
Descripció del recorregut La Febró – Mont-ral pel vessant nord 
  
  
  
Minuts Total Descripció 

  
0.00 
 
 

0.00 Sortim de La Febró pel carrer de Prades en direcció nord. 
  

0.04 0.04 Carretera de Prades. La seguim a la dreta durant 100 m. 
Trobem marques blau-grana en un marge a l’esquerra, 
dintre un camp d’avellaners, d’on surt el camí. Pugem pel  
barranc de la cova del Corral pel mig de bruc d’hivern, 
falgueres, corniguer, roure i noguerola. Més amunt el 
barranc es tanca. A la dreta es veuen diverses formacions 
rocoses als cingles i al final, a l’esquerra, la gran balma de la 
cova del Colom. 
  

0.21 0.25 Font del Bassi, al cingle. Indret molt obac amb pi, boix, auró 
i moixera. Pugem per boniques ziga-zagues d’un camí 
empedrat, malauradament cada dia més malmès per les 
motos. 
  

0.04 0.29 Final de la pujada. 100 metres després saltem a una pista 
on trobem un pal indicador antic en ferro forjat. I un de nou 
del Consell Comarcal. Som als plans de l’Ermitanet, amb 
antics conreus d’avellaners. Seguim la pista a l’esquerra 
(nord). 
  

0.03 0.32 Deixem la pista per un corriol a la dreta. Anem rectes al 
Picorandan, que tenim davant. Trobem força romaní, 
farigola i sajolida florides. 
  

0.02 0.34 Trobem el GR 65.5 i el seguim una mica a l’esquerra (nord) i 
s’enfilem per un senderó fitat. 
  

0.06 0.40 Cim del Picorandan (990 m). Bona panoràmica de 
Capafonts en mig dels conreus i els engorjats del riu 
Brugent. Damunt, la mola d’Estat i la mola de Roquerola. 
Cap al nord, l’ermita de l’Abellera al cingle vermell de la 
serra de Prades. Al sud-est, el cingle nord dels Motllats que 
farem avui. 
  

0.04 0.44 Baixem de nou al GR i el seguim en direcció sud. Anem pel 
llom de la Serra Plana.  
  

0.09 0.53 Saltem a una pista i seguim les marques del GR sempre 
cap el sud. La pista fa unes cuantes ziga-zagues, tenim a 
l’esquerra el barranc de la Llenguaeixuta. Després seguiex 
recte per la plana dels Motllats, un terreny de carrascar, 



amb garric i boixerola. 
  

0.21 1.14 Creu Trencada. Pals indicadors. Deixem les marques del 
GR i seguim la pista que gira a l’esquerra. 
  

0.02 1.16 Deixem la pista per un sender a l’esquerra que baixa. 
  

0.05 1.21 Després de passar una suau fondalada arribem a una 
petita collada. Pal indicador. Seguim a l’esquerra per una 
pista en direcció nord.  
  

0.03 1.24 Encreuament de pistes presidit per una gran roca. Anem a 
la dreta, baixant lleugerament. 
  

0.02 1.26 Deixem la pista per un senderó a la dreta. Som al Pont de 
Goi, bonic arc natural en pedra format per l’erosió. El 
passem per dalt i seguim per un senderó a l’altra banda, 
que rodeja el cingle i després es difumina.  
  

0.08 1.34 Pista. La seguim a l’esquerra. 
  

0.01 1.35 Som al pal indicador d’abans. Baixem a l’esquerra. 
  

0.05 1.40 Font Nova, encreuament de pistes. La zona està guarnida 
de pins, alzines i algun roure amb bonics exemplars de 
ginebra, gavarrera, boix, esbarzers i joncs a la bassa de la 
font. Seguim per una pista cap a l’est que puja 
lleugerament. 
  

0.02 1.42 Bifurcació, girem a l’esquerra. 
  

0.01 1.43 Nova bifurcació, seguim recte. Hem deixat a l’esquerra el 
camí que baixa a Capafonts per la cova de les Gralles i la 
Llúdriga. 
  

0.02 1.45 Bifurcació amb uns antics rètols de fusta malmesos. 
Prenem la pista de l’esquerra, que baixa. 
  

0.05 1.50 Bifurcació, seguim la pista de l’esquerra. 
  

0.05 1.55 Deixem la pista per un senderó a l’esquerra que baixa en 
direcció nord-est. 
  

0.04 1.59 El senderó gairebé es perd, gira al nord i nord-oest, deixant 
a la dreta el barranc de la Pixera. 
  

0.04 2.03 Barranc de la Font Nova. Seguim a la dreta.  
  

0.04 2.07 Vista de Capafonts. El senderó rodeja la Moleta. Podem 
veure, a sota, la cova de les Gralles i més amunt, el pont 



de Goi. 
  

0.06 2.13 Creuem a gual el llit de roca del barranc de la Pixera que fa 
una petita cascada entre blades i moixeres. Pugem per 
l’altra banda. Seguim a l’esquerra un camí que planeja 
vora el cingle de l’Escudelleta, ple de balmes. 
  

0.01 2.14 Cova del Grèvol, la balma més gran i fonda de les que 
anem veient. 
  

0.02 2.16 Font de l’Escudelleta, a 5 metres a la dreta del camí i que 
brolla de la mateixa roca del cingle. 
  

0.05 2.21 Mirador de la Pixera, sota el puntal del Colomer. Des 
d’aquí es veu la cascada del salt de la Pixera, espectacular 
després de les pluges. L’indret està farcit de bruc d’hivern 
florit. 
  

0.01 2.22 Bifurcació. A l’esquerra surt un camí marcat que baixa a 
Capafonts passant per la Foradada, a 5 minuts d’aquí. 
Nosaltres seguim recte, pujant .  
  

