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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

 
 

MUNTANYES DE PRADES 
 

Etapa 4:  EL PINETELL DE ROJALS – ELS MASETS 
CASTELL D’EN DALMAU – COLL DE GRÀCIA 

LA TORRE – CRUÏLLA DE MONT-RAL 
 

14 de febrer de 2016 
 

HORARI PREVIST  
 
Sortida de la Plaça de l’Estació de Vilanova i la Geltrú.   7 h 
 
Àrea de Servei de Montblanc. Esmorzar.   8 h 
Sortida cap al Pinetell   8 h  30 min 
 
El Pinetell. Inici de l’etapa.   9 h 
 
Els Masets. Reagrupament. 10 h  15 min 
  10 h  25 min 
 
Camí transversal. Reagrupament. 11 h  30 min 
  11 h  40 min 
 
La Torre . Reagrupament. 12 h  30 min 
  12 h  40 min 
 
Cruïlla de Mont-ral . Final de l’etapa 13 h  40 min 
Sortida cap a Mont-ral. 13 h  50 min 
 
Mont-ral . Dinar. 14 h 
Sortida cap a Vilanova. 17 h 
 
Vilanova i la Geltrú. 18 h  30 min 
 
 
Notes.- 
** Esmorzarem a l’Àrea de Servei de Montblanc. Dinarem a Mont-ral, al restaurant El Racó de Mont-ral. 
** 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 Isidre Poch. En tot moment cal respectar les seves indi-
cacions. 
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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

 
 

MUNTANYES DE PRADES 
 
 

Etapa 4:  EL PINETELL DE ROJALS – ELS MASETS 
CASTELL D’EN DALMAU – COLL DE GRÀCIA 

LA TORRE – CRUÏLLA DE MONT-RAL 
 

14 de febrer de 2016 
 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ETAPA 
 
Després de planejar pels camps del Pinetell baixarem vers les restes de l’ermita de Sant Domènec 
situades a la riba del riu Brugent i tot seguit farem un tram de carretera pel costat del riu fins arribar 
als Masets. A continuació ens enfilarem amb fort pendent fins la Font del Pasqual on trobarem el 
GR-7 el qual seguirem fins el final de l’etapa. 
 
Seguirem pujant i després de travessar el Roquer d’en Pasqual, on podrem admirar la singular roca 
anomenada el Castell d’en Dalmau, enllaçarem amb una pista que ens portarà fins al coll de Gràcia. 
Més enllà del coll deixarem la ruta del Brogit de la Vall que retorna al llit del riu Brugent i, seguint 
el GR-7, arribarem a la casa rural de la Torre. 
 
Més endavant, després de passar per la Font de Dalt vorejarem la Pedrera del Pejan i arribarem a la 
cruïlla de les carreteres TV-7041, que puja d’Alcover, i TV-7045, d’accés a Mont-ral, punt on fina-
litzarem l’etapa. 
 

************************* 
 
 
 Horari     Distància (km) 
 Parcial Total 
 
 0:00 0:00 0,000 
 
Comencem l’etapa d’avui en una esplanada que hi ha al costat de la carretera TV-7044 que puja de 
la Riba vers Farena, aproximadament en el punt quilomètric 8,4 (607 m). Sortint de l’esplanada hem 
de seguir la carretera cap a l’esquerra, en direcció a la Riba. 
 
 0:03 0:03 0,255 
 
A la dreta queda el trencall d’accés al llogarret del Pinetell (605 m). Seguim endavant per la carrete-
ra. 
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 0:02 0:05 0,385 
 
En arribar al punt quilomètric 8 la carretera fa un revolt cap a la dreta (602 m); en aquest punt l’hem 
d’abandonar per anar cap a l’esquerra per un camí. Pugem lleugerament. 
 
 0:02 0:07 0,500 
 
Deixem un trencall a la dreta (606 m). Seguim endavant per entremig de marges. 
 
 0:03 0:10 0,710 
 
Se’ns uneix un camí per la dreta (612 m); una mica abans hem passat per sota d’una línia de con-
ducció elèctrica. Poc després deixem un camí que surt cap a l’esquerra; pugem lleugerament per 
dins del bosc. 
 
 0:04 0:14 
 
Deixem un trencall que baixa vers l’esquerra; ací hi ha un advertiment de la presència d’abelles. 
 
