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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

 
 

MUNTANYES DE PRADES 
 

Etapa 6:  MONT-RAL – LA CORONETA – LA FORADADA 
CINGLES DE LA BARRINA – BALMES DEL CREMALLÓ 

ELS OBACS – GORG DE L’OLLA – FARENA 
 

 
10 d’abril de 2016 

 
 

HORARI PREVIST  
 
Sortida de la Plaça de l’Estació de Vilanova i la Geltrú.   7 h 
 
Mont-ral . Restaurant El Racó de Mont-ral. Esmorzar.   8 h  45 min 
Inici de l’etapa.   9 h  15 min 
 
La Foradada. Reagrupament.   9 h  50 min 
  10 h  05 min 
 
Rocallís després de la Cova del Rei. Reagrupament. 11 h  20 min 
  11 h  30 min 
 
Gorg de l’Olla. Reagrupament. 12 h  10 min 
  12 h  25 min 
 
Farena. Final de l’etapa. 13 h 
Sortida cap a Capafonts. 13 h  15 min 
 
Capafonts. Dinar al restaurant El Grèvol. 13 h  45 min 
Sortida cap a Vilanova. 17 h 
 
Vilanova i la Geltrú. 19 h 
 
 
Notes.- 
** Esmorzarem al restaurant El Racó de Mont-ral. Dinarem a Capafonts, al restaurant El Grèvol. 
** 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 
 
El recorregut comença a la plaça de l’Ajuntament de Mont-ral i d’entrada s’enfila, no gaire, pel ser-
rat de l’Avenc passant per llocs tan interessants com la Coroneta, amb unes magnífiques vistes so-
bre les valls del Brugent i del Glorieta, i l’espectacular Foradada. 
 
Tot seguit passa pel caire dels cingles de Barrina i les balmes del Cremalló, als peus de la Roca de 
Migdia, i en arribar a la Cova del Rei baixa per la serra de l’Embestida per tal d’anar a creuar la car-
retera TV-7041 prop del mas de la Cinta. A partir de la carretera el camí fa una vertiginosa baixada 
pel torrent de l’Obac del Mas d’en Toni fins arribar al costat del riu Brugent, just al punt on hi ha 
l’espectacular Gorg de l’Olla. 
 
Des del Gorg de l’Olla el recorregut segueix pel costat del riu aigües amunt, passant pel congost de 
Les Fous, fins arribar a Capafonts. 
 

************************* 
 
 
   Horari      Distància (km) 
 Parcial Total 
 
 0:00 0:00 0,000 
 
Comencem l’etapa d’avui a la plaça de l’Ajuntament de Mont-ral (857 m). Situats de cara a l’edifici 
de l’ajuntament hem d’anar cap a l’esquerra pel carrer de l’Arrabal Baixa; a la dreta hi ha un plafó 
informatiu i una font. 
 
Passem per davant de l’última casa del carrer. A l’esquerra deixem un camí que segons el pal de se-
nyalització dels Camins Naturals va cap al Mas de Forès seguint la Ruta del Glorieta; per ací també 
surt el GR-7 cap a l’Arbolí. Nosaltres hem d’anar endavant en direcció a Farena. 
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 0:03 0:03 0,130 
 
Per la dreta se’ns uneix el GR-7 procedent de la Riba; a l’enforcall hi ha un pal indicador (856 m). 
Nosaltres hem de seguir en la direcció que portàvem, cap a Farena. 
 
 0:01 0:04 0,200 
 
Trobem una nova bifurcació amb pal indicador (855 m); ací hem de rebutjar la branca de la dreta 
que va cap a Farena i seguir per la de l’esquerra, en direcció a la Cova de la Moneda, la Foradada i 
els Motllats. Veiem uns marques blaves i grogues; el camí puja per un tram amb sòl cimentat una 
mica malmès. 
 
 0:02 0:06 0,290 
 
Trobem un pal de senyalització a l’esquerra del camí que ens indica que uns metres més endavant 
l’hem de deixar per anar cap a la dreta tot pujant. El camí que hem deixat, barrat per una cadena, ens 
portaria al Mas del Naio. Continuem trobant els senyals blaus i grocs. 
 
