
A.E. Talaia SSC20160525_142 

SECCIÓ DE SENDERS 
A.E.TALAIA 

Circular 142   (25/05/2016) 
 
 
Durant aquest curs hem anat seguint més o menys la Ruta del Brogit de la Vall que com sa-
beu fa un tomb per les muntanyes de Prades al voltant de la vall del riu Brugent. A la sortida 
anterior, però, en arribar al Picorandan, deixarem aquesta ruta, que seguia vers Prades, per 
tal de baixar cap a la Febró. 
 
A la propera sortida, la vuitena del Tomb per les Muntanyes de Prades, que farem el proper 
diumenge 5 de juny, seguirem allunyant-nos del Brogit de la Vall anant de la Febró fins a 
l’Arbolí. Serà una etapa amb un quilometratge relativament curt, de només uns 12 km, però 
molt entretinguda perquè gran part del seu recorregut es fa per senderols que transiten per 
paratges força accidentats. 
 
Des de la Febró seguirem el riu Siurana aigües avall creuant-lo a gual diverses vegades i una 
mica abans d’arribar al Molí de l’Esquirola el passarem per situar-nos definitivament a la 
seva riba esquerra. A partir d’aquest punt, invertint el sentit de la marxa, remuntarem el curs 
del riu passant pel peu dels cingles del Mas d’en Ribelles. 
 
En arribar al riu Gorg, afluent del Siurana, el travessarem a gual i ens enfilarem riu amunt 
seguint la seva riba dreta. Aquesta ascensió ens permetrà veure els diferents gorgs i salts 
d’aigua que omplen el recorregut d’aquest riu. 
 
Gairebé al capdamunt de la pujada ens trobarem amb l’espectacular Gorg sobre el qual 
s’aboca un bonic salt d’aigua. En aquest punt tornarem a travessar el riu i enllaçarem amb el 
GR-7 procedent de Mont-ral i que va cap a l’Arbolí. 
 
Abans de sortir de la conca del riu, desviant-nos una mica del camí, encara podrem veure 
l’amagat Gorguet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vorejant els Prats arribarem al Collet de la Bassa des d’on podrem gaudir d’una magnífica 
panoràmica de Siurana encimbellada damunt del cingle amb el pantà als seus peus. Poc des-
prés passarem a frec de les ruïnes de Gallicants i començarem a baixar vers l’Arbolí on fina-
litzarem l’etapa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A l’Arbolí actualment no hi ha restaurants però el noi que porta el refugi ens farà un dinar 
comunitari: uns entrants i una fideuada. El preu, amb beguda, postres i cafè és de 14 euros. 
 
Com ja sabeu, les condicions meteorològiques que tinguérem a l’anterior etapa van ser molt 
dolentes la qual cosa ens impedí gaudir del bonic paisatge i de les esplèndides panoràmiques 
que hi havia més enllà de la boira. 
 
És per això que s’ha pensat repetir aquesta etapa però en sentit invers per tal de fer-la de 
baixada; començaríem al Coll de Capafonts (936 m), aniríem cap al Picorandan (991 m) i 
continuaríem vers a Capafonts passant pel Pont de Goi i la Cova de les Gralles. A partir de 
Capafonts seguiríem el riu Brugent aigües avall, per tal de recórrer el tram que no poguérem 
fer en el seu moment perquè el riu baixava massa crescut, fins arribar a Farena on acabaríem 
el recorregut. 
 
Per acabar. Si us plau, feu-nos arribar propostes per a la sortida inaugural del proper curs. 


