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SECCIÓ  EXCURSIONISME  I SENDERISME 

Puig Pelat i Picorandan 
Fitxa tècnica de l’activitat Preus  

Responsable  Ramon i Maria 
tf.629250066 
607143367 

Membres CEE 
i UEC 

14 € 

Data Diumenge  15 

març de 2020  
No membres 17€ 

Lloc Pl. Santa 
Magdalena 
(Ajuntament) 

Menors de 10  10€ 

Transport Autocar Cal llicència federativa 
modalitat A.  
Cost per un dia: 4,5 € 

Hora sortida 7 h 

 

Sortida llarga Sortida 
curta 

MOLT IMPORTANT :Reserva de 
plaça fins dimecres abans de 

l’excursió   

http://p 
in 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 No hi ha 

 
15 Km  

 

5-5,30 
hores 

 

   
600 m  

      600 m  

 

 Cartografia  

  track a wikiloc 

SORTIDA CANCEL-LADA

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=40799188
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJNy6fVcF5OR7w8xst134XXhht5-8zK6UdsYcAKhwzVnJ5BA/viewform
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Informació de la sortida 

 

Itinerari circular per la Serra de Prades (Baix Camp) amb sortida i arribada al poble de Capafonts 
(751m), situat en un turonet al ben mig d’una gran vall i que ens permet veure el primer objectiu del 
dia: el Picorandan (991m).  Sortint del poble agafem un corriol amb pujada, sovint empedrat, que ens 
portarà al coll de Capafonts, tot tallant la carretera tres vegades. Aquí agafarem el GR-65.5 i ja 
haurem fet la part més dura de tota la sortida.  
A partir d’ara no ens mourem gaire de cota, estem arribant al Picorandan (bec d’oreneta) des d’on 
podrem veure el poble de Capafonts i una magnifica vista de tota la serralada. Seguim el GR per 
sobre la carena de la Serra Plana, un lloc pedregós i sec amb boscos de pins i alzines fins arribar a 
la CreuTrencada. Ara veurem ja el segon objectiu: el Puig Pelat (1076m).  Seguirem fins trobar el 
GR-7 i, a uns 250m, trobarem un indicador que marca la pujada. Ben aviat, mitjançant una grimpadeta 
final, serem al cim que és un altiplà.  
La tornada la farem per una pista que ens porta als Motllats, on hi ha un seguit de construccions en 
runes que hem anat veiem durant gran part del recorregut. Continuarem fins a la Font Nova, on 
agafarem el camí de tornada fins passar molt a prop de la Creu Trencada per arribar, per corriols, 
fins les Roques de Sant Humit, des d’on veurem Capafonts. Però, per arribar-hi, ens caldrà fer una 
llarga baixada per corriols plens de pedres.  
 
      

                                             
 

                                            
 

Material i recomanacions 

Calçat: botes pels corriols empedrats, cantimplora amb molta aigua  (no hi ha fonts actives), crema solar, menjar per el 
migdia. A la plana web teniu document on us amplia el tema de material. 

 

http://centreexcursionistaesplugues.cat/imagenes/acollida.pdf



