Tossal de la Baltasana i coves d’en Pere
de de la Font de la Teula
2 de novembre de 2022

Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Karin Bruy, Pep Casas, Vicenç Catafal, Josep M.
Martínez, Miquel Maymó, Esteve Mogas, Josep Oranias, Tere Pintó, Ismael Porcar i Josep Roca.
Distància: 12, 94 km Desnivell acumulat: 533 m Temps total: 4 h 53 min Temps en moviment:
2 h 11 min.
Cotxes: Pep Casas Josep M. Martínez i Esteve Mogas. 141 Km
Ens trobem a dos quarts de 7 del matí a casa del Vicenç, a Palou; agafem l’AP7 en direcció Lleida
i Tarragona, i l’AP2 fins a Montblanc. Després d’aturar-nos a l’última àrea per fer un cafè, seguim
per la N-240 cap a l’Espluga de Francolí, i després per la T-700 en direcció a Prades. Ens aturem
a l’aparcament de l’àrea de lleure Font de la Teula, i hi deixem els cotxes.

Comencem a caminar a tres quarts i mig de 9. Estem a 693 metres, fa un dia mig enteranyinat i una
temperatura de 12 graus, força alta per ser novembre. Pugem per un camí molt ben assenyalat que
va seguint paral·lel a la riera i arribem a la Casa Forestal del Titllar (890 m), un edifici modernista
construït a principis del segle XX.

Una mica més enllà, en un revolt
a l’esquerra, deixem la pista que
va a Castellfollit i agafem un
camí gairebé paral·lel que
s’enfila fent ziga-zagues fins a
les runes i la font del Mas d’en
Pagès (1150 m), entre roures
(de roure reboll n’és l’únic bosc
en tota Catalunya), pinedes de
pi roig, teixos i castanyers.

A partir d’aquí el camí continua més
planer. Són ja tres quarts d’onze, i ens
aturem a esmorzar al costat de la font.
Ens desviem de la pista que ens portaria
al peu del Tossal, i anem a veure les
Coves d’en Pere, dues grans balmes
tancades per parets de pedra des de
temps molt antics. Hi passem una bona
estona fent fotografies perquè l’indret
s’ho mereix de debò. Després emprenem
la darrera pujadeta cap al cim per una
pista empedrada. A la dreta contemplem
un exemplar de pi roig ben curiós: ha crescut en condicions tan adverses que ha anat recargolant
el seu tronc fins a convertir-lo en tota una filigrana.
Abans de les dotze arribem al
Tossal de la Baltasana, el cim de
les Muntanyes de Prades (1202
m), a cavall entre les comarques
del Baix Camp i la Conca de
Barberà.
Després de fer-nos la tradicional
fotografia de grup, emprenem la
baixada gairebé en línia recta per
un corriol sota una bonica i
singular teixeda que ens retorna
a la Casa Forestal del Titllar. Des
d’aquí, refem el camí fins a la
Font de la Teula, on hi tenim els
cotxes.

Anem a dinar al restaurant Les Disset Fonts, a
l’Espluga de Francolí. Com que, malgrat ser al
novembre, fa bon temps, ens paren la taula a la
terrassa. El menjar és bo i molt ben servit. Cal
destacar-ne la qualitat del vi que ens posen amb el
menú.
La setmana que ve, si el temps encara hi
acompanya, tornarem a fer el Puigmal des de
Fontalba. Ens trobarem a dos quarts de set del
matí a la zona esportiva de Corró.

Fotografies: Miquel Maymó i Pep Casas
Text: Pep Casas

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/tossal-de-la-baltasana-118095882

