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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

 
 

MUNTANYES DE PRADES 
 

Etapa 2:  COLL DE L’ARENA  –  MOLA DELS QUATRE TERM ES 
ELS COGULLONS  –  GRAU DEL ROQUEROL  –  FARENA 

 
13 de desembre de 2015 

 
HORARI PREVIST  

 
Sortida de la Plaça de l’Estació de Vilanova i la Geltrú.   7 h 
 
Vilanova de Prades. Esmorzar.   8 h  30 min 
Sortida cap al Coll de l’Arena.   9 h 
 
Coll de l’Arena. Inici de l’etapa.   9 h  30 min 
 
Roca del Gríngol. Breu parada. 10 h  15 min 
  10 h  20 min 
 
Coll de la Font del Dineral. Pou de Gel. Reagrupament. 10 h  40 min 
  10 h  50 min 
 
Mola d’Estat. Reagrupament. 11 h  45 min 
  11 h  55 min 
 
Taula dels Quatre Batlles. Breu parada. 12 h  05 min 
  12 h  10 min 
 
Cruïlla dels Cogullons. Reagrupament. 12 h  40 min 
  12 h  50 min 
 
Inici del Grau del Roquerol. Reagrupament. 13 h  30 min 
  13 h  40 min 
 
Farena. Dinar. 14 h  25 min 
Sortida cap a Vilanova. 17 h 
 
Vilanova i la Geltrú. 18 h  45 min 
 
Notes.- 
** Esmorzarem a Vilanova de Prades, al restaurant Els Ceps del Càmping. Dinarem a Farena, al restaurant Brugent. 
** Tingueu en compte que l’organització sempre pot modificar aquesta previsió d’horari en funció de com es vagi desenvolupant l’etapa (Condi-

cions meteorològiques, retards o avançaments imprevistos, etc). 
** Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i mantingueu sempre contacte visual amb els que us segueixen; 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 hora abans de la sortida) utilit-

zeu 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 indicacions. 
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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

 
 

MUNTANYES DE PRADES 
 

Etapa 2:  COLL DE L’ARENA  –  MOLA DELS QUATRE TERM ES 
ELS COGULLONS  –  GRAU DEL ROQUEROL  –  FARENA 

 
13 de desembre de 2015 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ETAPA 

 
Des del Coll de l’Arena, per on passa la carretera que va de l’Espluga de Francolí a Prades, pujarem 
vers el Coll del Bosc on vàrem fer el primer reagrupament de l’anterior etapa. Tot seguit, vorejant el 
Tossal de la Baltasana, passarem per la Font de la Mina de l’Obis i més endavant per la Font del 
Mas d’en Pagès. 
 
Poc després farem una petita marrada per anar a pujar a la singular Roca del Gríngol i més enda-
vant, prop del Coll de La Font del Dineral, veurem les restes d’un Pou de Glaç. Carenejant passarem 
pel Coll dels Costers d’en Perroi, el Coll de la Caldereta, el Coll de la Cova Fumada, al costat de la 
gran bauma que li dóna nom, i així arribarem al pla de la Mola dels Quatre Termes o Mola d’Estat 
des d’on podrem gaudir d’una magnífica panoràmica. 
 
Una mica més enllà trobarem la Taula dels Quatre Batlles i després de passar pel Coll del Clot del 
Llop arribarem al peu del turonet on hi ha el Refugi dels Cogullons. En aquest punt deixarem el 
GR-171 i seguint el sender PR-20-2 baixarem cap a Farena. 
 
La baixada en principi és suau però en arribar a la Roca Pintada, el senderol es despenja pel Grau 
del Roquerol i comença a fer un ràpid descens fins arribar al poble de Farena on finalitzarem 
l’etapa. 
 

************************* 
 
 
 Horari     Distància (km) 
 Parcial Total 
 
 0:00 0:00 0,000 
 
Comencem l’etapa d’avui al coll de l’Arena (1032 m), en el punt quilomètric 20 de la carretera T-
700 que puja de l’Espluga de Francolí vers Prades, a l’encreuament de la carretera amb el Camí Na-
tural que ve del riu de Prades i puja vers el Tossal de la Baltasana. Als enforcalls hi ha pals indica-
dors. 
 
