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HORARI PREVIST  

 
Sortida de la Plaça de l’Estació de Vilanova i la Geltrú.   7 h 
 
Farena. Esmorzar.   9 h 
Inici de l’etapa.   9 h  30 min 
 
La Bartra . Reagrupament. 10 h  20 min 
  10 h  30 min 
 
Rojals. Reagrupament i visita al poble. 11 h  30 min 
  12 h 
 
El Pinetell. Final de l’etapa 13 h  05 min 
Sortida cap a Montblanc. 13 h  15 min 
 
Montblanc. Dinar. 14 h 
Sortida cap a Vilanova. 17 h 
 
Vilanova i la Geltrú. 18 h  30 min 
 
 
Notes.- 
** Esmorzarem a Farena, al restaurant Brugent. Dinarem a Montblanc; hi ha restaurants. 
** Tingueu en compte que l’organització sempre pot modificar aquesta previsió d’horari en funció de com es vagi 

desenvolupant l’etapa (Condicions meteorològiques, retards o avançaments imprevistos, etc). 
** Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i mantingueu sempre contacte visual amb els que us se-

gueixen; si cal espereu-vos. Intenteu seguir els horaris previstos, és a dir, no correu ni aneu massa lents! (Penseu que 
aneu en grup). 

** Atenció: Per a qualsevol comunicació amb la Secció el dissabte abans de l’excursió o el mateix diumenge (mitja ho-
ra abans de la sortida) utilitzeu només el telèfon 687 04 39 76 (Agustí Poch). 

** Els vocals coordinadors d’aquesta sortida són Joan Andreu i Agustí Poch. En tot moment cal respectar les seves in-
dicacions. 
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DESCRIPCIÓ DE L’ETAPA 
 
Començarem l’etapa al poblet de Farena i d’entrada, tot seguint el PR-C-20, ens enfilarem per un 
contrafort rocós per accedir al barranc del Tous. Després de travessar aquest barranc pujarem pel 
barranc del Pirro vers el llogaret de la Bartra; una mica més endavant deixarem el PR-C-20, que 
continua cap als Cogullons, i seguirem pujant, ara pel barranc de la Baridana, fins trobar el GR-171 
el qual seguirem per tal d’arribar a Rojals. 
 
A Rojals deixarem el GR-171 i començarem la llarga baixada que pel Mas de Marc ens portarà fins 
al Pinetell de Rojals on acabarem l’etapa. 
 

************************* 
 
 
 Horari     Distància (km) 
 Parcial Total 
 
 0:00 0:00 0,000 
 
Comencem l’etapa d’avui a la plaça que hi ha just a l’entrada del petit poble de Farena (615 m). En-
trant a la plaça per la carretera TV-7044, que puja de la Riba, hem d’anar pel camí que surt per la 
dreta passant entremig de dues edificacions; pugem amb sòl cimentat. Seguim el PR-C-20. 
 
Una mica més enllà, a l’esquerra, deixem l’entrada a la finca La Parada. Continuem endavant per un 
escorrentiu d’aigües amb trams de sòl empedrat força malmès i a voltes enfonsat entre talussos. 
 
 0:04 0:04 0,265 
 
Entrem en el bosc (640 m); seguim pujant. 
 
 0:03 0:07 0,445 
 
Finalitza la pujada i el sender bifurca (665 m); rebutgem la branca de la dreta que baixa i seguim per 
la de l’esquerra. Planegem. 
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0:04 0:11 
 
Travessem un ample rocallís inclinat per un estret relleix. Planegem i més endavant tornem a pujar. 
 
 0:05 0:16 0,845 
 
Al final d’un tram de pujada el sender gira vers l’esquerra per tal de travessar un contrafort rocós 
per una mena de trinxera i comença a baixar pel vessant sud del barranc del Tous (696 m). Per ací 
sortim del terme municipal de Mont-ral i entrem en el de Montblanc i així canviem la comarca de 
l’Alt Camp per la de la Conca de Barberà. 
 
 0:01 0:17 
 
A la dreta del sender hi ha una balconada de roca sobre el barranc; des d’ací podem veure, en primer 
terme la masia del Tous, i més enllà el Mas de Caret i la Bartra. Seguim baixant; en algun tram hi ha 
restes de l’antic empedrat. 
 

