
20è Tomb de tardor als Motllats (Muntanyes de Prades) 

Data: diumenge 03 de novembre de 2019 

Itinerari: Mont-ral – Punta Coroneta – font del Moro – Portell del Bosquetà – 

roca Foradada – cingles de l’Abellera – Portell de l’Abellera – Portell de la cova 

de la Bruixa – pla del Barrina – mas del Cisterer – GR7 – El Bosquet – Mont-ral 

Km: 8,7 hores: 5,45 desnivell: 379m Participants: 15 

Les adverses condicions meteorològiques ens han obligat a canviar l’itinerari 

previst pel cingle nord dels Motllats, que en aquesta època de l’any llueix uns 

bonics colors de tardor. Quan portàvem 45 minuts d’excursió, des de la Punta 

Coroneta, vam poder fotografiar en direcció oest un gran arc de sant Martí que 

anunciava la pluja. El front arribava, però no va ser lleu i ràpid com estava 

previst. Es va desfermar una pluja intensa acompanyada d’un fort vent 

huracanat que durant quasi una hora ens va tenir atrapats al recer d’una alzina 

 
Arc de sant Martí a la vall del Brugent 

 
Pluja i vent al Portell del Bosquetà 

 

a la zona del Portell del Bosquetà. Davant de la durada i la violència del 

fenomen, mig xops, vam decidir retirar-nos i baixar a la Roca Foradada per 

aixoplugar-nos a la balma veïna orientada al sud. El fort vent es va emportar els 

núvols de cop i va sortir el sol, vam poder esmorzar amb tranquil·litat i parlar de 

 
Al recer de la tempesta Esmorzar a la balma 

 

l’aventura. El vent però, continuava sent huracanat i vista la situació vam 

acordar canviar l’itinerari i seguir per la zona sud dels Motllats, més protegida. 

Com que és d’orientació sud, la presència d’espècies caducifòlies és més 

reduïda. Passant per sota de la cova de Mont-ral, una zona de pujades i 



baixades ens porta al peu del cingle. Passem pel costat del gendarme de roca i 

ens fem fotos al pas de cable que hi ha abans del Portal de l’Abellera. Treiem el 

cap per comprovar que dalt de la plana dels Motllats el vent continua sent 

massa fort per garantir una caminada segura. Seguim doncs el cingle fins el  

 
Pas de cable de l’Abellera 

 
Pel GR7 al mas del Cisterer 

 

proper Portell de la Cova de la Bruixa, per on perdem alçada entre bosc fins el 

pla del Barrina i més baix fem cap a una pista i al mas del Cisterer, enrunat, per 

on passa el GR7. A partir d’aquí s’inicia una pujada suau del sender que 

travessa el llogarret de El Bosquet i s’enfila entre bosc fins el poble de Mont-ral 

encimbellat al seu turó i fuetejat de nou per la forta ventada que no s’atura i que 

després sabrem que ha provocats danys remarcables. Hi ha avís meteorològic 

vigent de color groc. Un dinar agradable ens ajuda a oblidar els entrebancs. 

 
El grup al llogarret de El Bosquet 


