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PRESENTACIÓ DE EL BROGIT DE LA VALL
Des de l’Ajuntament de Capafonts i el BROGIT us presentem El Brogit de la Vall, un nou producte
senderista per la Vall del riu Brugent, a les Muntanyes de Prades.
El Brogit de la Vall és un projecte ecoturístic pensat per dinamitzar econòmicament la zona d’interior
del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades, que pren el patrimoni natural, cultural i etnològic de
la zona com a base del seu desenvolupament i que transcorre per quatre municipis diferents (àmbit
supramunicipal).
El Brogit de la Vall és un itinerari de 70 km que recorre la Vall del riu Brugent, principal afluent del riu
Francolí, i que transcorre a través de senders i camins tradicionals, alguns dels quals han estat
recuperats en motiu d’aquest recorregut. Al llarg del seu recorregut, l’excursionista caminarà pels
diferents trams del riu Brugent, tant per la vora del seu curs com per les carenes muntanyoses, tot
descobrint paisatges insòlits i vistes úniques de l’entorn.
Situada al cor de les Muntanyes de Prades, la Vall del Brugent és una de les valls més ben conservades
de Catalunya i la més espectacular de les comarques del Camp de Tarragona. El curs permanent de les
seves aigües ofereix gran diversitat faunística i florística així com nombrosos racons emblemàtics com el
Toll de l’Olla o el Refugi dels Pescadors.
A la vegada, el vincle de l’home amb aquesta terra ha deixat la seva empremta tot al llarg del
recorregut. Així, El Brogit de la Vall ens permet descobrir les restes de prop de 27 molins hidràulics ‐ la
majoria paperers, que van pertànyer a la segona conca fluvial més important de Catalunya en producció
de paper‐, les construccions de pedra seca que aquí i allà estructuren el paisatge o els pous de gel que
ens transporten al passat.

L’ITINERARI
El Brogit de la Vall consta de 4 etapes que finalitzen als pobles de Capafonts, Cogullons (Rojals), la Riba
i Mont‐ral. En cada poble es compta amb la col∙laboració d’un allotjament, que participen des d’un inici
amb aquest projecte: l’alberg de Somianatura de Capafonts, el refugi de Cogullons de Rojals (Mont‐
blanc), el refugi Els Masets de la Riba i el refugi Musté‐Recasens de Mont‐ral.
Una centraleta de reserves gestiona les inscripcions de l’itinerari, servei que fa de El Brogit de la Vall
una iniciativa pionera al Camp de Tarragona. El fet de participar‐hi via la centraleta de reserves ofereix
tot un seguit d’avantatges com la gestió de tota la reserva amb una única trucada i l’obtenció d’un
paquet de productes exclusiu, que inclou, entre altres obsequis, un mapa, una samarreta tècnica i una
gorra sahara.
El Brogit de la Vall és un itinerari apte per a tots els públics i que es pot realitzar en 3 modalitats segons
els ritme de cadascú: Trescamons, fent ruta durant 2,3 o 4 dies, Almogàver per recórrer els 70 km en
els menor temps possible i DeLuxe que complementa la modalitat Trescamons amb una estada de luxe
de diverses nits a un allotjament de la zona.
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En motiu d’aquest nou itinerari s’ha editat una guia on trobareu tot el que cal saber per poder fer El
Brogit de la Vall i a més aprofundir en alguns aspectes de la flora, la fauna, la història i la llegenda que
engloba la vall del riu Brugent. La guia es complementa amb un mapa excursionista, actualitzat i
exclusiu de l’itinerari, on es marca el seu recorregut. La guia i el mapa s’han editat mitjançant l’Editorial
Piolet, de reconegut prestigi en el món del senderisme i la cartografia de muntanya. Es pot aconseguir a
través de la botiga on‐line de la web de El Brogit de la Vall a un preu de 12€.

El Brogit de la Vall recorre tres comarques, una vall i tot un món per descobrir! Us animem a endinsar‐
vos‐hi!

CENTRALETA DE RESERVES DE EL BROGIT DE LA VALL
689 00 61 99
info@elbrogitdelavall.com
www.elbrogitdelavall.com
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