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PREÀMBUL 

 

Prades és un petit municipi al nord del Baix Camp, amb una població 

de 630 habitants. El municipi té una extensió de 32,6 km2 . Aquest agafa el 

mateix nom de la vila, ja que és l’únic poble que s’hi troba.  

 

Prades s’anomena vulgarment com a vila vermella, degut a les 

coloracions del material que es troba a la zona. Aquest material de color 

rogenc és el gres, anomenat a la zona “pedra vermella”. Així doncs és ja 

tipic veure la gran majoria de construccions amb un color rogenc a causa de 

la roca utilitzada en la seva construcció. 

 

Des de fa molt de temps es va veure la necessitat de construir una 

sèrie de connexions entre diferents nuclis rurals per tal de poder comerciar 

amb els pobles veïns entre altres necessitats. A partir d’aquí és quan es 

comença a establir una sèrie de camins els quals es van utilitzant de 

diferent manera en cada època, fins l’actualitat, on els camins s’utilitzen per 

una funció bastant diferent per la que van ser creats. 

 

 Actualment podríem dir que la funció principal dels camins rurals 

existents en la majoria de zones, s’utilitzen majoritàriament per gaudir de la 

natura a través dels seus paisatges. Existeix un altre tipus d’ús en els 

camins més propers als nuclis urbans, on molts d’ells són la connexió entre 

la vila i les produccions agràries.  En determinades ocasions, 

malauradament, també són utilitzats per usos menys agradables com 

l’extinció d’incendis forestals que en els últims temps, per desgràcia, no en 

són pocs. 

 

 Al llarg dels temps els camins s’han anat mantenint per la constant 

utilització d’aquests, ja sigui per comerciar amb els pobles veïns, per anar a 

les explotacions agrícoles o forestals, etc. Amb el pas del temps i la 

construcció de carreteres per tal d’unir la gran majoria de les poblacions, 

molts camins ja no són tan freqüentats; si a això li afegim un 

abandonament constant dels diferents camps de conreu degut a la baixa 
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compensació  econòmica que aquests donen, es contribueix a que molts 

dels camins que antigament es trobaven en bon estat hagin passat a ser 

camins gairebé intransitables. També cal dir que s’han fet altres camins que 

antigament no existien per tal de tenir la massa boscosa controlada en cas 

d’incendi.  

 

Els diferents usos que s’apliquen a la paraula camí obliguen a definir 

aquest concepte. Normalment es diferencia una carretera d’un camí pel 

simple fet de que la carretera es troba asfaltada i el camí no. Dins de la 

nomenclatura de camí, sovint, els vials no asfaltats i aptes per a vehicles 

se’ls anomena pistes i hom reserva la paraula camí per als vials no aptes 

per als vehicles, o sigui, els vells camins de ferradura o els corriols. A més a 

més de tot això encara falta definir la diferència entre els diferents 

conceptes de camins com camí ral, camí ramader, camí veïnal, camí 

forestal, entre altres. 

 

 Així doncs existeix la Llei 7/1993, de carreteres: són camins les vies i 

els accessos als nuclis de població que integren la xarxa viària de titularitat 

municipal, les pistes forestals i els camins rurals. Òbviament, en són 

exclosos també els camins de ferradura i els camins ramaders, és a dir el 

viari tradicional o històric que no fou concebut per al trànsit d’automòbils. A 

més els vials de propietat privada tenen sempre la consideració de camí. 

Així doncs la distinció entre camins i carreteres es fa fonamentalment en 

base a criteris funcionals i de titularitat. Mentre les carreteres pertanyen a 

l’Estat, la comunitat autònoma o la província, els municipis i els particulars 

només poden ser titulars de camins, amb independència de llur morfologia i 

funcionalitat. Tanmateix, molts camins morfològicament són carreteres i 

cada cop més sovint presenten un recobriment asfàltic.  

 

A l’hora de classificar un camí per a la realització d’un inventari, s’ha 

de basar en primera instància en la realitat històrica i funcional dels camins, 

d’on en deriva llur personalitat jurídica, ja que si només es té en compte les 

característiques morfològiques i l’estat dels camins, pot variar molt al llarg 

del temps, per actuacions de millora com eixamplament, pavimentació... 

per part de l’administració pública o dels particulars, però també es poden 
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veure modificats per les forces de la natura, principalment de la 

meteorologia. En canvi, el recorregut i la funcionalitat, així com la 

personalitat jurídica dels camins, té una gran permanència en el temps.  

 

-   Marc legal. 

 

A Catalunya com a la resta d’Espanya els camins es defineixen i es 

regulen en base a quatre normes legals de caràcter bàsic: 

 - Codi Civil 

 - Llei //1993, de 30 de setembre, de carreteres 

 - Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret 

legislatiu 2/2003) 

 - Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias 

 

Les servituds privades les regulen sengles lleis que actualitzen el Dret 

Civil català: 

- Llei 13/1990, de 9 de juliol, de l’acció negatòria, les immissions, les 

servituds i les relacions de veïnatge 

- Llei 22/2001, de 31 de desembre, de regulació dels drets de 

superfície, de servitud i d’adquisició voluntària o preferent 

I, pel que fa a l’ús dels camins i el dret de pas: 

 - Constitució Espanyola 

 - Codi Civil 

 - Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya 

 - Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al 

medi natural 

 - Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat 

la medi natural 

 - Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats 

fotogràfiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna 

salvatge 

 - Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, 

de 21 de noviembre, de Montes 
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-   Definició del concepte “camí” i les seves diferents categories 

 

La Llei de carreteres defineix aquests vials com “les vies de domini i 

ús públics projectades i construïdes fonamentalment per a la circulació de 

vehicles automòbils”. Així doncs, es podria dir que qualsevol vial que no 

sigui carretera és un camí. Com s’ha dit anteriorment, a l’hora de definir el 

concepte camí no es té en compte les característiques morfològiques i el 

tipus de ferm.  

Dins el concepte de camí trobem diferents categories: 

 

 Camins veïnals: Satisfan les funcions més bàsiques i quotidianes de 

comunicació dels veïns. Dins d’aquesta categoria cal distingir els camins que 

comuniquen els nuclis de població directament amb la xarxa de carreteres i, 

en un segon nivell els que es troben dins la xarxa rural.  

 

 Camins rurals: Tenen una funció predominantment agropecuària. 

Comprenen també camins veïnals secundaris d’accés a vivendes rurals, de 

comunicació secundària entre pobles i valls o que accedeixen a indrets 

d’interès públic (esglésies, miradors, refugis, etc.).  

 

 Camins de xarxa històrica: Camins antics construïts per enllaçar 

diferents nuclis urbans.  

 

 Camins forestals: Són aquells camins que condueixen cap a una zona 

forestal.  

 

 Camins ramaders: Camins per on tradicionalment s’han desplaçat els 

ramats. 

 

Cal tenir en compte que totes les categories que pot tenir un camí, 

excepte els camins veïnals i els ramaders, poden ser de titularitat pública o 

privada. Però cal esmentar que al terme municipal de Prades tots els vials 

que configuren la xarxa de camins són de titularitat pública segons 

l’Ajuntament de Prades, ja que al Cadastre municipal no surten els camins 
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amb el seu propietari perquè els camins no paguen contribució, per la qual 

cosa no surten marcats com que tenen propietari. Així doncs, tots els 

camins són de titularitat pública segons l’ajuntament del poble (veure annex 

1).  
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OBJECTIUS 

 

Objectiu general 

 

El projecte pretén fer una proposta de millora de la gestió del camins 

del municipi de Prades, així com la recuperació dels antics camins 

actualment en desús, o els camins que antigament connectaven els 

diferents municipis de la zona. L’objectiu final és aconseguir una millor 

connexió entre les diferents zones dels diferents municipis.  

  

Aquesta millora en l’estat dels camins ha d’anar acompanyada d’una 

millora en les activitats i actuacions que es facin en els espais forestals i 

agraris dels camins. 

 

Objectius específics 

 

 Els objectius específics que es busquen en aquest projecte portat a 

terme al municipal de Prades són bàsicament: 

 

a) Inventariar i caracteritzar la xarxa de camins existents al municipi 

de Prades. Elaborar una base de dades georeferenciada que ha 

d’esdevenir una eina bàsica per a la gestió municipal.  

 

b) Recuperar els antics camins que a causa d’un abandonament de la 

majoria de pràctiques agràries s’han anat deixant en desús. En 

aquests camins,  al passar-hi amb una freqüència molt baixa, la 

vegetació s’ha obert el seu propi camí tapant així els antics 

recorreguts que conduïen cap als diferents indrets. 

  

c) Dissenyar uns itineraris de natura que permetin observar diferents 

tipus de vegetació autòctona i representativa de la zona, així com  

fauna salvatge representativa.      
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Fig. 1- Grèvol (Ilex aquifolium) 
 

d) Condicionar els  camins existents per tal de fer possible el pas de 

vehicles especials per les extincions dels possibles incendis 

forestals que puguin afectar la zona. 
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JUSTIFICACIÓ 

 

Prades és un poble que en els darrers anys ha experimentat un fort 

augment turístic,  un turisme molt interessat pel medi natural, si a aquest 

fet li afegim el constant abandonament del correus, la pèrdua de les 

activitats ramaderes, o el trànsit de vehicles com motocicletes de Cross o 

quads, ens trobem amb molts factors que interaccionen fortament amb els 

camins i que els malmeten considerablement. 

 

Per una banda els boscos i terrenys forestals que configuren el terme 

municipal són d’una importància extraordinària pel que fa la flora i a la 

fauna, a la producció dels ecosistemes i a la contribució al lleure, tots 

aquests fets fan que sigui d’una conservació fonamental. Però per l’altra 

part tot el terme municipal de Prades està dins de la xarxa de municipis 

amb risc d’incendi molt alt fet que amenaça fortament tota la riquesa 

expressada anteriorment. 

 

Actualment la xarxa de camins que connecta les zones forestals i les 

zones agràries es troba en retrocés i és per aquest motiu que cal fer un pla  

d’on sortiran unes propostes d’actuació amb la finalitat de millorar la xarxa 

de camins i garantir un futur sostenible tant per aquests com pels sistemes 

forestals i agraris contigus. Amés a més també en sortiran propostes de 

regulació de l’accés a camins, propostes d’instaurar zones lúdiques o 

proposar itineraris turístics ambientals. 
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INTRODUCCIÓ 

 

- Situació física:  

 

La localitat escollida per a la realització del projecte es troba ubicada 

dins l’estat Espanyol, concretament dins a Catalunya. Al sud de Catalunya 

es troben les comarques de Tarragona, entre elles el Baix Camp, al nord del 

qual es troba la localitat de Prades, situada a 59 km de Tarragona, 136 km 

de Barcelona, 62 km de Lleida i a 220 km de Girona.  

 

 
Mapa 1- Catalunya amb les seves comarques. 
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Mapa 2- Baix Camp on es pot veure la localització de Prades 

 

 

 Prades es troba a una alçada de 950m i té una extensió de 32,6 km2 

de terreny. Se situa al centre de l’altiplà que rep el seu nom, “Les 

Muntanyes de Prades”. Aquest altiplà queda envoltat per: el Tossal de la 

Baltasana al nord, amb 1201 m d’altitud, tocant amb la Moleta i els Plans 

del Pagès amb uns 1200 m al nord-est. La mola d’Estat a l’est amb una 

alçada de 1126 m, la Gritella i el Pla de la Guàrdia al sud amb una altitud de 

1114 m. i al nord-oest la Cucurulla amb el coll de Cabres amb una alçada 

de 1032 m. 

 
Fig. 2- Vista general de la vila de Prades des del tossal de la Baltassana 
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Els termes municipals que afronten amb el municipi de Prades són: 

 

- Vilanova de Prades, Vallclara i Vimbodí, al Nord. Els tres són adscrits 

a la Conca de Barberà. 

- L’antic terme de Rojals, actualment agregat a la capital de la Conca, 

Montblanc, a l’Est. En realitat la confrontació és un punt de contacte 

situat dalt del planell de la Mola d’Estats o dels Quatre Termes (1135 

metres), per coincidir en ella, precisament, els termes de Prades, 

Rojals, Mont-Ral i Vimbodí. Així mateix i igualment a l’Est, amb els 

termes de Mont-Ral (Alt Camp) i Capafonts (Baix Camp). 

- La Febró (Baix Camp) i l’antic terme de Siurana, actualment absorbit 

per Cornudella del Montsant (Priorat), al Sud. 

- I el terme d’Albarca, també inclòs actualment a Cornudella del 

Montsant, a l’Oest. 

 

- Clima:  

 

L’alçada mitjana de tot el terme municipal és d’aproximadament uns 

1000 metres, això fa que tingui un clima frescal; entre clima mediterrani i 

clima atlàntic. La seva situació pel que fa a l’altura, fa que durant els mesos 

més freds d’hivern es puguin produir algunes nevades de caràcter suau.   La 

temperatura mitjana anual de Prades es situa entorn als 10ºC, i al cims més 

propers als 9ºC que, comparades amb poblacions properes, es pot observar 

una diferencia més que notable que concorda amb el gradient altitudinal 

(0,6ºC/100metres): 

 

Població Alçada 
(metres) 

Temperatura 
mitjana anual 

(ºC) 

Reus 128 16 
L'Espluga de 
Francolí 414 13,3 
Prades 950 10 
Mitjana cims 1150 9 

Taula 1- Temperatures mitjanes anuals en les diferents poblacions. 
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- Hidrografia:  

 

El terme municipal de Prades des del punt de vista hidrogràfic es 

podria dividir en dues vessants: la vessant de llevant que condueix les 

aigües al riu Francolí a traves diferents barrancs com Abellera, Rangs, 

Fontetes i Marfanyes, i la de ponent que pertany a la conca de l’Ebre, a 

través del Montsant. Les aigües de capçalera d’aquesta vessant de ponent 

són conduïdes a traves dels barrancs de les Comes o de les Hortes, el dels 

Bassots o de la font d'en Grau, el dels Tillans, el dels Rossinyols i el de la 

Cucurulla. 

 

 Aquestes aigües provenen en la gran majoria de sòls granítics i de 

pissarres (llicorella). Això fa que siguin unes aigües molt valorades per la 

gent de la zona degut a que són tòniques i diürètiques.  

 

- Situació geològica:  

  

Es pot destacar la gran diversitat de substrats geològics. Començant 

pels materials més antics que es troben al terme, podem definir: 

 

- Paleozoic: degut a la falta d’elements paleontològics és molt difícil fer 

separacions cartogràfiques dins els mateixos materials, encara que si 

que es poden diferenciar paquets de fàcies1. Dins el terme de Prades 

tots els materials Paleozoics que es troben pertanyen al sistema 

Carbonífer, comprès per un paquet de materials molt homogeni i que 

en alguns llocs s’han pogut arribar a trobar sèries de fins a 1000 

metres de potència. En general els materials que es troben són 

pissarres2 (de gra fi, fosques i molt exfoliables), pissarres arenoses i 

gresos molt granoseleccionats. També hi ha quarsites3 i grauvacas4 

amb intercalacions de lidites, conglomerats i algun nivell de calcària. 

                                                 
1 Conjunt de caràcters físics, mineralògics, petrogràfics i paleontològics que presenten els estrats d’una 
unitat estrats d’una unitat estratigràfica, segons Gressly (1838). 
2 Roca pelítica de metamorfisme de grau molt baix amb microestructura foliada, d’aspecte mat. 
3 Roca metamòrfica, formada essencialment de grans de quars cimentats per sílice. 
4 Roca sedimentaria, composta majoritàriament per quars, feldspat, clorita, litita i una forta aportació de 
matriu; de color bru, gris o negròs. 
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Fig. 3- Pissarres del Carbonífer que configuren el  Salt d’en Perers. 

 

Tots els materials esmentats anteriorment presenten dos tipus 

de metamorfisme5, un de regional de molt baix grau i un altre de 

contacte provocat per la intrusió granodiorítica6. Aquesta intrusió esta 

formada per roques dominantment plutòniques, representades per 

granodiorites biotitiques i per granits7. També cal destacar la 

presència d’algun dic porfidic8 encara que a la zona de Prades són de 

molt poca importància. La composició mineralogica d’aquestes roques 

es redueix a quars, plagioclasi, feldspat potàssic i biotita. 

   

-  Mesozoic: les fàcies que trobem en el terme municipal de Prades, i 

molt comuns en tota la serralada prelitoral catalana, pertanyen al 

Triàsic i, dins d’aquest, al Buntsandstein que dóna lloc al nom de la 

vila vermella de Prades degut a la coloració rogenca dels seus 

gresos9. 

 
                                                 
5 Modificació mineralògica i/o estructural de les roques, pels factors de temperatura, pressió, activitat 
química dels fluids, deformació i temps. 
6 Roca ígnia, plutònica, constituïda essencialment per quars i plagiòclasi. 
7 Roca ígnia plutònica, constituïda essencialment per quars, feldspat alcalí i plagiòclasi. 
8 Roca ígnia intrusita, que presenta una textura constituïda per fenocristalls dispersos per una matriu de 
gra fi. 
9 Roca sedimentària, composta dominantment per grans de sorra amb una matriz de llim i argila i 
cimentat per carbonat càlcic o sílice. 
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Fig. 4- Gresos del Triàsic que configuren la Roca Foradada 

 

Des del punt de vista litològic dividim aquest estatge en tres 

trams: 

 

a) La part inferior conglomeràtica10, amb clastes11 gairebé         

exclusivament de quars i quarsita molt rodats i heteromètrics 

(tots són molt diferents).  

 

b) Per sobre del nivell conglomeràtic trobem les quarsarenites 

rogenques-groguenques característiques de les muntanyes de 

Prades, en alguns nivells on la granulometria és més fina s’hi pot 

observar estratificació encreuada, ripples12, marques de corrent i 

granoselecció. 