Nosaltres hem de seguir la branca del Camí Natural que puja vers el Tossal de la Baltasana. 
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 0:08 0:08 0,490 
 
Per l’esquerra se’ns uneix un camí (1098 m); baixem lleugerament i planegem. A la dreta podem 
veure el cim del Tossal de la Baltasana amb les seves antenes. 
 
 0:04 0:12 
 
Passem pel costat de la fita quilomètrica 10 del Camí Natural; planegem. 
 
 0:02 0:14 0,910 
 
Arribem al coll del Bosc (1090 m). Deixem un camí que baixa cap a la dreta i per on va el Circuit 1 
al voltant de Prades i un altre camí a l’esquerra. Més endavant, a l’esquerra queda un gran dipòsit i a 
la dreta un camí que puja de Prades. Per l’esquerra, una mica amagat, baixa un senderol que va vers 
la Casa Forestal del Titllar. Als enforcalls hi ha pals indicadors. Seguim pel Camí Natural; pugem. 
 
 0:05 0:19 1,225 
 
A la dreta del camí queda la Font de la Mina de l’Obis (1115 m). Més enllà, a l’esquerra, podem 
veure-hi un pedriscall monumental. 
 
 0:04 0:23 1,475 
 
Per la dreta se’ns uneix el GR-171 que baixa del Tossal de la Baltasana conjuntament amb la branca 
del Camí Natural que ha fer marrada per pujar-hi; a l’enforcall hi ha pals indicadors (1146 m). Hem 
d’anar endavant seguint el GR-171 i el Camí Natural que ara van plegats. Pugem lleugerament; a 
l’esquerra tenim una gran panoràmica del barranc del Titllar. 
 
 0:04 0:27 1,710 
 
Arribem en una cruïlla amb un pal indicador (1151 m); ací el Camí Natural se separa del GR-171 
anant cap a la dreta vers les Coves del Pere i la Roca del Gríngol. Nosaltres seguim endavant pel 
GR-171. 
 
Més endavant, a l’esquerra, al fons de la vall, hi veiem la Casa Forestal del Titllar. 
 
 0:09 0:36 2,400 
 
A la dreta deixem un senderol per on el Circuit 3 al voltant de Prades baixa vers la Casa Forestal del 
Titllar (1148 m). Seguint uns metres aquest senderol s’arriba a la Font del Mas d’en Pagès. 
 
 0:02 0:38 2,525 
 
Per la dreta se’ns uneix el Camí Natural procedent de la Roca del Gríngol que a partir d’ací va con-
juntament amb el GR-171 (1148 m). ATENCIÓ . En aquest punt hem de deixar el GR-171 i seguir 
el Camí Natural en direcció a la Roca del Gríngol; uns metres més endavant passem pel punt quilo-
mètric 8 del Camí Natural i pugem per unes roques. 
 
 0:02 0:40 2,615 
 
Arribem en un petit coll (1162 m). ATENCIÓ.  En aquest punt hem deixar el Camí Natural i pujar 
cap a l’esquerra per un senderol no massa fressat. 
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 0:02 0:42 2,695 
 
Trobem un munt de pedres que fan de fita al mig del senderol (1164 m). Des d’aquest punt, davant 
nostre, ja podem veure el penyal que hi ha al costat de la Roca del Gríngol. 
 
Seguim endavant i ens enfilem per tal de vorejar la base del penyal. Més enllà el senderol baixa una 
mica, deixa un trencall a l’esquerra i, per entremig d’unes parets de roca, puja vers la part superior 
de la Roca del Gríngol que tenim a la dreta. 
 
 0:04 0:46 2,765 
 
Arribem a la part superior de la Roca del Gríngol (1176 m); des d’ací la panoràmica és impressio-
nant. 
 