Planegem. A la nostra dreta s’estén la vall del riu Brugent per on passa la carretera TV-7041 que pu-
ja d’Alcover cap a Prades; més enllà podem veure les edificacions del gran mas d’en Feliu. 
 
Pugem per una zona rocallosa amb vegetació; passem pel costat d’una paret de pedra. 
 
 0:08 0:14 0,750 
 
Després de pujar fent una ziga-zaga esquerra-dreta ens situem al costat del penyal dit La Coroneta. 
Per arribar-hi cal anar uns metres cap a l’esquerra; la seva plataforma és un magnífic mirador sobre 
les valls del Brugent i del Glorieta amb Mont-ral al bell mig (911 m). 
 

 
 
Seguim endavant planejant. 
 
 0:03 0:17 
 
A la dreta del senderol podem veure-hi la boca d’un petit avenc. Per ací n’hi deu haver més perquè 
la zona s’anomena Els Avencs de Feliu i el serrat és el de l’Avenc. 



Muntanyes_de_Prades_(06)_Mont-ral – Farena_(10-04-2016) 
 

3 

 0:01 0:18 
 
El senderol, poc marcat, va cap a la dreta. Baixem. 
 
 0:06 0:24 1,445 
 
Arribem al final de la baixada (904 m). A la dreta del senderol hi ha la Font del Moro; hi ha una pe-
dra de senyalització. 
 
Uns metres més endavant hi ha una bifurcació; hem de rebutjar la branca poc marcada que segueix 
endavant i seguir per la de la dreta que puja per trams de rocallís. 
 
En arribar al capdamunt de la pujada girem cap a l’esquerra i enfront ja veiem l’arc de la Foradada. 
Des de la Foradada, cap a la dreta, hi ha un mur de roca; és un estrep del serrat de l’Avenc. 
 
El senderol s’enfila per un escorrentiu d’aigües. 
 
 0:07 0:31 1,880 
 
Arribem en una cruïlla (963 m); segons el rètol que hi ha a l’enforcall, la branca de l’esquerra va cap 
a la Foradada i la de dreta cap al Motllats. Nosaltres hem d’anar per la de la dreta però abans de fer-
ho ens aproparem a la Foradada. 
 
Així doncs, seguim el senderol de l’esquerra. Uns metres més endavant trobem una nova bifurcació; 
ací hem de rebutjar la branca de l’esquerra que baixa i seguir per la de la dreta; hi ha marques. 
 
Més endavant planegem una mica i després pugem per arribar a la Foradada. 
 
 0:03 0:34 2,000 
 
Arribem a l’espectacular arc natural nomenat La Foradada (975 m). A l’altra banda tenim la pano-
ràmica de la capçalera de la vall del riu Glorieta per on passa la carretera que va de Mont-ral cap a la 
Mussara i l’Aleixar. 
 

 
 
Retornem cap a la cruïlla per seguir el senderol que va cap als Motllats. 
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 0:03 0:37 2,120 
 
Arribats a la cruïlla per on hem passat abans pugem cap a l’esquerra en direcció als Motllats (963 
m). Tot pujant podem veure els petits marges que es van fer per estabilitzar el sòl del senderol. A 
l’esquerra tenim una esplèndida panoràmica de la vall del Glorieta. 
 
 0:02 0:39 
 
Arribem en una bifurcació; rebutgem la branca de l’esquerra que planeja i continuem per la de la 
dreta que puja amb fort pendent. 
 
 0:03 0:42 
 
Ens situem damunt dels cingles de la Barrina; el senderol planeja pel seu caire. A la dreta tenim una 
panoràmica espectacular sobre la vall del riu Brugent. 
 
 0:01 0:43 
 
Arribem en una cruïlla de senderols; hem de continuar pel de la dreta que segueix per la vora del 
cingle. 
 
Anem cap a l’esquerra i pugem per un petit grauet. Una mica més endavant se’ns uneix un senderol 
per l’esquerra; planegem ran del cingle. 
 
 0:05 0:48 2,375 
 
A la dreta del senderol hi ha un amuntegament de pedres i en una d’elles hi posa Cova de la Moneda 
(1013 m). Aquesta cova està situada sota nostre, a la paret del cingle. 
 
