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Caminada pel sector llevantí de les Muntanyes de Prades seguint en part el riu
Brugent, especialment el bonic Congost de l’Esqueix.
L’itinerari és quasi tot senyalitzat i els camins són ben definits. Al congost hi ha
trams amb passarel·les i sirgues, a més de dos ponts penjats. Equipament
espectacular, fins i tot excessiu, que facilita molt el pas.
L’únic però és que el retorn és fa monòton, especialment el tram de carretera.
Accés
A la Riba s’ha accedeix entre els punts quilomètrics 28 i 29 de la C-145. D’aquest
punt parteix la TV-7044 que mena a Farena. Poc abans del quilòmetre 3 hi ha una
àmplia zona d’aparcament al costat del camp de futbol dels Masets.
Els Masets (348m)
Seguim la carretera en direcció a Farena. Pocs metres abans del quilòmetre 3
prenem a mà esquerra un camí no senyalitzat, però molt fressat que puja a la font
de Pasqual.
Font de Pasqual (455m)
Ben apariada i amb un viver al costat. Hi arriba el GR 7 entre la Riba i Mont-ral que
seguim (rètol indicador). Podríem escurçar una mica l’itinerari prenent, poc més
enllà, un altre camí directe als Tres Pilans, també convenientment senyalitzat.
Passem pel costat d’un bon exemplar de barraca i, poc més amunt, anem a la
dreta, en direcció al Castell Dalmau (rètol indicador).
Castell Dalmau (580m)
És una agulla calcària que destaca de l’entorn, on hi ha un seguit de vies
d’escalada. De fet tot el paratge, anomenat Roquer de Pasqual, és ple de blocs,
agulles i cavitats, difícils de veure des del camí per la densa vegetació.
Continuem una estona més pel mateix camí encarant-nos al Torrent de la Font de
la Costella on abandonem el GR baixant per un senderó ben definit a mà dreta. Més
avall per la mateixa mà trobem el camí que hem rebutjat a la font (rètol indicador).
Els Tres Pilans (455m)
Una altra zona de grans blocs i agulles on es practica escalada esportiva.
Continuem pujant en direcció a Farena (rètol indicador). A l’alçada del Torrent d’en
Rull fem un canvi de rumb (indicat), baixem a trobar i creuar el riu Brugent per
unes passarel·les i sortim a la carretera. La seguim uns metres i baixem a visitar la
resclosa del Raulet.
Resclosa del Raulet (420m)
Continuem per la carretera i, després d’un revolt, l’abandonem per un camí a
l’esquerra sense senyalitzar.
Continuem bona estona per la riba esquerra del Brugent fins que el creuem perun
pontarró a l’alçada dels Pescadors.

Anem endinsant-nos al congost de l’Esqueix i comencem a trobar passarel·les i
passamans que ens ajuden a passar alguns trams que, d’altra forma, serien
delicats. Fins als ponts penjats.
Congost de l’Esqueix (464m)
Dos llargs ponts penjats a bona alçada travessen el riu. A l’altre riba sortim del
congost pujant pel Grau de l'Escletxa.
Continuem camí cap al Pinetell. A mitja pujada ens desviem (rètol indicador) fins a
la Roca del Lloro, un bon mirador de la vall del Brugent.
El Pinetell (608m)
Creuem el nucli i ens en allunyem per la carretera d’accés fins a la de Farena, que
seguim uns pocs metres per prendre el camí de les Planes, una pista per la que
marxem bona estona i que deixem per una altra a mà dreta, sense senyalitzar.
Acaba aviat, en una plaça. D’aquí en parteix un camí, ben fressat, que baixa fort a
trobar el riu, a l’alçada d’un antic molí.
Molí de Figuerola (411m)
Ruïnes del que fou un dels grans molins paperers de la contrada. Amb una ermita
adossada.
Creuem el riu a gual i continuem per carretera. Pel camí anirem albirant les restes
d’altres molins, la Penya Roja (un altre indret d’escalada), i la Font Gran.