 0:02 0:16 1,125 
 
Atenció. Hem de deixar el camí que seguíem i anar per un trencall cap a la dreta; a l’enforcall hi ha 
un rètol indicador (612 m). 
 
 0.02 0:18 1,230 
 
Passem per sota de la línia de conducció elèctrica que hem travessat abans (606 m); baixem i tor-
nem a pujar lleugerament. 
 
 0:02 0:20 1,410 
 
El camí s’acaba en una esplanada circular (601 m); hem de continuar per un senderol que surt da-
vant nostre cap a l’esquerra. Baixem per un tram amb fort pendent. 
 
 0.09 0:29 1,740 
 
El senderol surt del bosc i tenim una magnífica visió de la vall del riu Brugent que per ací entra al 
congost dels Cingles de la Paradota (525 m); al fons de la vall hi veiem la carretera. 
 

0.01 0:30 
 
Travessem un torrent i pugem per l’altre vessant. Compte perquè el senderol passa ran de l’obertura 
superior d’un forn de calç. 
 
Tornem a gaudir d’una bona panoràmica de la vall del Brugent; davant tenim el penyal de Sant Do-
mènec i a baix, al llit del riu, el Molí del Jan. 
 
Voregem el Penyal de Sant Domènec deixant-lo a la dreta; planegem. 
 
 0:05 0:35 2,025 
 
Travessem un petit pedriscall (515 m); baixem. 
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Passem per una zona amb alzines; planegem. Més endavant veurem restes de marges a dreta i es-
querra. Tornem a baixar. 
 
 0:08 0:43 
 
Sortim del bosc i tornem a tenim una panoràmica de la vall. Baixem. 
 
 0:02 0:45 2,530 
 
Fem un marcat revolt cap a la dreta (445 m). 
 

 
 
 0:02 0:47 2,625 
 
Arribem davant de les restes de l’ermita Sant Domènec i del Molí de Figuerola (423 m). Atenció. 
Ací hem de deixar el senderol que gira cap a l’esquerra i seguir endavant per anar a passar ran de la 
paret de l’ermita. 
 
Més enllà de l’ermita decantem cap a l’esquerra per tal de creuar el rec que subministrava l’aigua al 
molí i baixar per un tram amb fort pendent. 
 
Arribem damunt d’un mur situat al costat d’una gran canonada; hem de baixar del mur i seguir pel 
costat de la canonada per una petita graonada. 
 
 0:05 0:52 2,715 
 
Arribem a la carretera TV-7044 (413 m); l’hem de seguir vers l’esquerra. Uns metres més endavant 
creuem el riu Brugent i en situem a la seva riba dreta. 
 
Seguim per la carretera; per l’esquerra se’ns uneix un camí que puja del riu i una mica més enllà, a 
la dreta, podem veure-hi una mulassa. 
 
A l’esquerra deixem l’accés al Molí del Jan. 
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 0:06 0:58 
 
A la dreta deixem el senderol que puja pel barranc dels Tres Pilars. 
 
 0:02 1:00 3,395 
 
Després de deixar les restes del Molí dels Tresos a la dreta passem pel punt quilomètric 4 (402 m). 
 
A l’esquerra, a l’altra banda del riu, hi tenim la paret de la Llosa negra. 
 
 0:08 1:08 3,960 
 
A la dreta deixem les escales d’accés al Zona d’Acampada de la Riba (376 m); a l’esquerra hi ha el 
Molí de la Font Gran. 
 
 0:02 1:10 
 
Per l’esquerra se’ns uneix un camí que puja de la Font Gran i la carretera fa un marcat revolt cap a 
la dreta. 
 
 0:02 1:12 4,285 
 
A l’esquerra queda l’accés al refugi dels Masets (365 m); més endavant voregem el camp de futbol 
de la Zona Esportiva dels Masets. 
 
 0:03 1:15 4,475 
 
Atenció. Una mica més endavant del punt quilomètric 3 hem de deixar la carretera per tal de seguir 
per un senderol que puja cap a la dreta pels Clots de Siurana (356 m). 
 
 0:02 1:17 4,565 
 
Ens situem al costat d’una línia de conducció elèctrica i la seguim tot pujant cap a la dreta (367 m). 
Més endavant deixem la línia per anar cap a l’esquerra; planegem una mica i tornem a pujar. 
 
 0:04 1:21 4,765 
 
Planegem per una feixa dels camps abandonats dels Artigons (400 m); a l’esquerra podem veure-hi 
una mulassa i més enllà, a un nivell inferior, el camp de futbol municipal dels Masets. Pugem cap a 
una altra feixa. 
 
