Mont-ral – Teix Mil·lenari – Cova del Tió – Foradada del Portell del Bosquetà – Cova
de la Moneda – Foradada de Mont-ral – El Bosquet – Mont-ral.
Data: Dissabte 19 de desembre de 2015
Assistents (11): Joan Aubia, Juan Mª Boada, Joan Marqués, Joan Gassol, Montse León,
Toni Coll, Pili Inostroza, Amelia Salvat, Dani Ros, Tatiana Stupina i Pere López.
A les nou del matí ens trobem tots a la plaça de l'Ajuntament de Mont-ral, i comencem a
caminar en direcció als Motllats.

Sortida de Mont-ral cap els Motllats.
Al sortir del poble trobem un pal indicador que ens diu que a la dreta Farena, seguim la
pista a la dreta en lleugera baixada. De seguida trobem un camí a l'esquerra, està una
mica bruta la entrada al mateix, l'agafem i el seguim. Sobre els vint minuts caminat trobem
un camí que puja a l'esquerra i que està marcat amb una fita grossa, l'agafem.

Pujant per fort pendent.

El camí puja fort i passa per una zona de pedruscall, dura poc i de seguida entrem en una
zona de grans blocs, sembla com si hagués hagut una gran cova i s'hagués enfonsat. Als
trenta minuts de la sortida arribem al nostre primer objectiu, el Teix Mil·lenari.

Teix Mil·lenari de Mont-ral.
És un teix que el seu tronc deu fer uns 3,80 metres de perímetre, el seu tronc principal
està estroncat a uns vuit metres d'alçada, té aproximadament uns quinze metres d'alçada
i la seva capçada fa uns vint metres de diàmetre.
Quan son les 09:50 hores continuem pel mateix camí fitat i travessem un bosc humit però
encantador. En deu minuts de pujada ens trobem amb un esperó que té un camí a
l'esquerra, porta a la font del Moro, i un altre a la dreta que és el que seguim. Deu minuts
més i just abans d'arribar dalt hi ha un petit desviament a l'esquerra que en uns deu
metres ens porta a la cova del Tió, segona fita del dia.

Petit forat o cova del Tió.

Petit forat a la paret que l'anomeno així per trobar-se allí una petita col·lecció de figures
del Tió, i perquè la gent del poble de Mont-ral en un dia com avui puja a buscar el Tió fins
aquest punt. Continuem pujant i de seguida arribem al Portell del Bosquetà. Ja es veu la
Foradada de Mont-ral al fons a l'esquerra. Davant nostre tenim un contrafort que baixa
dels Motllats, anem cap a ell i el passem per la dreta trobant la Foradada del Portell del
Bosquetà, tercer objectiu del dia.

Foradada del P0rtell del Bosquetà.
Passem per sota la foradada i continuem baixant fins trobar el camí que puja de Mont-ral
als Motllats, l'agafem cap a la dreta fins trobar un cartell de fusta que ens indica cap a la
dreta Cova de la Moneda i Motllats. Pugem cap els Motllats i de seguida som dalt, al Pla
del Bosquetà o d'en Bruno. No estava previst, però decidim arribar-nos fins a la cova.
Continuem per la dreta a prop del cingle fins trobar una gran fita, som a l'entrada del
baixador a la cova, quarta fita del dia.

Entrada a la Cova de la Moneda.

Baixem a fer la visita, entrem una mica però no anem ben equipats i decidim tornar un
altre dia. Tornem a pujar fins el Pla del Bosquetà i desfem el camí de pujada als Motllats,
per dirigir-nos a la Roca Foradada, cinquena fita del dia.

Roca Foradada de Mont-ral.
Quan son les 12:10 hores son a la Roca Foradada. Per tornar cap a Mont-ral decidim
baixar primer fins el Bosquet i tot seguit agafar el GR fins a Mont-ral

El Bosquet.

Arribant a Mont-ral.
Una bonica excursió d'unes quatre hores, perfecte per fer una matinal.

