passem pel Coll de Prenafeta (675 m) baixant després per la Rassa de Sant Miquel fins a la cota 
600 m, on agafarem el camí que puja cap a la Font de Sant Salvador (665 m). 

 
(*) En aquest punt, els que no vulguin pujar al Tossal tenen l’opció de fer una petita 

pujada (30 m) per veure las runes del castell de Prenafeta amb bones vistes i esperar a que torni 
la resta del grup. 

La pujada al Tossal Gros (867 m), amb un pendent moderat (20-25%), la farem seguint el 
GR 175 i després per un sender ben fressat dins un bosc d´alzina, bruc,...arribant al cim des de on 
podrem gaudir de magnifiques vistes (si el temps ho permet). Baixem pel mateix camí fins a la 
Font de Sant Salvador, on ens trobarem amb la resta del grup i està previst dinar. 

Continuem el camí GR 175 fins trobar de nou la rassa de Sant Miquel, on agafem un corriol 
que puja cap a las crestes de la carena Moltó (708 m), que separen l´Alt Camp de la Conca de 
Barberà. Per evitar el pas per las crestes (que en algun moment es bastant aeri) anem per un 
corriol paral·lel molt boscós, fent primer un tram de baixada i després de pujada, arribant al nivell 
de las crestes, on tindrem molt bones vistes de la Conca de Barberà.  

Continuem per pista durant 2 km i arribarem al punt de inici, on finalitza la excursió. 
En resum, es una excursió no molt llarga però amb un cert desnivell, que es fa alternant 

trams de pujades i baixades.  



 

Diumenge, 18 de març 
 

Santes Creus – Ruta Barraques de pedra seca – Santes Creus 

 
Horari 
8:00  Esmorzar a l’Hostal Grau 
9.00 Comencem la caminada sortint des de l´hostal.  
13:30 Dinar a l’Hostal  
 
 
Descripció de l´excursió 
Recorregut circular de 10,5 km      Ascens acumulat: 75 m  
Temps estimat: 3 h sense comptar les aturades. 
 
 Iniciem l´excursió caminant des de l´hostal. Sortim del poble passant el pont cap a la 
carretera de Vila-rodona, que creuarem per agafar el camí que ens portarà a veure un conjunt de 
una dotzena de edificacions (barraques i cossiols) molt singulars, fetes amb la “tècnica de pedra 
seca”, es a dir, sense cap tipus de ciment, pedres col·locades de forma molt precisa per 
aconseguir parets i cúpula molt estables. Tot aquest conjunt es pot visitar fent un recorregut 
sense cap desnivell, conegut com “la ruta de la Capona”. 
 Tot l´ascens de l´excursió (75 m), es fa al inici amb una pujada molt suau durant 1,5 km, 
accedint a la plana de l´Alt Camp per on transcorrerà gairebé tota la excursió i al final farem la 
baixada pel mateix camí del començament. 
 
 
Preparadors 
Alfonso Rubio i Lupe Roy amb la col·laboració de Àngel Vila i Mercè Piqueras 
 
 
 
 
 
Hostalatge:      HOSTAL GRAU  http://www.hostal-grau.com/es      tlf. 977638311 

     C/ Pere el Gran, 3 43815 Santes Creus, Tarragona 
Per autopista AP2, sortida 11 Vila-Rodona/Valls, passat el peatge seguir indicació Santes Creus. 
 
Preu pensió completa:  66 €   Preu mitja pensió: 48 € Preu dinar del diumenge: 20 €  
 
 
QÜESTIONS ORGANITZATIVES 
Per a l’organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a l’Hostal, contacteu amb la 
Lupe  e-mail luperoy@gmail.com,  telf 625756405 abans del dilluns 4 de març a les 21h 
Avancem la data de tancament de places per la política de reserves del Hostal. 

http://www.hostal-grau.com/es
mailto:luperoy@gmail.com