Hem de tornar enrera i després de passar per entremig de les parets de roca baixar pel trencall de la 
dreta. A la dreta, queden les restes d’una construcció que hi havia al costat de la paret de roca. 
 
ATENCIÓ . A partir d’ací el senderol està molt desdibuixat. Hem de baixar una mica per entremig 
del bosc i anar cap a la dreta per anar vers una zona sense arbres. Mantenint aquesta direcció hem de 
baixar vers la pista que veiem davant. 
 
 0:05 0:51 2,985 
 
Desemboquem en una pista; per ací passa el GR-171 conjuntament amb el Camí Natural (1145 m). 
Hem d’anar cap a la dreta. 
 
 0:01 0:52 3,050 
 
Arribem en una cruïlla (1144 m); rebutgem la branca de la dreta i anem per la de l’esquerra baixant 
lleugerament; a la dreta podem veure-hi, ran de terra, el brocal d’un pou i també un trencall que bai-
xa. Més enllà deixem una esplanada a la dreta. 
 
 0:03 0:55 3,270 
 
Deixem un trencall a l’esquerra (1134 m). 



Muntanyes_de_Prades_(02)_Prades – Farena_(13-12-2015) 
 

4 

 0:01 0:56 3,340 
 
A la dreta deixem un camí que va vers una bassa propera (1131 m). Ara anem per un espai obert; a 
l’esquerra tenim una gran panoràmica. 
 
 0:03 0:59 3,580 
 
Per l’esquerra se’ns uneix el camí que anava paral·lel al nostre pel camp del costat (1132 m). A la 
dreta hi veiem la fita que senyala el punt quilomètric 7 del Camí Natural. 
 
 0:03 1:02 3,835 
 
Arribem al Coll de les Raons on hi ha una cruïlla de camins (1131 m); a l’nforcall hi ha pals indica-
dors. En aquest punt enllacem amb la Ruta del Brogit de la Vall i deixem el Camí Natural que va 
cap a Prades per la branca de la dreta. 
 
Nosaltres hem d’anar cap a l’esquerra seguint el GR-171 que a partir d’ara va conjuntament amb la 
Ruta del Brogit de la Vall. Per ací també va una derivació del Camí Natural, el Camí dels Quatre 
Termes; a l’esquerra podem veure la seva fita quilomètrica 0. 
 
 0:03 1:05 4,010 
 
Arribem en una cruïlla de camins situada en el Coll de la Font del Dineral (1128 m); ací hi ha un pa-
rell de pals indicadors. Segons el pal més antic, amb les lletres retallades a les banderoles, estem als 
Plans del Pagès i la branca de la dreta va cap al Mas del Gravat i Capafons. Aquests pals tan carac-
terístics, dels quals en trobarem uns quants més durant el nostre recorregut, foren col·locats per la 
Secció de Muntanya de Reus Deportiu. Nosaltres seguim endavant planejant per la carena. 
 

 
 
Poc després trobem la senyalització d’un Pou de Gel. Aquest pou es troba anant cap a la dreta no 
gaire lluny del camí. 
 
El camí segueix la divisòria entre els termes municipals de Prades i de Vimbodí i, per tant, entre les 
comarques del Baix Camp i la Conca de Barberà 
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 0:03 1:08 4,240 
 
Hem de deixar el camí per tal de seguir per un senderol que va cap a la dreta passant per dins del 
bosc que per ací és d’alzines (1125 m). De moment el senderol va paral·lel al camí però més enda-
vant se’n separa. Estem vorejant la capçalera del barranc de la Caldereta que ens queda a la dreta. 
 
 0:06 1:14 
 
Deixem un trencall a l’esquerra. 
 
 0:01 1:15 
 
Passem pel costat de la fita quilomètrica 1 del Camí dels Quatre Termes. 
 
 0:02 1:17 4,835 
 
Travessem un camí (1120 m) i baixem per un tram força pedregós. 
 