 

c) Al sostre del Buntsandstein es troba un nivell més argilós, amb 

tonalitats de vermelles a verdes o verd-blavoses i amb 

intercalacions de llenties gresoses. 

 

Per sobre del Buntsandtein ens trobem els tres estatges molt 

ben diferenciats del Muschelkalk, encara que no sempre presents en 

tot el terme: 

 

                                                 
10 Conté conglomerat, roca detrítica, de gra gros, arrodonits, amb una matriu i un ciment d’unió. 
11 Fragment de roca que prové d’una roca preexistent qualsevol, que forma una roca sedimentària.  
12 Estructura primària que forma una sèrie d’ondulacions subparal�leles i separades periòdicament.  
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a) Mushelkalk inferior, constituït per calcaries i dolomies 

microcristalines gis-blavoses, amb una potència que oscil�la 

entre els 70 i 90 metres. Litologicament s’observen calcaries del 

tipus mudstone13 sense presència de fauna. El que si es pot 

trobar però, és una bioturbació14 molt acusada al sostre i un 

procés de dolomitització irregular. Les calcaries d’aquest estatge 

són les que formen el microcarst (degut a la seva potència) del 

Pla de la Guàrdia, Cingle de les Esporrides, entre d’altres.  

 

 
Fig 5- Calcaries del Mushkalk inferior que configuren el Pla de la Guàrdia 

 

b) Mushelkalk mitjà, representat per argiles vermelles amb 

intercalacions de gresos. També es troba la presència de sulfats 

de calci (guixos) sense una disposició ordenada encara que, a 

vegades, dominen per sobre de les argiles. Aquest estatge es 

pot trobar en la zona dels Pics, font del Pú i Cap del Pla i la seva 

potència oscil�la entre 70 i 80 metres. 

                                                 
13 Tipus de roca calcaria constituïda essencialment per fang. 
14 Barreja d’un sòl desprès de la seva sedimentació produït per organismes que viuen a la zona. 



Regulació de camins del terme municipal de Prades    
                                      

www.gaf.cat 21 

Fo
n
t:

 G
A
F 

 
Fig. 6- Argiles del Mushelkalk mitjà que configuren la zona de la font del Pú. 

 

c) Mushelkalk superior, característic per les seves calcaries 

dolomititzades molt dures i estratificades amb intercalacions 

margoses. Destacar que aquest pis del Mushelkalk es troba molt 

erosionat a la zona de Prades, a diferència del de la zona 

d’Alcover i Siurana que es troba en perfectes condicions, on s’ha 

explotat per la construcció fins l’actualitat. Paleontològicament 

parlant s’han trobat restes d’equinoderms, bioclastes15 i fins i tot 

peixos perfectament conservats (a la zona d’Alcover). 

 

 

- Cenozoic: estatge menys important en quant a presència de 

materials, es troben rebliments antròpics , lleres de barrancs i rius i 

peus de mont. 

 

Litològicamet parlant, en els peus de mont hi ha graves sense 

cimentació, clastes angulosos i heteromètrics amb matriu argilosa, 

predominant clastes pissarroses en zones de fort pendent. 

Principalment, en els materials Paleozoics i Mushekalk inferior es 

poden observar algunes tarteres i cons de dejecció16 de petites 

dimensions. A les lleres dels rius i barrancs es troben materials 

detrítics on, a diferència dels peus de mont, els clastes són rodats i 

polimictics (són de varies litologies, gres, calcaria...). Pel que fa als 

rebliments antròpics, es troben majoritariament en camps de conreu, 

                                                 
15 Element clàstic derivat d’un organisme fòssil vegetal o animal que forma part d’una roca sedimentària. 
16 Con al�luvial de pendent fort construït per un torrent. 
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camins i terraplens. En els camins i terraplens el material més 

utilitzat és el sauló.  

 

- Història geològica:  

 

En línies generals, el carbonífer d’aquesta regió es considera com a 

un reompliment d’una conca de colmatació predominantment detritica fina 

(fàcies turbidítiques) i més grollera cap a la part superior. Després de la 

seva deposició i consolidació va ser afectada pel metamorfisme de baix grau 

i pel de contacte degut a la posterior intrusió granítica. A partir d’aquí es 

configura el relleu i s’inicia l’erosió d’aquests materials.  

 

A continucaió hi ha un període regressiu (Triàsic), seguit d’un de 

transgressiu (Mushkalk inferior) i un altre de regressiu (Mushekalk mitjà). 

Per finalitzar un altre període transgressiu (Mushekalk superior).  

 

Tota aquesta sèrie de materials ha quedat gairebé indeformada en el 

pas del temps, ja que l’orogènia alpina de caràcter compressiu gairebé no 

els va afectar en quan a plegament, però si en el sistema de falles que van 

configurar el relleu actual i van delimitar el curs de rius i barrancs. Es a 

causa d’això que a les muntanyes de Prades se les coneix també com la 

taula de Prades (com un gran altiplà).  

 

 
Fig. 7- Visió d’una part de la taula de Prades des del Cingle de les Esporrides 
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- Situació biòtica: 

 

Des del punt de vista biòtic, Prades conté una gran diversitat 

biològica. Algunes de les espècies d’aquest indret es troben protegides pel 

conveni CITES17, i això sumat a la seva peculiar localització geogràfica li 

donen una alt valor. 

 

 
Fig. 8- Rebollar (Quercus pyrenaica) a la zona de la Baltassana. 

   
Fig. 9- Pineda de pi roig (Pinnus Sylvestris) 

al peu del pla de la Guàrdia 

 

                                                 
17 Convenció sobre el comerç internacional d’espècies de flora o fauna amenaçades. 
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La principal espècie del terme, destacable sobre les altres per la seva 

raresa i per ser l’única en tot Catalunya, és el roure reboll (Quercus 

pyrenaica). A més, hi ha altres superfícies forestals d'àrea reduïda com la 

pineda de pi roig (Pinus sylvestris) amb boixerola (Arctostaphylos uva-ursi) 

i individus aïllats de teix (Taxus baccata) que troben refugi a capçaleres de 

barrancs ombrejats o roquers. Una altra d'aquestes àrees reduïdes és la 

roureda de roure martinenc (Quercus humilis), que es pot localitzar a tres 

enclavaments remarcables: l'obaga dels Plans de la Guàrdia, a la capçalera 

del barranc de Marfanyes i sobre la Pena (terme municipal de Poblet). 

També es poden trobar espècies protegides de falgueres i arbres 

monumentals com el perelloner del Cisterer (Pyrus spinosa). I amb més 

freqüència es troben espècies com l’alzina carrasca (Quercus ilex), l’estepa 

negra (cystus monospelensis), entre d’altres. 

 

 
Fig. 10- Perelloner del Cisterer (Pyrus spinosa) declarat arbre monumental 

 

 Aquest és un dels grans motius pels quals s’està treballant per 

introduir l’indret de les muntanyes de Prades dins el Pla d’Espai d’Interès 

Natural (PEIN) proclamant la zona parc natural. 
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 En la zona de Prades hi habiten espècies de molt difícil localització a 

tota la zona de Catalunya, com: 

                        - Lavandula stoechas ssp pedunculata (tamborino) 

                        - Plantago subulata ssp radicata var masclansii (pedrenca) 

Cal destacar les següents espècies pel fet de que no han estat 

trobades en cap altre indret de la Catalunya meridional: 

                        - Scirpus setaceus 

                        - Peplis portula (peplis) 

                        - Trifolium dubium (trèvol menut) 

                        - Lathyrus nissolia (tapìssot de Nissol) 

                        - Epilobium tetragonum ssp lamyi 

                        - Cynosurus cristatus (cua de gos) 

Són plantes i comunitats relictes18 en aquest enclavament de 

Catalunya, que pel seu aïllament geogràfic resulten extremadament 

vulnerables. 

La zona dels Segalassos és un indret que molt sovint és oblidat per la 

majoria de gent de la zona per la seva baixa densitat boscosa; doncs els 

Segalassos esdevé una zona culminant de la serralada Prelitoral. Aquesta 

àrea constitueix un connector biològic de primer ordre entre espais naturals 

tan importants com la serra de Montsant, les muntanyes de Prades i la 

serra de la Llena.  

 

 Des del punt de vista faunístic es pot destacar el cabirol (Capreolus 

capreolus), reintroduit a la zona l’any 1995 pel Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Aquest repoblament es 

                                                 
18 Organisme que en altres eres era molt abundant, en una gran àrea,  però actualment es troba només 
en petites àrees. 
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comença al bosc de Poblet ubicat dins les muntanyes de Prades amb els 

esmentats cabirols, una espècies de cèrvids extingida a la comarca i molt 

apreciada perquè netegen els sotaboscos i redueixen el perill d’incendis 

forestals. En primer lloc s’alliberen cinc femelles i dos mascles procedents 

de la regió francesa de les Landes. Actualment s’ha comprovat que han 

tingut una ràpida i eficient reproducció i ja es poden trobar molts exemplars 

per totes les muntanyes de Prades. 

La zona de Prades i concretament la dels Segalassos conta amb la  

presència d’una fauna rica i variada, amb espècies protegides, com el gat 

mesquer (Felis sylvestris) o diversos rapinyaires com les àguiles cuabarrada 

(Hieraëtaus fasciatus) i daurada (Aquila chrysaëtos) i el falcó (Falco 

peregrinus), que tenen en el territori un sector principal de caça Cal 

destacar la nidificació de diverses parelles de duc (Bubo bubo), àguila 

marcenca (Circaëtus gallicus), astor (Accipiter gentilis), esparver (Accipiter 

nisus) i, molt probablement, també de l’àguila calçada (Hieraëtaus 

pennatus), espècie molt rara a Catalunya. 

  

 
Fig. 11- Àguila cuabarrada (Hieraëtaus fasciatus) sobrevolant el terme. 

 

S’ha d’esmentar que, els Segalassos, per les seves característiques 

(carrascar molt ben conservat que recorda els espais de la meseta 

castellana) és un espai utilitzat per gran quantitat de rapinyaires en 

migració i d’altres d’errants. En aquest sentit cal remarcar que en aquest 

espai es localitza una de les poques observacions fetes als Països Catalans 

d’àguila coronada (Aquila heliaca adalberti). 
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Així doncs si ens referim a hàbitats, a la zona dels Segalassos hi ha 

cartografiats dos hàbitats d’interès comunitari, un dels quals és d’atenció 

prioritària:  

- Pastures mediterrànies xerofítiques anuals i vivaces. D’interès   

Prioritari. 

                - Alzinars i carrascars 

 

 Fig. 12- Alzinar (Quercus ilex) localitzada als Segalassos. 

 

A més, s’ha constatat la presència dels que es llisten a continuació, 

malgrat no estar cartografiats al sistema d’informació geogràfica del 

departament de Medi Ambient:  

                - Vegetació amfíbia mediterrània de basses temporals.  

                - Jonqueres mediterrànies.       

                - Rouredes ibèriques de roure valencià. 

                - Pinedes mediterrànies de pinassa.  

Segons la directiva europea Hàbitats, les administracions són 

responsables de la conservació d’aquests hàbitats dintre dels territoris de la 

seva competència. 
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- Situació socio-econòmica: 

 

Prades consta d’una població de 622 habitants (any 2006) i una extensió 

de terreny tal i com s’ha mencionat anteriorment de 32,6 km2, això vol dir 

que té una densitat de població de 19,1 hab/km2.  

 

Dels 622 habitants hi ha 235 persones que es troben en la població 

activa (entre els 15 i els 64 anys). Dins la població activa hi ha 216 

persones ocupades i 19 desocupades. Pel que fa a la població inactiva està 

formada per 265 persones.  

 

Respecte a l’evolució demogràfica trobem una taxa naixement d’un 

4’8/1000 hab. I una taxa de defunció d’un 13’6/1000.  El creixement total 

és de 17’3/hab. gràcies a que hi ha una forta taxa migratòria, un 26’1%.  

 

Pel que fa a l’economia local el sector predominant és el dels serveis 

amb un 62,5%. Seguit de la construcció amb un 17’6%, l’agricultura amb 

un 11’1% i finalment la indústria amb un 8’8%. 

En l’àmbit de l’agricultura cal destacar, com a productes del camp 

d'alta qualitat, la patata (anomenada trumfo), l'avellana, les hortalisses, les 

gramínies i les castanyes, però el 75% del terme és ocupat per pasturatges, 

pinedes, alzinars i rouredes. El roure reboll autòcton, tal i com s’ha 

mencionat anteriorment, és una espècie única a Catalunya.  

Cal dir també que la distribució de la superfície agrària del terme 

municipal de Prades segons dades del 1999, 326 hectàrees pertanyen a 

terres llaurades de les quals la gran majoria pertanyen a conreu de secà, 2 

hectàrees a pastures permanents i 552 a terreny forestal. Gran part de la 

superfície agrícola utilitzada pertany a conreu de secà. 

Mirant la part ramadera, la localitat de Prades actualment no té cap 

explotació de cap tipus.  
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Entre les espècies cinegètiques, destaquen el senglar (Sus scrofa), la 

becada (Scolapax rusticola), el conill (Oryctolagus cuniculus), la perdiu 

(Alectoris rufa) i el cabirol (Capreolus capreolus) en procés d'introducció. 

Entre d'altres productes naturals cal esmentar la tòfona (Tuber 

melansoporum Vitt.) i els bolets dels quals cal destacar el rovelló (Lactarius 

sanguifuluus).  

Si ens referim a la geologia econòmica trobem diferents extraccions 

fins les darreries del segle passat. Es pot destacar les mines de plom, de 

coure i or en molt baixes concentracions i les de barita (sulfat de bari, 

BaSO4) que eren les més remarcables, com la mina de l’Obis situada entre 

el terme municipal de Prades i Vimbodí, utilitzat com a pigment per 

pintures, per fer aigua oxigenada, entre d’altres usos. A les rodalies del 

poble es poden observar petites mostres d’antigues excavacions en busca 

principalment de barita.  

Cal destacar també l’utilització del gres (pedra vermella) en la 

construcció antigament de les muralles, castells... i actualment utilitzat en 

la construcció d’habitatges.    

També es pot remarcar la fabricació de calç com a substitut de 

l’actual ciment degut a la presència de roca calcària i a les restes d’antics 

forns com el del pas de carro de Siurana.  

Aprofitant les sorres quarsitiques provinents de l’erosió dels granits, 

hi ha constància toponímica de la fabricació de vidre tal com ho demostra la 

cova del Vidre. 
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Fig. 13- Cova del vidre al peu del cingle de les Esporrides 

Antigament, cal esmentar la presència de pous de gel utilitzats per 

l’emmagatzement de gel i posterior venda de gel en els mercats de les 

ciutats més properes. El més ben conservat actualment és el pou de gel del 

mas de l’Espasa, situat a 1120 metres d’altura. Hi ha constància d’altres 

pous de gel presents en el terme municipal de Prades gràcies a diverses 

restes que s’han pogut trobar.  

Cal destacar l’antiga producció de carbó mitjançant carboneres, 

utilitzant majoritàriament llenya de roure reboll i alzina i posteriorment 

transportat a les ciutats més pròximes per tal de ser comercialitzat.    
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METODOLOGIA 

 

Taula 2- Metodologia de treball. 

 

En haver delimitat la part del municipi objecte d’estudi, es realitza 

l’inventari de tots els camins del terme. El criteri de selecció de camins s’ha 

dut a terme a partir de la definició de camí esmentada a l’inici d’aquest 

projecte, així doncs s’han deixat de banda els vials asfaltats que formen 

part de la xarxa de carreteres de l’Estat, així com els camins amb una 

distància inferior a 200 metres, els quals porten a propietats privades, 

camps de conreu, terrenys privats, etc. La resta de camins superiors a 1,3 

Estudi previ de la 
zona 

Realitzar un inventari de tots els camins i senders existents 

Avaluació 
 

Gestió 

Cartografia 

Conclusió de l’estudi 

Avantprojecte 
(Pressupost) 

Entrega i presentació del projecte 
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metres s’han tingut en compte, per tant estan presents en l’inventari 

d’aquest projecte.  

 

Abans de la realització del treball de camp, es realitza una fitxa 

general a omplir per a cada camí (veure annex 2): 

 

 Les fitxes s’aniran omplint a mesura que es vagi realitzant aquest 

treball (veure annex 5). Les fitxes tenen una sèrie d’apartats els quals han 

estat pensats per tal de que siguin del màxim enteniment possible per 

terceres persones i amb una màxima claredat possible, agafant els camps 

que s’han cregut més oportuns a l’hora d’elaborar les fitxes: 

 

- Atributs del vial, on s’ha tingut en compte els aspectes de treball més 

generals de cada camí, així com: 

 

o Nom: tenint en compte mapes existents de la zona i/o l’opinió 

dels residents a la localitat de Prades. 

o Codi: el codi que s’ha adjudicat a cada vial és un número enter 

de l’1 al 35, utilitzant el 100 per enllaços entre els vials. 

o Data inventari: aquesta data correspon al dia en que es va 

inventariar cada camí. 

o Inici del camí i fi del camí: tal com diu el camp correspon a 

l’inici i final de cada camí, tenint en compte que aquests camps 

poden ser reversibles.   

 

-  Titularitat del tram. En aquest apartat no s’ha tingut cap complicació 

a l’hora de realitzar l’inventari, ja que tots els camins del terme tal i 

com s’ha dit anteriorment, són de titularitat municipal. Així doncs, els 

camps que corresponen a titularitat privada i els que estan sense 

determinar podrien ser exclosos.  

 

- Tipologia funcional del tram. En aquest apartat s’ha tingut en compte 

si el camí és: 
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o Veïnal/rural. En aquest grup s’han inclòs tots aquells camins  

els quals transcorren per itineraris que porten a habitatges 

aïllats i/o camps al voltant del poble però que transcorren dins 

el terme d’aquest. 

o Forestal. A aquest grup pertanyen tots els camins que 

transcorren per zones forestals. 

o Xarxa històrica. Aquest grup fa referència a aquells vials que 

antigament connectaven els diferents nuclis urbans de la 

comarca. 

