
El bosc de la Mistera (Muntanyes de Prades) 
  
Data: 18 de gener de 2004 
Hores totals: 6 
Participants (24): Susana Álvarez, David Arias, Jesús Barberà, Montse Boj, 
Meli Carrilero, Alba Coll, Toni Coll, Dídac Díaz, Lluís Díaz, Marcel Fortuny, 
Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Pilar Hidalgo, Pili Inostroza, Josep Mariné, 
Adrià Porta, Cinta Prats, Guillem Roig, Vicenç Roig. Invitats: Claro de Vicente i 
Maria, Manuel i José Ignacio Esteruelas. 

  
Itinerari : Capafonts – Mas de la Mistera – Font i ermita de l’Abellera – 
Roca Foradada de Prades – Prades - GR 65.5 – Bosc i font de la Mistera – 
Capafonts 

  
Sortim de Capafonts a 2/4 
de 9 del matí. Fa un dia 
ventós i fred, s’hem de tapar 
fins les orelles. Passem pel 
costat del cementiri i prenem 
la pista que s’endinsa al 
barranc dels Rebollans fins 
el mas de la Mistera. És 
una zona de bosc obaga i 
humida, amb la seva font 
que raja tot l’any. Aquí som 
al recer del vent i s’agraeix. 
La caloreta de caminar ens 
escalfa. Un corriol poc 
fressat travessa la zona dels 

castanyers, abans conreats i ara abandonats.   
  

 El senderó creua una pista i 

s’enfila entre els pins, roures 
i castanyers del racó de la 
Barra. Allà dalt del cingle 
s’albira l’ermita de la Mare 
de Déu de l’Abellera, on 
arribem després de fer una 
paradeta a la font, dita 
també del Bullanga. Podem 
visitar l’ermita per dintre i 
gaudir d’una bonica 
panoràmica sobre el barranc 
i de les històries que parlen 
de l’antic ermità que 
observava la vida de les abelles a  través d’un vidre. Esmorzem arrecerats i 
escalfats pel sol d’hivern.     

  



  
Anem a la propera ermita de 
Sant Roc i seguim pel 
barranc de les Comes, fins la 
Roca Foradada de Prades. 
Som a prop de la vila de 
Prades i la seva inconfusible 
plaça major. De nou sortim 
pel GR 65.5 que deixem 
passada mitja hora per 
trencar a l’esquerra per un 
esborradís corriol que baixa 
travessant el magnífic bosc 
de la Mistera i ens mena una 
altra vegada al mas del 
mateix nom. Només resta 

desfer la pista per tornar a Capafonts.  

  

 


