CAPAFONTS-VILAPLANA-CAPAFONTS
Baix Camp
Itinerari circular dividit en dues jornades pel sector meridional de les Muntanyes de
Prades en el que creuarem dues vegades la Serra de la Mussara.
Si be està realitzat partint de Capafonts, també es pot realitzar perfectament
iniciant-lo a Vilaplana.
Accés
Accedim a Capafonts per la carretera TV-7041 des d’Alcover o per la T-704 des de
Prades.
CAPAFONTS-VILAPLANA
Pel Picorandan, la Febró, la Mussara i el cingle de Campanilles
Distància
Desnivell acumulat
Nivell de dificultat
Data
Cartografia
Punts per a GPS

14,3 Km
+646 -973m
moderat
13 d’abril de 2013
Editorial Piolet. Muntanyes de Prades (1:25000)
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10563751

En aquest primer tram visitarem indrets tant característics com el Picorandan, el
barranc de la Cova del Corral, els avencs de la Febró, l’antic poble de la Mussara o
el cingle de Campanilles.
Capafonts (739m)
Partim de l’Oficina de d’Informació, al nord del poble, seguint la carretera de Prades
que deixem a mà esquerra (WSW), entremig de dos revolts molt pronunciats, per
prendre un camí carreter paral·lel.
A l’alçada d’un mas i pel seu accés, anem a creuar la carretera. Continuem a l’altre
marge per una drecera que n’estalvia una llarga marrada. La tornem a travessar i
continuem paral·lels, pel corriol, fins al coll de Capafonts.
Al coll atenyem el Camí dels Motllats, camí carreter per on transcorre la variant 5
del GR 65, que seguim a mà esquerra (SE). Ens en apartem lleugerament per
assolir el cim.
Picorandan (991m)
Vistosa mola de parets verticals a la cara nord que contrasten amb el suau llom
meridional.
Com un balcó abocat a la capçalera del riu Brugent, hi gaudim d’una vista a vol
d’ocell sobre Capafonts. Albirem bona part de les muntanyes de Prades,
especialment vers el nord: des dels rogencs cingles de l’Abellera i el Tossal de la
Baltasana fins a la Mola d’Estat. L’altiplà dels Motllats, la Serra Plana, el Serret del
Malesporgat fins al cim de la Mussara.
Davallem als plans de l’Ermitanet creuant el GR. Anem a passar vora un dipòsit
d’aigua per incendis, i sortim a una pista que prenem a l’esquerra.
La Creu de Ferro (933m)
Deixem la pista per un camí, indicat a mà dreta en direcció a la Febró, que baixa al
Barranc de la Cova del Corral, una balma que podem albirar des de la capçalera.
En una raconada ben ombrívola hi ha la font del Bassi i, poc més enllà, podem
prendre un corriol paral·lel a mà dreta que mena a la balma obrada coneguda com
la Cova del Corral.

Continuem per camí ben definit pel marge dret del barranc, fins a sortir a la
carretera de Prades a la Febró, que prenem a mà esquerra i seguim fins a la font.
Font del Pubill (740m)
Ben condicionada i de generosa déu a la capçalera del riu Siurana.
Ara seguim el PR-C 87 (d’Arbolí a la Mussara) prenent la pista de la Foradada (SE)
que deixem, a l’alçada d’un viver, per una altra a mà dreta (SW).
Abandonem la pista per un ombrívol camí a mà esquerra que, pel Grau del Avencs,
ens mena fins als Avencs de la Febró, d’obligada visita.
Per camí ben definit anem fins al Pla de l’Agustenc, on creuem el GR 7 i, per pista,
baixem a travessar la carretera de la Mussara, passant pel costat de la Font del
Prat (viver).
Refugi de la Mussara (965m)
Partim fins a les ruïnes del poble de la Mussara, on enfilem a la Punta de les
Airasses, privilegiat pedestal que ens ofereix una dilatada panoràmica. Al peu un
rètol senyala el camí de Vilaplana pel camí de les Campanilles. Tal com feien els
antics camins, venç el cingle i en salva el desnivell buscant les raconades menys
costerudes.
Baixem a creuar la pista que recorre l’ample lleixa al peu del Cingle Blanc, salvem
el Cingle de Campanilles, creuem el camí de la Cingla i anem deixant enrere el
Cingle Roig fins a les Sorts on abastem un camí carreter que, entremig de feixes
d’ametllers i avellaners i pel costat de la Font de les Creus, ens deixa al dipòsit vell
de Vilaplana.
VILAPLANA-CAPAFONTS
Pel camí de les Tosques, el grau de Racons, la font Nova i el barranc de l’Horta
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Aquest segon tram ens permetrà passar per molts indrets interessants com el camí
i torrent de les Tosques, l’Hospital dels Carlins, els Motllats, el Pont de Goi, la Cova
de les Gralles, la font de la Llúdriga i el barranc de l’Horta.
Vilaplana (376m)
Des del dipòsit vell sortim del poble vers el nord. Passem pel costat de la font de les
Creus, creuem el torrent de les Tosques i seguim una pista entre feixes
d'avellaners, ametllers i oliveres. A la bifurcació indicada, anem a la dreta, (camí de
les Tosques), buscant i resseguint el marge dret del torrent.
Quan la pista acaba, continua (dreta, N) per dins la pineda un camí de bast, que
conserva en bon estat trams empedrats, guardat de tant en tant per parets de
pedra seca, encara pel marge dret del torrent e les Tosques.
Creuem a l’altra riba, trobem un bonic salt i el corresponent gorg. Després un curt
tram d’esglaons tallats a la roca i, poc més amunt, una bifurcació indicada que
prenem a l’esquerra (W), en direcció a la Mussara, tornant a creuar el torrent.
Mas de l’Adrià (790m)
Bifurcació indicada. Les ruïnes d’aquest mas son a poc menys de cent metres a
l’esquerra, en direcció a la Mussara. Anem a la dreta (NE) cap al mas de Morenet.