 0:05 1:22 5,230 
 
Arribem al Collet del Coster d’en Perroi on hi ha una cruïlla amb un pal indicador (1059 m). La 
branca de l’esquerra baixa pel Racó dels Avellaners fins anar a trobar la pista que es dirigeix a Cas-
tellfollit, vorejant els contraforts de la Serra Llarga. Nosaltres continuem endavant seguint la carena; 
pugem. 
 
La carena que seguim rep el nom dels Castellets. De sobte se’ns obre la panoràmica per damunt de 
la profunda vall del riu Brugent; al fons es retalla la característica silueta de Mont-ral, encimbellat 
dalt del seu turó. Baixem, tornem a pujar i planegem una estona. 
 
 0:10 1:32 5,750 
 
Per l’esquerra se’ns obre una gran panoràmica sobre el barranc de Castellfollit (1071 m). El sende-
rol va canviant de vessant de la carena. Més endavant baixa. 
 
 0:10 1:42 6,290 
 
Arribem al Coll de la Caldereta (1039 m); en aquest punt el senderol desemboca a la cua d’una pista 
que ve del Coll del Llop. A l’esquerra hi ha un pal indicador del Reus Deportiu. 
 
Des del coll surt un senderol que baixa cap a la dreta vers el mas d’en Toni i que per l’esquerra va a 
Castellfollit. Més endavant, a l’esquerra hi ha un altre senderol que baixa. Nosaltres seguirem per 
l’ampla pista pujant una mica, en direcció a la Mola d’Estat i Rojals. 
 

0.02 1:44 6,395 
 
Hem d’abandonar la pista i enfilar-nos per un senderol que puja amb fort pendent cap a la dreta; al 
començament de la pujada hi ha una graonada (1050 m). Pugem per entremig de pins de grans di-
mensions. 
 
 0:07 1:51 6,550 
 
Finalitza la forta pujada (1100 m); el senderol continua l’ascensió però ara ho fa suaument la qual 
cosa ens permet gaudir de la panoràmica de la vall de Castellfollit que veiem a l’esquerra. 
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 0:05 1:56 6,875 
 
Arribem al Collet de la Cova Fumada on hi ha un pal indicador (1114 m). La cova, que queda a uns 
50 metres seguint un viarany que se’n va per la dreta, de fet és una gran bauma arranjada com a ai-
xopluc. També a la dreta, una mica més enllà, tenim un sender que baixa i que als 20 metres bifurca: 
la branca de l’esquerra planeja fins al coll de Viladecabres i la de la dreta baixa al mas d’en Toni. 
 
Hem de seguir endavant per un senderol que s’enfila ràpidament per l’estrep occidental de la Mola 
d’Estat. Pugem els últims metres grimpant per un graonet. 
 
 0:02 1:58 6,960 
 
Desemboquem en el pla de la Mola d’Estat o dels Quatre Termes (1127 m) dita així perquè una mi-
ca més endavant conflueixen els termes municipals de Prades, Vimbodí, Mont-ral i Rojals, si bé 
aquest últim és avui dia agregat de Montblanc. El cim de la Mola, però, encara pertany a Prades. 
 
A l’esquerra hi ha un mirador magnífic sobre el bosc de Poblet amb Castellfollit en primer terme. 
Més enllà es veu la gran depressió del Segre i al fons el Montsec, i en dies clars, els cims nevats dels 
Pirineus. A l’altra banda, en direcció sud, veiem la silueta característica de Mont-ral i als nostres 
peus el riu Brugent, amb el mas d’en Toni; més a la dreta queda Capafonts. A l’extrem d’una de les 
roques hi ha les Tres Creus (ara només dues) i més enllà una cisterna. 
 
Continuem per un camí que surt per l’extrem oriental del pla passant per dins del bosc. 
 
 0:02 2:00 7,100 
 
Travessem una barrera feta amb blocs de pedra (1129 m); deixem una esplanada a la dreta i seguim 
endavant per una ampla pista que planeja. 
 
 0:05 2:05 4,445 
 
A l’esquerra del camí hi ha la Taula dels Quatre Batlles (1120 m), en el lloc de coincidència dels 
termes de Prades, Vimbodí, Mont-ral i Rojals. 
 
