
9è Tomb de tardor per les Muntanyes de Prades 

  
Dates: dissabte 20 i diumenge 21 d’octubre de 2007 
  
Participants (17): Susana Álvarez, David Àrias, Meli Carrilero, Toni Coll, Lluís Díaz, Alícia 
Domínguez, Marcel Fortuny, Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Pili Inostroza, Alba López, Aleix 
López, Antonio López, Adrià Porta, José Vázquez. Invitats: Dani Ros, Amèlia Salvat 
  
Itinerari dissabte: Montblanc – ermita de Sant Joan de la Muntanya – font del Deport -  mirador de 
la Pena –  coll de la creu de l’Ardit - coll de la Mola – clot del Llop – taula dels Quatre Batlles - 
Mola d’Estat – cingles de la Cansalada - refugi dels Cogullons. 
  
Hores totals: 9,40   
  
Sortim de Montblanc a les 8,20 del matí. La boira que inunda la Conca de Barberà ens 
acompanya durant mitja hora, fins mitja pujada a l’ermita de Sant Joan de la Muntanya, on van 
trobar en plena feina el grup d’ermitans que des de fa anys restauren aquest indret. Després 
d’esmorzar a ple sol i gaudir de la panoràmica del mirador, seguim l’itinerari per la pista que 
travessa el bocs de Poblet sota les Cent Fonts camí de la Font del Deport i el mirador de la Pena. 
La bellesa de la tardor es manifesta en la mescla de color de les espècies caducifòlies en la 
densa massa forestal.  
  

  

 
Seguim el GR 171-4 per zona de grans pins cap al coll de la creu de l’Ardit on tornem a entrar en 
l’obaga del Tossal Ros, dintre del Paratge Natural d’Interès Nacional. Dinem al coll de la Mola 
sota un sol de justícia, impropi de finals d’octubre. Per la pista seguim fins el clot del Llop, la taula 
dels Quatre Batlles i la Mola d’Estat. Descansem una estona gaudint de l’amplia panoràmica. A tot 
arreu es noten els efectes beneficiosos de les darreres pluges. A ritme tranquil, cap a les 6 de la 
tarda arribem al refugi del Cogullons, propietat del Centre Excusionista Montblanc. A la nit la 
temperatura baixa i es fa necessari encendre l’estufa. Els guardes, el Jordi i la Marta, molt 
amables, ens ofereixen un bon sopar per reposar forces en un ambient agradable.  
  



 

 

 
Itinerari diumenge: Refugi dels Cogullons – PRC20 - Mas de Mateu – Farena – la Bartra - barranc 
de la Baridana – Rojals.               Hores totals: 6 
  
A les 8 del matí del diumenge, amb un vent fred de plena tardor, deixem el refugi i baixem pel 
PRC20 en direcció al bosc humit i obac que rodeja el mas de Xuflet i després el mas de Mateu. 
Falgueres i teixos caracteritzen el recorregut. Els trams de saldó anuncien la magnífica vista 
sobre la vall del riu Brugent, els Motllats i l’església de Mont-ral allà dalt. La baixada es fa llarga 
entre boscos de pins, passem l’encreuament del camí del barranc Sec i arribem a Farena a les 
10, on esmorzem. 
  

  

 
La pujada per la Bartra i el barranc de la Baridana resulta ser molt llarga. La calor es fa notar, hem 
gaudit de dos dies de temps esplèndid, amb sol i bona temperatura. A partir de la font del Grèvol, 
agafem el GR 171 cap a Rojals on fem cap a les dues de la tarda, donant per acabada la 
caminada i baixant en cotxe a dinar a Montblanc. 
  



 
  
 