 0:03 1:24 
 
A l’esquerra, una mica elevades, hi ha les restes d’una edificació. 
 
 0:02 1:26 5,000 
 
Passem a frec d’una gran roca que hi ha a l’esquerra del senderol (435 m). Una mica més endavant, 
a la dreta, en una zona desbrossada, hi ha la Font del Pasqual i una bassa; més enllà hi ha les restes 
del Mas de la Font del Pasqual. 
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 0:01 1:27 
 
Desemboquem en un camí transversal per on ve el GR-7 procedent de la Riba (446 m); l’hem de se-
guir cap a la dreta. 
 

 
 
 0:01 1:28 5,095 
 
Atenció. Hem de deixar el camí i seguir per un senderol que s’enfila amb fort pendent cap a 
l’esquerra (447 m); a l’enforcall hi ha un pal indicador. 
 
 0:02 1:30 5,160 
 
Travessem un camí cimentat i seguim pujant (460 m); entrem en un bosquet. 
 
 0:04 1:34 5,300 
 
Passem pel costat d’una mulassa que queda a la nostra esquerra (490 m); seguim pujant. Davant te-
nim els Cingles del Puig. 
 
 0:08 1:42 5,595 
 
Deixem un trencall a la dreta i poc després enllacem amb un senderol transversal, l’hem de seguir 
cap a la dreta (558 m); a l’enforcall hi ha un pal indicador. Planegem pel Pla de l’Alzina Vella 
 
 0:06 1:48 
 
Baixem una mica i comencem a passar per entremig de les gran roques del Roquer del Pasqual. 
 
 0:03 1:51 5,885 
 
Passem a frec de la roca dita Castell d’en Dalmau (586 m); enganxades a la paret hi ha plaques refe-
rents a vies d’escalada. Una mica més endavant, si mirem enrera, podrem veure la magnifica silueta 
d’aquesta agulla. 
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 0:08 1:59 6,140 
 
Arribem al capdamunt de la pujada i sortim del bosc (597 m); davant nostre tenim el torrent de la 
Font de la Costella. El senderol baixa pel seu vessant dret. 
 

 
 
 0:02 2:01 6,210 
 
Per la dreta se’ns uneix un senderol (590 m); planegem una mica i tornem a pujar. Si mirem enrera 
veurem una roca singular. 
 

 
 
Després de travessar la capçalera del torrent el senderol puja amb fort pendent per l’altre vessant. 
 
 0:10 2:11 6,605 
 
Finalitza la pujada i planegem pel Pla del Puig de Marc (675 m). A la dreta tenim una bona panorà-
mica sobre la vall i les roques del Roquer d’en Pasqual. Entrem dins del bosc. 
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 0:06 2:17 6,860 
 
Desemboquem en un camí transversal (682 m); a l’enforcall hi ha un pal indicador. Hem de seguir 
el camí per la branca de la dreta que baixa pel vessant esquerra del barranc de la Font Major; bai-
xem fent revolts. 
 
 0:05 2:22 7,245 
 
A la dreta del camí hi ha una barrera alçada (640 m); al seu costat hi ha un plafó desdibuixat que 
parla d’un Projecte de Repoblació Forestal. 
 
Ara el camí va recte paral·lel al llit del barranc. Davant nostre podem veure-hi tres masies: el Mas 
del Gat, el Mas de Gràcia amb l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia i, al fons i més enlairada, la 
Masia de la Torre. 
 
 0:04 2:26 7,510 
 
Passem pel costat d’una gran roca que queda a la dreta del camí (614 m). Al llit del torrent podem 
veure-hi uns camps d’arbres fruiters. 
 
 0:09 2:35 8,065 
 
El camí fa un gir cap a l’esquerra per creuar el llit del torrent (583 m); a l’esquerra deixem un tren-
call que baixa vers els camps que hem vist. Pugem lleugerament. 
 
 0:03 2:38 8,305 
 
Per l’esquerra se’ns uneix un camí procedent dels camps (585 m). 
 
 0:05 2:43 8,740 
 
Arribem al Coll de Gràcia on hi ha una cruïlla de camins (590 m); hem de rebutjar les branques late-
rals i seguir en la direcció que portàvem. Pugem. 
 