Explica la llegenda que en temps pretèrits en aquest indret hi havia una rústega taula feta de pedres 
on s’hi reunien els batlles dels quatre pobles esmentats per tal de discutir sobre els afers comuns 
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sense haver de sortir dels seus termes respectius. Amb el pas dels anys aquella taula es malmeté ar-
ribant a desaparèixer. La Secció de Muntanya del Reus Deportiu en construí una de nova amb una 
pedra de molí i amb una fita al seu bell mig on hi ha representats els escuts dels quatre pobles. El 
mes de novembre de 1970 se’n feu ofrena als quatre batlles, els quals es reuniren al seu voltant però 
no per a discutir de cap afer sinó per a gaudir d’un bon àpat acompanyants dels dos-cents excursio-
nistes que assistiren a l’acte. 
 

 
 
Enfront de la taula, a l’altra banda del camí, hi ha un pal indicador. Seguim endavant per la pista 
que segueix per l’àmplia carena. 
 
 0:02 2:07 7,590 
 
Se’ns uneix un camí per la dreta (1115 m). 
 
 0:03 2:10 7,785 
 
A la dreta del camí hi ha un vèrtex geodèsic (1116 m). Més endavant; a la dreta deixem un pal indi-
cador i un camí que ve del mas Mateu. Planegem seguint la divisòria entre els termes municipals de 
Vimbodí i Rojals (Montblanc). 
 
 0:05 2:15 8,130 
 
Per la dreta se’ns uneix una pista (1109 m). Poc més enllà la pista que seguim es desdobla; hem 
d’anar per la branca de la dreta, més marcada, que continua endavant baixant. 
 
 0:02 2:17 8,275 
 
Arribem al Coll del Clot del Llop (1099 m), on s’enllaça la Mola del Guerxet amb la dels Quatre 
Termes. Ací hi ha una cruïlla de pistes amb un pal indicador coronat per una capelleta amb la imat-
ge de la Verge de la Misericòrdia, patrona de Reus, instal·lada l’any 1959 pel Reus Deportiu amb 
motiu del seu cinquantenari. 
 
A l’esquerra tenim la branca desdoblada del nostre camí i també una pista que va cap al coll de la 
Caldereta i Prades. La pista que segueix recta, pujant en direcció nord, és la variant GR- 7-1-4 que 
va cap a Poblet. Nosaltres hem de seguir pel GR-171 que va per la pista de la dreta que baixa cap a 
llevant. 
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 0:03 2:20 8,490 
 
Deixem un senderol poc marcat a la dreta. 
 
 0:06 2:26 8,840 
 
Desemboquem en un camí transversal (1067 m); l’hem de seguir cap a l’esquerra baixant lleugera-
ment. 
 
 0:03 2:29 9,075 
 
Fem un marcat gir cap a l’esquerra tot deixant una esplanada a la dreta (1042 m). 
 
 0:01 2:30 
 
Passem per un tram de rocallís des d’on podem veure el refugi dels Cogullons al capdamunt d’un 
petit turó. Poc després, a l’esquerra, deixem un trencall senyalitzat com a GR-171-4; seguim enda-
vant. 
 
Una mica més enllà trobem un pal del Reus Deportiu indicant que cap a l’esquerra es va a Rojals, 
però el camí no hi és! 
 

 
 
 0:05 2:35 9,395 
 
Arribem en una cruïlla (1025 m); cap a la dreta, una mica separats de l’enforcall, hi ha uns pals in-
dicadors. 
 
ATENCIÓ  En aquest punt hem de deixar el GR-171 que segueix vers el refugi dels Cogullons i 
anar cap a la dreta seguint el PR-20-2 en direcció a Farena. Al fons podem veure-hi Mont-ral. 
 
