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PLÀNOL DEL RECORREGUT 

Excursió de dificultat baixa, amb un recorregut boscós, visitant 
llocs emblemàtics del terme de Prades. Amb una llargada de 13 km 
i un desnivell d’uns 260 metres. Passem tres fontetes de brollat 
d’aigua incert i el tossal de la Baltasana (1.202 m) el sostre de la 
comarca. L’excursió comença i acaba en Prades (Baix Camp). Cal 
portar calçat adequat, menjar i aigua. 

ITINERARI: 
Prades - Senda del Colomer - Tossal de la Baltasana 

Cova d’En Perotis - Roca del Gringol - Font de Celestino 
Cingles i Ermita de l’Abellera - Ermita de Sant Roc 

Camí de les Comes - La Foradada - Ermita Sant Antoni 
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 Eixim de la plaça Major de Prades pel carrer de Sant Antoni, passant el 
Portal del Pont i arribant-hi a la carretera en uns tres minuts, creuant-la i deixant 
a l’esquerra el PR  que puja al Tossal. Seguim el curs del GR-171 per un carrer 
encimentat fins arribar a un petit replà on s’acaba el ciment i on girarem per 
l’esquerra seguint les marques del GR (blanc i roig) i començant el Camí del 
Colomer que travessa una de les poques reserves que queden de roure Reboll i 
quedant a la nostra dreta el Barranc dels Bassots. Cal destacar que tots els serrets 
que farem són de roca de gres (saldó). Als sis minuts passem per la Font de 
Vallfogona a ras de terra. Després d’uns onze minuts de pujada el camí comença a 
planejar i en dos minuts més, ens trobem davant d’una gran roca que té petites 
balmes en diferents nivells, es tracta de la Roca del Colomer. Seguim per pista 
durant uns deu minuts i trobarem una bifurcació a la dreta que va a la bassa. 
Seguim rectes i al dos minuts, a la nostra esquerra trobem un turonet de roques on 
presumptament se situen els Paranys del Macip. Als vuit minuts creuem el Coll de 
la Foguina quedant a la nostra esquerra el Barranc dels Tillans i a la dreta el 
Tossal. Als vuit minuts, el GR bifurca per la dreta començant una forta pujada cap 
al cim del Tossal. Seguim l’altra alternativa, al recte per la pista i en un minut 
arribem al Coll del Bosc on trobem un pal indicador i una mica més a la dreta, un 
altre del PR-86 que baixa cap a la Font de la Teula i Poblet pel Barranc del Tillar.  
Seguim la pista ampla per la dreta cap al cim del Tossal i als cinc minuts trobem a 
mà dreta la mina de l’Obis de la que se n’havia tret “barita” (havent estat tapada 
amb paret de roca) i la font del mateix nom a vora del camí. Deixem la mina i en 
tres minuts aboquem a una pista amb pals indicadors de la Cova d’En Perotis i el 
Tossal. Agafem el camí de la dreta tot pujant i pasant per una tanca de cable de 
ferro, en cinc minuts arribem al cim del Tossal de la Baltasana o de la Torre 
(1.202 m.) des del que s’albira un important panorama:  al N. la Serra la Llena 
amb la Punta del Curull i girant cap a l’esquerra (W) una esplèndida perspectiva 
del Montsant i el Coll d’Albarca, Els Plans de la Guàrdia, La Mola, Llaveria i 
Tivissa, la Serra de Cardó, Els Ports, El Puig de Gallicant, Els Plans dels Motllats, 
Els Plans de Pagès, La Mola d’Estat i Roquerola, la Serra del Tallat i el Montclar 
entre d’altres. Aquesta descoberta es possible en dia clar, ja que es trobem en el 
punt culminant de la Comarca del Baix Camp. Tornem pel camí encimentat 
davallant fins arribar al pal indicador que deixarem de la Cova d’En Perotis i 
seguim al recte trobant als quatre minuts un altre indicador de la Cova (dita del 
Pere localment) i agafant la diagonal dreta de la pista arribem als cinc minuts a un 
retomb a la dreta on trobem una senyal de pas barrat. A l’esquerra veiem un 
sender que puja a una careneta que ens deixa al pla de l’era de la Cova d’En 
Perotis que veiem al front. Visitem la cova i davallem cap a uns pals indicadors 
que hi ha a la pista i seguint la mateixa per l’esquerra, trobant als cinc minuts un 
retomb de la pista cap a la dreta i seguint en aquest punt un sender a la nostra 

