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4.31 Se’ns ajunta per l’esquerra una pista en desús. Seguim pujant per la 
pista. 
 
4.51 Creuem la carretera Mont-ral – Capafonts i seguim recte per la pista. 
 
4.56 Bifurcació, anem a la dreta i de seguida saltem a una pista ampla per 
on ve el GR7. La seguim a la dreta en direcció a l’església de Mont-ral que 
es veu clarament. 
 
4.58 Deixem la pista barrada per una cadena per un corriol que puja a 
l’esquerra. 
 
5.07 Saltem a una pista i la seguin tot recte. 
 
5.08 Deixem la pista i el GR7 que baixa a la dreta i entrem a Mont-ral. 
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Primera etapa: Mont-ral – Farena – Rojals – la 
Riba 
 
Temps aprox: 6.47 h Distància aprox: 19 km Desnivell: 400 m  
 
0.00 Sortim de davant de l’ajuntament de Mont-ral per pista ampla en 
direcció oest, deixem enrere les cases i arribats a una bifurcació agafem 
la pista de la dreta que baixa. Hi ha un pal indicador que posa Farena 
PRC20. Seguirem el sender amb les marques grogues i blanques fins 
Farena i la Bartra. 
 
0.10 Deixem la pista per un sender a l’esquerra, anem baixant entre bosc. 
Poc després, el camí torna a la pista i més endavant la deixa per 
l’esquerra.  
 
0.15 Retrobem la pista de nou i la seguim tot baixant suaument. 
 
0.16 Pal indicador. Deixem la pista per un sender a la dreta, seguim 
sempre les marques. Més endavant anem per la pista. 
 
0.19 Pal indicador. Deixem la pista per un camí a l’esquerra que s’endinsa 
en el bosc. Als pocs minuts, creuem la pista de nou i seguim baixant pel 
camí. Hi ha un altre pal indicador. 
 
0.26 Trobem de nou la pista i la seguim, de seguida la deixem de nou per 
un sender a l’esquerra. Pal indicador. Més endavant trepitgem restes de 
l’antic empedrat del camí. 
 
0.32 Font de la Canaleta, a l’esquerra del camí. Som a la carretera TV-
7041 entre Mont-ral i Capafonts, la seguim a la dreta 20 metres i de 
seguida agafem un sender a l’esquerra que baixa. Es poden veure les 
masies de la Cadeneta i a l’horitzó la Mola de Roquerola i el refugi dels 
Cogullons.  
 
0.37 Creuem el torrent de la Coma, anem per una zona de conreus 
abandonats.  
 
0.40 Passem a tocar les construccions del mas d’en Verd, planegem per 
una pista en desús en direcció nord. 
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2.49 S’acaba la pujada. Hi ha una bova vista sobre el riu i els cingles. Ara 
baixem fort. 
 
3.03 Bifurcació, agafem el corriol de la dreta que continua baixant. Un petit 
cartell diu: Farena. 
 
3.04 Creuem la llera del barranc de Comallonga i pugem per l’altra banda. 
Més endavant trobem alguna vella marca groc-blanc. 
 
3.10 Arribem a la llera del riu Brugent i el remuntem. Poc després veiem 
un cartell indicador: Farena – La Riba. Seguim remuntant la riba dreta. No 
hi ha sender i el lloc és perdedor. 
 
3.19 Molí del Castlà, enrunat a l’esquerra del camí. 
 
3.24 Creuem el riu per unes pedres. Hi ha un petit cartell indicador: 
Farena – La Riba. Seguim el corriol que remunta la riba esquerra. 
 
3.30 Trobem un sender travesser amb marques verd-blanc i el seguim a 
l’esquerra, baixant de nou a la llera del riu. 
 
3.31 Font de Fontanelles, petita surgència d’aigua. Hi ha un pas protegit 
amb cable. 
 
3.36 Bifurcació, anem pel corriol de l’esquerra, per la llera del riu. 
 
3.39 Passem a tocar el Molí de Vilalta. Seguim les marques.  
 
3.43 Tornem a creuar el riu en un lloc espectacular entre cingles i un gran 
caos de roques. Remuntem el riu per la riba dreta. 
 
