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1 Vilaplana 0 m 0 m 0

Sortim del poble passant per la font de les Creus, creuem el riu de les 
Tosques i pugem per un camí pavimentat. Trenquem a la dreta pel camí 
de les Tosques, marcat com a PR i en bona part empedrat. El camí es va 
estrenyent, passant entre camps d’avellaners, fins que es transforma 
en l’antic camí de ferradura que s’enfila progressivament cap al cingle, 
tot creuant el barranc de les Tosques. Finalment, arribem al recingle, 
on una petita esplanada de pedra ens permet gaudir de les vistes.  

2 Recingle 3.3 km +300 m +1h 15'

Deixem el camí de recingle i continuem amunt i a l’esquerra, superant 
trams ben conservats d’empedrat. Creuem una pista i continuem 
pujant per dins del bosc, deixant més endavant un altre senderó que 
marxa a l’esquerra. Passem pel davant del refugi excursionista i 
arribem per l’antic camí fins al poble abandonat de la Mussara.

3 La Mussara 5.5 km +320 m +50'

Ens enfilem fins les Airasses, el punt panoràmic per excel·lència del 
Camp de Tarragona, i baixem per un estret grau entre roques cap a 
l’ample camí dels Masos. El seguim a la dreta, sense deixar mai el camí 
principal, que va descendint suaument. Al cap d’uns 30', arribem a un 
encreuament de pistes.

4 Trencall c. Garrigots 9 km -160 m +1h

Anem a l’esquerra vorejant el Serret Alt, i ben aviat de nou a l’esquerra, 
iniciant un suau descens. Al cap d’uns 15', agafem un trencant a la 
dreta, descendint decididament per l’antic camí dels Garrigots, tot 
passant pel mas de la Patinya, fins arribar a Vilaplana.

5 Vilaplana 14.3 km -480 m +1h 30'

 

14.3km 4h 35min +650m mitjana
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MUNTANYES DE 
LA COSTA DAURADA

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!

L’AMAGATALL DELS CARLINS

Vilaplana s'ajeu al peu de les Muntanyes de Prades, 
esguardat des de dalt pel llogarret deshabitat de la 
Mussara. Els dos pobles, els seus cingles imponents i 
les seves valls ens ofereixen racons d'una gran 
bellesa, que foren també el refugi de guerrillers. Un 
d'ells, el cabdill carlí Cercós, morí a la cova dita 
l'Hospital dels Carlins, i fou enterrat d'amagat al 
cementiri de la Mussara. Diu la llegenda que l'odi que 
suscitava als seus enemics liberals féu que un grup 
anés al cementiri i, en no aconseguir trobar la tomba, 
afusellaren simbòlicament una de les caixes, on 
estava enterrada l'àvia Boronada.
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Detall del camí empedrat 
de les Tosques

   Vista panoràmica del poble abandonat de la Mussara
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