
15è Tomb de tardor als Motllats (Muntanyes de Prades) 
 

Dates: dissabte 9 i diumenge 10 de novembre de 2013 
 
Participants (31): Maria Alías, Susana Álvarez, Joan Aubia, Josep 
Maria Badia, Dolors Boada, Montse Boj, Meli Carrilero, Toni Coll, 
Lluís Díaz, Pilar Fargas, Marcel Fortuny, Joan Gassol, Encarna 
Hidalgo, Pilar Hidalgo, Sergi Illera, Pili Inostroza, Montse León, 
Maria Antònia Llaberia, Josep Mariné, Joan Marquès, Pablo 
Marquès, Alba Molina, Enrique Molina, Maria Cinta Prats, Angus 
Robles, Elisenda Roig, Guillem Roig, Vicenç Roig, Dani Ros, Carme 
Rosselló, Joan Sentís.     
 
Itinerari dissabte 9: 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. 
 
Hores totals: 8 Km: 17 Desnivell acumulat: 850m 
 
Després de 9 anys hem decidit tornar a aquest circuit tan familiar pe 
les Muntanyes de Prades. Amb un dia ventós, tapat i no gaire fred 
sortim de la Febró a l'hora prevista enfilant el barranc de la cova del 
Corral. Una vegada dalt, la ventada ens acompanya mentre fem el 
cim del Picorandan, seguint pel GR65.5 i la serra Plana cap a la 
Creu Trencada. 
 

 
Pont de Goi 

 
Serra Plana 

 
Visitem el Pont de Goi i l'avui eixuta Font Nova abans d'arribar al 
barranc de la Pixera i la cova del Grèvol. També la font de 
l'Escudelleta i la resta que anirem trobant fan palesa la sequera 
d'aquesta tardor encara sense pluges i per tant sense bolets. Els 
indrets obacs dels Morterets i Pena Roja amb exemplars caducifolis 



que guarneixen el bosc, ens permeten arribar al Portell de la 
Mariàngela on trobem un racó assolellat i arrecerat per dinar a gust. 
 
El cel s'ha obert i el vent afluixa, la tarda es fa més amable. El racó 
del Ruques, la balma del Cremalló i la cova de la Moneda són els 
darrers indrets que trepitgem abans d'iniciar la baixada cap al poble 
de Mont-ral que veiem davant. Una darrera foto a la Punta Coroneta 
i a dos quarts de cinc entrem al poble. Passarem la nit al refugi 
Musté-Recasens. 
 

 
A la Punta Coroneta 

 

 
Refugi 

Itinerari diumenge 10: Mont-ral – El Bosquet - 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’Agustenc – La Febró. 
 
Hores totals: 6,40 Km: 16,7 Desnivell acumulat: 1.275m 
 
La ventada ha aparegut de nou durant la nit i ens acompanyarà 
durant tot el matí. A dos quarts de vuit iniciem la caminada seguint 
el GR7 que baixa fins el Bosquet, pujant tot seguit entre bosc cap a 
la Roca Foradada. Ara seguim el tram de la solana sota els cingles 
de l'Abellera que ens protegeixen del vent. 
 

 
Pas de cable 

 

 
Pujant al portell de l'Onclet 

 



Passem el pas de cable sota el gendarme de pedra i esmorzem 
passat el portell de la cova de la Bruixa. Al pla del Barrina 
continuem per la pista amable a la que seguirà la forta pujada fins el 
portell de l'Onclet i el cim del Puig Pelat, altra vegada al regne del 
vent. 
 

 
Baixant del Puig Pelat 

 
Boscos de la Mussara 

 
Una vegada protegits pel bosc del Vicent, la resta del recorregut és 
amable i planer, travessant els boscos de la Mussara des de la Creu 
de Noguers fins el Pla de l'Agustenc, on girem al nord i iniciem la 
definitiva baixada cap a la Febró anant a trobar el PRC87 que baixa 
dels Avencs i seguint-lo fins la font de Pubill i el poble, on arribem a 
dos quarts de tres de la tarda.  
 
Un arròs a l'Hostal de la Perdiu tanca els dos dies de caminar i 
conviure amb els amics en el sempre agradable ambient de la 
tardor. 
 

 
 


