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1 Capafonts 0 m 0 m 0

Sortim de Capafonts creuant la carretera, en direcció al pont Vell, deixant 
a l’esquerra la pista d’accés a l’ermita de la Mare de Déu de Barrulles. 
Creuem el riu del Barral i resseguim el riu Brugent fins a l’encreuament 
amb el barranc del Forn Teuler. Anem a l’esquerra amunt, resseguint-lo 
fins arribar a l’ermita de Barrulles. 

2  Ermita de Barrulles 2.7 km +100 m +50'

Deixem a l’esquerra la pista que torna a Capafonts i a la dreta una que va 
a creuar de nou el barranc del Forn Teuler i agafem la del mig, que puja al 
coll de Mont-ral. Iniciem el descens i, abans d’un tomb, agafem a la dreta 
l’antic camí de ferradura que remunta el barranc de l’Abellera fins al coll 
del Bosc del Llarg. Arribem a mas de Gravat, i continuem de pla per la 
pista fins al coll de la Nevera, on trobem la pista marcada com a GR. 
Anem a l’esquerra i ja no deixarem el GR, que ens portarà ascendint 
suaument per pista fins al cim de les Muntanyes de Prades, el Tossal de la 
Baltasana, amb 1203 metres.

3 Tossal de la Baltasana 9.2 km +470 m +2h

Seguint encara el GR, baixem per l’altre costat del Tossal, per un senderó 
estret que desemboca a una pista. La seguim a l’esquerra sense deixar el 
GR fins arribar a Prades, agafant algun tram de sender.

4 Prades 12.1 km -250 m +50'

Sortim de Prades tot passant per Sant Antoni, i agafant l’antic camí en 
direcció a l’ermita de l’Abellera, passant abans per Sant Roc. A l’ermita 
de la Mare de Déu de l’Abellera, agafarem un senderó que baixa pel 
recingle, tot passant per la font de l’Abellera, fins desembocar a la pista 
que baixa a Capafonts, marcada com a GR.  

5 Capafonts 17.4 km -300 m +1h 40'

17.4km 5h 20min +600m mitjana

Alçada (m)

Distància (km)

1

FITXA TÈCNICA

3

4

2 3 4

750

875

2.5 km

1000

5 km 7.5 km 10 km 12.5 km 15 km

2

Baluard de natura

DEL RIU BRUGENT AL CIM DE LES MUNTANYES DE PRADES

1125

0 m 1 km 1.5 km0.5 km 2 km 2.5 km



MUNTANYES DE 
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BALUARD DE NATURA. Boscos ufans a les 

Muntanyes de Prades.

Les Muntanyes de Prades constitueixen un autèntic 
baluard de natura de la demarcació tarragonina, 
oferint recer a una important biodiversitat, tant 
vegetal com faunística. Una caminada per les 
diverses serres i valls que formen les Muntanyes de 
Prades ens proporciona una experiència única, plena 
de contrastos i paisatges molt diversos d'una força 
extraordinària, des dels plans de clima continental 
dels Motllats, passant pels vessants ombrívols de 
teixos, roures i aurons i els vessants assolellats 
típicament mediterranis d'alzines, pins i garrics, fins 
enfonsar-nos a la vegetació frescal dels seus rius, on 
destaquen el Brugent i el Siurana. Hi trobarem 
autèntiques joies naturals, com l'única població de 
roure reboll de tot Catalunya, al Tossal de la 
Baltasana, o l'amenaçada àguila cuabarrada, que nia 
als seus imponents cingles calcaris.

Aquest fou un territori habitat des d'antic i de 
manera continuada fins a l'actualitat. En són 
testimonis nombrosos jaciments prehistòrics, 
múltiples llogarrets i masos, alguns d'ells 
abandonats però d'altres que s'estan recuperant, i 
els petits pobles que encara conserven el seu marcat 
caràcter rural. Uns pobles molt vinculats a 
l'explotació forestal i agrària, on podrem gaudir dels 
productes frescos de la terra, com la patata de 
Prades d'Indicació Geogràfica Protegida, distintiu 
que en garanteix la seva immillorable qualitat. 

Tot un bosc de sensacions que ens permetrà gaudir 
d'aquestes Muntanyes amb els cinc sentits!

del riu brugent al cim de les 
muntanyes de prades

El riu Brugent constitueix, juntament amb el riu 
Siurana i el Glorieta, les artèries principals de les 
Muntanyes de Prades. Un riu que fa sentir el seu 
brogit i que amb la seva força movia els engranatges 
d'una trentena de molins hidràulics. El poble de 
Capafonts, situat als peus del seu naixement, es troba 
rodejat de les imponents serres que conformen la 
seva capçalera, coronada pel Tossal de la Baltasana, 
cim de les Muntanyes de Prades i on s'hi localitza 
l'única comunitat de roure reboll de Catalunya. Tota 
una excursió per gaudir del riu, des de les seves 
aigües fins al cim més alt de la seva capçalera.
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