
Secció de Padres 
Farena - Gorg de l’Olla - Mas 
d’en Toni - Gorg de l’Olla -  

Farena. 
 

08 de febrer de 2020 
 
Fitxa tècnica:                                                                                      Preparada per: Joan Visús, Reinaldo Collado, Emili Cases, Joan Ramón Diaz i Miquel Torné. 

Sortida de Barcelona: Col·legi Jesús-Maria. 
Hora de sortida: 7:45 h. 
Longitud: 7,3 km aprox. 
Durada: 3h. aprox. 
Hora prevista de retorn a Barcelona: 19:00 h. 
Desnivells: 77 m de pujada i 77 m de baixada. 
Menjars: Esmorzar en àrea de servei o similar. Dinar en restaurant a Montbrió del 
Camp. 
 

 
 
Itinerari a peu: Només sortir de Farena agafarem un corriol planer però no gaire fàcil de caminar a 
l’inici, per les pedres. Arribat a un punt ens desviarem a l’esquerra, avall per arribar al Gorg de l’Olla. 
Aquesta curta baixada te dos punts en que poder cal posar el cul a terra. El bonic Gorg de l’Olla té un salt 
d’aigua transparent. Tornarem al corriol inicial i seguirem fins l’altre costat del Gorg per un camí cada cop 
més fàcil que passa pel mas d’en Toni. Passat aquest mas el camí passa a ser pista i podem tornar a baixar 
cap el gorg per veure la part del riu anterior a ell. Baixar des d’aquest costat al gorg altre vegada és massa 
complicat, i no ho farem. Tornant a la pista arribarem a Farena on ens recollirà l’autocar per dur-nos a Montbrió 
del Camp on hi ha el restaurant.  
 
 

Recorregut en autocar des de Barcelona (dreta del mapa) a Farena (esquerra del mapa). 

 
 
 

Lloc 
Quilòmetres 

Hora Parcial Total 
Barcelona   07:45 
Inici caminada (Farena).  0 10:00 
Gorg de l’Olla 2.5 2.5 11:00 
Mas d’en Toni 0.8 3.3 11:30 
Gorg de l’Olla 1.1 4.4 12:20 
Farena 2.9 7.3 13:00 
Restaurant   14:15 



Recorregut a peu (vista sobre el mapa del ICGC)

 
 

Recorregut a peu (vista aèria) 

  
 

 
 
Podeu descarregar la ruta des de: 
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=45628509 
 

Farena  
És una entitat de població del municipi de Mont-ral, a la comarca de l'Alt Camp. 
 
El poble se situa a les muntanyes de Prades en un coster a l'esquerra del riu Brugent, al nord del terme municipal. El 
nucli urbà presenta el desnivell característic d'un poble de muntanya, amb pujades i baixades força notables, i no s'hi 
pot accedir amb cotxe. Dista a uns 13 quilòmetres del centre urbà de la Riba i la carretera TV-7044 és la seva 
principal via de comunicació. Aquest tram de carretera, entre la Riba i Farena, és un paratge natural molt destacat 
per la seva flora. 
 

Història 
Les primeres referències històriques esmenten Farena, juntament amb Rojals, en l'ascens de les forces catalanes, 
comandades per Ponç i Ramon de Cervera, que el 1151 emprengueren la conquesta de Siurana. 
 
La cinquantena d'edificis del poble dona testimoni de la seva importància dins del municipi, especialment en 
demografia, superant en alguna ocasió en població al cap de municipi Mont-ral i la disposició 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. 
 
Actualment el poble es troba pràcticament deshabitat, especialment a l'hivern. A l'estiu, en canvi, es converteix en 
un poble plenament turístic, amb cases molt ben rehabilitades. El riu Brugent, al seu pas per Farena, acostuma a 
portar aigua i atreu força banyistes. El 10 d'octubre de 1994 hi va haver la riuada de Sant Tomàs de Vilanova, que va 
desfigurar completament el paisatge natural del riu Brugent. 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=45628509


Farena                                                                      Corriol 

   
 
               Gorg de l’Olla 

 
 

Al costat del Mas d’en Toni                           Riu Brugent abans del Gorg de l’Olla  

    


