Descripció
Descripció del recorregut
Km
parcials

Km totals

Alçada

Descripció

Descripció complementària

0,000

0,000

561

Inici.

Aquesta era ha estat remodelada recentment. És
una antiga de les quatre que hi havia al poble.
Fins fa poc s’utilitzava com a aparcament de
vehicles.

Era de Cal Fort. Farena. Sortim pel carrer
Major, que ens endinsa al poblet.
0,100

0,100

612

Plaça Vella. Sortim pel carrer de la dreta, que
baixa cap a unes escales.

Aquesta era ha estat remodelada recentment.
És una antiga de les quatre que hi havia al poble.
Fins fa poc s’utilitzava com a aparcament de
vehicles.

0,186

0,286

543

Trepitgem l’asfaltatge de la carretera d’accés a
Farena des de la Cadeneta. Anem avall.

Petit tram d’asfaltatge per on antigament
transcorria el camí que duia al de la Solana.

0,790

0,365

541

Deixem la carretera per agafar un camí que
surt a la dreta. Hi ha un pal de senyals.

Aquí és on comença el camí de la Solana.

0,124

0,489

552

Passem a gual un barranquet i l’entrada d’un La tanca que tenim a l’esquerra es va posar per
camí que ens ve de la dreta. Seguim recte. tancar una finca. El camí antigament passava pel
mig d’aquesta finca. Bé, encara hi passa segons
els plànols antics.

0,254

0,743

565

Bifurcació de camins. El de la dreta és el camí
Pel camí del Mas de Mateu està marcat amb
Vell de Mas de Mateu. Hi ha un pal de senyals. senyals del PR-C20-2. Actualment s’enfila per un
Seguim recte.
antic sender d’arrossegament.

0,097

0,840

566

Arribem a una pista. Seguim recte endavant.

Es va fer, en el seu moment, per poder treballar
millor a les finques de l’entorn i treure fusta.
Podem veure llaurats moderns i una plantació
jove d’oliveres.

0,190

1,030

570

Bifurcació de camins. Agafem el de la dreta.

Aquí comença un tram, recuperat aquesta
temporada 2014/15. El Camí original s’havia
perdut ja que es va obrir una pista. El rastre és el
que veiem a l’esquerra. Hi va haver molt de
treball perquè una plataforma poc definida. Fins
a tres errades es va patir fins trobar el definitiu.

0,246

1,276

583

Per l’esquerra s’incorpora la traça del camí
fals. Seguim pel camí autèntic que s’endinsa
per una vall.

Actualment passem per sota de l’arcada d’un pi
caigut. Col·loquialment l’anomenem l’Arc del
Triomf del camí de la Solana.
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Km
parcials

Km totals

Alçada

Descripció

Descripció complementària

0,712

1,988

575

Som a l’alçada del corral del Po, que
veiem a sota a la nostra esquerra.

Només queden unes runes.

0,328

2,316

582

Primer baixador al Toll de l’Olla. Surt a
l’esquerra. Seguim recte.

Aquest baixador ha aparegut
espontàniament. És més còmode que el
següent. El Toll de l’Olla és a pocs metres
més avall.

0,032

2,348

580

Segon baixador al Toll de l’Olla.

Baixador que surt a l’esquerra però amb
una forta erosió.

0,556

2,904

556

Després de creuar un barranc arribem a
una pista forestal. Fi del camí de la
Solana. Continuem a la dreta amunt.

Som a la pista que porta a unes finques
més altes del Mas d’en Toni. Aquesta
pista i el camí que puja fins gairebé la
Mola d’Estats és l’antic camí de
Capafonts a Montblanc.

0,096

3,000

608

Bifurcació de pistes. Agafem la de
l’esquerra.

A la dreta surt l’antic sender que anava
als castanyers del Mas d’en Toni. Havia
sigut una pista, però els escòrrecs i
l’abandó l’han fet impracticable. Ara
encara s’hi passa per la traça del sender i
s’utilitza com a accés al coll de
Viladecabres, però no és el camí autèntic.
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Km
parcials

Km totals

Alçada

Descripció

Descripció complementària

0,096

3,096

620

Bifurcació. Agafem el camí de
l’esquerra que és el veritable camí vell.

