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● A vegades cal mullar-se els
peus. D’altres el camí s’enfila
per oferir, des de dalt, vistes
magnífiques. És El Brogit de la
Vall, una ruta que recorre el cor
de les Muntanyes de Prades
(espai d’interès natural) tot res-
seguint el curs del riu Brugent,
des que neix, al terme de Capa-
fonts, fins a la seva de-
sembocadura, a la Ri-
ba. La ruta és circular,
amb sortida i arribada
a Capafonts, i permet
descobrir un ric patri-
moni natural i cultural,
ja que aquestes terres
han estat habitades
des de molt antic. I és que “es
passa per llocs que no són ha-
bituals, que fins i tot desconei-
xen excursionistes de la zona. A
més, també recuperem antics
camins”, explica Meritxell
Omella, una de les creadores
d’El Brogit de la Vall.

Cal tenir en compte, però,
que l’itinerari no està senyalit-
zat; per això el millor és dispo-
sar de la guia que han editat els
autors de la ruta, que va acom-
panyada d’un mapa. A més de
descriure el recorregut, el llibre
inclou informació històrica i

El Brogit de la Vall és un itinerari circular que proposa descobrir
la riquesa de paisatges que envolten el riu Brugent

Un passeig per la
vora del riu

del patrimoni natural de la zo-
na. D’altra banda, cada etapa
finalitza en un refugi on passar
la nit. Una bona opció és ges-
tionar l’estada a través del Bro-
git, a qui sempre es podrà re-
córrer per demanar més infor-
mació.

Capafonts - els Cogullons
La sortida de la ruta
té lloc a Capafonts,
un petit poblet amb
mig centenar de ve-
ïns, situat a 751 me-
tres d’alçada. Des del
poble se segueix el
camí que condueix
fins a la font de la

Llúdriga, lloc on neix el riu Bru-
gent. El recorregut continua
cap als Motllats i ofereix estam-
pes precioses: balmes amb
salts d’aigua o el pont de Goi,
que la natura ha tallat a la roca.
La ruta continua cap al Pico-
randan (el cim ofereix una bo-
na vista de Capafonts i de les
muntanyes que envolten el po-
ble), cap a Prades, a l’ermita de
l’Abellera, construïda dins una
gran balma vermella, i cap als
Cogullons. Abans d’arribar-hi
es passa per la Mola d’Estat o
dels Quatre Termes, un tossal

� Per anar a Capafonts. S’hi
pot arribar des d’Alcover per la
carretera TV-7041; des de la
Riba, per la TV-7044 o des de
Montblanc per la TV-7042. La
sortida més propera de
l’autopista AP-2 és l’11, a Valls, i
la de l’AP-7 és l’11, a Reus.

� Distància. 68 quilòmetres
� Durada. Aquesta proposta
es divideix en 4 etapes a fer en
4 dies. (21 hores de camí)
� Etapes.
Capafonts - els Cogullons
(21,7 km); els Cogullons - la
Riba (18,2km); la Riba -
Mont-ral (15,8 km) i Mont-ral -
Capafonts (12 km)
� Desnivell. Màxim de 880
metres i mínim de 450 metres.
� Dificultat. Mitjana
� Senyalització:  La ruta no
està senyalitzada
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El Brugent, a la zona del pont vell de Capafonts. El riu neix en aquest terme i desemboca al Francolí. / EL BROGIT
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concorregudes, com ara la
Font Gran de la Riba.

La Riba - Mont-ral
La tercera etapa de la ruta té el
punt de partida més baix del
recorregut i, per tant, caldrà fer
camí amunt per arribar a
Mont-ral. Alguns indrets inte-
ressants de l’itinerari, que tra-
vessa més d’una vegada el riu,
són el Castell Dalmau, una
gran roca molt coneguda pels
escaladors, el molí paperer del

Castlà i les Fontanelles, un in-
dret on l’aigua brolla de la roca.

Mont-ral - Capafonts
L’última etapa d’El Brogit de la
Vall és la més curta, i la que
convida a passejar pel bosc de
ribera. Entre els racons més
bonics hi ha l’impressionat Toll
de l’Olla, que a l’estiu convida a
refrescar-se amb un bon bany;
les Fous, que ofereixen un pai-
satge de postal, i la zona del
pont vell, a Capafonts.

que ofereix vistes magnífiques.

Cogullons - la Riba
La segona etapa té un desnivell
de baixada de més de 1.300
metres, i és que surt dels Cogu-
llons fins a la Riba, on el Bru-
gent es fon amb el Francolí. El
recorregut passa per indrets in-
teressants, com ara Farena, un
poblet petit i ben conservat, o
el Pinetell, i continua a tocar
del riu, en una ruta esquitxada
d’antics molins, i fonts molt

● Ben acompanyats: aquells que
ho desitgin tindran l’oportunitat
de fer els 70 quilòmetres de la
ruta El Brogit de la Vall en com-
panyia dels seus creadors i, així,
treure tot el suc possible de la
caminada per les muntanyes de
Prades. El recorregut guiat s’ha
programat entre els dies 9 i 12

d’octubre, i les inscripcions esta-
ran obertes fins al 30 de setem-
bre. La proposta de Brogit
Guiatges inclou la reserva a pen-
sió completa de tres nits, la guia
dels creadors de la ruta i un pa-
quet d’obsequi. El preu i altres
condicions es poden consultar a:
www.elbrogit.com

El Brogit de la Vall, en bona companyia

El refugi dels Masets, a la Riba.

L’ermita de l’Abellera, construïda dins una balma, a Prades, és també un magnífic mirador. / JUDIT FERNÀNDEZ
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� El Brogit SCP
Centraleta de reserves
Tel. 689 00 61 99
info@elbrogitdelavall.com
www.elbrogitdelavall.com

� Patronat Municipal de
Turisme de Capafonts
Av. Riu Brugent s/n
43364 Capafonts
Tel. 977 86 82 04
turisme@capafonts.com
www.capafonts.com

� Oficina Municipal de
Turisme de Prades
Plaça Major, 7
Tel. 977 86 83 02
turisme@prades.es
www.prades.es

� Oficina de Turisme
d’Alcover
C. Costeta, 1 (baixos)
Tel. 977 84 64 52
museualcover@altanet.org
www.alcover.cat

� Ajuntament de la Riba 
Pl. Major, 1
www.riba.altanet.org

Cingles dels Motllats, que trobem a la primera etapa del camí. / EL BROGIT

■ Dades d’interès
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