
5a edició del Tomb als Motllats pels cingles 

Data: 8-9 de novembre de 2003 

Hores totals: 8,30 + 6 

Participants en total 26: Susana Alvarez, David Arias, Jesús Barberà, Joaquim Boj, Esther Bru, 
Meli Carrilero, Alba Coll, Toni Coll, Dídac Díaz, Lluís Díaz, Luis Esteras, Sònia Florencio, Joan 
Maria Fortuny, Marcel Fortuny, Joan Gassol, Verònica Gilabert, Encarna Hidalgo, Pilar Hidalgo, 
Pili Inostroza, Josep Mariné, ,Adrià Porta, Maria Cinta Prats, Josep Salafranca, Joan Sentís, 
Montse Sugrañes. Invitada: Montse. 

Itinerari dissabte 8: La Febró – Picorandan – Creu Trencada – Pont de Goi – Font Nova – Barranc 
de la Pixera – Cingles i font de l’Escudelleta – Barranc dels Morterets – Cingles de Pena Roja – 
Portell de la Mariàngela – Racó del Cremalló – Cova de la Moneda – Punta Coroneta -  Mont-ral. 
  

 

Dissabte 8: Sortim de la Febró a ¾ de 9 del matí. Pugem pel barranc de la cova del Colom i 
esmorzem com és costum al cim del Picorandan, amb una vista magnífica de Capafonts i la vall 
del Brugent. El dia és bo encara que hi passen alguns núvols. A la Creu Trencada ens fem 
aquesta foto. 

  



 

Després de visitar el Pont de Goi i la font Nova creuem a gual el barranc de la Pixera, pel que 
baixa una mica d’aigua. La font de l’Escudelleta raja bastant . La tardor plujosa que enguany 
estem tenint beneficia el bosc i les fonts. Al barranc dels Morterets ens atansem al salt que sentim 
no gaire lluny del camí. Dinem una mica més endavant mentre cauen algunes gotes.  

  

 

El bosc caducifoli de blades i moixeres barrejat amb les espècies dominants d’alzines i pins té uns 
colors molt vistosos i agradables. Al portell de la Mariàngela fem collita de sajolida. Alguns 
companys aprofiten per fel el mateix amb els bolets que la humitat del bosc ens regala a la vora 
mateixa del camí, sobretot rovellons, que després cuinarem al refugi. A partir de la cova de la 
Moneda, la boira que puja de la vall del riu Brugent ens embolcalla. Arribem al refugi de Mont-ral a 
boca de fosc. Sopem i dormim al refugi.    



  

Itinerari diumenge 9: Mont-ral – La Foradada – Cingles de l’Abellera – Portell del Cisterer – Portell 
de la cova de la Bruixa – Pla del Barrina – Cingles de Solans – Portell de l’Onclet – Puig-Pelat – 
Creu de Noguers – Pla de l’Augustenc – La Febró.   
  

 

Sortim del refugi de Mont-ral i ens trobem aquesta boira pixanera que ens acompanyarà tot el dia, 
prenent-nos la possibilitat de gaudir del paisatge. Un parell de xàfecs ens fa treure les capelines i 
així anem gairebé tot el matí. Esmorzem al pla del Barrina. A partir del cim del Puig-Pelat trobem 
els rastres de brutícia que alguns boletaires deixen als boscos de la Mussara. Arribem a La Febró 
a 2/4 de 3 i fem la cloenda d’aquesta edició a la taula de l’hostal de la Perdiu.    
  