Nova bifurcació indicada. Deixem el camí del mas de Morenet i anem a l’esquerra
(NE) cap al Grau de Racons i el mas d’en Joan Pau, passant per les ruïnes del
maset de les Tosques.
Creuem el Barranc de l’Encens (1) i enfilem el Grau de Racons.
A mitja pujada, una bifurcació a mà dreta en pocs metres ens porta a l’Hospital dels
Carlins i final de la ferrada de la Trona.
Sortim del grau (rètol indicador) i anem a buscar (N) una pista que puja a la
carretera. Continuem pujant per l’altre marge per un sender aixaragallat. Obviem
una bifurcació a l’esquerra i aviat atenyem una pista que prenem a mà dreta (E,
bifurcació indicada), en direcció a Mont-ral. Mig quilòmetre més enllà, nova
bifurcació.
Coll de la Creu del Pastor Nogués (1017m)
Bifurcació indicada. Anem a l’esquerra (N) direcció a Prades, en baixada.
Encetem el tram dels Motllats, vast altiplà on hi conflueixen nombrosos camins.
Com que en seguim diversos i fem dreceres, resulta exhaustiu fer-ne una descripció
acurada, pel que és millor guiar-se pel mapa o pel GPS en direcció a la Font Nova.
Font Nova (984m)
De déu irregular que sovint s’estronca.
Bifurcació indicada. Anem a l’esquerra cap al Pont de Goi (2).
Trobem més bifurcacions, totes ben indicades al Pont de Goi, un arc natural que
passem per sobre i continuem camí per sota l’ull, baixant en direcció al barranc de
la Font Nova.
A la següent bifurcació anem a l’esquerra (3) amb el barranc a baix a la dreta on, al
fons, hi podem albirar la gran volta de la Cova de les Gralles.
Nova bifurcació indicada: tenim l’opció de baixar a la llera (dreta) per visitar la cova
o continuar camí (esquerra). Després de la cova retornem a aquest punt.
Dos-cents cinquanta metres més avall, nova bifurcació. Tiraríem de dret si no
volguéssim anar a la Font de la Llúdriga. Baixem a mà dreta.
Camí de la Llúdriga. Nova bifurcació indicada. De nou a mà dreta fins a la font.
Font de la Llúdriga (760m)
Generosa surgència a la confluència dels barrancs de la Pixera i de la Font Nova,
que a partir d’aquest punt rep del nom de l’Horta. Es considerada com el naixement
del Riu Brugent.
Podem continuar per pista (camí de la Llúdriga) o per un corriol ben fressat que
ressegueix el barranc pel marge esquerre. Optem per la segona que, més avall, ens
deixa sobre el camí que abans hem descartat. El seguim fins a la carretera i ens
enfilem a Capafonts pel vessant llevantí.
(1) Si continuem pel llit del barranc seguint unes fites trobarem l’inici de la
ferrada de la Trona.
(2) Una ruta alternativa prou interessant és anar a la dreta, per la Cova del
Grèvol i la Foradada, fins a Capafonts.
(3) Si ens apartem una mica del camí i baixem en direcció al torrent podrem
situar-nos sobre la Cova de les Gralles.