 0:02 2:45 8,845 
 
Trobem una bifurcació (598 m); hem d’agafar la branca de la dreta que puja. Poc després desembo-
quem en un camí transversal que en aquest tram està cimentat; l’hem de seguir cap a la dreta. 
 
 0:02 2:47 8,980 
 
Deixem el camí d’accés a la masia de Gràcia i a l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia a l’esquerra 
(608 m). A la dreta hi ha unes petites feixes amb arbres fruiters. 
 
 0:03 2:50 
 
Per l’esquerra se’ns uneix un senderol que baixa de la masia de Gràcia. A la dreta, mig amagada, en 
un nivell inferior, podem veure-hi una bassa. 
 
A la dreta tenim una àmplia panoràmica del barranc de la Font Major; al seu vessat esquerra podem 
veure-hi el camí per on hem passat. 
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 0:03 2:53 
 
El sòl del camí passa a ser cimentat; pugem. 
 
 0:01 2:54 9,465 
 
A la dreta deixem un trencall que baixa amb un rètol que indica “Riu Brugent”; per aquest camí se-
gueix el Brogit de la Vall (621 m). Nosaltres continuarem pujant pel camí cimentat seguint les mar-
ques del GR-7. 
 
 0:03 2:57 
 
Davant nostre, situada damunt d’un petit turó, podem veure-hi la masia La Torre; a la dreta, una mi-
ca separada, hi ha una gran bassa i més enllà la vall del riu Brugent. 
 
 0:03 3:00 9,815 
 
Passem a frec d’una bassa que hi ha a la dreta del camí (642 m). 
 
 0:01 3:01 
 
Deixem un camí a la dreta que entra als terrenys de la masia. A partir d’ací tenim una tanca a la dre-
ta; seguim amb el sòl cimentat. 
 
 0:04 3:05 10,190 
 
Arribem a la cruïlla on hi ha l’entrada a la masia La Torre que és una residència rural (668 m). 
L’entrada queda a la dreta; a l’esquerra hi ha una gran bassa i una mica més enllà la Font de la Tor-
re. 
 

 
 
El GR-7 segueix cap a l’esquerra vorejant la font; el sòl ara ja és de terra. Planegem pel costat de la 
tanca que segueix a la nostra dreta. 
 
 0:05 3:10 10;615 
 
S’acaba la tanca i poc després deixem un trencall que puja cap a l’esquerra (682 m). 
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 0:04 3:14 10,915 
 
A la dreta deixem l’accés al Mas Cateu (683 m); l’accés està barrat amb una cadena. 
 
 0:02 3:16 11,010 
 
Per l’esquerra se’ns uneix un camí procedent de les restes del Mas de l’Escolà (688 m). 
 
 0:04 3:20 11,320 
 
Arribem en una bifurcació (692 m); hem de rebutjar la branca de l’esquerra que puja amb sòl cimen-
tat i seguir endavant per la branca de la dreta que baixa lleugerament. A l’enforcall hi ha un indica-
dor del Refugi La Cabrera. 
 
Una mica més endavant passem pel costat de la tanca d’una edificació que queda a la dreta del camí 
a un nivell inferior. 
 
 0:04 3:24 11,555 
 
Arribem en una esplanada on hi ha la Font de Dalt i una bassa (685 m). Atenció. En aquest punt 
hem de deixar el camí i seguir per un senderol que s’enfila amb fort pendent cap a l’esquerra; a 
l’enforcall hi ha un pal indicador. 
 

 
 
 0:04 3:28 11,700 
 
Desemboquem en un camí cimentat (725 m); l’hem de seguir cap a la dreta pujant. 
 
 0:03 3:31 11,835 
 
El camí cimentat fa un marcat revolt cap a l’esquerra (745 m). Més endavant fa un revolt cap a la 
dreta. 
 
 0:03 3:34 11,965 
 
S’acaba el sòl cimentat i, atenció, poc després hem de deixar el camí per continuar per un senderol 
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que s’enfila per l’esquerra seguint la direcció que portàvem (765 m). 
 
En arribar al capdamunt de la pujada el senderol fa un gir cap a l’esquerra i planeja; a la dreta po-
dem veure-hi la Pedrera del Pejan. 
 
 0:05 3:39 12,260 
 
Desemboquem en una pista (780 m); l’hem de seguir cap a l’esquerra tot vorejant la pedrera. 
 
