
Sortida pels voltants de Capafonts (Baix Camp) 
 

Data: 14 d’abril de 2002 

Hores totals: 10,30 

Participants (14): David Arias, Esther Bru, Meli Carrilero, Lluís Díaz, Joan 
Gassol, Encarna Hidalgo, Pilar Hidalgo, Josep Mariné, Maria Cinta Prats, 
Angus Robles, Anna Sentís, Joan Sentís. Invitats: Aran Bru, Núria Sentís  

  

Itinerari: Mont-ral – Portell del Bosquetà – Plana dels Motllats – Barranc i salt  
de la Pixera – Cingles de l’Escudelleta – Roca Foradada – Capafonts – Mas de 
la Mistera – Mas de Mateu – Ermita de Barrulles – Barranc del Forn Teuler – 
Riu Brugent – Mas d’en Toni – PR C 20 – Mont-ral.  
   

Les nevades no ens 
permeten, una altra 
vegada aquest hivern, 
pujar al Pirineu, així que 
fem una sortida 
improvisada. Sortim de 
Mont-ral a les 8 del matí 
i pujant per la Punta 
Coroneta arribem a la 
pista dels Motllats. En 
poc menys de 2 hores 
som al barranc de la 
Pixera, on el salt raja de 
valent per les pluges de 

la darrera setmana. Després d’esmorzar al solet del mirador, baixem pel camí 
de la Roca Foradada en direcció a Capafonts.  

 

Prenem un cafè al bar 
Daniel i després de 
visitar el Patronat de 
Turisme, que els festius 
ofereix informació als 
visitants del poble, 
seguim pel camí de la 
Mistera. El bosc es 
vesteix amb les flors i 
fulles primerenques de 
la primavera, encara 
més bonica després 
d’unes pluges molt 



desitjades. El mas i font de la Mistera és un lloc ombrívol i solitari enmig del 
bosc de pins, alzines, castanyers i roures, sota mateix del cingle de l’Abellera.  

  

Creuem el barranc de 
Rebollans i prenem la 
pista que baixa cap al 
mas de Mateu. Per 
enllaçar amb la pista de 
Barrulles seguim per la 
llera del barranc. Són 
2/4 de 3 de la tarda 
quan dinem asseguts a 
l’ermita de la Mare de 
Déu de Barrulles, on hi 
ha alguns cotxes. Pel 
barranc del Forn Teuler 
tornem al riu Brugent, 

que baixa ple, fa goig de veure’l amb tanta aigua. Els aiguats del 1994 van fer 
malbé molts camins i costa avançar. 

  

Molts trams de l’antic 
camí han desaparegut 
degut a l’erosió de les 
avingudes. Vuit anys 
després, encara hi ha 
trams no recuperats i 
altres passen per llocs 
inundables. Després de 
Les Fous, hem de 
creuar dues vegades les 
aigües, una situació 
divertida,  per tal de 
poder continuar cap el 
mas d’en Toni i la 
carretera de Farena. Prenem el nou traçat del PR-C-20 que puja recte per la 
Cadeneta fins Mont-ral, on tornem a 2/4 de 7 de la tarda.  