Continuem planejant per damunt dels cingles de la Barrina. 
 
 0:03 0:51 
 
Baixem per un petit grauet i seguim planejant. 
 
 0:06 0:57 
 
Pugem lleugerament i tornem a planejar. 
 
 0:03 1:00 3,150 
 
Deixem un trencall a l’esquerra (1013 m); baixem. 
 
 0:03 1:03 3,335 
 
Travessem un fondal (979 m), girem cap a la dreta i pugem. 
 
 0:05 1:08 
 
Passem per les balmes del Cremalló A l’altra banda del barranc podem veure l’espectacular cinglera 
de la Barrina per la vora de la qual hem passat; més enllà es veu la silueta de Mont-ral. 
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 0:03 1:11 3,740 
 
El senderol fa un gir cap a l’esquerra per tal de vorejar el portell del Cremalló (998 m). 
 
 0:02 1:13 
 
Ens trobem un arbre caigut al bell mig del senderol; el voregem per l’esquerra. 
 
 0:02 1:15 
 
Trobem un altre arbre caigut, aquest més gran; també el podem vorejar per l’esquerra. 
 
 0:03 1:18 4,150 
 
Girem cap a l’esquerra per tal de vorejar un esperó de la Roca del Migdia (1000 m). 
 
 0:07 1:25 
 
Deixem un trencall a l’esquerra i baixem cap a la dreta pel costat del llit d’una petita fondalada. 
 
Poc després creuem el llit de la fondalada i pugem cap a l’esquerra. Planegem, tornem a pujar i pla-
negem. 
 
 0:07 1:32 
 
Girem cap a l’esquerra i baixem. 
 
 0:04 1:36 5,080 
 
Arribem al barranc on hi ha la Cova del Rei (975 m). En aquest punt hi ha una bifurcació; la branca 
de l’esquerra segueix cap als Motllats; nosaltres hem d’anar per la de la dreta que baixa fort pel ma-
teix llit del barranc pel seu marge dret per una zona amb força vegetació. 
 
Més endavant travessem el llit del barranc i sortim de la zona de vegetació. Baixem per un tram de 
rocallissos. 
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 0:11 1:47 5,550 
 
Entrem al bosc (910 m); planegem de cara avall. 
 
Més endavant, el senderol, que segueix pe dins del bosc, comença a baixar amb fort pendent. 
 
 0:05 1:52 5,860 
 
Arribem en un camí transversal (860 m); l’hem de seguir cap a la dreta. Planegem. 
 
Anem pel senderol que s’ha fet al mig del camí. 
 
 0:05 1:57 6,260 
 
Desemboquem al bell mig d’un revolt d’un camí més ample (839 m); hem de seguir cap a l’esquerra 
baixant. 
 
 0:06 2:03 6,690 
 
Deixem un trencall a la dreta que puja (805 m) i fem un doble revolt esquerra-dreta; en aquest tram 
el sòl està molt erosionat. 
 
 0:02 2:05 6,860 
 
Després de fer un marcat revolt cap a l’esquerra hem de deixar el camí i anar cap a la dreta per un 
senderol (790 m). A l’enforcall hi ha un petit rètol que diu Mas de Mortraner. 
 
El senderol entra al bosc, planeja i fa un gir cap a la dreta. A l’esquerra, a un nivell inferior, hi ha un 
camp. 
 
 0:03 2:08 
 
Sortim del bosc i baixem per enllaçar amb un camí que seguirem cap a l’esquerra. Uns metres més 
endavant deixem un senderol que va cap a la dreta pel costat d’un roure. Més enllà, a l’altra banda 
de la carretera, hi veiem el mas de la Cinta. 
 
Seguim pel camí, no gaire fressat. 
 
 0:02 2:10 
 
Hem de deixar el camí i anar cap a la dreta en direcció a la carretera que veiem a tocar; a la cruïlla 
hi ha una petita fita feta amb un amuntegament de pedres. 
 
 0:01 2:11 7,230 
 
Travessem la carretera TV-7041 i seguim per l’altra banda per un senderol (765 m). En un arbre hi 
ha un petit rètol que diu que venim dels Motllats i anem cap al riu Brugent. 
 