esquerra, que comença en dos braços formant un petit delta. Al minut de seguir el 
sender, passem un estret entre roques i immediatament a la dreta pugem una petita 
pendent des de la que s’albira la Roca del Gringol a la que podem accedir seguint 
el camí que tenim al davant. Visitada la Roca, seguim la senda per la que 
arribàrem i seguint-la tombant per l’esquerra, eixim a un replà on el camí 
s’esborra: seguim uns quinze metres i a la nostra esquerra s’abaixa cap el bosc i 
seguint en diagonal-esquerra, hem de trobar en pocs segons una clotada amb les 
restes d’un grandiós Pou de Gel. Tornem al planet i seguim el camí per la nostra 
esquerra davallant per un torrent cap a la pista a la que abocarem en poc més 
d’un minut. Seguim la pista per l’esquerra i al minut aproximadament, vorem a ma  
dreta la font de la Bassa del “Celestino”. Seguint la pista i en un altre minut 
passem pel davant d’un maset i seguidament trobem una bifurcació. Al recte 
aniríem a la Mola d’Estat pels Plans de Pagès. Seguim doncs el camí de la dreta 
baixant prou fortet  i creuant el riuet a gual, trobem als nou minuts a la nostra 
esquerra un pas a gual que aboca a una pista i en tres minuts aproximadament ens 
deixa al Coll del Serafí. Seguim la pista i als deu minuts trobem una placeta i 
girem capa l’esquerra baixant i fent una ziga-zaga. Després de deu minuts més, 
deixem a la dreta les runes d’un maset. Altres deu minuts ens deixen al Pla del 
Freixes que està senyalitzat i en altres tres minuts, havent creuat un torrent sota la 
roca dels Corbs, ja a la vora dels cingles, la pista s’acaba i comença el sender. 
Seguim la senda orientant-se cap a l’esquerra, baixant bancals durant uns vint 
metres fins arribar a una alzina amb moltes soques i una fita de pedres on el 
sender comença a definir-se i on queda a uns dos metres a l’esquerra un grandiós 
roure de tres branques. Als quatre minuts el tronc d’un pi barra el sender i en 
quinze minuts més es trobem a l’Ermita de l’Abellera. Als cinc minuts aproximats 
de deixar l’Abellera i havent passat per la de Sant Roc que queda a la nostra 
esquerra, trobem que el camí encimentat fa un tomb a l’esquerra i a la dreta veiem 
una pista ampla. Es trobem al coll de Sant Roc. Aturem-nos i observem a dos 
metres més endavant de la pista, un camí carreter (comencen marques blanques) 
que cal seguir endinsant-nos al bosc per paratge ombrívol i feréstec. El sender 
discorre a vora dels cingles del amfiteatre que fa el Barranc de la Coma al que 
arribem en cinc minuts, creuem a gual i baixem pel costat dret del seu salt, seguint 
les marques blanques que ens faran creuar el barranc dos cops més per lloc molt 
obac i humit. Cal posar atenció de no esvarar degut a l’argila i les pendents del 
sender. Als dotze minuts des del Salt de les Comes, arribem a la Roca Foradada, 
havent-nos aproximat prèviament a la bassa construïda a la llera del barranc. En 
quatre minuts de camí, pasant per un camí esfaltat i una basa de ciment que queda 
a l’esquerra, arribem a l’Ermita de Sant Antoni, ja en el poble, entrant a la Plaça 
Major d’on vàrem eixir.   