3.53 Veiem a l’altra riba el mas d’en Fort, habitat. Seguim recte i poc 
després creuem el riu per un tronc protegit amb un cable. Agafem la pista 
a l’esquerra. 
 
3.58 Tot just passada la antiga piscifactoria, deixem la pista que ens 
portaria a Farena per una altra més estreta a l’esquerra que torna a creuar 
al riu i puja entre bosc tot fent giragonses pel torrent de la Coma, sense 
pèrdua possible. Tornem a trobar alguna marca verd-blanc. 
 



10 
Grup Excursionista del Camp de Tarragona 

dintre i esquerdes a la façana, en estat d’abandó. Seguim recte per la 
pista vorejant uns conreus. 
 
1.45 Bifurcació. Deixem la pista, aquí encimentada, per on marxa el GR7 i 
baixem a la dreta per una altra pista en desús, ja sense marques. Hi ha un 
cartell indicador que diu: Riu Brugent. Poc després tenim una bona vista 
de la vall, amb la silueta del Castell Dalmau i el Puig d’en Marc i la serra 
de Miramar al fons. A l’altra banda de la vall veiem les cases del Pinetell. 
 
1.54 Deixem a la dreta un camí que baixa el riu pel Torrent d’en Rull, 
anem ara per camí ample. De seguida podem veure més amunt el mas la 
Torre. Passem una zona fresca i obaga amb espècies caducifòlies. 
 
2.05 Mas de Nebot a la dreta. Seguim recte, ara per pista, sense pèrdua 
possible. 
 
2.19 Deixem a l’esquerra una pista amb cadena que puja al mas de 
Llarguet, seguim recte. 
 
2.20 Bifurcació, la pista de la dreta baixa al mas de Masiet, nosaltres 
seguim recte, planejant. 
 
2.25 Per la dreta marxa una pista que baixa al riu seguint el barranc del 
Masiet, nosaltres seguim recte. 
 
2.29 Font de la Diana, després d’una zona de conreus amb una caseta 
blanca a la dreta. També veiem el gran mas de Plana. 
 
2.33 Veiem a la dreta l’entrada del mas de Plana, seguim per la pista. 
 
2.35 Per l’esquerra marxa una pista que puja, anem recte. 
 
2.37 Just davant d’una gran blada, deixem la pista per un corriol a 
l’esquerra que baixa al riu Brugent que baixa encaixat en la zona 
coneguda com el congost de l’Esqueix. Hi ha un petit cartell indicador que 
diu: Farena. 
 
2.42 Petit mirador sobre la vall del riu. A partir d’aquí el corriol puja fort per 
una zona d’avencs. 
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0.47 Passem sota una línia elèctrica que uneix Mont-ral i la Cadeneta. 
 
0.52 Creuem un altre barranc, pugem i passem una altra vegada sota la 
línia elèctrica. Podem veure enrere el cingle nord dels Motllats i la silueta 
de l’església de Mont-ral. 
 
0.56 Pal indicador en una bifurcació de pistes, girem a l’esquerra. Poc 
després anem a la dreta per un sender que planeja i entra de nou al bosc. 
 
1.04 Saltem a una pista i la seguim a la dreta. 
 
1.07 Esplanada dintre el bosc. Girem 90º a l’esquerra i creuem la 
carretera entre la Cadeneta i Farena. Hi ha un pal indicador. 
 
1.10 Pal indicador. Anem a la dreta per un sender que baixa. Més avall 
trobem algun tram empedrat.  
 
1.15 Creuem la carretera entre la Cadeneta i Farena i seguim baixant 
entre bosc. 
 
1.21 El camí passa a frec d’un cingle de roca en una zona empedrada i fa 
alguna ziga-zaga en la seva baixada al fons de la vall. 
 
1.27 Carretera entre la Cadeneta i Farena. La seguim a la dreta en 
direcció a Farena, que es veu al davant. 
 
1.29 Passem el pont de la carretera sobre el riu Brugent.  
 
1.40 Entrem a Farena. 
 
1.50 Sortim de Farena en direcció NE per un carrer encimentat a 
l’esquerra de la carretera a la Riba, seguint les marques grogues i 
blanques del PRC20. Pal indicador direcció La Bartra – Els Cogullons. 
Quan trobem una tanca d’un mas, deixem la pista per un corriol a la dreta 
que puja entre bosc.  
 