En aquest tram trobarem el camí
enfonsat a causa de l’erosió natural en
convertir-se en certa forma en un
barranquet. Aquest tram es va recuperar
fa dos anys. En paral·lel hi ha la pista
d’accés a les finques. Molt més utilitzada
a causa de la comoditat de trepitjar pla.

0,286

3,382

660

Cruïlla amb antiga pista. Seguim
endavant una mica cap a la dreta.

Aquesta pista pujava a finques més altes,
ara en desús. A l’esquerra de la cruïlla
puja el camí al Coll de Viladecabres, un
bonic, fantàstic i antic camí carboner.
Enllaça amb el camí de la Mola d’Estat als
Plans de Pagès i a Prades.
Aquest tram que continuarem ha estat
recuperat en aquesta temporada
2014/15. Havia estat oblidat per culpa de
la pista als Castanyers del Mas d’en Toni.
Un tram molt bonic entre velles
carrasques.

0,280

3,662

687

A la nostra esquerra s’incorpora un
sender. Continuem recte amunt.

És l’antic sender que venia dels
Castanyers del Mas d’en Toni.

0,092

3,754

696

Creuem a gual un petit barranc.
Continuem.

Aquest barranquet recull les aigües del
coll de Viladecabres i del racó de La
Cansalada.

0,092

3,754

696

Creuem a gual un petit barranc.
Continuem.

Aquest barranquet recull les aigües del
coll de Viladecabres i del racó de La
Cansalada.

0,530

4,284

788

Bifurcació. Sender perdulari que surt a
la nostra esquerra. Continuem recte
amunt.

Aquest sender probablement anava per
sota de les roques de La Cansalada en
alguna zona carbonària. Està per
confirmar.

0,111

4,395

825

Arribem a un tram d’escorrenties on el
camí es desdibuixa una mica. Seguim
amunt.

Tot i desdibuixar-se, per culpa dels
aiguats o altres, es veu bastant clar. De
tant en tant es troben fites que marquen
el camí.

0,331

4,726

926

A l’esquerra surt un altre sender
perdulari. Seguim recte amunt.

Aquest sender probablement ha estat
utilitzat per acostar-se a la base de les
roques de La Cansalada que podem veure
a la nostra esquerra. Està molt brut.
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Km
parcials

Km totals

Alçada

Descripció

0,011

4,737

943

Bifurcació de senders. A la dreta surt un
Aquest sender és una antiga pista de
sender molt clar des del revolt que
desforestació, la qual ha anat tancant-se i
estem passant. Atenció: Nosaltres hem
no porta enlloc. És habitual que els
d’anar a l’esquerra, continuant
senderistes s’internin i hagin de
l’ascensió.
retrocedir. La tardor del darrer any s’hi
varen perdre tres boletaires i van haver
de ser rescatats a altes hores de la nit.

0,153

4,890

967

Coll de Viladecabres. Cruïlla de camins. Collada ampla al mig de les dues moles, la
Anem amunt a la nostra esquerra.
d’Estats i la de Roquerola. En sentit
contrari es baixa al Mas de Mateu.
Diu la llegenda que a Capafonts, quan hi
havia la possibilitat d’un litigi entre veïns,
el que amenaçava deia: “Mira que et faré
entravessar el Coll de Viladecabres”,
referint-se que el portaria als jutjats de
Montblanc.
Bosc de pins rojalets.

0,298

5,188

1011

Bifurcació de camins. Agafem el de
l’esquerra.

Descripció complementària

Deixem el camí principal que du a la Taula
dels Quatre Balles i agafem aquest camí
carboner que ens durà per la part alta de
les roques de La Cansalada. Bonic
recorregut on ens trobarem les restes de
tres carboneres, dues de les quals amb
paret de marge per poder contenir la
carbonera. Bosc de carrasques.

51è Dia del Camí de Muntanya

pàg.

08

Km
parcials

Km totals

Alçada

Descripció

Descripció complementària

0,109

5,297

1008

Balcó del carboner. Seguim pel camí.

Balcó del carboner. Llicència de bateig en
aquesta roca – mirador don es contempla
una magnifica vista de l’entorn. Mola de
Roquerola, roques de La Cansalada, vall
del Brugent, etc.

0,199

5,496

1012

Punt una mica perillós. Seguim.

