
TROBADA DE RECERCA MICOLÒGICA A LES SERRES DE PRADES 
ASSOCIACIÓ MICOLÒGICA DE TARRAGONA 

SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 
SOCIETAT CATALANA DE MICOLOGIA 

 
Dies 13, 14 i 15 d'octubre de 2017 
 
La població de Prades està situada en un altiplà de 950 m sobre el nivell del mar al 
centre de les Muntanyes de Prades, que forma part de la Serralada Prelitoral Catalana, i 
és un dels accidents muntanyosos més importants del sud de Catalunya. L'especial 
orografia i la seva elevada altitud li proporcionen un clima peculiar que dista del típic 
sistema mediterrani de la costa, es defineix com un clima continental d'alta muntanya. 
 
La vila de Prades és Bé Cultural d'Interès Nacional (BCNIN) amb la categoria de 
conjunt històric. 
 
ARRIBADA: 
A la nit del divendres dia 13 a la recepció de l'Hotel Fonda Espasa de Prades 
(Tarragona) 
 
Dissabte dia 14 
 
SORTIDA A LA MUNTANYA: 
Sortirem en diversos grups el dissabte dia 14 a les 9 hores de davant de la Fonda Espasa 
de Prades (per als que visquin a prop i no vulguin, o no puguin, fer nit a Prades) 
El menjar del dissabte serà de PICNIC pel que no cal contractar-la a l'Hotel / Fonda / 
Hostal. L'organització la durà al camp. 
 
SOPAR CONJUNT DE LES ASSOCIACIONS: 
Es farà a les 9 de la nit del dissabte dia 14 a la Fonda Espasa (adjunta menú i cal escollir 
un primer i un segon plat a apuntar-) 
 
MENÚ .. Preu per persona: 21 € + IVA 
escudella 
Amanida de Llagostins i parmesà 
Crema de carabassa amb cruixent de botifarra negra 
----------------------------------- 
tall rodó 
Bacallà a la mel de Prades 
Llonganissa de Prades amb guarnició 
------------------------------- 
crema catalana 
Púding de matar amb mel de Prades 
Gelat 
Fruita del temps 
------------------------------ 
Aigua i vaig veure, cava i cafè 
 
Per tant el dissapte s'ha de contractar unicament el dormir 
 



 
 
Diumenge Dia 15: 
 
Dia lliure per al retorn i / o aprofitar per conèixer la comarca (facilitarem informació 
dels llocs més interessants) 
 
 
ALLOTJAMENTS: 
 
Nota: Cal tenir en compte que no hi ha habitacions senzilles en general. No obstant 
això, si es vol, caldria compartir o pagar per una doble. 
 
Cal fer la reserva anticipada, al més aviat possible, preferentment a l'Hotel Fonda 
Espasa on ha de dir que ets del grup de la trobada micològica. 
http://www.prades.info/ 
fondaespasa@prades.info 
Telèfon: 977 86 80 23 
 
Preus: allotjament i esmorzar 33 €. 
Mitja pensió 53 € 
Totes les habitacions són dobles, amb dos llits i aquests preus són per persona amb 
habitació compartida i IVA inclòs 
 
Si ve en parella, també hi ha un petit establiment, l'Hotel La Botiga a uns cent metres 
de distància i on pot contractar una habitació doble, totes són amb llit de matrimoni. 
 http://hotelrestaurantlabotiga.com 
Telèfon: 977 86 83 21 
 
Preus per persona: només dormir 25 € 
Mitja pensió 48 €, 
  
També hi ha la possibilitat de llogar un bungalow al Càmping de Prades, que queda a 
un quilòmetre de la població. 
www.campingprades.com 
977 86 82 70 
 
Preus: Bungalow de 4 places 165 € 
Mòbil home 2 places 118 € 
Bungalow iglú 2 places 97 € 
Niu de fusta amb bany 62 € 
 
En el cas que s'omplin aquests llocs (a Prades no hi ha mes hotels) queda l'opció d'anar 
a dormir a la Hostatgeria del Monestir de Poblet, que queda a uns 18 km. Per 
carretera de muntanya. 
http://hostatgeriadepoblet.cat/ 
977 86 82 70 
Preus: allotjament i esmorzar 43 € 
Mitja pensió 58 € 
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Totes les habitacions són dobles, amb dos llits i aquests preus són per persona amb 
habitació compartida 
 
O també a l'Hostal del Senglar de l'Espluga de Francolí a 21 km a la mateixa 
carretera 
http://www.hostaldelsenglar.com/ 
recepció@hostaldelsenglar.com 
Tel. 977 87 21 gen 
NO TENEN SERVEI DE RESTAURANT 
 
Preus: Habitació individual 36 € + 7,50 € Esmorzar (bufet lliure) 
Habitació compartida 28,50 € per persona + 7,50 € Esmorzar (bufet lliure) ' 
 
Per la sortida del dissabte i pel sopar, cal inscriure's com a màxim per tot el 
divendres dia 6 d'octubre, per poder reserval el sopar i organitzar el menjar de 
picnic del migdia. 
 
L'allotjament l'heu de reservar directament cada u al lloc on vulgueu.  
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