
BOSC DE POBLET- MUNTANYES DE PRADES 
 
 
Data: diumenge dia 17 de març de 2013 
 
Participants: Joan Aubia, Joan Gassol, Pilar Fargas, Pepe Vazquez i Toni Coll. 
 
Ascensions: El Tossal de la Baltasana (1.203m.) i La Mola d’Estat (1.135m.) 
 
Temps total invertit: Set hores. 
 
Itinerari: A un quart de set del matí ens trobem tots els amics a Reus i pugem a 
Prades. Deixem els vehicles vora Cal Manelic i a un quart de vuit iniciem 
l’excursió, prenem el sender GR 171, que segueix el camí del Colomer, passa 
pel coll de la Foguina i abans d’arribar al coll del Bosc, bifurca a mà dreta i 
segueix per un corriol que s’enfila dreter cap el cim del Tossal de la Baltasana.  
 

  
 
Arribem al cim a un quart de nou, fem la foto de grup i continuem pel camí cap 
a la font del Mas del Pagès i cap els Plans del Pagès. Passem a frec del coll de 
la font del Dineral, vora el collet dels Costers del Perroi i pel coll de la 
Caldereta. Tot seguit s’enfilem cap els plans de la Mola i a tres quarts de deu 
del mati arribem al cim de la Mola d’Estat, on aprofitem per fer un mos i les 
fotos de record. A dos quarts de deu retornem cap el coll de la Caldereta, 
passant a donar un ullada per la Cova Fumada. 
 

  



Del coll de la Caldereta deixem el GR i prenem el sender que baixa fins la pista 
de la Reserva Natural del Tillar i Castellfollit. Continuem per dita pista cap el 
Racó dels Avellaners, la Serra Llarga, el refugi de l’Era dels Noguers, el Còrrec 
i la bassa del Mas del Pagès i per la caseta-refugi de la Serra Alta, a uns pocs 
metres deixem la pista i s’enfilem pel sender del tallafoc de la Serra Alta. 
Passem el collet de les Vinyes i el coll del Llima. 
 
Durant tot el matí el temps ha anat mig aguantant, deixant caure algun ruixat 
entre nuvolades grises i febles intents d’aparició del sol. A l'una del migdia ja 
estem arribant als boscos propers a la font del Mas del Pagès i a dos quarts 
d’una ja estem novament davant de dita font, que raja mig estroncada. 
 

  
 
Continuem un tros pel GR 171 en sentit contrari al que havíem seguit pel matí, 
al arribar a la cruïlla del Tossal, deixem novament el GR i continuem pista avall 
cap a la mina i la font del l’Obis. Aviat fem cap al coll del Bosc i una mica més 
avall, vora el trencall per on havíem pujat al Tossal, retornem ja definitivament 
pel GR fins al nucli de Prades. Arribem als vehicles a un quart de tres de la 
tarda. 


