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Nom de la Ruta:    Molló Puntaire    

Comarca: Baix Camp Durada: 03:30 hores 

Desnivell acum.: 420 m. Quilometres: 4’700 Km 

Altura mínima: 340 m. Altura màxima: 728 m. 

 
 
Sortida/arribada:          Racó de l’Aigualcoll (340 m.) des de la N-340, gasolinera L’Hospitalet del Infant 
(11 m.), agafem una pista que travessa l’autopista, passem al costat de l’àrea de descans (direcció nord), 
enfilem en direcció Est, seguim la pista principal, deixem a l’esquerra una pista que va a una ermita, seguim 
recte i sense deixar la pista principal (actualment en bon estat) fins al final, un dipòsit d’aigua, estem al racó de 
l’Aigualcoll (340 m.).  
 
Itinerari:  Racó de l’Aigualcoll – Canal del Corb – Coll de la Mola del Grèvol – Molló Puntaire. 
 
Descripció:  Seguim el PR C-92, marques grogues i blanques, fins a sota del Puntaire. Agafem el pista poc 
fressada, al cap de 200 metres, un corriol s’enfila entre les feixes, a partir d’aquí el camí segueix, nomes deixem 
un corriol a la dreta que ens portaria a la Via Ferrada Aigualcoll, seguim pujant per sota el cingle per assolir la 
mola de del Grèvol per la canal del Corb, una vegada assolit el coll, veiem davant nostre el Molló Puntaire, 
enfilem direcció Nord entre roques, sempre per el caire de la carena, al cap d’una estona en una zona plana, 
deixem un camí a la dreta (Portella 723 m.), nosaltres ens decantem a l’esquerra tot seguint les marques, a sota 
mateix del pic, deixem el PR que comença a baixar cap a la font de Navaies, assolim el cim per el vessant sud. 
Per baixar podem agafar un corriol que surt en direcció Nord-est, sense marcar, trobem el camí de pujada a 
l’altura de la cruïlla que porta a la Portella, a partir d’aquí fem el mateix camí de pujada. 
 
 
GPS:  Trak real.  
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