 

Dins la tipologia dels tram també s’ha inclòs un apartat que 

defineix la cooperativitat d’aquest, o sigui, si el vial permet la 

circulació creuada (cooperativitat primària), si només permet la 

circulació creuada mitjançant sobreamples (cooperativitat 

secundària), o el cas en que la circulació creuada no és possible 

(cooperativitat terciària). 

 

- Tipologia morfològica del tram. S’ha tingut en compte l’amplada 

mitjana del vial, la longitud d’aquest,  i el tipus de ferm, on s’ha 

distingit entre: 

 

o Asfalt: correspon a tots aquells camins que estan asfaltats com 

una carretera.  

o Formigó: aquest grup engloba tots els camins que han estat 

formigonats. 

o Terra: són aquells camins que no han rebut cap tipus de 

tractament superficial amb productes com el formigó o l’asfalt, 

o sigui, aquells que són purament de qualsevol tipus de terra. 

o Ferradura: són els antics camins que s’utilitzaven per tal de 

passar-hi amb els animals. 

o No consta: aquest terme només s’ha fet constar per si no es 

podia tenir accés en algun camí determinat per algun motiu 

concret i com a conseqüència no s’ha pogut identificar el tipus 

de ferm. 
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o Absent: aquest grup s’ha tingut en compte concretament per a 

aquells camins que es trobin en estat d’abandonament.  

 

Dins la tipologia morfològica del tram també s’ha tingut en compte 

l’estat de conservació del vial, i s’ha definit de la següent manera 

tot i que és una manera molt objectiva des del punt de vista que 

s’observi: 

 

o Bo.  

o Regular. 

o Dolent. 

 

L’accessibilitat és un altre paràmetre que s’ha tingut en compte en 

la tipologia morfològica del tram i s’ha definit: 

   

o Turismes. Aquest és el cas de que en un camí s’hi pugui tenir 

accés amb un turisme qualsevol. Això vol dir que les qualitats 

del camí han de ser força bones en tots els aspectes.  

o Vehicles 4x4. Aquest grup de camins fa referència a aquells els 

quals el seu accés es troba una mica limitat, ja sigui per que hi 

ha pedres d’una mida considerable, forts pendents, etc. Així 

doncs, només es pot tenir accés amb un tot terreny. 

o A peu. Com és evident aquest grup engloba els altres dos, ja 

que qualsevol camí que sigui transitat amb qualsevol tipus de 

vehicle també ho serà per anar a peu. 

 

El tipus de drenatge també ha estat inclòs dins la tipologia 

morfològica del tram, i s’han fet tres subgrups: 

  

o Sense cuneta. Tal i com indica el seu nom són tots aquells 

camins que no tenen cap tipus de drenatge als costats 

d’aquest. 

o Cuneta natural. S’inclouen tots aquells camins que tenen un 

drenatge longitudinal en algun dels seus costats però no 

recobert per cap tipus de material com asfalt o formigó. 
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o Cuneta de formigó. En aquest grup hi ha els camins que com 

en el cas anterior tenen drenatge en algun dels seus dos 

costats del camí, però en aquest cas ha estat recobert per 

algun material. 

 

- Regulació de la circulació. S’ha tingut en compte qualsevol indici que 

indiqui algun tipus de restricció o algun element visual. Dins la 

regulació de la circulació trobem diferents apartats: 

 

a)  En aquest apartat trobem les restriccions de circulació que poden 

ser: 

 

o Ús comú. Són tots aquells camins amb un accés il�limitat 

durant tot l’any. 

o Ús restringit. Són aquells camins que tenen algun tipus de 

restricció permanent. 

o Ús especial regulat. Aquest tercer grup fa referència a aquells 

camins que en alguna època de l’any, ja sigui per perill 

d’incendis forestals o per algun altre motiu, romanen 

restringits.  

 

b)  Un altre grup dins la regulació de la circulació fa referència a si hi 

ha o no presència d’un circuit o itinerari específic per a la circulació de 

determinats vehicles a motor. 

 

c) També s’ha tingut en compte, en la regulació, la presència 

d’elements puntuals en el tram inventariat així com la presència de 

cadenes o de senyals, ja siguin verticals o horitzontals.  

 

- Com a últim punt simple de la fitxa podem destacar si el tram que 

s’ha inventariat correspon o no a algun tipus d’itinerari senyalitzat, 

així com un GR (gran recorregut), PR (petit recorregut), SL (sender 

local) o a cap d’aquests.  
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- A continuació, dins la fitxa s’ha fet una petita descripció de cada camí 

on es tenen en compte els aspectes més significatius de cada vial 

inventariat, així com la vegetació més representativa, la geologia de 

la zona o algun aspecte que pugui ser significatiu del vial. 

 

- Per acabar, s’ha fet una proposta de possibles actuacions en cas que 

sigui necessària, així com una millora de la morfologia del ferm o fer 

alguna mesura preventiva per tal de minimitzar la degradació del 

camí en cas de possibles pluges. 

 

Tot seguit s’ha realitzat el  treball de camp necessari per tal de 

conèixer tots els camins ubicats dins el terme municipal de Prades amb 

l’ajuda d’un vehicle tot terreny, un ortofotomapa del municipi de Prades 

(E1:5.000), un mapa cartogràfic de la zona (E 1:25000) i les fitxes 

elaborades prèviament. El treball de camp a consistit  en omplir cadascuna 

d’aquestes fitxes per cadascun dels camins i marcar-los  a l’ortofotomapa.  

 

A continuació s’avalua i s’ordena tota la feina feta al camp, es passa 

la informació recopilada en cadascuna de les fitxes a net i es comença a fer 

la memòria amb tots els seus apartats corresponents; un dels quals i dels 

més importants és la digitalització de la informació cartogràfica amb l’ajut 

d’un programa de GIS (ArcGis®).  

 

Finalment es va realitzar una diagnosis de l’estat dels camins i es van 

dissenyar les propostes adients per a la millora de la gestió d’aquesta xarxa 

de camins. 
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DIAGNOSI 

 

 En general, i degut a les dates en que s’ha portat a terme en aquest 

projecte, s’observa una notable manca de manteniment en tots els camins 

dins del terme municipal de Prades. El principal motiu de l’evident mala 

qualitat dels vials de la zona es deu a les abundants i constants pluges 

caigudes durant els dies anteriors de la realització del projecte (abril-maig 

de 2007). Així doncs, no es pot tenir com un referent l’estat actual dels 

camins, ja que per fenòmens naturals com és la meteorologia, s’ha vist 

l’estat dels vials greument afectat. Es té constància de que properament hi 

ha un possible pla d’actuació de millora dels camins principals del terme. 

Aquest és en  motiu de possibles accions per tal de millorar l’estat dels 

camins abans i durant el proper estiu. El principal factor que fa necessària 

aquests treballs, són les possibles incendis forestals. 
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- Diagnosi general 

 

Hem fet un estudi detallat de un total de 35 camins segons els criteris 

expressats anteriorment en la metodologia. Els camins estudiats i 

inventariats són els següents: 

 

- Camí dels Hortals o camí vell de Montblanc. 

- Camí al Tossal de la Baltassana. 

- Camí del barranc de les Masies. 

- Camí del Rebollar. 

- Camí dels Pics. 

- Camí de la Vila Vella. 

- Camí de la Font del Victorino. 

- Camí dels Rangs. 

- Camí del cingle de les Esporrides. 

- Camí de la font dels Pobres. 

- Camí de la Moleta. 

- Camí de la cova del Pere. 

- Camí dels Plans o de Rojals. 

- Camí de la mina de l’Obis. 

- Camí del coll de l’Arena. 

- Camí a Montividell. 

- Camí del Mas d’en Bastaret o dels Rossinyols. 

- Camí de la Cucurulla. 

- Camí dels Colomers. 

- Camí del pla del Gendral. 

- Camí de les Forquetes o de la costa del Martorell. 

- Camí de l’Abellera. 

- Camí vell de Reus. 

- Camí de Siurana. 

- Camí del pla de la Guàrdia. 

- Camí de la font del Pú. 

- Camí de les Torres. 

- Camí vell de Cornudella. 
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- Camí dels Segalassos. 

- Camí dels Molinets de baix. 

- Camí de les Abelleres. 

- Camí del Cementiri. 

- Camí de la Roca Foradada.  

- Camí vell de Cornudella. 

 

 La majoria de camins del terme no es troben en bon estat. Com ja 

s’ha indicat anteriorment, l’aigua és el principal agent causant del mal estat 

de la majoria de camins. Això es degut a que la majoria al ser camins 

forestals i alguns rurals, no es troben pavimentats i són més vulnerables als 

agents externs. El fort pendent que trobem a la zona fa que la força erosiva 

de l’aigua sobre el terreny sigui més accentuada. 

 

Només hi ha algun camí que no estigui pavimentat però que tingui un 

ferm consistent, cal dir que aquests camins corresponen als que són 

utilitzats principalment per els bombers. 

 

En general, l’ administració no els gestiona ni els arregla de forma 

regular. Només s’arreglen els que porten a un lloc d’ interès públic o 

comunitari. 

 

Un altre factor que fa que els camins estiguin en males condicions és 

que la gran majoria d’aquests es troben dins una zona forestal. La vegetació 

de molts d’aquests boscos és molt espessa i envaeix els camins dificultant el 

trànsit per dins d’aquests. En molts pocs camins s’ha vist una correcta 

gestió pel que fa a la vegetació que voreja el camí. Aquesta actuació fa 

disminuir el risc d’incendi. Els pocs indrets on s’ha dut a terme aquest tipus 

de gestió són camins gestionats pels bombers. 

 

El trànsit de vehicles es pot considerar també un factor determinant 

pel que fa a l’estat de conservació. La circulació de motocicletes de Cross, 

quads, etc. fa que els camins empitjorin el seu estat. Tots aquests vehicles 

poden passar  per a quasi tots els camins forestals, fent mal bé el ferm 

d’aquests degut a la seva gran potència. 
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Cal remarcar que només es troben en bon estat tot l’any els camins 

pavimentats. Per això creiem que els mecanismes de gestió i conservació 

que s’han dut fins ara  són insuficients, s’ha d’intentar mantenir els camins 

en bon estat sense que forçosament hagin de ser pavimentats per intentar 

mantenir la tipologia típica dels camins forestals. 
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Diagnosi detallada 

 

 

Tipologia funcional del tram

23%

66%

11%

Veïnal/Rural:

Forestal:

Xarxa històrica:

 
Fig. 14- Gràfic de tipologia funcional del tram. 

 

El 66% de els camins inventariats, transcorren a través de zona 

forestal, això concorda amb la situació la qual es troba la vila, dins la 

muntanya mitjana com és la serra de Prades. 

 

Els camins que porten a trams rurals, que correspon a un 23% del 

total, són els que corresponen a camps de conreu, els quals es troben a la 

vora de la vila. 

 

Els que pertanyen a xarxa històrica que corresponen a un 11% del 

total de camins inventariats, corresponen a antics camins que enllaçaven i 

enllacen amb altres municipis o pobles veïns, la majoria d’aquests 

segurament també els podríem incloure com a forestals. 
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Cooperativitat

26%

29%

45%

Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant
sobre amples (secundari):

No és possible la circulació
creuada (terciària):

 
Fig. 15- Gràfic de la Cooperativitat dels camins. 

 

En un 45%  del camins no es pot portar a terme circulació creuada al 

no ser gaire amples ja que gran quantitat d’aquests transcorren per dins 

trams boscosos.  

 

En alguns vials inventariats, concretament un 29%, es pot dur a 

terme circulació secundària al tenir algunes zones puntuals eixamplades. 

 

Finalment un nombre menor  de camins, un 26%, que es pot portar a 

terme circulació primària, o sigui que es permet la circulació creuada. 

Aquests corresponen principalment a camins amples que transcorren a la 

vora de la vila. 
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Tipus de ferm

9%
9%

82%

·Asfalt:

·Formigó:

·Terra:

 
Fig. 16- Gràfic del tipus de ferm dels camins. 

   

 Un gran percentatge de camins, un 82%, correspon als vials que  no 

es troben asfaltats, degut a que gairebé tots porten a zones forestal i a 

camps de conreu. Per aquest motiu la gran majoria tenen un ferm de terra. 

 

 L’asfalt correspon a un o dos camins, essent així un 9% del total,  

que estan asfaltats en tot el seu recorregut. 

 

 La part de formigó també amb un 9% del total de camins 

inventariats, correspon en general a diferents zones que han estat 

pavimentades en trams amb un pendent considerable i que es troben en 

mal estat. 
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Estat de conservació

14%

49%

37%

·Bo:

·Regular:

·Dolent:

 
Fig. 17- Gràfic de l’estat de conservació. 

 

 Els camins que es troben en estat bo són la minoria, un 14% del total 

inventariats, corresponen pràcticament als que estan pavimentats, i per 

tant a la vora de la vila. 

  

 En un 49%, corresponen a un estat de conservació regular, que són 

la majoria, porten a camps de conreu i alguns que transcorren dins zona 

forestal. 

 

 Els que corresponen a un estat dolent, amb un 37%, corresponen a 

les zones mes abruptes de la muntanya, de més difícil accés i  menys 

transitats. 

 

Tipus de drenatge

74%

17%

9%

sense cuneta

cuneta natural

cuneta de formigó

 
Fig. 18- Gràfic del tipus de drenatge dels camins. 
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 Els camins que no tenen cuneta corresponen als que tenen el tipus de 

ferm no pavimentat, ja que normalment són els que no en tenen, i aquest 

correspon a un 74% del total de vials inventariats. 

  

 Els que tenen cuneta natural, amb un 17%, corresponen als que 

tenen un mínim manteniment per part dels bombers. 

 

 Els únics camins que tenen cuneta de formigó, que en són molt pocs, 

concretament, un 9% dels inventariats, correspon als camins que han estat 

asfaltats. 
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Elements puntuals

21%

29%
4%

46% Senyals

No senyals

Cadenes

No cadenes

 
Fig. 19- Gràfic de la presència d’elements puntuals en els camins. 

 

 La gran majoria de camins, amb un 46%, al no estar gestionats ni 

controlats no tenen senyalitzacions, per tant no hi ha cadenes per regular el 

seu ús. Només hi ha cadenes als camins que es tanquen temporalment, que 

correspon només a un 4% del total de camins, degut a la prevenció per a 

risc d’incendis. Pel que fa a les senyalitzacions, que correspon a un 21% 

dels inventariats,  estant  destinades principalment per als excursionistes. 

 

Itinerari FEEC:

23%

14%

6%

57%

·GR:

·PR

·SL:

·Cap:

 
Fig. 20- Gràfic itinerari FEEC en els camins. 

 

 Més de la meitat dels camins inventariats, amb un 57%, no tenen cap 

tipus d’itinerari FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya), 

dels que en tenen la majoria correspon a GR (Gran Recorregut) i correspon 

a un 23% del total. Una altra part, concretament un 14%, correspon a PR 

(Petit Recorregut) i finalment un 6% del total de camins correspon a SL 

(Sender Local). 
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PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

 

- Itineraris turístics: 

 

El poble de Prades rep una quantitat de turistes molt alta, sobretot 

els cap de setmana i durant l’estiu. És un tipus de turisme amb molta 

tendència a fer excursions per la muntanya, per aquest motiu és molt 

adient establir uns itineraris turístics per regular l’accés al bosc i a la vegada 

marcar els punts de més interès per visitar. A continuació es proposen 

quatre itineraris a través de diferents camins i indrets emblemàtics. 

 

 Els recorreguts a seguir s’han marcat en un mapa adjunt a cada 

itinerari, on surten els principals punts d’interès; marcats en groc, i les 

fonts d’aigua potable; marcades en blau. 

  

 La valoració dels itineraris s’ha fet mitjançant l’índex BLM (Bureau of 

Land Management) (veure annex 3),  tenint en compte els diferents camps: 

 

- Característiques geomorfològiques:           

- Vegetació:                                             

- Presència d’aigua:   

- Color:   

- Raresa del paisatge:                         

- Fons escènic:                                    

- Acció humana    

                           

 En aquest índex es té en compte la qualitat visual del paisatge. 

Aquest mètode es basa en l’avaluació de les característiques visuals 

bàsiques  dels components de l’indret. S’assigna un valor segons els criteris 

d’ordenació i la suma total d’aquests determina la classe de qualitat visual 

de l’àrea d’estudi.  

 

 A partir d’aquí, es valora cada itinerari i segons la puntuació, 

s’estableix una classe segons la seva qualitat (veure annex 4). 
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1. Prades - Camí de les Forquetes – Camí de la font de la Mina de 
l’Obis – Camí de la font de la Cova d’en Pere – Camí dels Plans 
– Camí dels Colomers – Prades. 

 

 

Distància = 9,7 Km 

Dificultat = mitjana 

Temps = 2h. 30 min.  

 

El recorregut comença des 

de la vila, sortint per l’arc de 

la plaça Major cap a 

l’esquerra fins a arribar a la 

bàscula de gran tonatge. Allí 

s’agafa el camí de l’esquerra, 

el camí de les Forquetes o 

costa del Martorell. 

 

A partir d’aquí, l’excursió comença a pujar fins a arribar al Coll del 

Bosc. A mig camí de les Forquetes, es pot agafar un petit trencat a mà 

esquerra que du fins a la font del Lladó, on podrem hidratar-nos per 

continuar l’ascens. 