A causa de l’erosió hem d’anar amb cura
en passar per aquest tram ja que està una
mica esllavissat i a l’esquerra tenim un
pendent molt fort.

0,240

5,736

108

Travessem una carbonera.

Segona carbonera que trobem.
Anteriorment n’hem passat una altra,
que, si ens fixem, tenia un marge que
aguantava la plaça. Aquesta no. És
completament plana.

64

5,800

1031

Travessem una altra carbonera.

Tercera carbonera. Aquesta, com la
primera, encara que una mica més gran,
també té un marge que aguanta la plaça.
Antics vestigis que fins a mitjan segle
passat encara s’utilitzaven.
Bosc de carrasques.

0,115

5,915

1044

Arribem al coll de la Cova Fumada.
Trobem el camí de Prades a la Mola
d’Estat marcat amb les senyals del GR171.

En aquesta collada, damunt d’una roca i
un pal de senyals del Reus Deportiu que
ens indica on som. La Cova Fumada la
podem trobar una mica a l’esquerra fora
del camí de Prades. És bastant gran i
segurament ha estat utilitzat com a
habitatge, si més no provisional.
Bosc de pi rojalet.

0,077

5,992

1056

Som al capdamunt de la Mola d’Estat
després de pujar per un petit grau.
Continuem a l’esquerra.

La Mola d’Estat o dels Quatre Termes,
com diuen alguns. La gent del país
anomenen Mola d’Estat en aquest indret
perquè, segons ells, eren part dels boscos
de l’Estat. Alguns també inclouen amb
aquesta denominació la Mola de
Roquerola.
Hi podem gaudir de molt bones vistes cap
a part de la Conca de Barberà, les
Garrigues, el barranc i roques de
Castellfollit.
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Km
parcials

Km totals

Alçada

Descripció

Descripció complementària

Més enllà quan el dia és clar i hi ha neu es
pot veure el Prepirineu i la serralada del
Pirineu des del Canigó fins al Massís del
Perdut. Per una part. Per l’altra podem
veure la vall del Brugent a sota, amb
Capafonts i Mont-ral i els Motllats i part
de la serra de la Mussara i Puig de
Gallicant.
0,076

6,068

1055

Som a tocar de la Cisterna. Seguim
recte pel camí.

Aquí tenim una obra curiosa per
emmagatzemar la poca aigua que podem
trobar per aquestes alçades. No tinc clar
si va estar feta fa molts anys per antics
excursionistes del Reus Deportiu o si ja hi
era anteriorment per a l’aprofitament
dels pastors o carbonàries que passaven
molts dies per aquest indret. Si pugem a
la plataforma rocallosa que tenim a la
dreta podrem trobar les Tres Creus, que
en aquest moment en són dues,
dedicades a unes víctimes de la Guerra
Civil de 1936.

0,104

6,172

1059

Arribem a una pista oberta. Seguim per
la pista.

Som a l’accés tancat a la Mola d’Estat, en
una esplanada on es poden deixar
vehicles.
La pista transcorre per un tallafocs
bastant abandonat.

0,327

6,499

1054

Taula dels Quatre Batlles. Tornem una
mica enrere, per cercar el sender que
surt a l’altra banda.

Taula dels Quatre Batlles. Obra de la
Secció Excursionista del Reus Deportiu,
que fa que quatre batlles es puguin seure
en aquesta taula sense sortir del seu
terme al vell estil de la dels Tres Reis als
Ports i de Los Tres Reyes a la Vall de
Belagua. Bonica taula de pedra de molí
amb seient recentment restaurat, de la
mateixa manera que l’indicador de cada
terme: Vimbodí, Prades, Rojals (avui
Montblanc) i Mont-ral (antigament
Farena).

0,005

6,504

1053

Agafem el sender que ens indica un pal
de senyals del RD. En direcció al Mas de
Mateu.

Aquest és un sender curt que més bé és
una drecera entre pins rojalets.
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Km
parcials

Km totals

Alçada

Descripció

Descripció complementària

0,097

6,601

1041

A prop de la pista. Hi anem.

Quasi a tocar de pista veiem a la nostra
dreta una roca albalmada on es veuen
restes que han pogut servir de refugi de
pastors, pagesos, llenyataires o
carboners. O algun excursionista
perdulari o capritxós.

0,006

6,607

1040

Saltem a la pista forestal. La seguim a la
dreta.

