El dia 17 d'abril vam fer part de la ruta dels Molins del Brugent a
Farena.
Com arribar: - Heu d'anar cap a la localitat de Farena, per arribar heu
d'agafar la carretera TV-7044 fins el punt quilomètric 13. A l'entrada
de Farena hi ha llocs per aparcar el cotxe a la part esquerra de la
carretera.

Ruta: - Un cop deixeu estacionat el vehicle heu d'agafar el carrer la
Riba. A l'inici del carrer hi ha un pal de rutes.

Al final del carrer hi ha un sender que continua a la dreta passant per
davant d'una casa en obres.

Continueu el sender que es va allunyant de Farena, veureu marques
de Sender Local, blanques i verdes, fins que arribareu a un pal
indicador que senyala Molí del Fort pel mateix sender per on esteu
anant.

En pocs metres el sender acaba a una pista on hi ha un pal de rutes.

Continueu per la pista que fa baixada, trams de la pistasón de formigó,
fins que arribareu a un encreuament de camins, vosaltres continueu
per la pista en sentit al Molí del Fort amb el riu Brugent a la dreta.

Al cap de pocs metres arribareu al primer dels molins, el Molí del Fort,
el qual està restaurat i actualment és una piscifactoria.
Heu de continuar pel pont que creua el Brugent.

Continueu el sender i en pocs metres arribareu al segon molí que es
troba a l'altre costat del riu, el Molí del Borrós.

El sender continua per zona boscosa fins que haureu de creuar de nou
el Brugent per una passarel·la de fusta.

Un cop creuada la passarel·la anireu per zona de pedres de riu,
nosaltres vam desviar-nos al cap de pocs metres del sender per
apropar-nos a veure un bonic salt d'aigua. Per anar al salt haureu de
baixar entre dues grans roques, per ajudar-vos a baixar hi ha un arbre
sec caigut.

És un racó espectacular del Brugent amb diversos salts i tolls d'aigua.

Un cop vist torneu al sender de pedres de riu i continueu el sender
cap el següent molí, el Molí del Vilalta.
Abans d'arribar haureu d'ajudar els més petits ja que el sender està
ple pedres que fan de mal caminar.

Continueu el sender que us portarà cap el següent molí, el Molí del
Po o del Cristí, abans d'arribar haureu de creuar un rierol saltant
pedres.

Continueu el sender cap a l'esquerra que puja pel costat del molí. En
breu veureu un pal indicador de rutes en una bifurcació de sender,
agafeu el sender que baixa cap a les Fontanelles.

En pocs minuts arribareu a les Fontanelles, aiguabarreig del riu Sec
amb el riu Brugent.

Haureu de creuar una passarel·la que creu el riu Sec per continuar el
sender cap el següent molí.

Un cop creuada la passarel·la us trobareu un pal indicador de rutes,
heu de continuar pel sender de la dreta cap el Congost de l'Esqueix.

El sender continua fins que haureu de creuar de nou el Brugent per
un pont de fusta.

Més endavant trobareu l'últim dels molins que veureu en aquesta
ruta, el Molí del Castellà.

El sender creua pel mig del molí. Un cop creuat el molí haureu arribat
al final de la ruta que proposem. Ara us queda la tornada desfent el
camí d'anada fins on es troba el cotxe.

