
A.E. Talaia SSC20151223_136 

SECCIÓ DE SENDERS 
A.E.TALAIA 

Circular 136   (23/12/2015) 
 
D’acord amb la previsió inicial, les dues properes etapes del Tomb per les Muntanyes de Prades havien de 
ser: Farena – Els Masets (La Riba) i els Masets (La Riba) – Mont-ral. Sobre el paper el seu quilometratge no 
és excessiu però els desnivells són notables (14,7 km; 531 m ↑, 797 m ↓) (15,8 km; 842 m ↑, 334 m ↓) tal 
com podeu veure als perfils: 
 

 
Fa uns dies vàrem anar a preparar la primera d’aquestes etapes i tot i que l’equip d’exploració era reduït el 
temps esmerçat en fer-la fou d’unes quatre hores i mitja. D’acord amb això, un horari previsible per a tot 
el grup ens diu que acabaríem de caminar gairebé a les tres de la tarda o fins i tot més tard. Tenint en comp-
te, a més a més, que una vegada haguéssim acabat els autocars ens haurien d’apropar a un lloc on poder 
dinar amb unes mínimes condicions de confortabilitat i que per arribar al lloc més proper amb aquestes ca-
racterístiques (Montblanc) cal com a mínim mitja hora més, ens hem plantejat retallar el recorregut 
d’aquesta etapa per tal de poder acabar a una hora raonable. 
 
Per tal d’escurçar aquesta etapa calia tenir un lloc intermedi accessible amb l’autocar. Sortosament hi ha un 
punt on es podria acabar l’etapa retallada; aquest és el Pinetell, per on passa la carretera TV-7044 que puja 
de la Riba vers Farena. Ara bé, si acabem aquesta etapa al Pinetell aleshores el tram El Pinetell – Els Masets 
s’hauria d’afegir a l’etapa Els Masets – Mont-ral, cosa inviable perquè aquesta ja és prou llarga. 
 
Després d’estudiar el recorregut del Brogit de la Vall i el de l’etapa 15 del GR-7 que passa per aquesta zona 
s’ha trobat una possible solució que consisteix en afegir un tram del GR-92 al tram El Pinetell – Mont-ral i 
dividir aquesta suma en dues etapes. És a dir, que les dues etapes inicials (Farena – Els Masets – Mont-ral) 
les transformem en tres: 
 
Farena – El Pinetell   (10,3 km; 503 m ↑, 513 m ↓) 
El Pinetell – Mont-ral  (14,4 km; 647 m ↑, 447 m ↓) Pel GR-7 
Mas Geperut – Mont-ral  (14,3 km; 612 m ↑, 228 m ↓) Pel Brogit de la Vall 
 
 



Així doncs, el proper diumenge 10 de gener, farem l’etapa Farena – El Pinetell. Des de Farena pujarem vers 
un contrafort de la serra i tot seguit baixarem per tal de travessar el barranc del Tous des d’on començarem 
la llarga pujada que ens menarà al poblet de Rojals passant per la Bartra i seguint els barrancs del Pirro i de 
la Baridana. Tot pujant podrem gaudir de la fantàstica visió dels cingles del Mas d’en Gran. 
 

 
 
Poc abans d’arribar a Rojals passarem pels Plans de les Fontanelles i després de visitar el poble farem una 
llarga baixada sobre dels cingles del Mas Marc i els Roquers de la Font Pudenta fins arribar als plans del 
Pinetell on acabarem l’etapa. És previst esmorzar al restaurant Brugent de Farena i anar a dinar a Mont-
blanc. 
 

 
 
Us adjuntem el calendari previst amb les properes etapes del curs: 
 
    14 de febrer   El Pinetell – Mont-ral     (∼14,4 km) 
    13 de març   Mas Geperut – Mont-ral     (∼14,3 km) 
    10 d’abril    Mont-ral – Capafons 
      8 de maig   Capafons – La Febró 
      5 de juny    La Febró – Arbolí 
 
Salutacions 
 
La Junta ?? 