Aquesta és la pista d’accés de Rojals al
Mas de Mateu. Encara fa poc va ser
utilitzada pels actuals propietaris del mas
que varen començar a fer neteja de
l’entorn. Per motius que no es coneixen,
aquesta activitat es va aturar. El resultat
és una pista que actualment es conserva
molt bé i que quan hi camines es
converteix en un gaudir molt plaent,
sobretot a la tardor o primavera.

0,827

7,434

933

Cruïlla de pistes. Seguim la més
marcada a la dreta.

Aquí ens trobem els senyals del PR-C-20-2
que ve dels Cogullons i que porta fins a
Farena. No el seguirem tot, però sí un
bon tros. A prop, pel camí que ve de
Cogullons, hi ha les runes del Mas de
Xuflet.
Hi ha un pal de senyals. Seguirem un tros
entre un bonic bosc de pins i sota bosc.
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Km
parcials

Km totals

Alçada

Descripció

Descripció complementària

0,308

7,742

916

Mas de Mateu. Passem per sota.
Seguim per la pista.

Passem a tocar del Mas de Mateu. Des
d’on som no el podem veure, però una
mica més enllà hi ha un corriol a la dreta
que hi mena. Hem d’anar amb cura, ja
que el seu estat és ruïnós i, per tant, és
perillós entrar-hi. També podrem veure
una creu dedicada a una víctima de les
primeries de la Guerra Civil del 36.

0,057

7,799

910

A la dreta surt un sender. El seguim.

Aquest sender ens porta per un racó
fantàstic de teixos i grèvols. És petit però
molt especial.

0,075

7,874

913

Font i bassa del Mas de Mateu.

Petit i inesgotable rajolí del Mas de
Mateu. Petit miracle a aquestes alçades.
Mai s’esgota per molt sec que sigui
l’estiu. Molt important tenir-la en compte
en les vostres excursions si necessiteu
aigua.
A la dreta surt el camí que porta al Mas
de Roquerol. La bassa està molt plena de
vegetació i fang, però és molt visible. El
que no és gens visible és un magnífic pou
de gel que hi ha una mica més enllà a la
dreta, entre el bosc de teix i grèvol. Aneu
en cura si el cerqueu ja que hi podeu
caure dins, i és molt fondo.

0,105

7,979

903

Creuem una pista forestal. Continuem
pel sender.

Aquesta pista porta fins a la bassa
contraincendis que hi ha a prop del grau
de la Roquerola. Aquest tram no està
molt clar si és un antic camí, però fa
molts anys que es va marcar el PR per ell.

0,234

8,213

882

Arribem a la bassa contraincendis.
Continuem a la nostra dreta. Primer
pista, per gairebé a continuació sender.

Una bassa que pot servir molt en cas
d’incendi per a una intervenció ràpida
dels helicòpters. Esperem que no s’hagi
d’utilitzar mai.

0,079

8,292

880

Bifurcació de camins. Anem pel de
l’esquerra.

Hi ha un pal de senyals. El de la dreta
porta als boscos de pins de sota el cingle
blanc de la Mola de Roquerola i una mica
més enllà a la Font del Mas i al mas
mateix. Però esta una mica perdulari.
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parcials

Km totals

Alçada

Descripció

Descripció complementària

0,060

8,352

877

Capdamunt del grau de la Roquerola.
Baixem pel camí.

Aquí trobarem un pessebre posat per
veïns de Farena. Una mica atropellat,
però que des de l’any 1993 encara
aguanta. Pot estar bé o malament, depèn
de qui s’ho mira, però és la voluntat d’uns
veïns. Cal respectar-ho. La vista també és
especial. Podem veure la vall del Brugent,
Farena, Sant Pere Advincula de Mont-ral
al capdamunt de la silueta que tanca la
vall. El riu Sec i el Serret. Més lluny, el
Puig d’en Marc i encara més lluny, el
Montmell.
Pel grau avall, pel camí passarem per un
tram curt però molt bonic de carrasques.

0,265

8,617

820

Passem per una escorrentia.
Continuem avall.

A causa del desnivell i al curs de les
aigües, trobem aquets escòrrecs. Hem
d’anar sempre a cercar la traça del camí.

0,090

8,707

799

Cruïlla de camins. Anem pel de
l’esquerra. Deixem el PR-C-20-2.

