Sortida

Mola dels Quatre termes
Muntanyes de Prades
Dia

Diumenge 11 de Maig de 2014

Hora

08:00h del matí

Punt de trobada

Av. Catalunya, 14

Fitxa tècnica
Itinerari en cotxe

La Ràpita, autovia C14 de Reus-Salou direcció Reus, Montblanc, i Rojals.

Itinerari a peu

Rojals, Els Cogullons, Taula dels Quatre Termes, Mola d’ Estat (1.126m).

Dificultat

Fàcil (ruta circular)

Temps

3 a 4 hores aproximadament

Observacions

La Mola dels Quatre Termes, o Mola d'Estat, és un tossal que es troba a les muntanyes
de Prades, a la Conca de Barberà, entre Vimbodí i Poblet i Montblanc, a uns 1.200 m en
línia recta del refugi dels Cogullons. És vèrtex geodèsic i la seva altitud és de 1.117,7
metres sobre el nivell del mar. El seu nom prové del fet que a uns 300 m al sud de la
mola convergeixen els termes de quatre municipis: Montblanc, Vimbodí i Poblet, Montral i Prades, al punt anomenat "Taula dels Quatre Batlles". Allí s’hi troben gravats els
noms i escuts dels quatre termes. Com a fet característic d'aquest tossal, podem trobar
tres creus metàl·liques clavades a la roca, anomenades popularment "Les Tres Creus",
en una zona que ofereix impressionants vistes de les muntanyes de prades.

Esmorzar

Rojals

Dinar

Rojals

Gracies per respectar el medi natural i no embrutar
Info.:

Caminar és salut

Els dijous de 21:30h a 23:00h al Maset

Amb el suport

tel. 977.74.52.24
www.ccelaforadada.cat
centreexcursionista@ccelaforadada.cat

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
Regidoria d’Esports

facebook.com/Club Centre Excursionista la Foradada

Sortida

Mola dels Quatre termes
Muntanyes de Prades
Notes


Cal portar esmorzar, dinar, aigua, i bon calçat.



Els menors de 14 anys cal que vagin acompanyats d’un adult responsable.



L’organització no ens podem fer responsables dels accidents o danys que puguin rebre o ocasionar els
participants, encara que vetllarem per evitar-los.



Tots els participants en aquestes excursions del Club han de estar en possessió de la llicencia federativa
de l’any 2014.

Gracies per respectar el medi natural i no embrutar
Info.:
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www.ccelaforadada.cat
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Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
Regidoria d’Esports

facebook.com/Club Centre Excursionista la Foradada