 0:01 3:40 12,320 
 
Atenció. Quan la pista comença a fer un marcat revolt cap a la dreta l’hem de deixar i continuar per 
un senderol que segueix en la direcció que portàvem per dins del bosc(783 m). Més endavant, a 
l’esquerra podrem veure-hi restes de marges. 
 
 0:06 3:46 12,635 
 
Desemboquem en una ampla pista (807 m); l’hem de seguir cap a l’esquerra. 
 
 0:01 3:47 12,730 
 
Creuem un camí tranversal i seguim per la pista (805 m); a l’enforcall hi ha un pal indicador. Bai-
xem 
 
 0:06 3:53 13,025 
 
Arribem al final de la baixada, al llit del barranc dels Esclots (778 m); ací hem de deixar la pista i 
continuar per un senderol que va cap a la dreta de moment seguint el llit del barranc. A l’enforcall hi 
ha una senyalització. 
 
Planegem pel costat del llit del barranc; a l’esquerra podem veure-hi marges. 
 
 0:04 3:57 13,295 
 
Pugem per una graonada natural (768 m). 
 
 0:03 4:00 13,450 
 
Desemboquem en un camí (7865 m); l’hem de seguir cap a la dreta. A la dreta deixem un senderol. 
 
Atenció. Uns metres més endavant hem de deixar el camí i seguir per un senderol que va cap a la 
dreta. Pugem. 
 
 0:05 4:05 13,740 
 
Arribem a la cruïlla de la carretera TV-7041, que puja d’Alcover, amb la TV-7045, que va cap a 
Mont-ral (803 m); en aquest punt finalitzem l’etapa. 
 
 

Equip de preparació (20/01/2016): Joan Andreu, Agustí Poch, Isidre Poch, Pep Torras 
 

*********************************** 
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ELS MOLINS DE FIGUEROLA 
(Publicat per Toni Cartanyà) 
 
Quan parlem de molins paperers ens ve al cap el Riu Brugent i la Riba. Certament, en el nostre terri-
tori els molins paperers per excel·lència es troben al llarg del riu Brugent. Però no ben bé a la Riba. 
Bé, la majoria sí, sens dubte. Però n’hi ha alguns que es trobaven, i les ruïnes encara es troben a 
l’antic terme de Rojals, des del 1940 annexionat a Montblanc. 
 
Els molins de Figuerola es troben a la zona de “les Garrigues o Mas d’en Just” a la confluència dels 
termes de Montblanc, Vilaverd i la Riba a la Vall del Brugent. Fàcilment localitzables si agafem la 
carretera que puja de la Riba a Farena (TV-7044), just passat el pont que travessa el riu Brugent (ens 
quedarà a la dreta). 
 
Curiosament el molí de més autoritat de la zona es troba al terme de Montblanc, al marge esquerra 
del Riu Brugent, per bé que a l’altra banda del riu, a tan sols uns metres, al marge dret, ja és terme 
de la Riba. 
 

 
 
Així doncs, els molins de Figuerola, els més grandiloqüents de la zona, formen part de Montblanc. 
Tres elements mostren aquesta grandiloqüència: 
 
** En aquest cas no parlem de molí en singular, sinó de molins doncs aquest conjunt comptava 

amb dues factories en el seu interior. 
** En el Nomenclàtor de 1860 defineix aquests molins com a “aldea” quan els podria definir no-

més com a molí. Tanmateix, opta per aquesta definició que actualment podríem entendre com 
una pedania o agregat (de Rojals). També definia aldea els Cogullons o la Bartra, però no altres 
conjunts moliners, que senzillament definia com a “molino”. És una forma de dotar de més en-
titat aquest espai. 

** L’espai no és menor, a més de comptar amb dos molins, el conjunt tenia tres edificis, el princi-
pal amb soterrani i tres pisos d’alçada. 

 
Per tot el que acabem d’esmentar podem intuir la importància d’aquest edifici, que encara avui sor-
prèn quan el veiem. Al registre fiscal del 1920 ens informa que tenia un molí de 345 m² de superfí-
cie amb 3 pisos, un corral i una quadra. Annex un magatzem de 238 m². 
 
Una l’altra singularitat d’aquest molí  és que comptava amb una capella d’uns 40 m² amb porta 
d’arcada i rosetó, dedicada a Sant Domènech, on i hi va residir un capellà, situada al nord del molí. 
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Actualment es troba en ruïna (als anys 20 del segle passat el molí ja no funcionava). Els aiguats del 
1994 van afectar, encara més, les restes de l’antic molí. Tanmateix, les parets que es mantenen en 
peu i les finestres que s’insinuen ens fan imaginar un passat esplendorós d’aquesta “aldea” de Ro-
jals. 
 