Deixem el camí marcat per continuar pel
camí autèntic del Mas de Mateu a
Farena. Aquest camí va ser el primer a
recuperar-se després de molts anys
d’abandonament per uns veïns de
Farena. En principi transitem pel Serret,
en direcció est.
Hi trobem un pla antic de l’AET, de Valls

0,073

8,780

787

Bifurcació de camins. Baixem pel de la
dreta.

Important cruïlla. El camí que continua
recte porta pel Serret a les mines de plata
i de barita. I a continuació es pot baixar a
Farena pel camí de les Mines. També es
pot anar a la Bartra baixant pel riu Sec. I
al camí de la Bartra a Farena pel serret,
això sí, fent alguna que altra grimpada.
Totes tres direccions són molt
recomanables.

0,075

8,855

776

Boca de mina. Continuem camí avall.

Podem veure, si volem sortir només una
mica del camí, la boca d’una petita mina.
Diuen que per aquest serret n’hi ha unes
trenta. Costen de localitzar, però hem
d’anar amb cura ja que algunes d’elles
són pous arran de terra. Per tant, si
sortim del camí molta atenció.
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Alçada

Descripció

Descripció complementària

0,426

9,281

678

Coll de Cantaperdius. Cruïlla de camins.
Agafem el que surt a l’esquerra.

Collada entre els pendents del Serret i el
Picó Gros que tenim davant. Si anéssim
pel camí de la dreta, continuaríem
baixant pel camí autèntic del Mas de
Mateu a Farena. I una mica més
endavant, trobaríem un trencall a
l’esquerra que ens duria al capdamunt
del Picó Gros amb una curta però forta
ascensió. I també amb una grimpadeta.
La vista de dalt val la pena. Però baixarem
per un bonic i estret sender no gaire
utilitzat, fora de la ruta normal.

0,128

9,409

652

Cruïlla de senders. Anem a l’esquerra
per fer una visita a la mina del Pubillo.

El de l’esquerra és gairebé imperceptible
si no anem amb els ulls ben oberts.
Aquest de l’esquerra ens porta la mina
del Pubillo.

0,012

9,421

657

Mina del Pubillo. Tornem enrere per on
La mina es va transformar en bassa
hem vingut i seguirem a continuació
d’aigua després que acabés la seva
camí avall.
explotació. Donava aigua als horts de més
avall, ara abandonats. L’aigua es recollia
per degotall del sostre de la mina. El seu
nom ve del renom d’una de les cases del
poble. Podrem veure també un castanyer
bastant gran i avellaners portentosos.

Mola de Roquerola
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Descripció

Descripció complementària

0,170

9,591

619

A l’esquerra surt un sender. Continuem
recte.

Aquest sender porta al fons d’una
barrancada. En èpoques de pluja hi ha
una font que dura uns quants dies, però
no té més interès.

0,219

9,881

557

Travessem a gual el petit barranc del
Xacó.

Aquest barranquet recull les aigües
d’altres petits barrancs. En aquest punt,
s’estreny una mica per sortir més
endavant i dóna l’aigua al Brugent.

0,071

9,881

547

Trobem el camí de la Solana. Girem a
l’esquerra vers Farena.

Tornem a ser al camí de la Solana. Hem
tancat el circuit abans d’arribar al poble,
però ja ens queda poc per arribar. El camí
que hem fet des del coll de Cantaperdius
fins aquí també existeix gràcies a la
neteja que fan periòdicament alguns dels
veïns de Farena.

0,151

10,032

537

Som a la carretera. Anem a l’esquerra
vers el poble.

Ara tenim la part baixa de Farena al front.
Molts diuen que és un poble de postal i
altres, de pessebre. Què voleu que us
digui? Vosaltres mateixos.

0,057

10,089

539

Deixem la carretera i baixem per un
carrer ample.

Aquí us convidem que agafeu i descobriu
el poble de baix a dalt per si no el
coneixeu. Segur que us agradarà.

0,222

10,311

558

Final de trajecte. Era de Cal Fort

Haurem pujat pel carrer Major, passat
per la plaça Vella com al principi, i,
finalment, tornem a ser a l’era de Cal
Fort, per a molts l’Era de Farena.
Felicitats si heu arribat fins aquí!
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