 

Un cop dalt del coll del bosc (1.098 metres) es pot gaudir d’una bona 

vista del bosc de Poblet, aquest coll té un especial interès ja que connecta 

amb molt camins. Després s’agafa,  a la dreta, el camí de la Font de la Mina 

de l’Obis, al llarg d’aquest ens trobarem una mina on antigament s’extreia 

barita i una font d’aigua potable per recuperar forces. A mig recorregut ens 

trobarem amb l’indicador del camí del Tossal. 

 

El camí del Tossal ens durà al Tossal de la Baltassana (1.209 metres), 

per un camí asfaltat i d’un pendent considerable. Al acabar el tram esfaltat 

es pot trobar un pi roig molt característic de la zona anomenat pi tirabuixó. 

Un cop a dalt es pot gaudir d’una magnífica panoràmica que en dies clars es 
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Mapa 3- Itinerari turístic número 1. 
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pot arribar a veure els Pirineus, els Ports de Beseït i fins i tot Mallorca. 

Durant l’ascens  podem trobar exemplars de  maduixetes de bosc (Fragaria 

Vesca). 

 

Tot seguit, retornarem al camí de la font de la Mina de l’Obis per 

arribar al camí de la Cova d’en Pere. En aquest camí, i com indica el seu 

nom, hi trobarem la Cova d’en Pere, a la qual s’hi pot accedir. Al voltant de 

la cova hi trobem narcíssos (narcissus jonquilla) que quan floreixen a la 

primavera donen un aspecte molt bonic a tot el conjunt. Aquest camí 

s’acaba amb la intersecció d’un altre camí. En aquest punt girarem cap a la 

dreta i començarem el descens de la muntanya pel camí dels Plans. 

 

Durant aquest descens hi trobarem encara una fonts més,  la font 

dels Pobres, que és d’aigua potable. També hi trobem una formació 

geològica peculiar, la Roca del Gríngol, roca de gres de l’era del Mesosoic 

dintre del triàsic. Aquest camí s’acaba al arribar a la bassa del poble.  

 

Allí arribem al tram final de la ruta, al camí Vell de Montblanc (GR-7-

1-4) que portarà de retorn a Prades, concretament arriba fins a la Creu de 

Montblanc. Ara només cal seguir el carrer verge de l’Abellera i ja tornem a 

trobar-nos a la plaça major. 

 

A nivell general, en aquest itinerari és molt probable que hi trobem 

porcs senglars, com ens indiquen les nombroses marques en els arbres i els 

forats excavats a les zones fangoses. Conseqüentment també podem trobar 

caçadors. Pel que fa a la vegetació, és molt important destacar la presència 

de roure reboll (Quercus pyrenaica), grèbol (illex aquifolium), pi roig (pynus 

silvestris) a les zones de més altitud i alzina (Quercus ilex) a les zones més 

baixes (a partir de uns 1000 metres), estepa (cistus albidus) i falguera 

(pteridium aquilinum).  
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Aquesta ruta travessa un bosc on s’hi fan molt bolets, com el rovelló, 

el fredolic, rossinyols, fet que fa que sigui bastant freqüentat durant la 

temporada de bolets.  

 

Avaluació escènica del paisatge segons els paràmetres utilitzats en l’índex 

BLM: 

 

PUNTUACIÓ: 

 

- Característiques geomorfològiques:  3 

- Vegetació:                                            5 

- Presència d’aigua:                            3 

- Color:      5 

- Raresa del paisatge:                        6 

- Fons escènic:                                   3 

- Acció humana:                                 0 

 

TOTAL:                                                    25 
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FOTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Fig. 21- Grèbol (illex aquifolium)                              Fig. 22- Narcíssos (narcissus jonquilla) 
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Fig. 23- Panoràmica des del Tossal de la Baltassana 
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2. Prades - Camí dels Colomers – Camí dels Pics- Camí de l’Abellera 
– Camí Vell de l’Abellera - Prades  

 

Distància = 7,4 Km 

Dificultat = Baixa 

Temps = 2h.  

 

Surt de la Plaça Major on podem 

observar la coneguda font 

renaixentista del municipi. 

Passant pels antics porxos i 

sortint pel portal de la muralla. 

Un cop a la carretera de Poblet, 

es baixa cap el parc de la font 

del Grau.  

 

Allí s’agafa el primer tram del itinerari, el camí dels Colomers que just 

sortir del poble està formigonat. Aquest camí es troba restringit al trànsit 

rodat durant les èpoques més seques per evitar possibles incendis.  Després 

s’enfila muntanya amunt fins a la bassa la Font de la Salut (1017 metres) 

on enllaçarem amb el Camí dels Pics que passa paral�lel a la Roca dels 

Corbs (1095,4 metres), al Pla de les Freixes i al Barranc de les Comes. 

També es pot veure,  a una certa distància, la Roca Forada. Aquest camí 

s’acaba a l’ermita de Sant Roc. 

 

En aquest punt agafem el camí de l’Abellera fins a arribar a l’Ermita 

de l’Abellera, magnífic mirador des d’on s’observa  la Vall del riu Brugent. 

En aquest punt hi ha una zona preparada per fer “picnic” amb taules i 

“barbacoes”. A la vora també hi ha dues fonts d’aigua potable, la Font de 

Sant Jordi i la Font de l’Àngel. 

 

L’ermita de la Mare de Déu de l'Abellera és un edifici de l’any 1570, 

incrustat en una cinglera metres aprofitant una cova que havia servit 

d’aixopluc. 
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Mapa 4- Itinerari turístic número 2. 
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     Cap al 1484 hi visqué Fra Bernat Boïl que va ser el primer vicari 

apostòlic a les Índies Occidentals, i que com a tal acompanyà a Cristòfol 

Colom en el seu segon viatge a Amèrica.  

 

Un cop visitada l’ermita, es retorna pel mateix camí de l’Abellera. Al 

tram final d’aquest camí, passem pel costat del cingle de les Esporrides i per 

la Cova de Vidre, on antigament es feia vidre. 

 

Finalment, arribarem  a la carretera de Prades a l’Aleixar (T-704) que 

ens retornarà cap al poble. 

 

Avaluació escènica del paisatge segons els paràmetres utilitzats en 

l’índex BLM: 

 

PUNTUACIÓ: 

 

- Característiques geomorfològiques:  3 

- Vegetació:                                             3 

- Presència d’aigua:                                  3 

- Color:      3 

- Raresa del paisatge:                               2 

- Fons escènic:                                         5 

- Acció humana:                                       0  

 

TOTAL:                                                     19 
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FOTOS 

 

Fig. 24- Ermita de l’Abellera. 
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Fig. 25- Ermita de Sant Roc. 
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Fig. 26- Zona de picnic.  
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Fig. 27- Vista des del camí de l’Abellera des d’on s’aprecia, al fons, la 
Serra del Montsant. 
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3.  Prades - Camí vell de Reus – Camí de Prades a Siurana – Camí 
Vell de Siurana-   Camí de la Font del Pu – Camí de la Vila Vella - 
Prades 

 
 

Distància = 8,9 Km 

Dificultat = Mitjana 

Temps = 2h.  

 

Sortim de la Plaça Major del 

poble i tombem cap a la 

dreta. Seguim el carrer de la 

Muralla, fins a arribar a la 

carretera de Prades a la 

Febró (T-704), allí agafarem 

el camí del costat dret de la 

carretera. 

 

El camí Vell de Reus transcorre al llarg de nombrosos camps de 

patates i cereals. És un camí on hi trobem alguns bassals d’aigua que vénen 

del drenatge dels camp contigus. També és relativament fàcil observar 

ocells granívors com l’estornell negre (Sturnus unicolor), corb negre (corvus 

corax). Abans d’arribar al camí de Siurana trobem el Perelloner del Cisterer 

(Pyrus spinosa) catalogat com a arbre monumental dins l’inventari dels 

arbres declarats d’interès local. 

 

Al arribar a l’inici del camí a Siurana hi trobem la Font del Cap del Pla 

on ens podrem hidratar. Tot seguint el camí arribem a un punt d’interès, un 

antic forn de calç. Passat aquest punt agafarem el primer trencant a la 

dreta que hi ha el qual en portarà a una cruïlla on girarem a l’esquerra i ja 

ens trobarem en el camí del Pla de la Guàrdia. 

 

El camí del Pla de la Guàrdia comença a enfilar-se a través 

d’escòrrecs. A mesura que guanyem amb alçada ens trobem amb més 

exemplars de Pi Roig (Pinus Sylvestris), també observarem com es fa més 
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Mapa 5- Itinerari turístic número 3. 
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evident el substrat calcari de l’indret. Arribarem al cim de la muntanya, el 

Pla de la Guàrdia (1125m.). D’aquí tenim una magnífica panoràmica del 

poble, de la Serralada de Prades, i de la Serralada del Montsant. Durant tot 

l’ascens al Pla de la Guàrdia ens trobem en una paisatge sec i rocós molt 

idoni per dues espècies verinoses: l’escurçó ibèric (Vipera latasti) i l’escorpí 

groc (Buthus occitanus).  

 

Per continuar l’itinerari s’ha de baixar per un petit sender a la dreta 

del mirador que porta al camí de la Font del Pú. Continuarem aquest camí 

passant just per sota del Pla de la Guàrdia i veurem el cingle de les 

Esporrides, fins arribar a la Font del Moro . Allí es  continua pel de la Vila 

Vella, observem com varia la vegetació en funció de l’alçada i com els 

boscoses van substituint per camps. Passem pel costat de la última font, la 

font de la Vila Vella i ja arribem a Prades. 

 

Avaluació escènica del paisatge segons els paràmetres utilitzats en 

l’índex BLM: 

 

PUNTUACIÓ: 

 

- Característiques geomorfològiques:  5 

- Vegetació:                                             5 

- Presència d’aigua:                                  3 

- Color:      3 

- Raresa del paisatge:                               6 

- Fons escènic:                                         3 

- Acció humana:                                       0 

 

TOTAL:                                                    25 
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28- Perelloner del Cisterer. 
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Fig. 29- Camí de la Font Pú. 
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Fig. 30- Prades des del Pla de la Guàrdia 
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4. Prades – Cami dels Molinets o Camí de la Cucurulla - Camí Mas 
d’en Basteret o dels Rossinyols – Prades 
 

 
Distància = 5,6 Km 

Dificultat = Baixa  

Temps = 1h 15 min. 

 

 

Se surt de la Plaça Major, 

sortint pel portal i deixant 

a la dreta la Creu del 

Portal. Allí es tomba cap 

a l’esquerra seguint per  

 

la carretera que porta cap a Poblet. Al arribar al encreuament amb la 

bàscula de gran tonatge, que es veu clarament, es gira cap a l’esquerra tot 

deixant el parc de Bombers i la gasolinera. 

 

En aquest punt ens trobem a l’inici del camí de la Cucurulla, un camí 

caracteritzat per portar a nombrosos conreus durant els primers dos 

quilòmetres, després hi ha tot un seguit de pujades i baixades de poca 

distància que porten a coronar el coll de cabrers (941metres).  A partir 

d’aquí el paisatge es torna molt més boscós i voreja la muntanya de la 

Cucurulla (1014 metres). Es continua fins a arribar a una bifurcació on 

agafarem el camí de l’esquerra. Aquest és l’últim tram del camí fins que 

arriba al encreuament amb el camí del Mas d’en Basteret. 

 

Agafarem el camí del Mas d’en Basteret en sentit descendent, també 

anomenat del Rossinyols, ja que passa pel Coll dels Rossinyols. Es segueix 

el camí fins a retornar a la vila. 

 

El poc desnivell que té el recorregut, el trànsit escàs que hi trobem i 

una distància bastant curta fa que sigui un itinerari apte per a tot tipus de 
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Mapa 6- Itinerari turístic número 4. 
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persones ja que és d’una dificultat baixa. El únic inconvenient que hi trobem 

és que no hi ha cap font en el recorregut. 

 

Un altre aspecte important és que durant l’excursió es passa pel 

costat de dos boscos centenaris de castanyers, tot i que la gran majoria  

estan afectats pel fong anomenat Xancre (cryphonectria parasitic). Alguns 

exemplars ja s’estan vacunant contra la plaga. 

 

Avaluació escènica del paisatge segons els paràmetres utilitzats en 

l’índex BLM: 

 

PUNTUACIÓ: 

 

- Característiques geomorfològiques:  1 

- Vegetació:                                             3 

- Presència d’aigua:                                  0 

- Color:      3 

- Raresa del paisatge:                               2 

- Fons escènic:                                         3 

- Acció humana:                                       0 

 

TOTAL:                                                    12 

 

 

 



Regulació de camins del terme municipal de Prades    
                                      

www.gaf.cat 62 

 

FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31- Detall del camí de la Cucurulla, on s’observa un 
camp d’Avellaners. 
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Fig. 32- Vista del tram final del camí del Mas d’en Bastaret 
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Fig. 33- Castanyer vell afectat pel Xancre, rebrotant un nou 
individu. 
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- Pla de regulació de l’accés al bosc per collir bolets 

Introducció 

El municipi de Prades és una vila molt turística degut a diferents motius, 

des de la bellesa del paisatge que hi ha al voltant on la gent aficionada a la 

natura i els excursionistes hi venen, com els nombrosos restaurants de 

cuina tradicional, la configuració de poble que no s’ha transformat amb el 

temps i que manté les activitats tradicionals, la bona caça que hi ha, etc.  

 

Dintre dels molts atractius que fan que Prades sigui molt freqüentada n’hi 

ha un que en els darrers anys s’ha accentuat força, l’afició per anar a buscar 

bolets ha incrementat d’una forma tant notable que és més que necessari 

fer un control sobre l’accés als boscos. 

 

Tot el terme municipal de Prades es troba, de mitjana, a uns 1000 metres. 

amb una humitat alta durant la nit i unes temperatures suaus a l’estiu creen 

un clima molt propens pel desenvolupament de bolets. 

La pràctica de la recol�lecció de bolets es realitza majoritàriament en boscos 

particulars on el propietari no té cap mena d’instrument per garantir la 

sostenibilitat ecològica i econòmica, ni per transformar en ingressos els 

productes generats. En canvi el propietari ha de fer front a costos creixents 

de gestió i manteniment del bosc, juntament amb les moltes andròmines i 

deixalles que la gent llança pel bosc. Aquestes deixalles empitjoren tant la 

qualitat ambientals com la qualitat paisatgística del bosc alhora que també 

suposen un greu increment del perill d’incendi.  

Les pistes que sovint queden malmeses pels 4x4 han de ser arreglades per 

l’ajuntament. 

 

Àmbit legal 

 

Actualment no hi ha cap llei especifica que reguli l’accés al sòl forestal de 

manera lúdica o que impedeixi la recol�lecció de bolets. En la legislació 
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trobem alguna llei que regula el comerç de bolets o la producció de bolets 

però sempre està basada a gran escala. Per aquest motiu proposem la 

creació d’una ordenança municipal reguladora de l’accés a uns determinats 

en època de recollir bolets, alhora que també estableixi les mesures 

d’extracció, i habiliti zones d’espai lúdic.   

 

Propostes d’actuació 

 

1) Regulació de l’accés motoritzat al següents camins: 

 

Camí de Montibidell: Aquest camí travessa una zona forestal molt densa i 

a més no permet la circulació creuada. Per tant es proposa restringir l’accés 

motoritzat i habilitar una zona per aparcar el vehicle en l’espai que hi ha a 

l’entrada del camí, al costat de la bassa. També seria convenient la 

instal�lació d’un contenidor per escombraries a la zona habilitada per 

l’aparcament. 

 

Camí del Colomers – Camí dels Hortals: Aquest dos camins arriben 

paral�lels fins a la bassa del poble, a partir d’aquí s’endinsen cap al bosc i el 

seu estat empitjora considerablement. La proposta es basa en restringir la 

seva circulació a partir de la bassa. A més es podria habilitar una zona 

d’aparcament amb molt bones condicions degut a la disponibilitat d’espai 

que hi ha. També es podria habilitar una zona on posar algunes estructures 

com taules, bancs i contenidor d’escombraries per tal d’evitar deixalles i 

restes de menjar dins del bosc. 

 

Camí de les Forquetes: Es proposa prohibir l’accés a partir a l’altura d’on 

comença la massa boscosa i s’utilitzin els dos camins esmentats 

anteriorment. 
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Camí Vell de Cornudella a Prades: Actualment és un dels camins més 

freqüentat pels boletaires i també un dels que té un risc més alt d’incendi, 

per això es proposa restringir l’ús de vehicles motoritzats.  

 

Camí de la Cucurulla:  A partir del Coll de Cabrers el camí transcorre per 

zona forestal. Just després del coll hi ha una petita esplanada on a partir 

d’allí es restringeix el pas a vehicles. En aquest punt hi ha lloc per aparcar i 

per fer mitja volta.  

 

 

 

2) Condicions per a la recollida de bolets. 

 

- Es prohibeix l’alteració de la capa vegetal superficial de forma 

permanent. 

- No és permet l’ús de rascles, aixades o estris similars per 

buscar bolets. S’utilitzarà un ganivet o navalla i es tallarà el 

bolet a ran de terra, mai serà arrancat. 

- Els bolets recollits han d’haver arribat al seu desenvolupament 

normal. 

- El transport de bolets es farà en cistells de vímets per afavorir 

la dispersió d’espores. 
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- Pla de prevenció d’incendis forestals 

  

Introducció 

 

 Una interessant proposta d’actuació de cara a l’ajuntament, a part de 

la ja existent per part del cos de bombers i que es independent de 

l’ajuntament, és la proposta d’actuació a portar a terme per l’ajuntament 

que consisteix en un pla de prevenció d’incendis forestals. Aquests plans 

s’han d’aprovar conjuntament amb l’ajuntament del municipi i el cos de 

bombers de la zona. Així doncs la  proposta d’actuació a fer en el terme 

municipal de Prades, és una localització de totes les basses de la zona, les 

quals en cas d’un possible incendi a la zona de Prades es pugui tenir una 

bona i ràpida actuació per part dels agents especialitzats. Així doncs es creu 

convenient marcar la xarxa de camins, i juntament amb aquests, marcar els 

punts d’aigua per tal de tenir un ràpid accés en aquests en cas d’incendi.  

