
PUNTA BARRINA 1.010 m.  (Els Motllats - Alt Camp) 

  
Data: diumenge 21 de març de 2010. 
  
Participants (9): Dani Ros, Encarna Hidalgo, Joan Gassol, Joan Sentís, Lluís 
Díaz, Pilar Hidalgo, Pili Inostroza, Toni Coll i Pere López. 
  
Temps real: 2 hores i 45 minuts.    Temps total: 3 hores i 45 minuts. 
  
Hola amics i companys, 
  
Avui us parlaré del cim més alt de l’Alt Camp, la Punta Barrina de 1.010 m., que 
es troba als Motllats, a les Muntanyes de Prades. Aquest cim no és el punt més 
alt d’aquesta comarca, als mateixos Motllats, molt a prop del nostre cim, hi ha 
el Pla d’en Bruno de 1.025 m., però no el podem considerar com a cim, i 
nosaltres el que volem és pujar els cims més alts de les comarques catalanes. 
  
Per a fer aquest cim deixem el cotxe al poble del Bosquet, al que hem arribat 
pujant des d’Alcover per la TV-7041 fins a Mont-ral, i d’aquí per la TV-7045 fins 
al nostre poble. 
  
El diumenge vint-i-u de març de dos mil deu, comencem a caminar a les 
09,25h. surtint del poble en direcció SO, deixant Mont-ral a la nostra esquena, 
pel GR-7, en direcció al Mas del Cisterer (10 minuts). Al arribar al Mas, deixem 
el GR i continuem per una pista que surt a l’altre costat del Mas, i que puja en 
direcció O, direcció als cingles. 
   

 
 

  
Una mig hora després arribem a un coll amb un ample replà.  Parem cinc 
minuts a descansar.  En aquest punt es deix la pista que continua baixant, 
nosaltres agafem un camí que surt a la dreta i tira amunt. 
  
Anem pujant fins arribar a un collet, en el que trobem un sender a la nostra 
esquerra que està marcat amb fites, i que en menys de cinc minuts ens deix al 
cim.  En total ha passat una hora i vint minuts.   
  
Al N podem veure les cingleres dels Motllats, que envolten el Racó de Sant 
Pere i seguint-les, hi ha el cingle de l’Abellera, que fineix a la Roca Foradada 
de Mont-ral. Al SO es poden veure les boniques cingleres dels Solans, que 
porten cap el cim més alt dels Motllats, el Puig Pelat de 1.070 m. 



  

 

 

  
Al sortir del cim, anem cap a la dreta fins trobar el camí de pujada, marcat amb 
blau i groc, i el seguim a l’esquerra per creuar un petit barranc, i sense deixar 
aquest camí; que també està marcat amb les senyals blaves i vermelles del 
Tomb als Motllats, fet pel Sr. Ramon Quadrada de Reus, i per uns triangles de 
color groc; resseguint tots els singles de l’Abellera arribem, primer, a una petita 
Foradada i deu minuts més tard a la Foradada de Mont-ral. 
  
Per baixar agafem el camí va per la dreta del barranc fins arribar al Pla de la 
Meuca, a on donem un cop d’ull a la Font del Moro, per després agafar cap a la 
dreta i baixar tot seguit fins el punt de sortida, el Bosquet. 
  
Salutacions a tots. 
  
Pere López Ladevèze. 
  

 
 