 0:05 2:40 9,780 
 
En arribar al Coll d’en Serra (1010 m) trobem una bifurcació amb un pal de senyalització a 
l’enforcall; hem d’anar per la branca de la dreta. Una mica més endavant el camí es transforma en 
senderol; baixem. 
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A la dreta podem veure-hi restes d’antics marges. El senderol segueix baixant per un escorrentiu 
d’aigües pel grau del Paulet. 
 
 0:09 2:49 10,250 
 
Travessem el llit del torrent del Clot del Llop (950 m) i girem cap a la dreta per tal de seguir pel seu 
costat aigües amunt. 
 
 0:02 2:51 10,380 
 
Fem un gir molt marcat cap a l’esquerra (958 m); pugem. 
 
 0:04 2:55 10,580 
 
Fem un altre gir marcat cap l’esquerra (982 m); pugem. 
 
 0:02 2:57 10,715 
 
Passem a frec de les restes del Mas del Xuflet que queden a l’esquerra (1002 m). Planegem. 
 
 0:03 3:00 10,850 
 
Pocs metres després de deixar un trencall desdibuixat a la dreta, el senderol desemboca en un camí 
transversal (1001 m); a l’enforcall hi ha un pal indicador. Hem de seguir el camí cap a l’esquerra; 
baixem. 
 
 0:05 3:05 11,170 
 
El camí fa un revolt cap a l’esquerra tot deixant un camí poc fresat a la dreta (981 m). En aquest 
punt, a la dreta, mig amagades per la muralla vegetal, hi ha les restes del Mas de Mateu. 
 
Uns metres més endavant, a la dreta, hi ha la Font del Mas de Mateu. Seguim endavant tot baixant. 
 
 0:05 3:10 
 
A la dreta del camí hi ha un pal indicador i per l’esquerra baixa un senderol que també està marcat 
com a PR. Nosaltres hem de seguir pel camí. 
 
 0:03 3:13 11,635 
 
Passem pel costat d’un gran dipòsit que ens queda a l’esquerra (950 m). 
 
 0:01 3:14 
 
A la dreta deixem un senderol que va cal al peu de la Roca Pintada; en aquest punt hi ha un pal indi-
cador. Nosaltres seguim endavant. 
 
Arribem en un rocallís; hem de seguir-lo per la vora del cingle fins trobar el començament del grau 
del Roquerol per on podrem baixar. Baixem pel grau; just al començament de la baixada, a la dreta, 
protegit per una roca, hi ha un naixement. 
 
Passat el tram de roca, el senderol gira cap a l’esquerra i entra al bosc. Poc després anirem cap a la 
dreta per tal d’encarar el llom per on baixarem. 
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Cal tenir en compte que per aquesta zona no hi ha gaires marques del PR; s’ha de seguir la traça del 
senderol, sempre baixant per l’esquena del llom. 
 
 0:06 3:20 12,020 
 
Deixem un trencall a la dreta (875 m). Seguim baixant. 
 
 0:07 3:27 
 
A l’esquerra deixem un senderol que va cap al Riu Sec; a l’enforcall hi ha una senyalització. 
 
 0:02 3:29 
 
A la nostra dreta hi veiem restes de marges. Baixem. 
 
 0:08 3:37 12,580 
 
El senderol entre en un reguerot (721 m); més endavant planeja una estona. 
 
 0:05 3:42 12,845 
 
Travessem un torrentet i girem cap a la dreta (670 m); en aquest punt, per l’esquerra, se’ns uneix el 
Camí Vell del Mas de Mateu. 
 
 0:06 3:48 13,125 
 
Enllacem amb un senderol transversal (621 m); a l’enforcall hi ha un pal de senyalització. Hem 
d’anar cap a l’esquerra. Planegem. 
 
 0:03 3:51 
 
Passem per un tram amb restes de l’antic empedrat i continuem pel costat d’un mur de ciment que 
ens queda a la dreta. Ja estem a tocar del poble de Farena. 
 
 0:03 3:54 13,530 
 
Desemboquem en una pista asfaltada (595 m); a l’enforcall hi ha un pal de senyalització. Em de se-
guir aquesta pista cap a l’esquerra, en direcció a Farena. Pugem vorejant el nucli del poble. 
 
