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SORTIDA 7/2014– 9/03/2014– RETIRADA PESSEBRE (MOTLLATS) 
Recorregut: Mont-ral, La Foradada, Serret dels Avencs, Portell de l’Abellera, Portell de la Cova de la Bruixa, 
Camí de bast dels Motllats, Pla de la Picosa, Pla del Bruno, Portell del Bosquetà, La Foradada, Mont-ral. . 
Detalls tècnics: Distància: 9,379 km. Alt. Màx. 1018m. Alt. Mín. 857m. Desnivell. acumulat 260m.  
Participants: Jaume Matas, Ramon Bergadà, Miquel Malet, Àngels Casas, Fina Sanchez, Rosa Mª Bernaus 

Continuant amb la tradició dels darrers anys, 
des de la nova etapa de la Secció, avui hem 
procedit a la retirada del Pessebre que el passat 
15 de desembre havíem col·locat a la Foradada 
de Mont-ral.  Hi com també sembla es tradició, 
la participació ha estat reduïda: es curiós que 
quan es va a posar-lo hi van un promig de 20 
persones i quan el traiem el promig baixa a 8. 
Els sis caminadors sortim amb un dia esplèndid 
de Mont-ral i, pel camí de sempre, arribem a La 
Foradada a on esmorzem. Seguim per uns 
espessos senderons pel Serret dels Avencs, des 
de els que es poden veure nombroses coves. 
Arribem al Portell de l’Abellera, amb uns 
cables que varen instal·lar fa molts anys 
membres de la nostra Secció amb motiu d’una 
marxa. Mes o menys espantats, el passem sense 
dificultat. Continuem pel Portell de la Cova de 
la Bruixa, que tenim damunt nostre, fins a 
trobar, després de travessar una espessa 
vegetació, el PR que dona un tomb pels 
Motllats, en uns senderons i pistes molt planers, 
fins arribar al Portell del Bosquetà i novament a 
La Foradada, per procedir a treure el pessebre.  
Ja amb el pessebre a la motxilla, decidim fer la 
baixada a Mont-ral sense passar per El Bosquet, 
deixant el senderó que ens hi portaria per 
enllaçar amb el que havíem pujat. Hem escurçat 
el recorregut quasi un km., amb el que la 
sortida ha resultat molt fàcil i tranquila, que ha 
permès complir amb la finalitat de la retirada 
del pessebre i fer un passeig molt agradable 
pels Motllats.     



 
 


