
10è Tomb de tardor als Sagalassos i serra la Llena 

  
Dates: dissabte 8 i diumenge 9 de novembre de 2008 
  
Participants (28): Maria Alías, Susana Álvarez, Joan Aubia, David Arias, Claro de Gregorio, Meli 
Carrilero, Toni Coll, Lluís Díaz, Alícia Domínguez, Marcel Fortuny, Joan Gassol, Conxita 
González, Encarna Hidalgo, Pilar Hidalgo, Pili Inostroza, Alba López, Aleix López, Antonio López, 
Pere López, Maria Magro, Pablo Marquès, Joan Marquès, Alba Molina, Adrià Porta, Angus 
Robles, Dani Ros, Amèlia Salvat,  Joan Sentís. 
  
Itinerari del dissabte: Prades – GR65.5 – Els Sagalassos - collet Blanc – Mines prehistòriques – 
riu de Prades – Mas de Moliner – Serra la Llena – coll de l’Avellar – ermita de sant Miquel de la 
Tosca – Vilanova de Prades.   Hores totals: 9,30      Km: 24 
  
Recorregut de dos dies que trepitja territori del Baix Camp, el Priorat, les Garrigues i la Conca de 
Barberà. A ¾ de 9 del matí sortim de la plaça Major de Prades, avui en obres. Aviat notarem les 
conseqüències de les darreres pluges. Tot el terreny està xop, la vegetació fa goig i els bolets 
abunden. Per altra banda, els escórrecs ha fet malbé alguns camins. Pel GR65.5, el camí de Sant 
Jaume, pugem el coll de la Drecera, límit septentrional de la serra de la Gritella i travessem 
després la zona dels Sagalassos, turons de llicorella amb alzinars i grans clarianes. Poc abans de 
la Feixa Llarga ens aturem a esmorzar. El cel està ben cobert i no veurem el sol fins l’hora de 
dinar. A partir de la carretera d’Ulldemolins deixem el GR i anem pel camí mil·lenari cap a les 
mines prehistòriques de la Solana de Bessó.  
  

 
 

  
El riu de Prades baixa a l’ample i creuar-lo és un moment divertit, s’hem de descalçar.  La 
vegetació amuntegada de la ribera explica la gran avinguda de pocs dies enrere. Pugem al mas 
de Moliner i travessem la carretera de Vilanova a Ulldemolins. La pujada a la serra la Llena la fem 
per un camí antic ara abandonat que amb saviesa ens porta a la carena. Anem en direcció est 
tenint a l’esquerra la plana de les Garrigues amb la Pobla de Cérvoles a prop. Poc després de les 
dues de la tarda fem el dinar al collet de les Marradetes, a l’antic camí entre Vilanova i la Pobla. El 
sol llueix amb força i s’agraeix. Continuem pel sender que fa fortes pujades i baixades fins el coll 
de l’Avellar. 
  



 

 

  
La baixada pel vessant obac de la serra fins l’ermita de Sant Miquel de la Tosca, al terme 
garriguenc del Vilosell, és ràpida per un corriol que es despenja sobre la gran fondalada. Després 
d’agafar aigua i descansar una estona a la seva font prenem el PR184 que torna a pujar els 300 
metres de desnivell que hem perdut fins la carena de la serra, a prop de les antenes. Amb les 
darreres llums del dia entrem a Vilanova de Prades. Tenim sopar i dormir a la casa de colònies 
Cal Català, al mig del poble. 
  
Itinerari:del diumenge: Vilanova de Prades – barranc de Valldescura – barranc de Viern – coll de 
les Masíes – coll del Bosc – Tossal de la Baltasana – Prades.  Hores totals: 5,30          Km: 16 
  

 

 

  
Des de Vilanova agafem el camí que baixa pel barranc de Valldescura fins la confluència amb el 
barranc de Viern, que resseguim aigües amunt fins el coll de les Masíes. La zona és obaga i 
plena de castanyers que llueixen els millors colors de la tardor. A la zona del coll del Bosc, el 
magnífic bosc de roure reboll pren el protagonisme. Es veuen més boletaires i vehicles per les 
pistes que pugen al Tossal de la Baltasana, 1.201 metres, punt culminant de les Muntanyes de 
Prades. El dia és esplèndid de sol i bona temperatura. Després de fruir del paisatge iniciem la 
baixada pel GR171 fins a Prades, on arribem a les 2 de la tarda donant per finalitzada aquesta 
10a edició del Tomb de Tardor. 
  



 
  
  
 


