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MOLA D’ESTAT
Alt i Baix Camp, Conca de Barberà
De Farena a la Taula dels Quatre Batlles
14,1 km
761 m
Moderat
26 de maig de 2010
Ed. Piolet. Muntanyes de Prades (1:25000)
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=932827

Itinerari circular per les Muntanyes de Prades que pot realitzar-se íntegrament en
una matinal.
Partint de Farena, segueix bona estona la vall del riu Brugent per enfilar-se desprès
a la Serra del Bosc de Poblet, careneja per la Mola d’Estat (la segona alçada
d’aquestes contrades, desprès del Tossal de la Baltasana), la Taula dels Quatre
Batlles i els Cogullons. Desprès retorna travessant el Riu Sec.
És un itinerari fàcil i molt ben senyalitzat la major part del recorregut. Però el tram
inicial entre el Mas d’en Toni i el Coll de la Caldereta pot resultar perdedor. No és
una ruta habitual: generalment s’acostuma a pujar per PR-C 20.2 (Vial de la
Solana). Aquesta pot ésser una alternativa si volem escurçar la ruta i a més força
interessant que passa per les cingleres del Mas Roquerol i la Mola de Roquerola.
Transcorre tothora pel solell. Cal tenir-ho en compte en èpoques de calor.
Farena (616 m). Marxem per la carretera de la Cadeneta, que va a enllaçar amb la
TV-7041 (Mont-ral~Capafons). La deixem just sortir del poble, quan fa un revolt de
90º a mà esquerra, per prendre un camí carreter vers ponent, pel costat d’un mur
de pedra. (rètol indicador “Mas Antoni”, Mont-ral,...). Més endavant rebutgem a mà
dreta el corriol que s’enfila als Cogullons per continuar recte vers ponent (rètols
indicadors tant del PR-C 20.2 vers els Cogullons com del “Mas Antoni” que és la
direcció que seguim).
Feixes ermes a mà dreta i conreus a l’esquerra. Trobem unes cavitats practicades al
mur de pedra seca que servien per allotjar arnes. El camí esdevé més estret i es
converteix definitivament en corriol en salvar una torrentera. Caminem ara entre
bosquina[1].
El camí és ben fressat i planer pel marge esquerre del riu Brugent, que veiem ben a
prop. A mà esquerra trobem (indicat) el corriol que baixa al Toll de l’Olla. Desprès
de travessar una torrentera, abastem una camí carreter i, a l’esquerra, el Mas d’en
Toni.
Mas d’en Toni (647 m, 45’). Antic mas ben conservat, envoltat de feixes de
conreu. Font i safareig a la part posterior de la casa. Marxem vers el nord pel camí
carreter que es converteix aviat en corriol poc definit. Deixem a mà dreta un altre
corriol que, pel Barranc de la Font Gran, puja al Coll de Viladecabres. Poc més
amunt hem de girar a l’esquerra per anar a passar prop d’una feixa de conreu
isolada que tenim en aquella direcció[2].
Més amunt passem clapes de bosc alternades amb tartera (esquist) on el camí hi és
ben assentat. Amb moderat pendent abastem el coll.
Coll de la Caldereta (1.038 m, 1h 53’). Per aquest punt hi passa el GR 171
(Pinós/Caro). Vers garbí albirem Capafons i darrere els Motllats. Rètol indicador:
seguin l’adreça Mola d’Estats/Rojals, vers sol ixent, per un camí carreter que
abandonem aviat per un corriol, guiats pels senyals del GR. Vers el nord s’estén el
Bosc de Poblet i s’hi obre la vall de Castellfollit, al bell mig de la qual hi albirem el
refugi forestal.
Aviat abastem la balma anomenada Cova Fumada i, desprès d’un grauet, la Mola
d’Estat.

Mola d’Estat (1.124 m, 2h 15). És un planell envoltat de cingleres per tots els
costats excepte per llevant, amb una magnífica panoràmica de 360º. És de
destacar la cisterna que hi ha aprofitant un gran bloc de pedra i el sistema per
col·lectar l’aigua. En un racó al fil de la cinglera, hi ha tres creus en recordança
d’unes víctimes de la guerra civil.
Sortim de la mola vers llevant, per camí carreter que desprès vira al nord, guiats
pels senyals del GR i sovintejats rètols. Planerament passem per la Mola dels
Quatre Termes on hi ha la Taula dels Quatre Batlles, dons aquest punt és termenal
entre Prades (Baix Camp), Mont-ral (Alt Camp), Rojals i Vimbodí (Conca de
Barberà). Poc més enllà hi ha un vèrtex geodèsic enfilat dalt d’un piló.
Baixem al Clot del Llop, cruïlla important de camins de la zona. Seguint el GR virem
a sol ixent fins a la vista del refugi dels Cogullons, encimellat. Trobem dues cruïlles,
per la primera marxa una variant del GR. Per la segona el PR-C 20.2 que hem
deixat just sortir de Farena.
Refugi dels Cogullons (1.047 m., 3h). Encimellat dalt d’un turó. Desprès de
visitar-lo seguim pel camí carreter vers sol ixent. Aviat esdevé corriol, quan
comencem a davallar vers el Barranc del Pirro. A l’alçada de la propera font del
Grèvol el GR marxa a mà esquerra. Nosaltres continuem pel PR-C 20 que ja no
abandonarem fins a Farena. Més avall trobem la font Freda.
Baixem ara vers xaloc per una obaga força ombrívola amb molta diversitat
d’espècies on hi veiem diversos exemplars de teix. Propers a la Bartra, el corriol
ens aboca a una pista (Camí de la Baridana).
La Bartra (725 m, 3h 45’). Antic convent, convertit en pagesia. Actualment hi ha
una casa refugi i de turisme rural. Pertany al terme municipal de Montblanc.
Marxem vers migdia per pista enquitranada que abandonem per la dreta en un
pronunciat revolt (rètol). Enfilem un corriol ben fressat marxant pel marge esquerre
del Riu Sec.
Aviat creuem el riu i, pel marge dret, ens enfilem en fort pendent fins a la propera
carena. Desprès, ja en baixada i vers garbí, retornem a Farena (4h 30’).



[1] Molts pins caiguts pels voltants. Alguns barren el camí. Sembla que
resultat de les darreres nevades.
[2] Des del final de la pista sobre el Mas d’en Toni fins a aquesta feixa el
camí és molt poc definit i força ple de malesa. Transita entre antigues feixes
de conreu avui colonitzades pel bosc. Trobem alguns senyals amb pintura
blanca que ens poden ajudar. Tothora hem de conservar el rumb vers el
nord. A partir d’aquesta feixa, el camí ja és ben definit i no ofereix dubtes.