2.05 El camí travessa una llosa de roca i continua pujant. 
 
2.12 S’acaba la pujada en un petit coll amb un estret de roca. Hem entrat 
a la vall del Riu Sec. Un mirador proper ens proporciona una bonica 
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panoràmica de la vall en primer terme, els masos de Tous, Caret i la 
Bartra més amunt i al fons els cingles del barranc de la Baridana. Ara 
baixem. 
 
2.25 Passem a gual la llera del Riu Sec, tornem a pujar.  
 
2.30 Saltem un pas de roca. 
 
2.31 Pal indicador. Pista asfaltada d’accés a la Bartra, la seguim a 
l’esquerra, pujant. 
 
2.40 Poc després de passar pel davant de l’entrada al mas de Caret 
trobem un pal indicador. A l’esquerra veiem un corriol que puja, és una 
drecera, nosaltres seguim per la pista. 
 
2.44 Deixem la pista per un corriol que puja a l’esquerra, seguint les 
marques. 
 
2.50 Pal indicador. Som de nou a la pista asfaltada, la seguim a 
l’esquerra, pujant. 
 
2.52 Pal indicador al costat d’un dipòsit obert d’aigua. Seguim per la pista. 
 
2.54 Passem sota les edificacions de la Bartra sense deixar la pista. 
 
2.55 Al davant tenim un cable que ens barra el pas. El saltem i seguint 
pujant per una pista, sense perdre les marques. A la dreta veiem els 
cingles del barranc de la Baridana.  
 
3.06 Pal indicador. Deixem el PRC20 que puja a l’esquerra per un corriol 
en direcció als Cogullons i seguim recte per la pista. 
 
3.17 Creuem la llera del barranc de la Baridana. De seguida, deixem la 
pista i agafem un corriol a l’esquerra que puja molt dret entre bosc. Hi ha 
una balisa de fusta i marques verd/blanc. 
 
3.28 Creuem la pista i continuem pujant pel corriol. Anem remuntant el 
barranc del Bernat Sec, amb un atapeït bosc esquitxat d’espècies 
caducifòlies.  
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Segon dia: La Riba – Mont-ral 
 
Temps aprox: 5.08 Distància aprox: 15 km Desnivell: 800 m  
 
0.00 Sortim del refugi dels Masets per la carretera en direcció la Riba. 
 
0.02 Als 200 metres aproximadament, just passat el pk 3, agafem un 
corriol a la dreta que puja. 
 
0.18 Font de Pasqual, amb bassa i les runes del mas. Pujant unes escales 
trobem el GR7 i el seguim a la dreta per una pista que de seguida es 
deixa per un sender estret a l’esquerra que puja fort. Hi ha un pal 
indicador. 
 
0.31 Al costat esquerre del camí hi ha una barraca de pedra seca.  
 
0.41 Pal indicador metàl·lic. Bifurcació. Som davant del cingle del Puig 
d’en Marc, seguim a la dreta en direcció Castell Dalmau. Anem pujant pel 
vessant obac de la vall del riu Brugent. 
 
0.47 Castell Dalmau, nom que rep un gran bloc de roca calcària, és zona 
d’escalada. Poc després podem pujar una pedra que fa de mirador de la 
vall. Es veu el molí de Figuerola que varem veure ahir i el mas la Torre o 
de Cabrera cap on anem. Continua la pujada. Entre la vegetació que 
anem trobant destaquen les espècies tardorenques com les cireretes de 
pastor, el grèvol, el bruc d’hivern, la noguerola i la blada.  
 
1.07 Pal indicador. Sortim del bosc, saltem a una pista i la seguim a la 
dreta, baixant. De seguida tenim una amplia panoràmica del barranc de la 
Font Major i a l’altra banda, el mas del Gat i el mas i l’ermita de la M.D. de 
Gràcia. 
 
1.35 Coll de Gràcia, que separa les conques dels rius Brugent i Glorieta. 
Encreuament de pistes, anem recte seguint les marques del GR7. 
 
1.37 Bifurcació, agafem la pista de la dreta que puja. De seguida trobem 
una altra pista encimentada i la seguim a la dreta. 
 
