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Excursió de dificultat baixa, amb un recorregut feréstec, silenciós 
i de paisatges encisadors. Amb una llargada de 10 Km i un desnivell 
d’uns 180 metres. Aproximadament a meitat de recorregut, tenim 
la font del Mas de Mateu que, poc o molt, raja tot l’any aigua molt 
bona. Aproximació al coll de la Mola per Rojals (Conca de Barberà) 
per la pista de La Pena (blau). Cal portar calçat adequat i aigua. 
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ITINERARI: 
Coll de la Mola - Bosc del Guerxet - Els Cogullons - Mas del Xuflet 

Mas de Mateu - Mas de Roquerol - Coll de Viladecabres  
Racó i cingles de la Cansalada - Planet de la Mola d'Estat  

Taula i Mola dels Quatre Termes - Clot del Llop - Era de la Guineu 

LES RUÏNES DEL INCREÏBLE MAS DE ROQUEROL 
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 Som al Coll de la Mola. Un pal indicador sobre una gran roca ens indica 
la direcció cap al mirador de La Pena i Rojals. Seguint les marques del GR uns 
metres més al davant i a la dreta veiem un altre pal que ens assenyala l’entrada 
al Bosc del Guerxet per l'esquerra i que farem seguint els senyals rojos i blancs. 
El camí planeja, travessant a gual quatre torrents, el segon dels quals és l'ull del 
Barranc del Tomàs i els altres tres li aiguabarregen abans de desembocar al 
barranc de la Baridana. Traspassem un collet i seguint les marques del GR 
arribem a un gran replà de roca a l'esquerra del qual hi ha el Clot del Minaire i 
per damunt del clot, destaca el refugi dels Cogullons (1.045 m.). Els Cogullons 
era un llogaret on la gent vivia de la ramaderia i la sembra. Era l'agrupament 
humà més alt de les Muntanyes de Prades. Seguim la pista per l'esquerra, fins 
arribar a un replà davant del turó des d'on podem  albirar el Pla dels Motllats, la 
Serra del Pou i l'Església de Mont-ral a traves de la Clotada d’En Serra. A la 
nostra dreta veiem una pista i un pal indicador que és l’inici del ‘PR-C-25 de 
Cogullons a Farena pel Mas de Mateu’. Seguim per la pista en direcció al Mas 
de Mateu davallant suaument. En dos minuts deixem la pista i per la dreta 
trobem un altre pal indicador en un petit replà. Estem al Coll d'en Serra. Baixem 
per una senda a la dreta passant per uns escalons de roca que constitueixen el 
Grau del Paulet a l'esquerra del qual (baixant) queda el Clot del Gat i a la dreta 
unes grans roques de gres sobre una balma. Davallem fins arribar al barranc del 
Mas del Xuflet que sempre porta aigua. Travessem a gual pel llit de roca, girant 
cap a la dreta per un camí que puja suaument i a contracorrent. En dos minuts 
trobem un clot i girem a l'esquerra per una pista que puja. Tres minuts després 
trobem una clotada produïda per un torrent que travessa la pista . Seguim per  
l'esquerra i pugem fins arribar en tres minuts a les runes del Mas del Xuflet . 
Continuant el traçat i a pocs metres, trobem una bifurcació i un pal del PR-C-25 
(marques blanques i grogues, que seguim des de Cogullons), i que ens indica la 
direcció al Mas de Mateu i a Farena. Deixem una pista a la dreta i arribem en 
pocs minuts a un replà de lloses que tot davallant suaument ens fan arribar al 
Mas de Mateu, a la dreta del camí i  arrapat al cingle. Continuem pel camí i en 
un minut (atenció de no seguir per la pista), trobem a la dreta un sender amb les 
marques de PR , que ens portarà en altres dos minuts a la font del Mas de Mateu. 
L'indret és interessant no només per la font, en un clotet a ras de terra i la bassa 
que recull l'aigua, sinó per la vegetació que és obaga i variada. Deixem la font i 
també el PR, dirigint-nos cap al Mas de Roquerol per la senda de la dreta abans 
d’arribar a la font, com ens indica un pal. S'endinsem al bosc pujant i en cinc 
minuts arribem a una roca abalmada i a pocs metres el sender desemboca en 
altre que prendrem cap a la dreta, pujant durant uns tres minuts i arribant a un 
replà des del que tenim una gran vista sobre el riu Brugent, Farena, el Pla dels 