******************************** 
 
 
MONT-RAL 
 
Mont-ral és un municipi situat a ponent de la comarca de l’Alt Camp que ocupa les terres de la ban-
da de llevant de les Muntanyes de Prades. Termeneja al nord amb l’antic terme de Rojals, incorporat 
avui a Montblanc (Conca de Barberà). El límit segueix primer la llera del Riu Brugent i s’enfila des-
prés fins prop del cim de la mola dels Quatre Termes, on en el punt dit dels Quatre Termes conflu-
eixen els de Mont-ral, Prades, Vimbodí i Montblanc, i hi coincideixen també tres comarques: l’Alt 
Camp, el Baix Camp i la Conca de Barberà. 
 
A l’oest limita amb Prades i Capafonts, a la comarca del Baix Camp, i la partió travessa la vall de 
capçalera del Riu Brugent i les planes altes dels Motllats. Al sud limita amb l’antic terme de la Mus-
sara, incorporat a Vilaplana (Baix Camp), i amb el terme d’Alcover, seguint les crestes de la cingle-
ra que encimbella la banda meridional de les Muntanyes de Prades. Travessa la vall del riu de la 
Glorieta i continuant vers l’altiplà de la Lloera davalla fins al terme de la Riba i retroba el Brugent 
al toll dels Quatre Termes. 
 

 
 
La població no forma un sol nucli agrupat: cal distingir quatre nuclis urbans, Mont-ral, Farena, 
l’Aixàviga i el Bosquet, i dues zones de masies disperses, Cabrera i la Cadeneta. Hi ha, a més, dife-
rents masos aïllats. 
 
Les terres de Mont-ral passaren als dominis del comte de Barcelona a la segona meitat del segle XII, 
quan es produí la conquesta del castell de Siurana, i s’incorporaren al comtat de Prades en el mo-
ment de la seva constitució. A l’inici del segle XIV formaven part de la vegueria de Tortosa i al 
principi del segle XVIII, abans del decret de Nova Planta, a la vegueria de Montblanc. 
 
El territori de Mont-ral, enlairat i divers, és format per dues zones ben diferenciades: la vall del riu 
de la Glorieta i la vall del Riu Brugent. Ambdós rius drenen el terme i llurs cursos són paral·lels. 
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Són afluents del Francolí per la dreta el Riu Brugent, dins el terme de la Riba, aigua avall de l’estret, 
i el de la Glorieta, enmig de la plana del Camp. 
 
Les aigües del terme s’escolen, doncs, vers l’Alt Camp. Malgrat la seva proximitat a la mar, el clima 
és extremat a conseqüència de l’altitud del terme, que assoleix els 843 m a la Lloera, els 1020 m a 
l’altiplà dels Motllats i els 1120 a la mola dels Quatre Termes. Al començament de novembre la 
neu, molts anys, ja apareix als cims de les muntanyes. La cota més baixa del terme, de 375 m, és al 
límit inferior de la vall del riu de la Glorieta. El terme és travessat per dues carreteres locals que el 
comuniquen amb Alcover. 
 
El poble de Mont-ral, que dóna nom al terme, és a la banda de llevant d’un turó situat al mig del 
terme, al cim del carener que parteix les aigües dels vessants del Riu Brugent i del riu de la Glorieta. 
 
L’església parroquial de Sant Pere ad Vincula, patró del poble, és al cim d’un turó de 888 m 
d’altitud. La primitiva construcció és d’estil romànic i conserva en bon estat l’absis i la portalada la-
teral d’accés al temple. Fou reformada al segle XVIII, època de la qual data la construcció del cam-
panar actual, que ha sofert sovint les batzegades dels llamps. Una balconada, disposada al davant de 
la porta, permet de contemplar tota la plana del Camp. Darrere l’absis hi ha el cementiri, arrebossat 
als murs de l’antiga casa parroquial. 
 
Les cases, algunes malmeses i d’altres arranjades com a segona residència, s’esglaonen al vessant 
solà del turó, al llarg del carrer Major. A l’extrem superior d’aquest hi ha el refugi Musté-Recasens. 
El poble celebra la seva festa major el tercer diumenge d’agost. 
 

******************************** 
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