El senderol de moment planeja per dins del bosc però ben aviat comença a baixar pel costat del bar-
ranc dels Obacs del Mas del Toni. 
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 0:04 2:15 
 
Passem ran d’una paret de roca que ens queda a l’esquerra; planegem una mica. 
 
Tornem a baixar per un tram on les roques ens fan de graonada. 
 
 0:06 2:21 7,630 
 
Creuem el llit del barranc (675 m); ací hi ha una bifurcació. Rebutgem la branca de l’esquerra que 
puja i seguim baixant ara pel llit del barranc. 
 
 0:05 2:26 
 
Passem pel costat d’una roca singular que queda a la dreta del camí. 
 
 0:01 2:27 7,990 
 
Desemboquem en una ample pista al costat del riu Brugent (635 m); en aquest punt hi ha un pal in-
dicador. Per la dreta, la pista va cap a Farena i cap a l’esquerra cap a Capafonts. Hi ha un senderol 
que baixa cap al riu on hi ha el Gorg de l’Olla on s’hi pot arribar en menys de cinc minuts. 
 

 
 
NOTA 
 
L’itinerari del Brogit de la Vall va cap a l’esquerra en direcció al Mas d’en Toni i Capafonts seguint 
el curs del riu Brugent el qual travessa unes quantes vegades a gual. Com que ara per ara això no es 
pot fer haurem d’anar cap a Farena. 
 
Així doncs, seguim la pista cap a la dreta; planegem. 
 
 0:03 2:30 8,180 
 
Travessem el barranc dels Obacs del Mas del Toni (630 m); pugem lleugerament. 
 
 0:07 2:37 8,725 
 
Per l’esquerra se’ns uneix un camí que ve del riu (635 m). 
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 0:05 2:42 9,100 
 
Quan el camí fa un marcat gir cap a la dreta vorejant un penyal de roca l’hem de deixar per tal de 
seguir per un trencall que baixa cap a l’esquerra. 
 
Una mica més endavant travessem una barrera feta amb gran pedres i desemboquem a la carretera 
que ve de TV-7041 i va cap a Farena (635 m). L’hem de seguir cap a l’esquerra. 
 
 0:03 2:45 
 
Deixem dos camins que baixen cap a l’esquerra; seguim per la carretera. Pugem lleugerament. 
 
 0:04 2:49 9,720 
 
Per l’esquerra se’ns uneix un camí (600 m). 
 
 0:01 2:50 
 
Per la dreta se’ns uneix un senderol que baixa de Mont-ral; a l’enforcall hi ha un pal indicador. En 
aquest punt també hi ha un pal indicador a l’esquerra de la carretera. 
 
 0:02 2:52 9,930 
 
Deixem un camí a banda i banda i passem pel pont que travessa el riu Brugent (585 m). 
 
Atenció. Un cop a l’altra banda del riu hem de deixar la carretera per seguir per un senderol que bai-
xa cap a la dreta per unes escales; a l’enforcall hi ha un pal indicador. 
 
El senderol desemboca en un camí cimentat que hem de seguir cap a l’esquerra; pugem. 
 
 0:03 2:55 10,140 
 
Arribem a l’entrada del poble de Farena (590 m). A l’esquerra hi ha un pal indicador i a la dreta una 
petita edificació amb una placa commemorativa de la inauguració de la xarxa de clavegueram del 
poble, el 12/09/1998. Ací hem de deixar el camí cimentat i seguir per unes escales que pugen cap a 
la dreta. 
 
Passem a frec d’una font amb un plafó on hi ha escrit un poema; seguim pujant. 
 
Deixem unes escales que baixen cap a l’esquerra i seguim pujant. 
 
Passem per davant de la Casa Rural Mas d’en Toni i més endavant, a la dreta, deixem el carrer on hi 
ha el restaurant Brugent. 
 
 0:06 3:01 10,340 
 
Arribem a la plaça que hi ha a l’entrada del poble de Farena venint de la Riba (616 m); en aquest 
punt finalitzem l’etapa. 
 