 
 
A mesura que ens apropem al fons del barranc el pendent es va fent més pronunciat. 
 
 0:09 0:26 1,240 
 
Finalment arribem al llit del barranc el qual travessarem a gual i seguirem aigües avall (617 m). 
Atenció: Una mica més endavant hem de sortir del llit del barranc enfilant-nos per un senderol que 
puja per l’esquerra. 
 
Més endavant el senderol planeja pel costat d’uns marges, torna a pujar i planeja novament. 
 
 0:05 0:31 
 
Passem pel costat d’una paret de roca sorrenca i pugem vers un estrep que constitueix un bon mira-
dor sobre el barranc; baixem per l’altra banda per una graonada excavada a la paret. El sender es fa 
més ample. 
 
 0:02 0:33 1,555 
 
Desemboquem en una pista asfaltada; a l’enforcall hi ha un pal indicador (628 m). Hem de seguir la 
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pista cap a l’esquerra tot pujant; a la dreta deixem el camí d’accés al mas d’en Tous. 
 
Més endavant, elevat i a l’esquerra, hi veurem el mas de Caret. 
 
 0:05 0:38 1,885 
 
Després de fer un revolt cap a l’esquerra trobem una bifurcació amb rètols que ens diuen que la 
branca de l’esquerra va cap el mas de Caret i la de la dreta va cap a la Bartra (658 m). Nosaltres hem 
d’anar per la de la dreta. 
 
Uns metres més endavant deixem un senderol que s’enfila cap a l’esquerra; a l’enforcall hi ha un pal 
indicador. 
 
 0:04 0:42 2,130 
 
Deixem un camí que baixa cap a la dreta i una mica més endavant hem d’abandonar la pista per tal 
de seguir per un senderol que puja vers l’esquerra (675 m); a l’enforcall també hi ha un pal indica-
dor. 
 
Després de pujar una mica el senderol planeja; a l’esquerra, a un nivell inferior, hi veiem el mas 
d’en Tous i davant el mas de Caret. 
 
 0:05 0:47 
 
Pugem i ens acostem a la pista per on anàvem i que tenim a la dreta; abans d’arribar-hi, però, bai-
xem cap a l’esquerra. 
 
Tornem a pujar, ara per un tram amb sòl empedrat. Per l’esquerra se’ns uneix un senderol; és el que 
hem deixat just després de la bifurcació de la pista. Pugem. 
 
 0:01 0:48 2,480 
 
Desemboquem novament a la pista asfaltada (713 m); l’hem de seguir cap a l’esquerra. Pugem. 
 
Una mica més endavant, a l’esquerra del camí, podem veure-hi un gran dipòsit. 
 
 0:02 0:50 
 
A l’esquerra deixem un primer camí d’accés al llogaret de la Bartra; més endavant en deixarem 
d’altres i a la dreta trobarem un pal indicador. 
 
 0:02 0:52 2,745 
 
Sortim del recinte de la Bartra vorejant una tanca de cadena (725 m). La pista puja pel vessant dret 
del barranc del Pirro; a la dreta podem veure-hi els impressionants cingles del Mas d’en Gran. 
 
 0:08 1:00 3,195 
 
A l’esquerra deixem el PR-C-20 que va cap als Cogullons (766 m); a l’enforcall hi ha un pal indica-
dor. 
 
Planegem una mica i baixem vers el llit del barranc del Pirro. 
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 0:08 1:08 3,760 
 
Arribem al llit del barranc (760 m). Travessem el barranc per un pontet i un cop a l’altra banda dei-
xem el camí per enfilar-nos amb fort pendent per un senderol cap a l’esquerra; a l’enforcall hi ha un 
pal petit de senyalització. 
 
El senderol segueix el traçat d’un antic camí de bast; anem pujant fent ziga-zagues amb trams de sòl 
empedrat i marges de contenció. 
 
 0:08 1:16 4,100 
 
Desemboquem en una pista (823 m); l’hem de travessar i pujar per l’altra banda; als enforcalls hi ha 
fites fetes amb amuntegaments de pedres. 
 
