xinoxano@lluisosdegracia.cat
Núm. 242
DATA: 13 de març del 2022
LLOC: Mola d’Estat - Serra de Prades (Alt Camp)
VOCAL: Jaume Serrano
Les Muntanyes de Prades són d’una alçada modesta,
el punt més alt és de 1.203 metres. L’orografia i el clima
han modelat un paisatge de muntanya mitjana de gran
vàlua ecològica que, conjuntament amb el Port, és el nucli
forestal amb més extensió de la Catalunya meridional.
Durada: 4 hores 30 minuts
Desnivell acumulat: 600 m
Dificultat: fàcil
Circular: sí
L’itinerari transcorre per camins i corriols de muntanya.
PROGRAMA:
Sortida a les 07.45 h del carrer Escorial, entre Encarnació i Reig i Bonet
Presentació: 15 minuts abans.

Taula dels Quatre Batlles
Jaume Serrano

Anirem per l’A-7 direcció Lleida fins a la sortida de Montblanc, en aquesta població agafarem
la carretera de Reus, a La Riba ens desviarem per la TV-7044 fins al poble de Farena,
on aparcarem.
Començarem a caminar a les 10.45 h puntualment. Esmorzar allà on es vulgui.
ITINERARI:
Farena - Font del Mas de Mateu - Mas del Roquerol - Mola de la Roquerola - Coll de Viladecabres Taula dels Quatre Batlles - Mola d’Estat (1.126 m) - Collet de la Cova Fumada - Coll de
Viladecabres - Mas d’en Toni - Comellar dels Castanyers del Vendrell - Toll del Vidre - Farena.
L’arribada a Barcelona està prevista al voltant de les 19.30 h
Us preguem que, si voleu venir, aviseu uns dies abans a en Jaume Serrano. Telèfon 93.219.39.55,
per tal de facilitar una bona organització i que tothom tingui transport.
La següent excursió serà el dia 10 d’abril del 2022.

NOTA:
En cas de pluja, al punt de trobada hi haurà algú de l’organització per tal de decidir si es fa l’excursió o bé se suspèn,
qui no es presenti es donarà per fet que ha desistit de venir-hi.
No truqueu per telèfon el mateix dia de la sortida per preguntar si es fa.
Es recorda que tots els participants a les excursions del Xino-Xano, vénen sota la seva
responsabilitat.
Cal tenir el carnet de la Federació de Muntanya, o una assegurança que cobreixi
qualsevol accident en la pràctica del muntanyisme.