 

 A part de millorar els camins ja existents es miren els elements de 

risc, com línies elèctriques, zones recreatives; elements vulnerables o de 

gran interès ja sigui de flora o fauna, els punts  d’interès patrimonial així 

com avaluar les zones més vulnerables.  
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Propostes d’actuació 

1) Accessibilitat i punts d’aigua 

 

Aquests punts d’aigua marcats en el mapa que es pot veure a la pàgina són 

sempre punts amb una quantitat d’aigua superior a 40 m3  

(aproximadament) per tal de garantir una font d’aigua rellevant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 7- Vista principal del terme municipal de Prades amb les principals basses contra incendis, la part 

que correspon al mapa topogràfic es degut a que no correspon al terme municipal. 
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 Tal i com s’observa en el mapa la majoria de punts d’aigua són de 

fàcil accés per part dels bombers, ja sigui mitjançant la xarxa de carreteres 

de l’estat, o per la xarxa de camins marcats. Dels camins marcats se’n 

poden destacar uns quants dels quals no són aptes per l’accés dels camions 

de bombers de gran capacitat (BRP). Els camins que no poden tenir accés 

aquest tipus de vehicles són els següents: 

 

- 1, Camí dels Hortals o camí vell de Montblanc. 

- 6, Camí al Tossal de la Baltassana. 

- 9, Camí del barranc de les Masies. 

- 14, Camí del Rebollar. 

- 18, Camí dels Pics. 

- 25, Camí de la Vila Vella. 

- 30, Camí de la Font del Victorino. 

- 31, Camí dels Rangs. 

- 35, Camí del cingle de les Esporrides. 

 

Així doncs s’observa que la majoria de camins, 26 dels 35 vials 

marcats al terme municipal, hi tenen accés els bombers amb camions de 

gran tamany per l’extinció d’incendis. Els camins mencionats a continuació 

són accessibles per a grans camions, tot i que alguns dels quals amb més 

facilitat que els altres:  

 

- 2, Camí de la font dels Pobres. 

- 3, Camí de la Moleta. 

- 4, Camí de la cova del Pere. 

- 5, Camí dels Plans o de Rojals. 

- 7, Camí de la mina de l’Obis. 

- 8, Camí del coll de l’Arena. 

- 11, Camí a Montividell. 

- 12, Camí del Mas d’en Bastaret o dels Rossinyols. 

- 13, Camí de la Cucurulla. 

- 15, Camí dels Colomers. 

- 16, Camí del pla del Gendral. 

- 17, Camí de les Forquetes o de la costa del Martorell. 
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- 19, Camí de l’Abellera. 

- 20, Camí vell de Reus. 

- 21, Camí de Siurana. 

- 22, Camí del pla de la Guàrdia. 

- 23, Camí de la font del Pú. 

- 24, Camí de les Torres. 

- 26, Camí vell de Cornudella. 

- 28, Camí dels Segalassos. 

- 29, Camí dels Molinets de baix. 

- 32, Camí de les Abelleres. 

- 33, Camí del Cementiri. 

- 34, Camí de la Roca Foradada.  

 
Tal i com s’ha dit anteriorment la gran majoria dels camins són aptes 

per l’accés al camions de bombers, tot i això s’hauria de fer una millora en 

la majoria dels camins, degut a les pluges de començament d’abril de 2007. 

Amb aquesta informació es formula una proposta de millora que consisteix 

en fer un reompliment amb sauló (anomenat per la gent de la  zona, tapàs) 

dels escórrecs o xaragalls produïts per les grans quantitats d’aigua que va 

caure.  Amb l’ajuda d’una retroexcavadora i uns tractors s’hauria de portar 

el sauló a les zones més degradades de cada camí i amb la retroexcavadora 

escampar la terra de forma que es tapin tots els xaragalls produïts per 

l’aigua. A continuació i per tal de que aquesta mesura correctora tingui 

afecte no només en un present sinó que també tingui afecte en un futur no 

molt llunyà, es durien a terme una  sèrie de mesures preventives que 

consisteixen en fer unes aigüeres (petits munts de terra col�locats 

perpendicularment al vial) per tal d’evacuar l’aigua en cas de futures pluges 

importants. Una altra mesura preventiva que es pot dur a terme és la de 

realitzar unes cunetes a la vora de tots els vials per evacuar l’aigua que ve  

de les aigüeres ja construïdes anteriorment.  

 

2) Reintroducció del cabirol 

 

Des d’un altre punt de vista més biòtic, una bona mesura en quant a 

prevenció  d’incendis consisteix, en la reintroducció del cabirol (Capreolus 
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capreolus); és una espècie que ajuda molt a netejar el sotabosc, per tant fa 

que el risc d’incendis disminueixi notablement a les zones on s’introdueix 

aquesta espècie de cèrvid.  

 

3) Obrir nous vials 

 

Aquesta proposta consisteix en obrir algun camí nou i apte per 

passar-hi camions de bombers a la zona est del terme municipal; la zona 

que queda entre el camí dels Plans o de Rojals (camí número 5) i el camí de 

les Abelleres (camí número 32). Aquesta zona pel gran pendent que té és 

difícil obrir un nou camí, el que si que hi ha és una gran presència de 

senders, però no faciliten l’accés per vehicles motoritzats. 

 

Així doncs a través d’un mapa cartogràfic de la zona mirant 

acuradament les corbes de nivell s’hauria de traçar un trajecte amb un 

pendent suficient  que sigui transitable per grans camions i altres vehicles 

per l’extinció d’incendis, ja que en cas d’un possible foc en aquesta zona 

entre els Plans i Capafonts l’actuació que es duria a terme seria només per 

via aèria, mitjançant helicòpters i hidroavions.   

 

També es construiria un punt d’aigua en aquest nou vial per tal de 

tenir un bon subministrament  en aquesta zona en cas d’un possible 

incendi. Ja que seria de fàcil reompliment ja que en la zona esmentada 

entre els Plans i Capafonts i baixa un important nombre de torrents i 

barrancs, com el de les Marfanyes, el de les Fontetes, entre d’altres; o sigui 

que és una zona sense manca d’aigua. 
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Amb aquest pla d’actuació s’obtindria un nou camí útil en cas d’un 

possible incendi forestal, i això queda representat en el següent mapa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Restricció de l’accessibilitat 

 

Una mesura preventiva però d’un caràcter diferent a l’anterior, que ja 

s’aplica en la zona de les muntanyes de Prades, consisteix en col�locar una 

sèrie de senyals verticals a les entrades dels camins amb un alt risc 

d’incendi en èpoques seques, així doncs aquesta mesura només té una 

aplicació directa en determinats períodes de l’any, tot depenent dels factors 

climàtics que es donin en cada època.  Aquesta mesura preventiva és 

només temporal.  

 

 Tal i com s’ha dit anteriorment ja és una mesura que en l’actualitat 

s’aplica, però la proposta de millora consisteix en col�locar més senyals 

verticals  en els camins que no en disposen i que és convenient de col�locar-

les degut a l’alt risc d’incendi. La zona que queda més desafavorida en el 

tema de la restricció d’ús en períodes de sequera és la zona dels Segalassos 

UT

UT
UT

UT

UT
UT

UTUT
UT

UT

UT
UT

UT

UT

UT

UT

Mapa 8- Visualització del nou camí, marcat en groc, i el nou 
punt d’aigua en el mateix camí. 
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(camí número 28) perquè és més seca en comparació a la resta del terme 

(menys de 600 l/m2). En aquest tram seria convenient col�locar-hi una 

senyal vertical a l’inici del camí, que és a la carretera d’Albarca.  

 

 

 

Amb aquesta sèrie de mesures ja siguin correctores o preventives, es 

garantiria un millor accés al medi natural per part dels camions de bombers 

en cas de possibles incendis en els propers períodes de calor que s’esperen, 

durant l’estiu.  
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- Pla de seguiment de l’estat dels camins de Prades 

 

 Qualsevol proposta d’actuació no  té un temps d’eficiència il�limitat; 

per tant tenen un cicle de durada el qual s’ha d’aconseguir que no quedi 

realment tancat. Això vol dir que s’ha de realitzar un pla de seguiment per 

cada una de les propostes presentades anteriorment, per tal de que aquest 

cicle no quedi realment obsolet. 

 

- Itineraris turístics:  

Tenir en compte la correcta i permanent senyalització de cada 

itinerari proposat i facilitar informació al públic. Mantenir l’accés 

als camins durant tot l’itinerari en bones condicions. Manteniment 

del mobiliari públic i recollida periòdica de escombraries. 

 

- Pla de regulació de l’accés al bosc per recollir bolets: 

Tenir un seguiment de la zona habilitada per l’aparcament i un 

control del tipus de vehicles que hi accedeixen, sobretot als 

camins proposats per la recollida de bolets.  

Tenir una vigilància del tipus de bolets recollits que es fa.   

 

- Pla de prevenció d’incendis forestals: 

En quant a l’accessibilitat i els punts d’aigua s’ha de tenir una 

vigilància periòdica de l’accés i l’estat de conservació tant dels 

camins com de les basses. 

Mantenir un pla de seguiment i un control de la població de 

cabirols dins la zona de Prades, i els efectes que té aquest dins el 

bosc. 

Fer una neteja del sotabosc.   

Manteniment i seguiment de l’accessibilitat del nou vial obert, i del 

punt d’aigua corresponent.  

Tenir un seguiment acurat de l’accés mitjançant les 

senyalitzacions i tancaments dels camins restringits en 

determinats períodes de l’any.  
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 Amb aquest pla de seguiment, l’idea que es pretén en quant a 

mesures i propostes, correspon a que la duració de l’actuació tingui efecte 

durant el màxim de temps possible. Així es garanteix un futur sostenible 

tant per la població com pel medi natural. 

 

Per altra banda per garantir un bon estat de tots els vials de la zona, 

buscant els períodes més plujosos de la zona de Prades, que corresponen 

als mesos de maig i setembre (essent aquest últim clarament més elevat i 

en forma de tempestes). Per tant una bona mesura per mantenir un bon 

estat dels camins optimitzant al màxim els costos necessaris de moviment 

de terres i arreglar aquests vials en general, consisteix en fer una bona 

planificació del període que s’ha de dur a terme. 

 

Des de GAF s’ha tingut en compte els mesos de pluja que són més 

freqüents a la vila que, com s’ha dit abans, corresponen a maig i setembre i 

a partir d’aquí, marcar els mesos més òptims per fer aquesta rehabilitació 

dels camins. Així, fent el treball una vegada a l’any durant l’hivern, els 

camins ja presentarien un bon estat fins l’any següent, sempre i quan hi 

hagi precipitacions molt fortes no esperades. 

  

Per tant es procedirà a fer una neteja del sotabosc amb una 

periodicitat anual, al igual que la revisió i rehabilitació en cas necessari dels 

camins de la zona ja sigui per qüestions d’incendi o enfocat de cara a 

potenciar el turisme rural.     

 

D’aquesta manera es realitzaria el pla de seguiment de GAF per tal de 

garantir amb la màxima qualitat i durant un període de temps el màxim 

llarg, les mesures restauradores i preventives proposades. 
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CONCLUSIONS 

 

 Com a conclusió final, després d’haver realitzat el projecte de 

regulació d’usos dels camins del terme municipal de Prades, i la 

corresponent redacció de la memòria, en general els camins de la zona no 

es troben en un bon estat de conservació. 

 

 En línies generals, les principals mancances observades de la zona en 

quant a camins són: 

 

- No hi ha un pla de seguiment periòdic de l’estat dels principals 

camins del terme. 

 

- No hi ha propostes de recuperació periòdiques ni concretes de camins 

actualment, per les diferents mancances que pugin aparèixer en cada 

època concreta de l’any. 

 

 

- No hi ha un pla de mesures preventives per tal de que l’estat dels 

camins es conservi al llarg del temps, i d’aquesta manera estalviar en 

mesures correctores.  

 

-  Falta una eficaç regulació d’accessos en determinades zones i en 

diferents èpoques. 

 

- No hi ha un tala periòdica de la vegetació adjacent al camí, i que en 

èpoques de més creixement envaeix una part dels camins.  
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ANNEXOS 

 
Annex 1. Titularitat dels camins del terme municipal de Prades. 
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Annex 2. Fitxa tipus

Nom(s):
Codi:
Data inventari:
Inici del camí:
Fi del camí:

Pública:
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal:
Xarxa històrica:
Coperativita t: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ):
No és possible la circulació creuada (terciària):

Amplada mitjana de plataforma:
Longitud:
Tipus de ferm: ·Asfa lt: descripció:

·Formigó:
·Terra:
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular:
·Dolent:

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu:
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú:
·Ús restringit:

·Si:
·No:

Elements puntuals: ·Senyals:
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR
·SL:
·Cap:

Altres itineraris:

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat de l tram:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional de l tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4:

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:
·Cuneta de 
formigó:

·Ús especial 
regulat:

Circuit o itinerari específic 
per a la circulació a motor:

Regulació de circulació segons la Lle i municipa l i de règim local  i lle i 9/1995, de regulació de 
l'acès motoritzat al medi natura l:
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Annex 3. Índex BLM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MORFOLOGIA 

Relleu molt, muntanyós 
marcat i prominent, 
(penya-segats, aigua, 
grans formacions 
rocoses); o bé relleu de 
gran varietat superficial 
o molt erosionat, o 
sistemes de dunes, o 
bé presència d’algun 
distintiu molt singular i 
dominant.  

Formes erosives 
interessants o relleu 
variat de tamany  i 
forma. Presència de 
formes i detalls 
interessants, però no 
dominants o 
excepcionals. 

Turons suaus, 
frondoses de valls 
planes, pocs o 
cap detall 
singular. 

Valoració 5 3 1 

VEGETACIÓ 

Gran varietat de tipus 
de vegetació, amb 
formes, textures i 
distribució interessant. 

Alguna varietat en la 
vegetació però només 
un o dos tipus. 

Poca o cap 
varietat o contrast 
en la vegetació. 

Valoració 5 3 1 

AIGUA 

Factor dominant en el 
paisatge neta i clara, 
aigües netes(ràpids i 
cascades) o làmines 
d’aigua en repòs. 

Aigua en moviment o 
en repòs però 
dominant en el 
paisatge. 

Absent o 
inapreciable. 

Valoració 5 3 0 
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COLOR 

Combinacions de 
colors intensos i 
variades o contrasts 
agradables. 

Alguna varietat e 
intensitat en els 
colors i contrastos 
però no actua com a 
element dominant. 

Molt poca variació 
de color o 
contrast, colors 
apagats. 

Valoració 5 3 1 

FONS ESCÈNIC 

El paisatge circumdant 
potencia molt la qualitat 
visual. 

El paisatge 
circumdant 
incrementa 
moderadament la 
qualitat visual en el 
conjunt 

El paisatge 
adjacent no 
exerceix influència 
en la qualitat del 
conjunt. 

Valoració 5 3 0 

RARESA 

Únic o  poc corrent o 
molt rar en la regió, 
possibilitat de 
contemplar fauna i 
vegetació excepcional. 

Característic o encara 
que similar a altres en 
la regió 

Bastant comú en 
la regió 

Valoració 6 2 1 

ACTUACIÓ 
HUMANA 

Lliure d’actuacions 
estèticament no 
desitjades o amb 
modificacions que 
incideixen 
favorablement en la 
qualitat visual. 

La qualitat escènica 
està afectada per 
modificacions poc 
harmonioses, encara 
no en la seva totalitat, 
o les actuacions no 
afegeixen qualitat 
visual. 

Modificacions 
intenses i 
externes, que 
redueixen o 
anul�len la qualitat 
escènica. 

Valoració 2 0 - 
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Annex 4. Qualitat del paisatge segons l’índex BLM. 

 

 

Classes utilitzades per Avaluar la Qualitat Visual 

Clase A 
Àrees de qualitat alta, àrees amb distintius 
singulars i destacats (puntuació del 19-33). 

Calse B 

Àrees de qualitat, àrees les quals els seus 
distintius posseeixen varietat en la forma, color 
i línia, però que resulten comuns en la regió i 
no són excepcionals  (puntuació del 12-18). 

Clase C 
Àrees de qualitat baixa, àrees amb molt poca 
varietat en la forma, color, línia i textura 
(puntuació del 0-11). 
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Annex 5. Fitxes de l’inventari. 
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Nom(s): Camí dels Hortals o camí vell de Montblanc
Codi: 1
Data inventari: 10/04/2007
Inici del camí: Creu de Montblanc
Fi del camí: Bassa del Poble

Pública: x 
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural: x
Forestal: x
Xarxa històrica: x
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ): x
No és possible la circulació creuada (terciària):

Amplada mitjana de plataforma: 2 m.
Longitud: 1,35 km.
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció:

·Formigó: Ferm format per Sauló
·Terra: x Apareixen nombrosos córregs al llarg del camí
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular:
·Dolent: x

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu:
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals:
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR: x
·PR
·SL:
·Cap:

Altres itineraris:

x

Circuit o itinerari 
específic 

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:
·Cuneta de 
formigó:

·Ús especial 
regulat:
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 Descripció:  

 

1.        2.  
 

3.,       3.  
 
 
El camí transcorre entre camps d’avellaners i entre bosc. El tipus de 

vegetació que trobem en general és la estepa negra(Cistus monspeliensis)  

roure reboll(Quercus pyrenaica)  i pi roig(Pinus sylvestris). Com es pot 

observar en la fotografia, la part que transcorre entre els camps(fotografia 

1) la pavimentació està en bon estat, en canvi la part que es troba entre el 

bosc al ser una zona més abrupte i amb més desnivell l’aigua ha fet mal bé 

el ferm, deixant petites sèquies al llarg d’aquest.  