Seguim pujant fent ziga-zagues ara pel vessant esquerra del barranc de la Baridana. Ens apropem a 
la base del cingle del Mas de Jaumet. 
 
 0:10 1:26 
 
Passem pel costat d’una gran roca caiguda del cingle; seguim pujant pel costat del llit del barranc. 
Més endavant, a la dreta, hi veurem marges. 
 
 0:07 1:33 4,660 
 
Desemboquem en un senderol transversal per on passa el GR-171 (925 m). Cap a l’esquerra aniríem 
vers els Cogullons; nosaltres hem d’anar cap a la dreta, vers Rojals. 
 
Planegem i més endavant pugem suaument per unes graonades. 
 
 0:02 1:35 
 
El senderol passa per entremig dels camps del Galledet; el camp de l’esquerra està limitat per una 
tanca de filferrada. 
 
Si mirem enrera podrem veure el refugi dels Cogullons. 
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 0:03 1:38 5,100 
 
Deixem, a dreta i esquerra, les entrades als camps i pugem lleugerament (960 m). 
 
 0:02 1:40 5,150 
 
Desemboquem en un camí i el seguim cap a la dreta; a l’enforcall hi ha un pal indicador (971 m). A 
la dreta, més enllà dels camps, podem veure-hi el mas de Jaumet. 
 
Una mica més endavant, quan la pista fa un marcat gir cap a la dreta per anar vers el mas de 
l’Arlequí, nosaltres hem de deixar-la i seguir per un senderol en la direcció que portàvem. A 
l’enforcall hi ha un pal indicador. 
 
El senderol va pel costat del bosc que té a l’esquerra i els camps que té a la dreta. 
 
 0:04 1:44 5,320 
 
Desemboquem en un camí i el seguim cap a la dreta; a l’enforcall hi ha un pal indicador (986 m). 
 
 0:04 1:48 5,575 
 
Arribem en una cruïlla a l’entrada de Rojals (975 m). Ací hem de deixar el GR-171 que va vers el 
poble i anar cap a la dreta baixant. 
 
Nota.-  Aprofitant el reagrupament previst en aquest punt es pot fer una breu visita al poble. 
 

 
 
A la dreta hi ha un camp ple de pedres; a l’esquerra algunes edificacions a un nivell inferior. Per 
l’esquerra se’ns uneix un camí que ve de els edificacions. Girem cap a l’esquerra. 
 
Passem per sota d’una línia de conducció elèctrica i girem cap a la dreta per tal de vorejar el petit 
tossal que tenim a la dreta. 
 
 0:05 1:53 5,850 
 
Deixem un trencall a l’esquerra i tornem a passar per sota de la línia de conducció elèctrica; baixem. 
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 0:03 1:56 6,035 
 
Deixem un trencall a l’esquerra (969 m). A la dreta podem veure-hi el mas de Jaumet i més enllà el 
refugi dels Cogullons. 
 
 0:07 2:03 6,600 
 
Atenció. Hem de deixar el camí i seguir per un senderol que surt cap a la dreta (959 m). En un arbre 
hi ha un petit rètol que indica: El Pinetell i Mas de Marc. 
 
 0:02 2:05 6,740 
 
Arribem enfront del Mas de Marc (945 m). El senderol decanta cap a la dreta per tal de vorejar-lo; 
baixem. 
 

 
 
 0:02 2:07 6,830 
 
Passem per sota de la línia de conducció elèctrica que ja havíem travessat anteriorment (932 m). 
 
 0:09 2:16 
 
A l’esquerra del senderol hi ha un amuntegament de pedres. 
 
 0:03 2:19 
 
Pugem lleugerament i tornem a baixar. 
 
 0:02 2:21 7,590 
 
Passem el collet de la Clouïssa (886 m) i davant nostre se’ns obre la panoràmica de la vall del riu 
Brugent. Baix, al fons, podem veure-hi els camps del Pinetell. Baixem 
 
Ens apropem a un torrent que ens queda a la dreta. Seguim baixant. 
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 0:12 2:33 
 
Passem pel costat d’una gran roca que queda a la dreta del senderol. Una mica més endavant el sen-
derol bifurca; les dues branques s’ajunten poc després. 
 