Equip de preparació (17/03/2016): Joan Andreu, Agustí Poch, Isidre Poch, Pep Torras 
Equip de preparació (8/04/2016): Joan Andreu, Ramon Miquel Huguet, Agustí Poch 

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



Muntanyes_de_Prades_(06)_Mont-ral – Farena_(10-04-2016) 
 

9 

CAPAFONTS 
 
El municipi de Capafonts està situat a les Muntanyes de Prades, al sector N de la comarca, i limita 
amb els municipis de Vilaplana (S), la Febró (SW), Prades (N i NW) i, ja a l’Alt Camp, Mont-ral 
(E). Els punts més elevats són el Puig Pelat (1.075 m), la Pena Roja (1.029 m), el Tossal Galliner 
(1.111 m) i Picorandan (990), nom que segons Coromines significa bec d’oreneta. 
 
La part SE del terme, que correspon als Motllats, és pedregosa i seca i aproximadament el 40% és 
ocupada per boscos de pins i alzines. El municipi és drenat per la capçalera del riu Brugent, que es 
forma sota el poble per la unió del barranc del Ribatell, el riu de l’Horta i el barranc de la Tarrasco-
na. Són també notables el riu del Barral i els barrancs de Llenguaixuta i d’en Fort. Entre les nom-
broses fonts destaca la de la Llódriga, que proveeix el poble d’aigua. 
 
L’únic nucli de població és el poble de Capafonts, cap de municipi. Segons Coromines el topònim 
és d’origen llatí, arribat al català a través del mossàrab, i significa cap de les fonts, nom que deu fer 
referència a una deu abundosa que A. Manent identifica amb la font de la Llódriga. 
 

 
 
El poble de Capafonts és aturonat, a 751 m d’altitud, enmig d’un amfiteatre de muntanyes, i és 
constituït bàsicament per un carrer i dues places. Els darrers anys, després de l’emigració adreçada 
especialment cap a Reus, s’han refet diverses cases com a lloc d’estiueig per raó del seu clima sec i 
fresc. L’església parroquial de Santa Maria és d’un barroc senzill. La seva construcció s’acabà el 
1763. 
 
La festa major del municipi s’escau a l’agost, mentre que pel juliol se celebra la festa votada dels 
sants Abdó i Senén, de caràcter principalment religiós. 
 
El poble té dins el terme, al NE, l’ermita de la Mare de Déu de Barrulles, probablement del segle 
XII; restà mig abandonada i féu de masia pràcticament fins que fou restaurada, els anys seixanta, i el 
seu entorn s’adaptà per fer-hi colònies. La imatge de la Verge és del segle XV, d’alabastre policro-
mat. S'hi havia celebrat un aplec de la sardana a la primavera, en data variable. 
 
Al terme hi ha, a més, el Mas Fortet, anterior al segle XVIII, que també fou restaurat i dedicat a co-
lònies. Dintre el terme hi ha el Pont de Joi, un arc natural de 10 m d’alçada d’una gran bellesa, i la 
cova del Rei, que serví de refugi durant la guerra civil de 1936-39. 
 
S'han trobat restes d’època prehistòrica a les coves del David, del Daniel i al Bec de la Gallina. 
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Sembla que el 1151 es trobava ja en poder dels repobladors i el 1159 surt esmentat en la carta de 
poblament de Prades. La seva conquesta hauria estat obra d’Hug Ponç i Guillem Ramon, fills de 
Ponç de Cervera. La senyoria fou primer de l’arquebisbe, que el 1276 ja hi cobrava dècimes, i el 
1324 passà a formar part del comtat de Prades. La seva església no consta en les butlles del segle 
XII, però el 1279 i el 1280 el seu rector pagava delmes. 
 
Cap al 1332 la vila fou donada en dot pel comte Ramon Berenguer a la seva muller Blanca. El 1681, 
segons un llibre parroquial, la collita fou arrasada per una plaga de llagosta que tenia una extensió 
de dotze hores de llargada i vuit d’amplada. Al segle XVIII s’explotaven mines d’argent i plom, pe-
rò la principal activitat era el carboneig. 
 
En les eleccions del 1869 guanyaren els federals. Segons Madoz, el 1846 produïa sègol, llegums, 
cànem, patates i molt poc vi, amb poc ramat i caça; tenia, però, dos molins fariners moguts pel Bru-
gent i s’hi feia carbó. 
 

******************************** 
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Agustí Poch, abril de 2016 
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