1.39 Deixem a l’esquerra la pista que puja en cinc minuts al mas i l’ermita 
de la M.D. de Gràcia, que es troba actualment en mal estat, buida per 



8 
Grup Excursionista del Camp de Tarragona 

5.30 Passem sota una línia elèctrica de mitja tensió i arribem a la 
carretera TV7044 de la Riba a Farena. La seguim a l’esquerra en direcció 
al Pinetell que es veu a prop. 
 
5.35 Bifurcació d’entrada al Pinetell, pedania de Montblanc. Hi ha una 
bonica plaça amb cases antigues, arbres i una font. També es veuen 
alguns xalets nous. Seguim per la carretera. 
 
5.37 Passem el km 8 i de seguida saltem a una pista a l’esquerra entre 
conreus abandonats. Poc després trobem una bifurcació, anem a l’oest 
per la pista de l’esquerra, entre marges. 
 
5.48 Esplanada dintre el bosc. Deixem la pista i n’agafem una altra a la 
dreta en direcció Sud. 
 
5.52 Passem sota una línia elèctrica de mitja tensió. 
 
5.55 Esplanada on s’acaba la pista. Seguim per un corriol a l’esquerra en 
direcció SE. Tenim al davant la mola del puig d’en Marc i el Castell 
Dalmau. Baixem fort entre marges abandonats. El sender és estret. Més 
endavant el paisatge s’obre i guaitem la vall del Brugent, les llaçades de la 
carretera i el mas la Torre enlairat a l’altra banda . 
 
6.06 Passem al costat d’unes roques que ens separen de la vall, 
planegem i tornem a baixar fort. 
 
6.18 Mirador sobre la vall, el riu i la carretera, a sobre mateix del molí de 
Figuerola. Seguim baixant. 
 
6.25 Molí de Figuerola i ermita de sant Domènec. Passem a frec de 
l’ermita, salten una sèquia i baixem seguint un antic tub d’aigua. 
 
6.27 Carretera TV7044 de la Riba a Farena, la seguim a l’esquerra. Anem 
passant pel davant del molí d’en Jan (esquerra), el molí dels Tresos 
(dreta), la zona d’escalada de la Penya Roja, el molí de les Truites i la 
baixada a la font Gran (esquerra). 
 
6.47 Refugi els Masets, propietat de l’ajuntament de la Riba. 
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3.50 Trobem un sender travesser, és el GR171, el seguim cap a la dreta i 
poc després sortim del bosc a uns plans conreats. 
 
4.02 Saltem a una pista i la seguim a la dreta uns metres, trobem un pal 
indicador i continuem per un sender a l’esquerra.  
 
4.05 Pal indicador, trobem una pista i la seguim a la dreta. 
 
4.10 Primeres cases de Rojals. El nostre camí no entra al poble, deixem el 
GR i agafem una pista a la dreta que baixa vora uns xalets. 
 
4.15 Bifurcació de pistes, anem a la dreta, veiem marques velles verd-
blanc. Poc després voregem uns sembrats. 
 
4.26 Deixem la pista que planeja per un senderó a la dreta, al costat d’una 
alzina de dues soques. Tornem a trobar marques verd-blanc. 
 
4.30 Rodegem el mas de Marc i seguim baixant entre bosc. 
 
4.32 Passem sota una línia elèctrica de mitja tensió. A l’altra banda de la 
vall guaitem els cingles de la serra del Pou, Mont-ral i la plana dels 
Motllats. Baixem pel mig d’un bosc de pi i alzina, el sender és antic, 
protegit per murs i amb alguna resta d’empedrat. 
 
4.47 Collet de Mediona o de Clavissa. Cap a l’oest la vista arriba fins els 
Motllats, la Cadeneta, la capçalera del Brugent, Capafonts i el Picorandan. 
Anem baixant per un corriol en direcció SE tenint al davant el puig d’en 
Marc. 
 
5.18 Arribem a una pista, la seguim a la dreta. 
 
5.22 Deixem la pista que gira a l’esquerra per un corriol recte que puja. 
Primeres vistes dels plans del Pinetell. 
 
5.27 Entrem al bosc, seguim baixant pel sender. 
 
5.29 Creuem una pista i seguim recte pel sender. 
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