Aquest camí transcorre per el racó dels Hortals que és troba al cantó Oest 

dels Pics. Aquest indret a la seva part queda clos per un cingle dels 

mateixos Pics. És emboscat pels costats. Al fons, hi ha alguns conreus i la 

granja de l’Agustí. La seva aigua aflueix a la vora esquerra del barranc dels 

Bassots. 

Cal destacar que aquest camí també condueix a la bassa del poble. 

A la part boscosa en èpoques de bolets (tardor) és més transitat ja que és 

coneix que es fan rovellons. 
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 Possibles actuacions:  
 
L’estat del camí és molt millorable, sobretot la part que transcorre entre el 

bosc. La mesura més necessària és que caldria fer aigüeres en les zones 

amb més pendent per tal de desviar  l’aigua i així evitar que s’emporti i faci 

mal bé el ferm. Durant la primavera es necessita que és repassí les zones 

més danyades per l’aigua i que és dipositi terra on aquesta hagi 

desapareguda. Posteriorment cal compactar-la per a que costi més ser 

arrastrada per l’aigua. 
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Nom(s): Camí dels Plans (font del Pobres)
Codi: 2
Data inventari: 14/04/2007
Inici del camí: Bassa del poble (camí dels Hortals)
Fi del camí: Font dels Pobres (mas del Violinista)

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal: x
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ): x
No és possible la circulació creuada (terciària):

Amplada mitjana de plataforma: 2,5m
Longitud: 1,6km
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció:

·Formigó: Ferm format per marterial de tipus pissarra
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular: x
·Dolent:

Accessibilitat: ·Turismes: x

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals: x
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR: x Només ho és en un tram
·PR
·SL:
·Cap:

Altres itineraris:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:

x

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

·Ús especial 
regulat:

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

·Cuneta de 
formigó:
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 Descripció: 

 

1.   2.    

3.   4.  

5.     6.  

 

El Camí transcorre entremig de zona forestal (fotografia 1), en general el 

tipus de ferm és bo, però en alguns trams apareixen grans basalts 

(fotografia 2 i 3), també és poden observar la abundant presència de 

senglars on es veu com utilitzen els arbres i el pal de les senyalitzacions per 

rascar-se (fotografia 4 i 5).  

El recorregut et permet arribar a la font dels Pobres(fotografia 6), apareixen 

indicacions que et permeten arribar-hi(fotografia 4). Passa pel anomenat 

Barranc de la font dels Pobres i et condueix al Mas del Violinista. 
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Aquest camí puja al pla del Celestino i d’en Pagès. Forma part d’un tram del 

camí de Montblanc, també anomenat de Rojals. 

 

 Possibles actuacions:  

 

Les actuacions més necessàries que té aquest camí, és arreglar els basats 

que es formen després de ploure. Una possible solució a l’estiu és ficar terra 

on hi ha els bassals i elevar el ferm de forma bombada per tal de que 

l’aigua se’n vagi als costats i no es formi el bassal de nou. 
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Nom(s): Camí de la Moleta
Codi: 3
Data inventari: 10/04/2007
Inici del camí: Font dels Pobres
Fi del camí: Tallafocs del Tossal

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal: x
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari): x

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ):
No és possible la circulació creuada (terciària):

Amplada mitjana de plataforma: 2,8 m.
Longitud: 2,3 km.
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció:

·Formigó: El tipus de ferm és de Sauló.
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular: x
·Dolent:

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu:
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals:
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR: x
·PR
·SL:
·Cap:

Altres itineraris:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:
·Cuneta de 
formigó:

·Ús especial 
regulat:

x

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:
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 Descripció:  

 

1.      2.   

3.      4.  

5.      6.  

 

En aquest camí es poden trobar diferents espais. Es pot trobar un tallafoc 

que el travessa (fotografia 5) i que el camí transcorre al llarg d’aquest en un 

tram, el camí continua  paral�lelament a una reserva natural d’interès 

nacional (fotografia 4) on a la vora una part del camí coincideix amb un 

GR(fotografia 3). En un indret es pot agafar un sender que arriba al Mas 

enderrocat del Celestino on si troben uns pous de gel, en alguns trams del 

sender s’observa la roca del Gríngol. 

En alguna zona cal dur a terme la tala del sotabosc.  
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Per al que fa a la vegetació la més característica que es pot trobar és, el 

Grèvol(ilex aqufolium) i la  Falguera(Pteridium aquilinum). 

 

 Possibles actuacions:  

 

L’estat del ferm es troba amb bon estat, el més important es la neteja del 

sotabosc en  la totalitat del tram. 
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Nom(s): Camí de la cova d'en Pere
Codi: 4
Data inventari: 10/04/2007
Inici del camí: Tallafocs del Tossal
Fi del camí: Font dels Pobres

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal: x
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ):
No és possible la circulació creuada (terciària): x

Amplada mitjana de plataforma: 2 m.
Longitud: 1,15 km.
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció:

·Formigó: Tipus de ferm format per gresos vermells.
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular: x
·Dolent:

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals: si Algunes es troben caigudes
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR
·SL:
·Cap: x

Altres itineraris:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:

x

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

·Ús especial 
regulat:

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

·Cuneta de 
formigó:
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 Descripció:  

 

 

 

1.      2.  

 

És un camí que porta a dos llocs molt singulars que són la cova d’en Pere 

(fotografia 2) i un lloc que creixen junquillos (fotografia 1). 

La Cova d’en Pere és el nom del serret de sota la cova del Pere. Hi ha un 

planet enllosat el qual encara es distingeix allò que havia estat l’era. 

Transcorre per dins zona forestal. 

 

 Possibles actuacions:  

 

 

Aquest camí s’hauria de senyalitzar que si torba la cova d’en Pere i els 

junquillos a la primavera. 
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Nom(s): Camí de Rojals,  camí dels Plans, camí del mas del Dineral
Codi: 5
Data inventari: 10/04/2007
Inici del camí: Camí de la Moleta
Fi del camí: Continua en forma de Gran Recorregut fins a la mola dels quatre termes

Pública:
Privada: x
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal: x
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ): x
No és possible la circulació creuada (terciària):

Amplada mitjana de plataforma: 2,5 m.
Longitud: 1,6 km.
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció:

·Formigó: El material que forma el ferm són pissarres amb argiles
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular: x
·Dolent:

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu:
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals:
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR: x
·PR
·SL:
·Cap:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:

x

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

·Ús especial 
regulat:

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

·Cuneta de 
formigó:
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1.  

 

El camí transcorre al llarg d’un altiplà i entre una gran zona forestal, és 

paral�lel al tallafocs esmentat en el camí de la Moleta. En un punt entra en 

un  pla  natural d’interès nacional(PNIN)  de fauna salvatge. Cal esmentar 

que hem trobat una construcció de dubtosa legalitat que és el mas d’en 

Pagès. Aquest camí comença on acaba el camí dels Plans. 

Rojals és el primer poblet per on passa, a unes 3 hores i mitja de la vila de 

Prades. 

 

 Possibles actuacions:  
 

 

En alguns punts caldria tapar alguns basalts que han aparegut degut a les 

pluges, i repassar l’estat del ferm en petits trams. 

 Descripció:  
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Nom(s): Camí del Tossal de la Baltasana
Codi: 6
Data inventari: 10/04/2007
Inici del camí: Final de la pujada de la Mina del Obis
Fi del camí: Tossal de la Baltasana

Pública:
Privada: x
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal:
Xarxa històrica: x
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ):
No és possible la circulació creuada (terciària): x

Amplada mitjana de plataforma:  2 m.
Longitud: 0,3 km.
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció:

·Formigó: x
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo: x descripció:
·Regular:
·Dolent:

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu: x
Tipus de drenatge: descripció:

Restriccions de circulació: ·Ús comú:
·Ús restringit: x

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals: si
·Cadenes: si

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR
·SL:
·Cap: x

Altres itineraris:

·Ús especial 
regulat:

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

Està restingit a vehicles per una cadena que es troba al
principi del camí.

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4:

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:
·Cuneta de 
formigó:

x

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

La gran part del camí es troba
encimentada i la part del camí de terra és
de gres.
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1.    2.  

 

Aquest camí porta a d’alt del cim de la Balatasana, hi ha una cadena que no 

deixa passar als vehicles (fotografia 1). S’ha de tornar per el mateix lloc ja 

que no te sortida, a la part superior del cim es troba un punt  geodèsic i és 

el punt més elevat de Prades on es troba una bona vista panoràmica 

(fotografia 2). També trobem una torre de vigilància forestal. 

Per el que fa a la vegetació si troben maduixetes de bosc (Fragaria vesca), 

Grèvol (ilex aqufolium) i Teix (taxus lacccata) i s’observa molt clarament la 

roca vermella típica de Prades. 

La gent de Prades prefereix dir-ne la Torre. Ca la baltassana havia estat a la 

vila, però el record que n’hi ha és vague.  

 

 Possibles actuacions:  
 

Aquest camí no necessita actuacions al estar pavimentat. L’únic que fa falta 

és millorar les indicacions d’on porta ja que no està senyalitzat i és un lloc 

d’interès. 

 Descripció:  
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Nom(s): Camí de la Font de la Mina de l'Obis
Codi: 7
Data inventari: 10/04/2007
Inici del camí: Coll del Bosc
Fi del camí: Tallafocs del Tossal

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal: x
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ):
No és possible la circulació creuada (terciària): x

Amplada mitjana de plataforma: 3 m.
Longitud: 0,5  km.
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció:

·Formigó: El ferm és de tipus gres
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular: x
·Dolent:

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals:
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR
·SL:
·Cap: x

Altres itineraris:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:

x

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

·Ús especial 
regulat:

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

·Cuneta de 
formigó:
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 Descripció:  

 

 

1.     2.  

 

 

Aquest camí transcorre a través de bosc i l’estat es bo. En un punt hi ha la 

font just al costat del camí (fotografia 1) on si troba també la mina de l’Obis 

en la que s’havia tret barita. En queda el forat d’entrada a la galeria que s’hi 

va perforar. És troba ja en terme de Vimbodí però just al límit i és transitat 

per la gent de Prades. Al N de la Torre i sota seu, a pocs minuts a solixent 

del coll del Bosc. Fa una vintena d’anys que se la va deixar d’explotar. A un 

costat del camí a l’altre banda de la font hi ha una gran tartera (fotografia 

2). També transcorre al costat del PNIN. 

 

 

 Possibles actuacions:  
 

 

Caldria senyalitzar la font i és podria portar a terme la restauració de la 

pedrera. 
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Nom(s): Camí del Coll de l'Arena
Codi: 8
Data inventari: 10/04/2007
Inici del camí: Coll de l'Arena
Fi del camí: Coll del Bosc

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal: x
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ):
No és possible la circulació creuada (terciària): x

Amplada mitjana de plataforma: 2 m.
Longitud: 1,1 km.
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció:

·Formigó: Tipus de ferm format per sauló amb còdols.
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular:
·Dolent: x

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu:
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals:
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR x
·SL:
·Cap:

Altres itineraris:

·Ús especial 
regulat:

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

·Cuneta de 
formigó:

x

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:
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 Descripció:  

 

 

1.       2.  

 

 

El camí transcorre per dins zona forestal. Fa d’enllaç amb la carretera de 

Poblet. 

El coll està situat cap als 1.040 m d’altura, a cosa de 2,5km al nord de la 

vila, entre el pla del Bou, a l’oest, i la punta de les catalanes, a l’est. Cap al 

sud, les aigües se’n van al barranc de les Pites. 

 

  

 Possibles actuacions:  

 

 

Cal repassar tot l’estat del ferm, restaurant en la majoria d’aquest. Si ha 

d’afegir terra i posteriorment premsar-la. En alguns trams on es queda 

aigua embassada, s’ha de pujar el ferm i formar cunetes per treure l’aigua 

del camí. 
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Nom(s):  Camí del Barranc de les Masies
Codi: 9
Data inventari: 10/04/2007
Inici del camí: Coll del Bosc
Fi del camí: Carretera de Poblet

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal: x
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ):
No és possible la circulació creuada (terciària): x

Amplada mitjana de plataforma: 1,5m
Longitud: 1,8Km
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció:

·Formigó: Tipus de ferm de  sauló
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular:
·Dolent: x

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals:
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR
·SL:
·Cap: x

Altres itineraris:

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

·Cuneta de 
formigó:

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

·Ús especial 
regulat:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4:

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:

x

 



Regulació de camins del terme municipal de Prades    
                                      

www.gaf.cat 105 

 
 Descripció:   

 

 

1.    2.  

 

El camí transcorre per dins zona forestal molt densa (fotografia 1), d’un 

bosc format per roure reboll(Quercus pyrenaica) i pi roig(Pinus pinaster). 

Té una amplada molt reduïda, actualment només si pot passar a peu i  està 

en desús ja que pel camí del Coll de l’Arena té més fàcil excés i s’arriba al 

mateix lloc. 

Comença cap el coll de les masies i baixa en direcció  nord-oest .  

  

Cal eixamplar el camí, talar la vegetació que envaeix el tram i arranjar 

còrrecs i sèquies formades per l’aigua. S’haurien de formar aigüeres i crear 

un nou ferm en casi la totalitat del tram.  

 Possibles actuacions:   
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Nom(s): Camí del Coll de les Masies
Codi: 10
Data inventari: 10/04/2007
Inici del camí: Carretera de Poblet (Coll masies)
Fi del camí: Límit del terme municipal de Prades. Continua cap a Vimbodí

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal: x
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ): x
No és possible la circulació creuada (terciària):

Amplada mitjana de plataforma: 3 m.
Longitud: 1,6Km
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció:

·Formigó: Ferm format per sauló i pissarra
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular:
·Dolent: x

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals:
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR
·SL:
·Cap: x

Altres itineraris:

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

·Ús especial 
regulat:

x

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:
·Cuneta de 
formigó:
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 Descripció:   

 

 

1.      2.  

 

El camí transcorre per dins d’una zona forestal. A la banda nord del serrat, 

partint de les Catalanes, fa de frontera entre el terme de Prades i el de 

Vimbodí. És a 978m d’altura i a poca distància al sud del tossal Gros. 

Si troba l’anomenada ruta dels castanyers.  

 

 Possibles actuacions:   

 

 

En èpoques de pluja caldria restringir el trànsit degut a la gran quantitat de 

fang que es forma. També cal fer un repàs del ferm en tot el camí ja que en 

molts trams el ferm es troba molt degradat. 
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Nom(s): Camí de Montibidell
Codi: 11
Data inventari: 11/04/2007
Inici del camí: Carretera de Vilanova
Fi del camí: Camí del Coll de les Masies

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal: x
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ):
No és possible la circulació creuada (terciària): x

Amplada mitjana de plataforma: 2 m.
Longitud: 2,45 km.
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció:

·Formigó: Tipus de ferm de sauló
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular: x
·Dolent:

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals:
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR
·SL:
·Cap: x

Altres itineraris:

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

·Ús especial 
regulat:

x

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:
·Cuneta de 
formigó:
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 Descripció:  

 

 

 

1.       2.  

 

Tot el camí transcorre per zona forestal i voreja la zona dels castanyers. 

Cal remarcar que hi ha gran presència de vehicles motoritzats com ara 

quads. 

Per la zona que transcorre es una zona molt agradable per passejar. 

 

 

 Possibles actuacions:  

 

 

S’hauria de regular el pas de vehicles motoritzat i destinar-lo a que la gent 

hi pugui passejar tranquil�lament. 

El tipus de ferm es troba en molt bon estat, però cal treure alguns rocs que 

hi ha a dins el camí (fotografia 2), deguts a petits esllavissaments. En 

aquests trams caldria posar xarxes metàl�liques de contenció.  

També caldria talar la vegetació en alguns trams (fotografia 1). 
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Nom(s): Camí del Mas d'en Basteret o dels Rossinyols
Codi: 12
Data inventari: 11/04/2007
Inici del camí: Carretera de Poblet
Fi del camí: Camí de la Cucurulla

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural: x
Forestal: x
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ):
No és possible la circulació creuada (terciària): x

Amplada mitjana de plataforma: 3 m.
Longitud: 4,5 km.
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció:

·Formigó: Tipus de ferm és de sauló
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular:
·Dolent: x

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú:
·Ús restringit: x Ús restringit en època de rovellons, il·legalment.

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals:
·Cadenes: si Valla

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR x
·SL:
·Cap:

Altres itineraris:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural: x

x

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

·Ús especial 
regulat:

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

·Cuneta de 
formigó:
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 Descripció:  

 

 

1.  

 

Aquest camí condueix en general a diferents camps de conrreu que es 

troben al voltant de la vila de Prades. Passa per la font d’en Bastaret i al 

barranc del Mas d’en Basteret que és la continuació occidental en avall del 

barranc de les catalanes. El camí arriba al Mas d’en Basteret que és una 

masia situada lleugerament per damunt dels 1000 m d’altura que havia 

estat important i que encara es conserva amb habitants temporers. S’hi va 

viure d’una manera permanent fins cap a l’any 1943-44, o fins poc abans. 

Va ser doncs, el mas en el qual els habitants fixos van residir fins més tard. 

És un extrem Oest de les catalanes, vora la carretera de l’Espluga i a ponent 

de la hisenda s’entra a la partida dels rius. 

La part que transcorre en zona forestal es pot observar vegetació com ara 

la estepa negra(Cístus salviifólius), roure reboll(quercus pyrinaica) i 

l’alzina(Qercus ilex). 

