EL BARRANC DE LA BARIDANA I COVA
FUMADA (Baix Camp)
Dissabte dia 16 de Maig vàrem fer la sortida pel barranc
de la Baridana, Cogullons, Clot del Llop fins la Mola
d’Estat i Cova fumada (GR 171)
Participants: Joan Aubía, Toni Coll, Pili Inostroza, Josep
Mariné, Cinta Prats, M. Mar Anguera i Sisco Anguera
Al voltant de les 7:45 ens trobem amb Joan a Alcover,
sortim cap a Rojals on ens ajuntem amb la resta dels
companys. Iniciem la caminada les 8:30, agafant el GR171
que va a Prades. Passem pel lloc anomenat reposador
dels morts i entre sembrats de blat ens adrecem al barranc
de la Baridana.

El senderó que baixa és suau i frescal, és un goig caminar
envoltats de vegetació i arbres que et tapen el sol. Fem
una aturada per contemplar la bauma on hi ha les restes
de pintures antigues que són Patrimoni Cultural d’Interès
Nacional.
Creuem la llera del barranc i iniciem la pujada cap als
Cogullons passant per la font del Grèvol. Pugem fins el
poble on fem una aturada per fer un mos al recer del
refugi. El dia és clar i ens permet veure els plans del
Camp de Tarragona per una banda, i per l’altra la Conca
de Barberà, i distingir les muntanyes de Montserrat a la
llunyania.

Seguim pel GR171, deixant a l’esquerra el camí de la
Bartra, recte cap al Clot del Llop, i des d’ allà, seguint la
pista de l’esquerra, ens dirigim a la Mola dels Quatre
Termes, passant per la taula del mateix nom fins arribar a
la Mola d’Estats (1.135 m), on trobem les tres creus
col·locades
als
anys
quaranta
en
record
d’uns
muntanyencs de Reus víctimes de la guerra Civil i de Mn .
Queralt que morí afusellat al proper mas de Mateu.

Aprofitem per fer-nos la fotografia de grup.
Gaudim del dia clar i assolellat que ens permet una
espectacular vista de la vall del Brugent, al fons
Capafonts, més enllà la Serra del Pou, Mont-ral, els
Motllats i per l’altra banda, podem veure el s plans de la
Segarra i més lluny podem distingir els Pirineus nevats.

Són les 12:15 quan iniciem la marxa cap a la cova
Fumada. Vista la cova, refem el camí agafant el sender de
l’esquerra pel qual baixarem fins a trob ar la pista forestal
que ens tornarà cap el Clot del Llop. Seguint novament pel
GR171 cap als Cogullons.
Abans
d’arribar
al
poble,
agafem
a
l’esquerra la sendera
(GR171.4)
que
transcorre pel bosc
del Guerxet. Anem
seguint pel mig del
bosc gaudint d’una
sendera
frescal
i
caminant pel damunt
d’una catifa formada per fulles , arribem novament a la
pista que hem deixat abans al Clot del Llop i que segueix
fins a Rojals.
Són les 14:30 quan estem novament a Rojals, agafem el
menjar dels cotxes i ens instal·lem a una taula i bancs de
fusta que hi ha al costat de la font a la zona d’esbarjo .
Dinem plegats fent petar la xe rradeta.