 0:05 2:38 
 
Baixem per un tram de reguerot. 
 
 0:01 2:39 8,600 
 
Per la dreta se’ns uneix un senderol (683 m). 
 
 0:02 2:41 8,675 
 
Desemboquem en un camí transversal (669 m); l’hem de seguir cap a la dreta. 
 
 0:03 2:44 8,840 
 
Atenció. Quan el camí comença a fer un gir cap a l’esquerra, l’hem de deixar i seguir per un sende-
rol que surt cap a la dreta en la mateixa direcció que portàvem (667 m); pugem lleugerament. 
 
Davant nostre, a un nivell inferior, hi veiem els camps del Pinetell de Rojals i també la carretera que 
puja de la Riba vers Farena. Baixem. 
 
 0:05 2:49 9,160 
 
Travessem un camí transversal i uns metres més endavant desemboquem en un altre el qual hem de 
seguir cap a la dreta (616 m). 
 
Poc després se’ns uneix per la dreta el camí que hem travessat abans; a la dreta, una mica més enllà, 
hi ha un rètol advertint de la presència d’abelles. 
 
 0:02 2:51 9,245 
 
Arribem a la carretera TV-7044 que puja de la Riba vers Farena (610 m); a l’enforcall hi ha un petit 
pal indicador. Hem de seguir la carretera cap a l’esquerra, en direcció al Pinetell de Rojals. 
 
Una mica més endavant trobarem una gran esplanada a l’esquerra de la carretera; en aquest punt fi-
nalitzem l’etapa d’avui. 
 
 

Equip de preparació (17/12/2015): Joan Andreu, Agustí Poch, Pep Torras 
 

*********************************** 
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LA BARTRA  
 
La Bartra és un llogaret del muni-
cipi de Montblanc, a la Conca de 
Barberà, a què fou agregat abans 
de 1940; anteriorment pertanyia a 
Rojals. 
 
A l’edat mitjana s’hi edificà un 
convent, sobre les runes del qual 
s’assentà, el segle XVIII, la pagesia 
de muntanya, que hi va romandre 
fins a la dècada de 1960. Aquest 
llogarret, format per cinc famílies, 
va quedar deshabitat i progressi-
vament es va anar degradant. Ac-
tualment hi ha una casa refugi i una 
casa de turisme rural. 
 
Es troba aproximadament a 730 m d’altitud, a les muntanyes de Prades, al sud de Rojals. Forma part 
de la conca del Brugent, i s’hi accedeix mitjançant un camí que surt de la carretera TV-7044 (La Ri-
ba - Farena). 
 

*********************************** 
 
 
ROJALS 
 
El petit poble de Rojals, emplaçat al sud-oest del terme municipal de Montblanc, es troba situat a 
980 m d’altitud. Ja és documentat a partir de l’any 1151 i havia format municipi amb els caserius 
dels Cogullons, situat a 1042 m d’altitud, a la conca del riu Brugent, la Bartra, també a la mateixa 

vall, i el Pinetell de Rojals, depe-
nent de la parròquia de Farena. 
Abans del 1940 fou agregat al mu-
nicipi de Montblanc. 
 
La seva església parroquial, sota 
l’advocació de Sant Salvador o de 
la Transfiguració del Senyor, sem-
bla d’origen romànic, però al llarg 
del temps ha sofert moltes trans-
formacions. Fins fa poc, el poble 
tendia a la seva total despoblació, 
però últimament, fora del nucli ur-
bà, s’han construït alguns habitat-
ges, com a segona residència, que 
li permetran de continuar subsis-
tint. 
 

 
******************************** 
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EL PINETELL DE ROJALS 
 
El Pinetell de Rojals és un llogaret del municipi de Montblanc (Conca de Barberà), dins l’antic ter-
me de Rojals, situat en un planell, a 607 m d’altitud, a l’esquerra del riu Brugent. 
 
Antigament, els habitants del Pinetell sagnaven la reïna dels pins per a vendre-la al mercat, per la 
qual cosa rebien el renom de "reïnosos". 
 

******************************** 
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Agustí Poch, gener de 2016 
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