 

 Possibles actuacions:  

 

En alguns trams el paviment es troba en molt mal estat degut a l’aigua. Cal 

fer aigüeres en els trams amb desnivell i porta terra en els llocs on l’aigua 

se la emportada. També hi ha alguns basalts que cal arreglar, i una forma 

és creant  cunetes i bombant el camí ,com ja apareix en algun tram del 

camí la cuneta natural. 
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Nom(s): Camí de la cucurulla
Codi: 13
Data inventari: 11/04/2007
Inici del camí: Prades poble
Fi del camí: Camí dels Rossinyols

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural: x
Forestal:
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ):
No és possible la circulació creuada (terciària): x

Amplada mitjana de plataforma: 3 m.
Longitud: 3,8 km.
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció:

·Formigó: El tipus de ferm es de sauló
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular: x
·Dolent:

Accessibilitat: ·Turismes: x

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals:
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR
·SL:
·Cap: x

Altres itineraris:

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

·Cuneta de 
formigó:

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

·Ús especial 
regulat:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:

x
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 Descripció:  

 

 

1.      2.    

 

El camí transcorre al llarg de camps de conreu sense aparèixer pràcticament 

desnivell, és una zona molt planera. Hi ha algun rierol que travessa el camí i 

en un punt cal destacar que porta a una zona on es porta a terme una 

explotació forestal amb animals d’arrossegament, cosa que avui en dia 

costa de veure.  

Aquest camí envolta el tossal de la Curuculla(1028 m) cònic ,emboscat a 

l’Oest del coll del Rossinyol i a l’Est del coll de Cabres i del serrat de les 

Molinets. 

 

 

 Possibles actuacions:  

 

Aquest camí no necessita casi cap actuació, només caldria anar vigilant que 

per on transcorre l’aigua dels rierols no es formi un sèquia molt profunda, i 

en tot cas pavimentar aquest punt. 



Regulació de camins del terme municipal de Prades    
                                      

www.gaf.cat 114 

Nom(s): Camí del Rebollar, del Cristià
Codi: 14
Data inventari: 11/04/2007
Inici del camí: camí del Rossinyol
Fi del camí: Carretera de Poblet

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural: x
Forestal:
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ):
No és possible la circulació creuada (terciària): x

Amplada mitjana de plataforma: 2 m.
Longitud: 0,7 km.
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció:

·Formigó: Tipus de ferm format per sauló.
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular:
·Dolent: x

Accessibilitat: ·Turismes:
Exclusiu d'aquets

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals:
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR
·SL:
·Cap: x

Altres itineraris:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:

x

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

·Ús especial 
regulat:

Circuit o itinerari 
específic 

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

·Cuneta de 
formigó:
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 Descripció:  

 

 

1.      2.  

 

El camí porta a diferents camps i en algun tram a zona forestal(fotografia 

2). Pel que fa a la vegetació hi trobem roure reboll(Quercus pyrenaica) i 

estepa negra(Cístus salviifólius). 

 

El Rebollar és una partida de terra situada entre Tillans i les Pites, fins en un 

serrat de vora la font blanca. Diuen que antigament si havien fet patates, 

ara hi ha algun avellaner(abies alba), però hi predominen els roures rebolls, 

entre els quals creix algun pi roig(Pinus sylvestris). 

 

 Possibles actuacions:  

 

La proposta més necessària és arreglar el ferm en les zones amb més 

desnivell que pertanyen a la zona  forestal. En aquesta zona només si pot 

transitar amb 4x4 degut a les grans sèquies creades per l’aigua. Aniria bé 

fer algunes aigüeres per desviar l’aigua en la zona de desnivell. En alguns 

trams cal podar algunes branques que entren dins el camí. 
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Nom(s): Camí dels Colomers o Camí de la Bassa
Codi: 15
Data inventari: 11/04/2007
Inici del camí: Prades(Font d'en Grau)
Fi del camí: Coll del bosc

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural: x primer tram
Forestal: x segon tram
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ): x
No és possible la circulació creuada (terciària):

Amplada mitjana de plataforma: 2,5m
Longitud: 2,7Km
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció: Ferm format per sauló i gres.

·Formigó: x En alguns trams
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular: x
·Dolent:

Accessibilitat: ·Turismes: x Només al primer tram

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú:
·Ús restringit: x Segons època de l'any

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals: x
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR: x
·PR
·SL:
·Cap:

Altres itineraris:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:
·Cuneta de 
formigó:

·Ús especial 
regulat:

x

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:
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 Descripció:  

 
 

1.      2.  

3.      4.  
 
 
En la primera part del camí trobem algunes cases i posteriorment camps. 

Després passa pel costat de la bassa d’abastament municipal i a continuació 

enllaça amb un GR dels Colomers. 

 

El segon tram passa per zona forestal i es veu que hi ha aprofitament 

forestal del bosc (fotografia 3). També hi ha un tram que te un ús restringit 

(fotografia 1) en el qual és tanca a l’estiu per a la prevenció d’incendis. 

El camí passa per el coll de la Foguina i hi ha rutes turístiques 

senyalitzades. 

Finalment en un costat del camí s’han realitzat extraccions de pedres de 

dubtosa legalitat. 

Els colomers és una zona que queda a l’Est de les forquetes i a la banda  

solana del parany del massís del coll del Lladó i del Coll de la Foguina. 

 Possibles actuacions:  

 

Es molt urgent arranjar alguns trams amb molt mal estat degut a l’aigua. 
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Nom(s): Camí de el pla de les Freixes
Codi: 16
Data inventari: 11/04/2007
Inici del camí: Bassa d'abastament d'aigua municipal
Fi del camí: Roca dels corbs

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal: x
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ):
No és possible la circulació creuada (terciària): x

Amplada mitjana de plataforma: 2m
Longitud: 2,8Km
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció:

·Formigó: Tipus de ferm de sauló i pissarra
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular:
·Dolent: x Pesència de moltes pedres sueltes

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No:

Elements puntuals: ·Senyals: x Senyals destinades a l'excursionisme i fites de pedra
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR
·SL: x
·Cap:

Altres itineraris:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:
·Cuneta de 
formigó:

·Ús especial 
regulat:

x

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:



Regulació de camins del terme municipal de Prades    
                                      

www.gaf.cat 119 

 
 Descripció:  

 

1.      2.  

3.  

 

El camí transcorre per tram forestal amb una gran desnivell. La vegetació 

que trobem és pi roig(pinus sylvestris), eura(hedera elix), bruc(erica 

arborea), alzina(quercus ilex), el tipus de bosc és molt dens i en alguns 

trams hi ha explotacions forestals (fotografia 3). 

Al final del camí es pot agafar un sender(fotografia 2) que arriba a l’ermita 

de l’Aballera. En algun tram hi ha ruscs d’abelles i en un punt un mas 

abandonat.  

Cal remarcar la bona vista que hi ha de Capafonts. 

És el mateix camí del coll del Serafí. 

 

 Possibles actuacions:  

 

Reconstruccions del ferm degut a les sèquies formades per l’aigua 

(fotografia 1), caldria construir aigüeres i algunes cunetes naturals, sobretot 

a les zones amb desnivell. 

En molts trams cal netejar el sotabosc ja que és molt dens. 
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Nom(s): Camí de les Forquetes o Costa del Martorell
Codi: 17
Data inventari: 11/04/2007
Inici del camí: Coll del Bosc
Fi del camí: Prades(Font d'en Grau)

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal: x
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ):
No és possible la circulació creuada (terciària): x

Amplada mitjana de plataforma: 3m
Longitud: 2,4Km
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció: 

·Formigó: El tipus de ferm és de Sauló i gres
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular:
·Dolent: x

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals:
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR x
·SL:
·Cap:

Altres itineraris:

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

·Ús especial 
regulat:

x

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:
·Cuneta de 
formigó:
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 Descripció:  

 

 

1.      2.  

 

 

El camí transcorre per un tram enmig del bosc. A la meitat, trobem la font 

del Lladó. És pot accedir a una pedrera antiga on en alguns metres abans si 

porta a terme explotacions forestals. 

Aquest camí és el que anava a Vimbodí a l’Espluga on hi transitaven carros. 

Antigament començava als quatre camins, cap al Nord nord-est. D’ençà que 

hi ha la carretera, arrenca del camí dels Bassots, vora la font d’en Grau i 

tocant amb la carretera de l’Espluga. Pren una direcció Nord, travessa el coll 

de les Forquetes, va una estona paral.lel a la carretera i al seu cantó de 

solixent, i pel peu de l’obac del tillar del Lledó. 

 

 

 Possibles actuacions:  

 

 

L’actuació més urgent d’aquest camí és retirar els rocs que hi apareixen 

caiguts per petites esllavissades i que dificulten la circulació. També caldria 

millorar el paviment en algunes zones afegint-hi un tipus de ferm més fi, ja 

que el que hi ha és molt gruixut (fotografia 2). Hi ha algunes aigüeres però 

caldria millorar-les. 
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Nom(s): Camí  dels Pics
Codi: 18
Data inventari: 11/04/2007
Inici del camí: Bassa d'abastment d'aigua municipal
Fi del camí: Coll de Sant Roc

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal: x
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ):
No és possible la circulació creuada (terciària): x

Amplada mitjana de plataforma: 2
Longitud: 2,5
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció

·Formigó: El tipus de ferm són gresos i argiles molt saturades.
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular:
·Dolent: x Molt difícil circulació 

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals:
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR
·SL:
·Cap: x

Altres itineraris: Presència de fites

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:

x

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

·Ús especial 
regulat:

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

·Cuneta de 
formigó:
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 Descripció:  

 

 

1.          2.  

 

El camí transcorre per zona forestal, per un terreny mol abrupte i molt 

inclinat. 

La vegetació que trobem és pi roig(Pinus pinaster), roure reboll (Quercus 

pyrenaica), bruc(erica arborea).  

En un punt trobem una bassa dels bombers(fotografia 1), per a l’extinció 

d’incendis. 

Al final del recorregut, s’arriba a l’ermita de Sant Roc. 

Els Pics és una partida de terra en la qual destaquen diverses eminències 

rocoses que voregen els 1.100 m , o els superen. Són  entre l’Ermita de 

l’Abellera, al Sud; el Pla e les Freixes i el del Gendral, a l’Est; els Hortals, al 

Nord i les Comes a l’Oest. 

 

 

 Possibles actuacions:  

 

 

L’estat del Camí es molt dolent(fotografia 2). Necessita una reconstrucció 

del ferm en molts trams del camí degut a que l’aigua la degradat molt. Cal 

reomplir els trams amb terra i posteriorment compactar-la. Al mateix temps 

caldria crear aigüeres i cunetes naturals. En alguns punts molt malmesos 

seria recomanable pavimentar el ferm. 
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Nom(s): Camí de l'ermita de l'Aballera
Codi: 19
Data inventari: 11/04/2007
Inici del camí: Carretera de la Febró
Fi del camí: Ermita de l'abellera

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal:
Xarxa històrica: x
Coperativitat: Circulació creuada (primari): x

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ):
No és possible la circulació creuada (terciària):

Amplada mitjana de plataforma: 4m
Longitud: 1,8Km
Tipus de ferm: ·Asfalt: x Descripció:

·Formigó: Ferm asfaltat
·Terra:
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo: x
·Regular:
·Dolent:

Accessibilitat: ·Turismes: x

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú:
·Ús restringit:

x

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals: x
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR
·SL:
·Cap: x

Altres itineraris:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:

x

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

·Ús especial 
regulat:

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

·Cuneta de 
formigó:
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 Descripció:  

 

 

1.      2.  

 

 

Aquest camí ha estat recuperat per un projecte portat a terme per a la 

Generalitat de Catalunya. Porta a un espai d’interès turístic que es l’ermita 

de l’Abellera. 

És l’únic que està asfaltat i amb cuneta artificial. 

Fou projectat per a que els carros poguessin arribar a l’ermita. Arranca a la 

carretera de la Febró, puja per vora les Purrides, travessa el coll de Sant 

Roc i mor a l’ermita de l’Abellera. 

 

 Possibles actuacions:  

 

No calen mesures d’actuació. Amb una conservació de les característiques 

actuals és suficient. 
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Nom(s): Camí Vell de Reus
Codi: 20
Data inventari: 12/04/2007
Inici del camí: Prades
Fi del camí: Font del Cap del Pla

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural: x
Forestal:
Xarxa històrica: x
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ):
No és possible la circulació creuada (terciària): x

Amplada mitjana de plataforma: 2m
Longitud: 1,7Km
Tipus de ferm: ·Asfalt: x Descripció: Asfaltat en alguns trams intermitjos

·Formigó: Ferm format per argiles i pedres
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular: x
·Dolent:

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Al tram asfaltat

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals: x
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR x
·SL:
·Cap:

Altres itineraris:

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

x

·Ús especial 
regulat:

x

Circuit o itinerari 
específic 

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:
·Cuneta de 
formigó:
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 Descripció:  

 

 

1.       2.  

 

Transcorre entremig de camps de conreu, porta a un arbre monumental i 

passa per la creu de Reus.  

Comença  a devora ca Andreu i de la carretera de la Febró, travessa el 

barranc de les Hortes per un pont i l’era d’Andreu i es va enfilant suaument 

cap el Cap dels Plans. 

 

 

 Possibles actuacions:  

 

 

No calen mesures d’actuació. 
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Nom(s): Camí Prades-Siurana
Codi: 21
Data inventari: 12/04/2007
Inici del camí: Font del Cap del Pla
Fi del camí: Coll d'Andreu(Continua fins a Siurana)

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal:
Xarxa històrica: x
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ): x
No és possible la circulació creuada (terciària):

Amplada mitjana de plataforma: 4,5m
Longitud: 1,4Km Fins el coll d'Andreu
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció: ferm de tipus calcàri i de terra prensada.

·Formigó:
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo: x Fins el coll d'Andreu
·Regular:
·Dolent:

Accessibilitat: ·Turismes: x

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals: x
·Cadenes: x

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR
·SL:
·Cap: x

Altres itineraris:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural: x

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

·Ús especial 
regulat:

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

·Cuneta de 
formigó:
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1.      2.  

 

El camí passa pel costat bassa dels bombers, i per l’antic abocador 

municipal. Podem trobar un antic forn de calç. El tipus de vegetació que 

trobem és, pi roig(Pinus sylvestris), alzina(Quercus ilex), 

romani(Rosmarinus officinalis) farigola(Thymus vulgaris), estepa(Cístus 

salviifólius), boix(Buxus sempervirens).  

S’enfila pel coll del vidrier, des d’on baixa al coll de l’Andreu, travessa el 

camí Nou de Siurana i entre en el terme de Siurana. 

 

 

 Possibles actuacions:  

 

Només cal en alguns llocs puntuals millorar el paviment. Aquest camí ja té 

presència d’aigüeres i cunetes pavimentades. 

 Descripció:  
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Nom(s): Camí del Pla de la Guàrdia
Codi: 22
Data inventari: 12/04/2007
Inici del camí: Camí Vell de Reus
Fi del camí: Mirdor del Pla de la Guàrdia

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal: x
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ):
No és possible la circulació creuada (terciària): x

Amplada mitjana de plataforma: 2m
Longitud: 2,9Km
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció:

·Formigó:  Ferm tipus calcàri i d'argila
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular:
·Dolent: x

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals: x
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR
·SL: x
·Cap:

Altres itineraris:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural: x

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

·Ús especial 
regulat:

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

·Cuneta de 
formigó:
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 Descripció:  

 

 

1.      2.  

 

 

Aquest camí condueix a un mirador (fotografia 1) i se’n ha de sortir per el 

mateix lloc d’on hi has anat.  

El tipus de vegetació que trobem és la típica de garriga, trobem  

garric(Quercus coccifera), estepa blanca(Cistus albidus), farigola(Thymus 

vulgaris), ginabró (Juniperus communis). 

Porta a un  pla rocós i encinglerat per tots els cantons tret de cap el Sud de 

cap a 1Km d’allargada. Té l’altura màxima de 1.135m, és un pla molt 

desolat. 

 

 

 Possibles actuacions:  

 

 

Repassar l’estat de algunes aigüeres tot i que en general estan en bon 

estat.  

En algun tram hi ha la presència de alguns rocs a dins el camí que caldria 

treure. 
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Nom(s): Camí de laFont del pú
Codi: 23
Data inventari: 12/04/2007
Inici del camí: Camí Vell de Reus
Fi del camí: Camí Vell de Cornudella

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural: x
Forestal:
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ): x
No és possible la circulació creuada (terciària):

Amplada mitjana de plataforma: 3m
Longitud: 1,85Km
Tipus de ferm: ·Asfalt: x A l'inici

·Formigó: Descripció: ferm format per argiles, gravilla.
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular: x
·Dolent:

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu: x
Tipus de drenatge:

En diferents trams

A l'inici

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals: x
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR
·SL:
·Cap: x

Altres itineraris:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural: x

x

x

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

·Ús especial 
regulat:

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

·Cuneta de 
formigó:
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 Descripció:  

 

 

1.     2.         

 

 

El camí transcorre per zona forestal(fotografia 1). Passa per les antigues 

granges de pollastres i durant el recorregut es pot observar rusc d’abelles. 

El tipus de vegetació que trobem es heura(Hedera elix), alzina(Quercus 

ilex), grèvol (Ilex aquifolium) i arç blanc(Crataegus monogyna). 

El camí passa per la font del Pú, la qual el travessa(fotografia 2). La font és 

pel veïnatge del racó de Castellots, al peu del cingle del pla de la Guàrdia, a 

mitja hora de la vila . 

 

 

 Possibles actuacions:  

 

 

Pavimentar la part on la font  travessa el camí per tal de que el camí no es 

faci malbé. 

Elevar les zones on a l’hivern es creen zones amb molt de fang degut a les 

argiles. 
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Nom(s):  Camí de les torres
Codi: 24
Data inventari: 12/04/2007
Inici del camí: Coll del Salvadoret
Fi del camí: Carratera d'Albarca(Sagalassos)

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal: x
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ):
No és possible la circulació creuada (terciària): x

Amplada mitjana de plataforma: 3m
Longitud: 1Km
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció: 

·Formigó: Tipus de ferm format per d'argiles.
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular: x
·Dolent:

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals: x
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR: x
·PR
·SL:
·Cap:

Altres itineraris:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:

x

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

·Ús especial 
regulat:

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

·Cuneta de 
formigó:
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 Descripció:  

 

 

 

1.      2.  