Motllats, la serra de l'Embestida, Capafonts, el Picorandan, el serret dels Avencs, 
Mont-ral, el Puig d'en Marc i el Castell Dalmau. A la nostra dreta, tot seguint el 
recingle, veiem el Mas de Roquerol constituït per tres cossos successius d'edificis 
enrunats que semblen penjats del gran cingle de la Mola de Roquerola. 
Traspassem els tres recintes i seguim pel recingle fins arribar a un grauet a la 
dreta, una mica grimpador, que puja per una escletxa, assolint ràpidament un 
sender poc definit, que puja fins la pista que travessa (fites de pedra en arribar a 
la pista) i que seguint-la per l’esquerra sense desviar-se, ens deixa en cinc minuts 
al Coll de Viladecabres que uneix la Mola de Roquerola amb la Mola d'Estat. 
En el sentit que hem portat baixant al coll, per la dreta aniríem al Mas de Mateu, 
per l'esquerra al Mas d'En Toni i al front, que és el nostre camí, cap al Racó i 
Cingles de la Cansalada. Pugem fort durant cinc minuts pel sender fins arribar 
al recingle on girem cap a l'esquerra i a partir d'ara fins arribar al Coll de la 
Cova Fumada, vorem diferents panoràmiques d'agulles i pilons de roca sobre el 
comellar de la Font Gran. En avançar pel camí apreciarem la majestuosa 
panoràmica de la Mola de Roquerola. El sender presenta algunes placetes 
d'antigues carboneres i vegetació frondosa de matoll i arbres. Passats uns vint-i-
cinc minuts efectius de camí, arribem al Coll de la Cova Fumada trobant-se els 
senyals del GR que tot seguint-lo per l'esquerra ens duria a Prades. Podem 
visitar les dues coves (una en el cingle del Brugent i l'altra en el de Castellfollit). 
Seguim el GR per la nostra dreta, grimpant per un grauet que ens permet assolir 
el Pla de la Mola d'Estat (1.131 m). Des d'aquí en dia clar podríem vore des del 
Pirineu fins als Ports de Beseit. L'indret està encatifat de gespa. Per la part del 
cingle del Brugent hi ha tres creus de ferro en memòria d'unes víctimes de la 
Guerra Civil. Hi ha una roca que corona el cingle i sobre la que s'ha construït 
una cisterna per l'Associació Excursionista de Reus. Deixem el Planet i seguim 
per la pista cap a la Taula dels Quatre Batlles, on diuen que els batlles decidien 
sobre interessos comuns del bosc asseguts cadascú al seu terme (Mont-ral, 
Rojals, Prades i Vimbodí). Seguim la pista i a uns vuit minuts  passem pel costat 
d’un punt geodèsic a tocar el camí per la dreta: és el cim de la Mola dels Quatre 
Termes (1.120 m). Seguim pista, traspassant el Clot del Llop on trobem un sòlid i 
artístic pal i una bifurcació que ens portaria als Cogullons seguint el GR-171 que 
en aquest punt es desvia. Nosaltres continuem rectes per la pista, carenejant, i als 
cinc minuts a la nostra esquerra es veu un relleu de roca emboscat: és la Mola i 
Bosc del Paulet. En uns vuit minuts més, arribarem a l'Era de la Guineu, un 
planet als peus d’una gran roca que corona la Mola del Guerxet on el nostre 
camí gira cap a la dreta per pista que discorre i fa partió entre el Bosc de Poblet 
a l’esquerra i el Bosc del Guerxet per la dreta. En mitja hora més de camí, 
arribem de nou al Coll de la Mola. 


