
Muntanyes de Prades - Tossal de la Baltasana 
2 d’abril de 2014  

 

Integrants: Josep Carbonell, Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan 
Corbera, Miquel Maymó, Josep Oranias, Ismael Porcar (i la Neret), 
Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà 

  

Equip A: uns 19 Km.     Equip B: Distància: Projectada 15’34 Km i amb altures 15’44 
Km. Temps 4’36 Desnivells: 267 m. Acumulat: 365 m.  
Cotxe:. 145 Km. Miquel Maymó, Ismael Porcar i Josep Roca 
 

Ens trobem a les 7 del matí, tots molt puntuals al pati de can Vicens a Palou, sortim per 
l'autopista B 30 direcció Tarragona, fortes retencions pels que van direcció Barcelona, 
circulem amb intensitat però bé, a mesura que anem avançant augmenta la fluïdesa del 
transit, quan deixem la P 7 direcció Montblac es transforma en una autopista solitària. 
Deixem l'autopista i fem cap l'Espluga de Francolí i seguim cap a Poblet parem al Centre 
d'Informació a la Masia on rebem àmplia informació sobre el nostre propòsit d'anar al 
Tossal de la Baltasana el punt més alt de la Serra de Prades, deixem Poblet enrere i 
seguim per la carretera de Prades fins l’àrea de picnic. Comencem a caminar per la vora 
del riu , aviat 
passem per 
sobre una 
resclosa, 
que servia 
per 
subministra-
ment d'aigua 
a Vimbodí, 
seguim 
amunt 
arribem a la 
Casa 
Forestal del 
Titllar, d'estil 
modernista. 
Al poc 
arribem a 
una pista 
més ample 
on surt un 
sender amb 



un rètol 
que ens 
indica la 
Font del 
Mas del 

Pagès, 
Tossal de 
la Baltasa-
na i Cas-

tellfollit. 
Els de da-
vant en 
fan una 
mala inter-

pretació i els del darrera segueixen sense mirar, ja som pista enllà, el que havia d'ésser 
un tram costerut és una pista planera, no obstant seguim, però seguim direcció 
Castellfollit, en la parada per esmorzar, recapitulem, el que no s'havia fet es fa, estudiem 
mapes, i tornem enrere, en arribar al rètol ens adonem clarament del camí que havíem 
de seguir, cal dir que la ruta està perfectament indicada. Evidentment s'havia perdut un 
temps, que com passa sempre aquest és irrecuperable, a no ser que, com és en aquest 
cas, facis un esforç extra, 
ràpidament l'equip A cap a la 
Baltasana, l'equip B cap 
avall, l'equip A arriba a la 
Font del Mas del Pagès i 
ràpidament el tram final al 
cim de la Baltasana (1.202,7 
m.), una breu parada, 
llàstima que el dia no es bo, 
ja que la visió s'allarga des 
dels Ports fins els Pirineus, 
segons les cròniques, però 
avui res de res. baixada 
ràpida per un sender que 
baixa per el cantó contrari, 
per tornar al mateix punt 
d'inici, d'allà a la casa 
forestal i l’àrea de Picnic. 
Entretant l'equip B ja feia 
estona que havia arribat al 
cotxe i sortit primer cap a 
Poblet i després a l'Espluga 
a la recerca de una fonda, 
anàrem al Hostal de les 
Disset Fonts, al carrer de la 
Font, on més tard ens hi 
trobaren els del equip A, que 
per cert el formaren i perquè 
consti en Joan, en Miquel i el 
Rodri i en bona companyonia i fórem atesos amable i satisfactòria. Per el proper 
dimecres quedem a les 7 als Gorcs per anar a la Serra de Montgrony.   
                                             Text: Pep Comas                       Fotografies: Joan Corbera 