 

 

El camí es troba en bon estat. El tipus de vegetació que trobem és la típica 

de garriga, trobem , garric(Quercus coccifera), estepa blanca(Cistus 

albidus), farigola(Thymus vulgaris), ginabró (Juniperus communis). 

 

 

 Possibles actuacions:  

 

 

En alguns trams hi ha la necessitat de tallar la vegetació que envaeix part 

del camí i que dificulta el trànsit.  
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Nom(s): Camí de la Vila Vella o de les Dresseres
Codi: 25
Data inventari: 12/04/2007
Inici del camí: Prades(Carretera Albarca)
Fi del camí: Coll del Salvadoret

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural: x
Forestal: x
Xarxa històrica: x
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ):
No és possible la circulació creuada (terciària): x

Amplada mitjana de plataforma: 2,5m
Longitud: 2,55Km
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció: Trams pavimentats amb molt pendent

·Formigó: x Ferm format per pedra i argiles
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular: x
·Dolent:

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals: x En mal estat
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR: x
·PR
·SL:
·Cap:

Altres itineraris:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:
·Cuneta de 
formigó:

·Ús especial 
regulat:

x

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:
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 Descripció:  

 

 

 

1.      2.   

 

 

Es comenta al poble que és  el camí  que va cap a l’Antic Poble. Passa per la 

font de la Vila Vella . 

A l’inici del camí hi ha un abocament incontrolat de runes d’obra.  

Hi alguns petits torrents que creuen el camí. En un tram més avançat es 

creua el coll de les Dreceres que a continuació arriba a l’enllaç de la Font del 

Moro. Cal remarcar que una zona d’on passa el camí està destinada a 

l’ensinistrament de gossos. 

Transcorre entre la carretera de Reus i el Barranc de les Hortes. 

 

 

 Possibles actuacions:  

 

 

En el camí apareixen molts rocs de mida considerable, i els quals formen 

part del ferm(fotografia 1) . Caldria afegir-hi terra en algunes zones.  

En alguns trams pavimentats(fotografia 2) cal arreglar la part on acaba la 

terra i comença el paviment ja que l’aigua hi ha produït una forta erosió. 

Caldria pavimentar fins on acaba el pendent per evitar l’erosió. 
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Nom(s): Camí Antic de Cornudella
Codi: 26
Data inventari: 12/04/2007
Inici del camí: Coll del Salvadoret
Fi del camí: Límit terme municipal Prades-Cornudella

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal: x
Xarxa històrica: x
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ): x
No és possible la circulació creuada (terciària):

Amplada mitjana de plataforma: 2,5m
Longitud: 2,3Km
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció:

·Formigó: Ferm format per agiles i pissarres.
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular: x
·Dolent:

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú:
·Ús restringit: x Amb cadena

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals:
·Cadenes: x

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR
·SL:
·Cap: x

Altres itineraris:

x

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:
·Cuneta de 
formigó:

·Ús especial 
regulat:
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 Descripció:  

 

 

 

1.      2.  

El camí transcorre paral�lel a un rierol que baixa per la mateixa vall. El tipus 

de vegetació que podem trobar és, l’estepa negra (Cistus monspeliensis), 

alzina(Quercus ilex), Gatosa(Ulex parviflorus) i castanyer(Castanea sativa). 

Durant el recorregut hi ha molt bones vistes (fotografia 2), en un tram 

passa per una zona d’ensinistrament de gossos de caça. Porta a una bassa 

destinada als incendis. Cal esmentar que en alguns trams es porta a  terme 

tala del sotabosc, i en general hi ha un bosc molt dens.. 

Es bifurca al coll de Forcals , on agafa una direcció Sud, passa per davant el 

mas de Regiments i se’n va a passar per la vora del Mas del Salvadoret i pel 

coll del Jep, on se li ajunta el camí de les Dressera. D’allí enllà, comença a 

baixar cap al sud-oest pel peu del cingle de les Gritelles. 

 

 Possibles actuacions:  

 

En èpoques d’incendis es para la circulació (fotografia 1). 

S’hauria de controlar l’accés de vehicles motoritzats, com puguin ser quads 

ja que fan mal bé el paviment. 
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Nom(s): Camí dels Segalassos
Codi: 27
Data inventari: 13/04/2007
Inici del camí: carratera Albarca
Fi del camí: Vilanova(acaba al terme)

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal: x
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ): x
No és possible la circulació creuada (terciària):

Amplada mitjana de plataforma: 3m
Longitud: 2,2km Fins que s'acaba el terme
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció:

·Formigó: El tipus de ferm es d'argiles compactades i pissarres.
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular: x
·Dolent:

Accessibilitat: ·Turismes: x

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals:
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR
·SL:
·Cap: x

Altres itineraris: Antics circuits de motocross(il.legals)

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:
·Cuneta de 
formigó:

·Ús especial 
regulat:

x

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:
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 Descripció:  

 

 

1.      2.  

3.      4.  

 

 

Aquest camí transcorres per dins zona forestal, des de la carretera si pot 

accedir molt fàcilment, el qual propicia que si llancin runes(fotografia 1) al 

inici del camí. A partir d’aquest es pot accedir cap al camí de Ull de Molins, 

el tipus de bosc que trobem es un bosc clar d’alzines(Quercus ilex). El camí 

es pot distingir clarament per la gran alzina que hi ha a l’entrada (fotografia 

2). 

 

 

 Possibles actuacions:  

 

En una indret travessant el camí, hi ha un circuit il�legal de motocros 

(fotografia 4), s’hauria de regular l’accés d’aquests vehicles. 

S’hauria de vigilar l’abocament de runes incontrolat. 
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Nom(s): Camí del Coll de forcals
Codi: 28
Data inventari: 13/04/2007
Inici del camí: English summer-Coll de Forcals
Fi del camí: Pla del Romà

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural: x
Forestal: x
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ): x
No és possible la circulació creuada (terciària):

Amplada mitjana de plataforma: 3m
Longitud: 1km
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció:

·Formigó: Tipus de ferm es d'argila
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular: x
·Dolent:

Accessibilitat: ·Turismes: x

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú:
·Ús restringit: x Temporalment

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals: x
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR
·SL:
·Cap: x

Altres itineraris:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:

x

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

·Ús especial 
regulat:

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

·Cuneta de 
formigó:
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 Descripció:  

 

 

1.      2.  

 

 

El camí transcorre entre zona forestal i porta alguns camps. 

El coll(uns 950m d’altura) enllaça el tossal del toniet amb l’extrem oriental 

dels Segalassos. Separa l’aiguavessant del barranc del pou del barranc del 

pou de l’aiguavessant del barranc del Segalassos, tots dos condueixen al riu 

del Montsant. 

Porta a un centre de paint-ball. 

Cal remarcar que a l’estiu es troba restringit degut als incendis. 

 

 

 Possibles actuacions:  

 

 

Arreglar alguns basalts presents, afegint-hi terra en èpoques que no hi hagi 

pluges. 
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Nom(s): Camí dels Molinets de baix
Codi: 29
Data inventari: 13/04/2007
Inici del camí: Carretera d'Albarca
Fi del camí: Els Molinets

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural: x
Forestal: x
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ):
No és possible la circulació creuada (terciària): x

Amplada mitjana de plataforma: 2,5 m
Longitud: 1,4 km
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció:

·Formigó: Ferm format per pissarra.
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular: x
·Dolent:

Accessibilitat: ·Turismes: x

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals:
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR
·SL:
·Cap: x

Altres itineraris:

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

·Ús especial 
regulat:

x

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:
·Cuneta de 
formigó:
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 Descripció:  

 

 

1.      2.  

 

 

El camí porta a diferents camps de conreu i segueix paral�lel al bosc de 

ribera. En un punt es pot observar marges de pedra al costat de la 

carretera. Si pot accedir molt fàcilment des de la carretera (fotografia 1). 

Aquest camí dóna nom a la part final del camí dels Closos, quan s’acosta a 

la confluència del barranc dels Molinets amb el barranc dels rius.  

 

 

 Possibles actuacions:  

 

 

Cal arreglar dues bases d’aigua que apareixen en èpoques de pluja. Si ha 

de portar terra quan hagi desaparegut l’aigua d’aquests.  
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Nom(s): Camí de la Font del Victorino
Codi: 30
Data inventari: 13/04/2007
Inici del camí: Urbanizació Cova del vidre-camí de l'abellera
Fi del camí: Carretera de la Febró

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal: x
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ): x
No és possible la circulació creuada (terciària):

Amplada mitjana de plataforma: 3 m
Longitud: 1,75 km
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció :

·Formigó: Ferm format per argiles molt molles
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular:
·Dolent: x

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals: x Senyals temporals
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR
·SL:
·Cap: x

Altres itineraris:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:

x

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

·Ús especial 
regulat:

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

·Cuneta de 
formigó:
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 Descripció:  

 

 

 

1.      2.  

 

 

Aquest camí transcorre per dins zona forestal, i en èpoques de pluja el ferm 

queda molt enfangat(fotografia 1). El tipus de vegetació que trobem és la 

típica de garriga, garric(Quercus coccifera), estepa blanca(Cistus albidus), 

farigola(Thymus vulgaris), ginabró (Juniperus communis), 

romaní(Rosmarinus officinalis) també si pot trobar espècies com el pi roig 

(Pinus sylvestris). 

El camí porta a la font del Victorino on si troben senyals per arribar-hi, és a 

les Deveses, aiguavessant dels Rancs. 

En un punt es van trobar runes al costat del camí. 

 

 

 

 

La millor actuació que es pot portar a terme en aquest camí és restringir-lo 

en èpoques de pluja importants, ja que es forma una gran quantitat de 

fang. És degut a que el ferm està format per argiles. 

 Possibles actuacions:  
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Nom(s): Camí carretera de la Febró rancs
Codi: 31
Data inventari: 13/04/2007
Inici del camí: Carretera de la Febró
Fi del camí: Carretera de la Febró

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal: x
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ):
No és possible la circulació creuada (terciària): x

Amplada mitjana de plataforma: 2 m
Longitud: 1,1 km
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció :

·Formigó: Ferm format per argila.
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular:
·Dolent: x

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals: x
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR: x
·PR
·SL:
·Cap:

Altres itineraris:

x

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4:

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:
·Cuneta de 
formigó:

·Ús especial 
regulat:
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 Descripció:  

 

 

1.      2.  

  

 

El camí transcorre totalment per a  dins zona forestal, actualment només si 

pot anar a peu. Té unes sèquies molt profundes degut a l’aigua i molts 

córregs. 

El camí ve de la part de la Febró i baixa cap al Mas de la Mistera, pel coll de 

l’Esteve Llorenç, abans conegut per collet del Ranc. 

 

 

 

 Possibles actuacions:  

 

 

Cal arreglar les sèquies fondes i els córregs formats degut a l’erosió de 

l’aigua i a la circulació de vehicles en èpoques de pluja. Caldria restringir 

l’ús del camí per a vehicles en èpoques de pluges (hivern i tardor). 
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Nom(s): Camí de l'abellera
Codi: 32
Data inventari: 14/04/2007
Inici del camí: Coll de sant Roc
Fi del camí: Capafonts

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal: x
Xarxa històrica: x
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ): x
No és possible la circulació creuada (terciària):

Amplada mitjana de plataforma: 3,5 m
Longitud: 4,4 km
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció:

·Formigó: Tipus de ferm sauló i argila.
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular:
·Dolent: x

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals: x
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR x
·SL:
·Cap:

Altres itineraris:

·Ús especial 
regulat:

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

·Cuneta de 
formigó:

x

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:
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 Descripció:  

 

 

 

1.       2.  

 

 

El camí transcorre per dins un tram forestal. El tipus de vegetació més 

característica és el pi roig (Pinus sylvestris), bruc(Erica arborea), 

alzina(Quercus ilex) i castanyers(Castanea sativa). 

Era l’antic camí de ferradura per anar de l’ermita de l’Abellera a la vila de 

Capafonts, té un fort pendent i és molt sinuós. En alguns indrets si poden 

trobar despreniments i esllevissades. 

Transcorre pel barranc del riuet de Barral.  

En un punt es troba una bassa dels bombers contra incendis. 

Cal remarcar que al inici en el costat del camí si han abocat runes de forma 

il�legal. 

Durant tot el recorregut es pot observar un bon paisatge. 

 

 

 

 Possibles actuacions:  

 

 

Cal arreglar els despreniments de la vora del camí 

També cal treure alguns rocs que apareixen al costat del camí i dificulten la 

seva circulació. 
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Nom(s): Camí del cementiri
Codi: 33
Data inventari: 14/04/2007
Inici del camí: Cementiri
Fi del camí: Camí Rebollar del Cristià

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural: x
Forestal:
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ):
No és possible la circulació creuada (terciària): x

Amplada mitjana de plataforma: 2,5m
Longitud: 1,35km
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció:

·Formigó: Ferm format per Sauló
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular: x
·Dolent:

Accessibilitat: ·Turismes: x

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals:
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR
·SL:
·Cap: x

Altres itineraris:

·Ús especial 
regulat:

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

·Cuneta de 
formigó:

x

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:
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 Descripció:  

 

 

 

1.      2.  

 

 

El camí porta cap a camps de conreu, sobretot d’avellaners en la primera 

part. La segona part transcorre per un  bosc i el tipus de vegetació 

característica que trobem és el roure reboll (Quercus pyrenaica), avallenes 

(Corylus avellana), alzina (Quercus ilex).  

El camí es veu bastant alterat per l’aigua (fotografia 1), en un punt 

transcorre per damunt d’un marge. 

 

 

 Possibles actuacions:  

 

 

Cal arreglar el ferm ja que l’aigua se’n ha portat una gran part, afegir-hi 

terra i compactar el paviment. 
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Nom(s): Camí de la Roca Foradada
Codi: 34
Data inventari: 14/04/2007
Inici del camí: Urbanització Cota 1000
Fi del camí: Roca Foradada

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal: x
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ):
No és possible la circulació creuada (terciària): x

Amplada mitjana de plataforma: 2,5m
Longitud: 1km
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció :

·Formigó: Ferm format per gres
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular: x
·Dolent:

Accessibilitat: ·Turismes:
Tot i que esta tancat per una cadena

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú:
·Ús restringit: x

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals: x Indicacions per excurcionistes
·Cadenes: x

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR
·SL: x
·Cap:

Altres itineraris:

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

·Cuneta de 
formigó:

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:

·Ús especial 
regulat:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:

x
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 Descripció:  

 

 

 

1.      2.  

 

 

El camí porta a la roca foradada (fotografia 2), al llac i a la font del llac. No 

té sortida, has de sortir per allà mateix d’on has entrat. Passa per la cova 

de les Noies i en un punt es troben rucs d’abelles. Hi ha espais destinats al 

lleure amb bancs i taules. 

Aquest camí està regulat a la circulació (fotografia 1). 

 

 

 

No necessita cap actuació. 

 Possibles actuacions:  
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Nom(s): Camí del Cingle de les Esporrides
Codi: 35
Data inventari: 14/04/2007
Inici del camí: Camí de l'Abellera
Fi del camí: Cingle de les Esporrides

Pública: x
Privada:
Sense determinar:

Veïnal/Rural:
Forestal: x
Xarxa històrica:
Coperativitat: Circulació creuada (primari):

Circulació només mitjançant sobre amples (secundari ):
No és possible la circulació creuada (terciària): x

Amplada mitjana de plataforma: 2m
Longitud: 1,1km
Tipus de ferm: ·Asfalt: Descripció:

·Formigó: Tipus de ferm calcàri i argilós.
·Terra: x
·Ferradura:
·No consta:
·Absent:

Estat de conservació: ·Bo:
·Regular: x
·Dolent:

Accessibilitat: ·Turismes:

·A peu: x
Tipus de drenatge:

Restriccions de circulació: ·Ús comú: x
·Ús restringit:

·Si:
·No: x

Elements puntuals: ·Senyals: x Es troben fites fetes amb pedres.
·Cadenes:

Itinerari FEEC: ·GR:
·PR
·SL:
·Cap: x

Altres itineraris:

Itinerari senyalitzat:

Tipologia funcional del tram:

Tipologia morfològica del tram:

·Vehicles 
4x4: x

·Sense 
cuneta:
·Cuneta 
natural:
·Cuneta de 
formigó:

·Ús especial 
regulat:

x

Circuit o itinerari 
específic

Regulació de circulació segons la Llei municipal i de règim local  i llei 9/1995, de regulació de l'ac ès 
motoritzat al medi natural:

Fitxa identificativa de camins del terme municipal de Prades:
Atributs del vial:

Titularitat del tram:
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 Descripció:  

 

 

1.      2.  

 

 

El camí transcorre per dins zona forestal (fotografia 1), té un fort desnivell i 

en alguns punts es pot observar una bona vista de la vila de Prades des de 

dalt del cingle(fotografia 2). El tipus de vegetació que trobem és la garriga, 

garric(Quercus coccifera), estepa blanca(Cistus albidus), farigola(Thymus 

vulgaris), ginabró(Juniperus communis), romaní(Rosmarinus officinalis). 

 

 

 Possibles actuacions:  

 

 

En alguns indrets on el pendent es més fort i el ferm no gaire consistent, 

caldria fer algunes aigüeres, però en general no cal fer gaires actuacions en 

aquest camí. 

També cal talar les branques que en alguns punts entren a dins el camí, 

degut en part a la petita amplada del camí i a la gran massa forestal de la 

zona. 

 