0.03 2.25 El camí gira a la dreta i entrem al bosc.  
  

0.01 2.26 Clariana al bosc que sembla la resta d’una antiga 
carbonera. Poc després tenim una bonica vista sobre el 
barranc dels Morterets.  
  

0.07 2.33 Deixem a la dreta un trencall que puja, salva el cingle i 
arriba la plana dels Motllats i enllaça amb la pista. El terra 
que trepitgem ara és una catifa de fulles grogues i 
rogenques. Travessem una clapa de bosc molt obac i 
humit amb heura i lligabosc als arbres, molsa al terra i les 
roques, teix  i grèvol, a més dels caducifolis que venim 
trobant. 
  

0.02 2.35 Creuem el llit del barranc dels Morterets al costat d’un gran 
blada. Depenent de les pluges hi pot baixar una mica 
d’aigua. Pugem suaument a l’esquerra.  
  

0.03 2.38 Fi de la pujada. Tornem a baixar de nou. Tenim una 
magnífica vista de la serra de Prades amb el Tossal de la 
Baltasana, el poble de Capafonts i el Picorandan.  
  

0.02 2.40 Creuem un barranc secundari. Hem passat pel costat d’un 
grèvol amb fruit i blades. Tornem a pujar pel mig d’un bosc 
de pi i alzina tacat de corniguer, blada, auró i moixera. 
Després anem arran del cingle. 
  

0.06 2.46 El camí gira cap a l’est i deixem a la nostra esquena el 



barranc dels Morterets. Passem sota la Pena Roja. Més 
endavant, el bosc s’obre i baixem una mica. 
  

0.12 2.58 Deixem a l’esquerra l’ampli sender que puja del mas de 
Fortet i la carretera. Tenim la darrera visió de Capafonts i 
el Picorandan. Girem a la dreta i pugem per un indret molt 
obac de pi roig i boix.  
  

0.07 3.05 Portell de la Mariàngela, pas obert al cingle que permet 
pujar a dalt de la plana i enllaçar amb la pista. El nostre 
camí torna a baixar a l’esquerra, creuem uns marges i 
s’endinsem en l’obaga del barranc.  
  

0.03 3.08 Font del Rei, al fons del barranc i tocant el camí, en un 
indret obac i frescal amb bonics exemplars de teix, boix, 
càdec i ginebra. Tornem a pujar. 
  

0.04 3.12 Nou canvi d’orientació del camí i nova barrancada. 
Davallem suaument.  
  

0.03 3.15 Arribem al fons de la fondalada i iniciem la pujada per 
l’altra banda, tot seguint les marques. 
  

0.07 3.22 El camí gira a la dreta i entra en una nova fondalada plena 
de bosc. És el racó del Ruques.  
  

0.08 3.30 Balma oberta al cingle a la barrancada del Cremalló. 
Bonica vista sobre l’imponent cingle nord dels Motllats i 
l’església de Mont-ral. 
  

0.08 3.38 Bifurcació. A la dreta surt un senderó. Seguim recte, tot 
planejant.  
  

0.11 3.49 Pugem un esglaó de roca i entrem en una zona en què el 
terra està format per lloses de pedra. 
  

0.03 3.52 Cova de la Moneda, oberta al cingle. L’entrada està 
guarnida de blades i moixeres daurades per la tardor. 
Seguim recte, sempre cap a l’est per la vora del cingle, per 
un terreny de savina,  boix i corniguer. 
  

0.01 3.53 Esglaó de roca que hem de baixar. Deixem enrera les  
lloses de pedra. 
  

0.01 3.54 Deixem a la dreta dos camins que van entre bosc a buscar 
la pista dels Motllats. Seguim recte en direcció est a la vora 
del cingle per un terreny de garriga. 
  

0.02 3.56 Portell del Bosquetà, magnífica panoràmica. Deixem la 
plana dels Motllats i baixem en direcció est, a la vora del 



cingle que dóna a la vall del Brugent. 
  

0.02 3.58 Deixem a la dreta el senderó que va a la Foradada, que es 
veu a prop. Seguim baixant en direcció a Mont-ral, que 
veiem davant nostre.  
  

0.10 4.08 Pla de la Meuca, antics conreus. A l’esquerra hi ha la font 
del Moro. Trobem dues bifurcacions a la dreta, cap a la 
Foradada i el Bosquet, respectivament. Nosaltres anem 
rectes, sempre en direcció est, seguint les marques. 
  

0.07 4.15 Deixem a l’esquerra un senderó. La sajolida i el bruc 
d’hivern estan florits. L’espígol sec és molt aromàtic. 
  

0.03 4.18 Deixem a l’esquerra del camí l’avenc d’en Feliu. Seguim en 
direcció est per la carena del serret dels Avencs, entre 
bosc. 
  

0.02 4.20 Punta Coroneta, magnífic mirador sobre el poble de Mont-
ral cap on anem. Al sud tenim la capçalera del riu Glorieta 
amb el bosc de l’Estelada i l’Aixàviga. Al nord, la vall del 
Brugent i la carena de la serra de Prades des del Tossal de 
la Baltassana fins la Mola d’Estat. Cap a l’est, la serra de 
Miramar, el Montagut i al fons Montserrat en dies clars. 
  

0.08 4.28 Saltem a una pista mig encimentada. Anem al poble que 
està a prop. 
  

0.01 4.29 Deixem a l’esquerra la pista per on passa el PR 20 que 
baixa a Farena. 
  

0.01 4.30 Pal indicador del GR 7 a l’entrada de Mont-ral. 
  

 