 0:05 3:59 13,790 
 
Arribem a la plaça que hi ha a l’entrada del poble de Farena (615 m); en aquest punt finalitzem 
l’etapa d’avui. 
 

Equip de preparació (26/11/2015): Joan Andreu, Agustí Poch, Isidre Poch, Pep Torras 
 

*********************************** 
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MOLA DELS QUATRE TERMES  
 
La Mola dels Quatre Termes, o Mola d’Estat, és un tossal que es troba a les muntanyes de Prades, a 
la Conca de Barberà, entre Vimbodí i Poblet i Montblanc, a uns 1.200 m en línia recta del refugi 
dels Cogullons. És vèrtex geodèsic (número 263129001) i la seva altitud és de 1.117,7 metres sobre 
el nivell del mar; és, per tant, una de les principals altures de la serra, tot i que a prop d’ella hi ha 
punts amb una cota superior i té, per tant, una prominència baixa. 
 
El seu nom prové del fet que a uns 300 m al sud de la mola convergeixen els termes de quatre mu-
nicipis: Montblanc (o, antigament, Rojals, quan era independent de Montblanc), Vimbodí i Poblet 
(abans Vimbodí), Mont-ral i Prades, al punt anomenat "Taula dels Quatre Batlles". Diu la tradició 
que, quan calia fer una tallada de pins, els quatre batlles es reunien en aquest indret per a pactar els 
termes de la tala, ja que alguns boscos eren compartits. 
 
Com a fet característic d’aquest tossal, podem trobar tres creus metàl·liques clavades a la roca, 
anomenades popularment "Les Tres Creus", en una zona que ofereix impressionants vistes de les 
muntanyes de Prades. 
 

 
 

*********************************** 
 
 
FARENA 
 
Farena és l’agregat més important del municipi de Mont-ral de l’Alt Camp. Les seves cases es dis-
posen en el declivi assolellat d'un promontori (623 m) que cau abrupte damunt el riu Brugent, presi-
dint un ric i càlid eixample de la vall. 
 
Al capdamunt de la vila es dreça una esglesiola d’origen romànic, probablement del segle XII, dedi-
cada a Sant Andreu, patró del lloc. L’altar major és decorat amb les pintures, realitzades l'any 1946, 
pel pintor d’Alcover Anton Català i Gomis. Sufragània de la parròquia de Mont-ral, l’església de 
Farena ha estat al llarg dels segles servida pel rector d’aquell lloc, i utilitzada no solament pels veïns 
de Farena sinó també pels del terme de Rojals, especialment els del Pinetell, els quals hi anaven a 
batejar els infants i donar terra als morts. 
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Les primeres referències històriques esmenten Farena, juntament amb Rojals, en l’ascens de les for-
ces catalanes, comandades per Ponç i Ramon de Cervera, que el 1151 emprengueren la conquesta de 
Siurana. 
 

 
 
La cinquantena d’edificis del poble dóna testimoni de la seva importància dins del municipi, especi-
alment en demografia, superant en alguna ocasió en població al cap de municipi Mont-ral i la dispo-
sició de les cases en forma de mitja rodona, seguint el traçat de l’antiga muralla que l’encerclava, fa 
que conservi la disposició primitiva de vila closa. 
 
Del castell de Farena queden les restes d’alguns murs, als estables de Can Vilalta, i el topònim del 
Castellot, aplicat a la roca abrupta que hi ha al cim del turó. 
 

******************************** 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
**  Institut cartogràfic de Catalunya 
 http://www.icc.cat/ 
**  Enciclopèdia Catalana 
 http://www.enciclopedia.cat/ 
**  Muntanyes de Prades 
 Editorial Alpina (2013) 
**  El Brogit de la Vall 
 http://www.brogitdelavall.cat/ 
**  Roca del Gríngol 
 http://torcularium.blogspot.com.es/2014/06/roca-del-gringol.html 
 
 

Agustí Poch, desembre de 2015 
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