
Cingles dels Mollats. 
 
 

Nom de la Ruta: Cingles dels 
Mollats La Mussara  

Comarca: Alt Camp Durada: 05:00 hores 

Desnivell acum.: 560 m. Quilometres: 11’700 Km 

Altura mínima: 740 m. Altura màxima: 1.077 m. 
 
 
Sortida/arribada:  El Bosquet, municipi de Mont-ral (775 m.).  
 
Itinerari:  El Bosquet (775 m) – Mas del Cisterer (760 m) – Puig Pelat (1.077 m) – Portell de l’Onclet (1.000 
m) – Portell de l’Abellera (998 m) – La Foradada (972 m) – El Bosquet (775 m). 
 
Descripció:  Agafem el GR 7 en direcció a La Mussara, passem per el Mas del Cisterer, tot seguint les 
marques del GR anem pujant al coll de la Creu, poc abans d’arribar-hi un camí a la dreta, marcat amb fites, en 
portarà per un grauet a costat de ponent al Puig Pelat, excel·lents vistes. Anem en direcció de llevant per el caire 
del cingle, al cap d’una estona el camí gira a l’esquerra cap el comellar, nosaltres hem seguit recta fins al final 
del cingle per recular desprès i anar a buscar el comellar que ens portarà al Portell de l’Onclet, el camí gira a la 
dreta per sota el cingle, per enseguida girar a l’esquerra per anar a buscar la pista que hi ha sota els cingles dels 
Mollats. Seguim la pista durant uns 20 minuts, on trobem un corriol que travessa la pista, a la dreta baixaríem 
cap el Mas del Cisterer, nosaltres agafem el de l’esquerra que puja al Portell de la Cova de la Bruixa, abans 
d’arribar-hi anem rectes tot seguint el caire del cingle, travessem un barranc i arribem sota el Portell de 
l’Abellera, no acabem de pujar, un camí a la dreta que passa per sota el cingle, passem el grau de l’Abellera, el 
camí puja i baixa per sota el cingle fins arribar a la Foradada, abans un trencall a l’esquerra puja a la cova dels 
Mollats. Desprès de gaudir del forat a la roca, baixem per el camí que baixa per el costat de ponent, que primer 
en direcció a Mont-ral fins un collet on el camí gira a la dreta per baixar-nos fins al barri del Bosquets punt de 
sortida i arribada. 
 
GPS:  Trak real.  
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