
Anem d’excursió: Els Cingles de l'Abellera (Baix Camp) 

  
Data: dissabte 15 de març de 2008 

  
Itinerari: Prades - Camí de les Forquetes - Tossal de la Baltasana - Cova d’en 
Perotis - Roca del Grinjol - Cingles i Ermita de l’Abellera - Ermita de Sant Roc - 
Barranc de les Comes - La Foradada - Ermita Sant Antoni. 
  
Participants (7): Joan Aubia, Lola Ferrándiz, Josep Salafranca. Invitats: Maria, 
Àngels, Joanna, Montse. 
  
A les 7:00 del matí tal com havíem previst en la convocatòria, ens reunirem 
Lola, Montse, Joanna i jo. Sortirem cap Alcover per trobar-nos amb la resta de 
companys i companyes que venien de la part de Valls. Ens trobarem amb 
Maria, Àngels i Joan. Érem set, com l'anterior excursió i a la vista del resultat 
final un nombre que ens dóna sort. En primer lloc, donarem la benvinguda a 

Maria, Àngels i Joanna i 
en certa manera també a 
Montse que tot i havent fet 
la sortida del Pessebre, 
estrenava la filosofia de 
l'Anem d'Excursió. Teníem 
una mica de boira, però en 
pujar 200 metres camí de 
Prades, via Capafonts, cel 
tapat amb núvols prims, 
bona visibilitat i arribada 
sense novetat a Prades on 
deixarem els cotxes 
davant de la bàscula, 

férem la foto de grup i començarem la pujada al Tossal pel camí de les 
Forquetes que presentava en alguns indrets una catifa amb barreja de fulles 
seques de roure reboll i alzina.  
 
Gaudint del camí i el bon comportament del clima, albirarem des del Coll del 
Bosc el paisatge que la 
boira que tapava algunes 
valls ens permetia com un 
anticipi de la més 
interessant que 
posteriorment 
experimentarem des del 
cim del Tossal de la 
Baltasana on 
esmorzarem i 
descansarem una estona. 
Havent assolit el cim de 
l'excursió, ara la gravetat 
feia per nosaltres i ens 
permetia una millor observació dels indrets: Cova de Perotis, la roca del Grinjol, 



la bassa en la roca annexa, la font del Celestino i davallant per  la pista que 
segueix el curs del barranc dels Bassots, el creuarem a gual cap el coll del 
Serafí i ja instal·lats en el seu traçat, arribarem a pactar un parell de minuts de 
silenci, per escoltar el xivarri dels ocells en la crida de la primavera. També 
contemplarem les roques cobertes de molsa que formen els ribassos de la 
senda del cingle de l'Abellera.  
 
Tinguérem sort que una parella portaven la clau de l'Ermita i poguérem 
contemplar-la de prop i fer fotos, una circumstància que arrodonia el matí. En 
bona harmonia visitarem la capelleta de Sant Roc, al coll del seu nom i 
bifurcarem per camí de bosc cap el barranc de les Comes, tot albirant i 
fotografiant la perspectiva que es veu de la Foradada i el llac de Prades en el 
curs del mateix barranc. Férem aigua en la font del Ferro i tornarem cap el 
poble per l'Ermita de Sant Antoni entrant per la Creu del Portal a la Plaça Major, 
visitant la font i tornant als cotxes pel Portal del Pont. A uns set quilòmetres, 
deixarem els vehicles aparcats en front de la font del Pubill i ocuparem l'indret 
on dinarem sols i tranquils i sense que faltés una celebració d'onomàstica amb 
cafè i coc.  
 

 
L'excursió va tindre bona acollida per part dels participants, manifestant-se molt 
satisfets i acomiadant-nos fins la propera. 
  
J. Salafranca 


