
21è Tomb de tardor a Farena (Alt Camp) 

Data: diumenge 7 de novembre de 2021 

Itinerari: Farena – PRC20 – Roca Pintada – font del mas de Mateu - Mola de 

Roquerola – coll de Viladecabres – cingles de la Cansalada – coll de la cova 

Fumada – GR171 - Mola d’Estat – Taula dels Quatre Batlles – Mola dels Quatre 

Termes – clot del Llop – refugi dels Cogullons – font del Grèvol – PRC20 - 

barranc de la Baridana – Farena. 

Km: 12,86 Hores totals: 6 Desnivell: 664m 

Participants: 25 socis i sòcies del Grup Excursionista del Camp de Tarragona 

A les 8 del matí, amb cel clar, vent i 3ºC de temperatura, sortim de Farena 

agafant el PRC20 que puja cap al mas de Mateu. Deixem a l’esquerra el camí 

del mas d’en Toni i  Capafonts i seguim pujant entre bosc. El fort pendent i aviat 

el sol ens fan entrar en calor, la roba ja ens sobra. Al coll del Coster de la Roca 

guaitem a la dreta el barranc del riu Sec. L’ampli sender zigzagueja al grau del 

Roquerol, els esglaons finals del qual ens permeten assolir l’assolellat replà de 

la Roca Pintada on hi ha un pessebre metàl·lic. La dita Roca es troba amagada 

seguint el cingle cap a l’oest, les marques de l’aigua de pluja han acolorit una 

mica la superfície. Aprofitem el sol i l’absència de vent per esmorzar i reposar 

forces. 

 
Pujant pel PRC20 

 
L’esmorzar 

 

Reprenem la marxa sortint en direcció nord a una pista, que deixem als pocs 

minuts obeint un pal indicador antic que ens indica el lloc amagat de la font del 

mas de Mateu, que encara raja una mica tot i la sequera, un indret ombrívol 

amb abundància de teixos i espècies caducifòlies com la blada i la moixera. Un 

corriol al sud ens porta de seguida a la balconada sota el cingle de la mola de 

Roquerola, que domina l’ampla vall del riu Brugent, amb Farena a baix, els 

conreus de la Cadeneta al mig i la silueta de l’església de Mont-ral a dalt a 

l’horitzó i la plana dels Motllats tancant pel sud. Resseguim el cingle en direcció 

oest, és una zona d’escalada, limitada però del gener al juny per la protecció 

d’espècies rapinyaires que nien a la zona. Travessem les runes del mas del 



Roquerol arrapat a la roca i poc després aprofitem un trencament de la paret 

per pujar-hi a sobre mitjançant un corriol. El replà superior de la mola està tot 

 
La vall del riu Brugent 

 
Mas del Roquerol 

 

cobert de bosc, el travessem i de seguida som al coll de Viladecabres, 

encreuament de camins i pal indicador. Seguim pujant en direcció nord-oest per 

l’ampli sender que després planeja a l’oest, un antic camí carboner que ens 

ofereix magnífiques panoràmiques de les agulles anomenades Roquers de la 

Cansalada i el cingle nord de la mola de Roquerola que sobrevola els conreus 

del mas d’en Toni. Capafonts i el Picorandan apareixen tancant la capçalera de  

 
Roquers de la Cansalada i Mola de Roquerola 

 

Capafonts a la capçalera de la vall 
 

la vall per l’oest. L’atapeït bosc d’alzines ens acompanya mentre arribem al coll 

de la cova Fumada, on trobem el GR171 que ve de Prades. Anem a la dreta 

(est) i de seguida pugem una petita canal de roca i ens plantem al replà de la 

Mola d’Estat, el punt més alt de l’excursió. Guaitem cap el nord el profund  

 
Refugi dels Cogullons 

 
Tardor al barranc de la Baridana 

 

barranc de Castellfollit i cap el sud la vall del riu Brugent. El sol ens acompanya 

i la temperatura és agradable. Ens fem la foto de grup i prenem la pista en 



direcció est marcada com a GR171 que ens farà passar a tocar de la Taula 

dels Quatre Batlles, el vèrtex geodèsic de la Mola dels Quatre termes i al clot 

del Llop baixem a la dreta en direcció al refugi dels Cogullons. A la font del 

Grèvol deixem el GR171 que va a Rojals i seguim a la dreta les marques del 

PRC20 que baixen pel frondós barranc de la Baridana, en un ambient de plena 

tardor per les fulles daurades que entapissen el terra d’alguns racons. Deixem 

enrere els masos de la Bartra i de Caret i per pista asfaltada baixem fins trobar 

el sender que acaba creuant la llera del Riu Sec i recupera en la darrera 

pujadeta abans de baixar definitivament a Farena.    

 
Al replà de la Mola d’Estat (1.127m) 

 

Ruta a Wikiloc: 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact

&id=76644954 
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