
Excursió circular al Molló dels Quatre Termes des de Mont-roig del 
Camp (Baix Camp) 
 
Data: dissabte dia 5 de juliol de 2014 
 
Participants: Maria Alías i Joan Marquès. 
 
No aconseguint quòrum per fer la sortida programa III de la Conca d’Òdena vam 
decidir seguir les indicacions de “La ruta pas a pas” apareguda a la revista 
GOOLNATURA de maig - juny de 2014 per terres del Baix Camp, amb la petita variant 
de pujar a l’ermita de la mare de Déu de la Roca i la Capella de Sant Ramon. 
  

 
Mont-roig del Camp 

 
Ermita Mare de Déu de la Roca i Capella 

de Sant Ramon. 
 
Sortim pel nord-oest de Mont-roig tot seguint el marcatge del sender GR®192, pugem 
a l’ermita; seguim pel camí vell de Colldejou com si volguéssim tornar a Mont-roig; 
creuem la T-322; passem el barranc del Rifà pel espectacular pont del mateix nom;  
seguim i fem cap al gual del barranc d’en Soler; 
 

 

 
La vall un cop passat el mas del Frare, 

sempre seguint el  GR®192 

 
Balisa just en el gual del barranc de la 

Ponça 



el revolt a les terres del Mas del Frare ens aboquen a la vall que fina al barranc de la 
Ponça i és en aquest lloc on es deixa el GR segons la descripció de la revista, 
textualment: “A l’alçada del barranc de la Ponça hem de deixar el camí per un corriol 
que puja per la dreta cap a la Plana Serena i a l’avenc del Pi”. 
 

 
El que l’autor no diu és que el sender va paral·lel al barranc de la Ponça i que després 
del gual amb el barranc, s’ha de seguir el GR durant casi un quilòmetre abans de 
agafar l’esmentat “corriol”. Sense aquestes dades, nosaltres vàrem seguir la ruta 
marcada amb ratlles de color blau fosc anomenada “Tomb de les Rases”  
 

 
El camí s’inicia per una pista ampla de terreny vermellós, però aviat s’enfila per la 
vessant esquerra de la Rasa de la Canaleta convertint-se en un corriol de forta 
pendent obligant-nos a fer alguna grimpada. 
 
 
 

 
Camí del “Tomb de les Rases” 

 
Grimpant pel lloc conegut com “Les Set 

Crestes” 

 
Cruïlla amb el sender al avenc del Pi 

 
Cruïlla amb el sender al avenc de la 

Figuera 



Cal dir que la zona es plena de Rases, con la del mas de l’Estanquer, de la Canaleta, 
del Pantano, o la del mas del Sanador; i d’avencs, ja que i trobem el del Pi, es del Pla, 
el de la Figuera, i el dels Ametllers; també i ha varies coves: de la Ponça, dels Lladres, 
del Blai i de l’Heura. Tot  això ens dóna una idea de lo variable del terreny. 
 

 
Tot i lo espectacular d’alguns passos, com Les Set Crestes, la profunditat del Barranc 
de la Canaleta, la Cinglera de la Muntanya Blanca sota el Molló, o la baixada pel 
Portell de l’Escagassat, durant tot el recorregut et cents a prop del cel però sense cap 
sensació de perill. 
 

 
Zona dels pous de la Mena 

 
Un dels pous 

 
El sender de baixada es força ràpid i pedregós en alguns trams, ara bé, molt ben 
traçat amb gran quantitat de ziga-zages per mig d’un bosc herbat que dóna la 
sensació d’estar en un altre lloc molt més humit. Clar, es la part obaga de la cinglera, 
amb una gran quantitat de degotalls que fan créixer la vegetació desmesuradament. 
 
 
 
 

 
La plana amb l’ermita de la Roca, la 

capella S. Ramon i Mont-roig. 

 
Molló dels Quatre Termes al punt mes 

elevat del municipi. 



 
 
En resum, és un recorregut agradable, no exempt de impressions i amb alguns trams 
atlètics. 
 
Les dades: Recorregut de 18,3 quilòmetres. La marxa a durat 6:34 hores. Clar que 
hem estat aturats quasi 2 hores, i el GPS entén que “aturat” vol dir que et mous menys 
de 1 metro durant un màxim de 3 segons (grimpar p. e.). I hem ascendit uns 660 
metres (també els hem baixat). 
 
Tothom sap, i el que no ara s’assabentarà, de que nosaltres fem sempre els tracks de 
totes les sortides; ho dic perquè en alguns casos, com ara és aquest, el camí es una 
mica perdedor si no es du un bon plànol, així que si algú del grup està interessat en 
fer-ho i no vol fer marrades, li diem que te dues solucions, una es demanar-nos que 
l’acompanyem (no cobrem res), i l’altra es demanar-nos el track que nosaltres li 
donarem amb molt de gust (tampoc cobrem... de moment, doncs mai se sap i tal i com 
estan les coses...) 


