
MOLLÓ PUNTAIRE (727m.) 

PROXIMACIÓ
● Autopista direcció Tarragona i València, sortida Hospitalet de l'Infant. 

Just després del peatge, anar a buscar la N340 direcció Castelló i 
València. A mà dreta apareix una benzinera, des de la que podem 
agafar una pista forestal  (tot  i  que hi ha un indicador de direcció 
prohibida).  La  seguim  i,  en  arribar  a  una  bifurcació,  girem  a 
l'esquerra per després, al cap d'uns metres, a la dreta, passant per 
sota de l'autopista, i de nou a l'esquerra. 

● Anem a buscar l'àrea de servei de l'autopista per la part de fora. En 
arribar-hi, veiem un camí a la dreta que posa “ermita”. El seguim. 

● El camí de l'ermita ens queda a l'esquerra,  nosaltres no anem a 
l'ermita, i seguim fent pujades i baixades fins a arribar a un dipòsit 
d'aigua, on deixem el cotxe. Des de l'àrea de servei són uns 4 km.
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MOLLÓ PUNTAIRE (727m.) 

ITINERARI 

● Agafem una pista forestal que hi ha al costat del dipòsit i, a uns 200 
metres, trobem un pal indicador.

● Cal seguir el PR (senyals blanques i grogues), fins a dalt de tot. Si 
per  equivocació  trobem senyals  només grogues és que ens hem 
equivocat i anem cap a les vies ferrades.

● El PR arriba fins a la base del Molló Puntaire. És fàcil reconèixer-lo, 
ja que en el cim hi ha un vèrtex geodèsic.

Les fotografies i les indicacions han estat cedides per Jordi S.
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El Molló Puntaire Imatge del camí cap al cim

El cim del Molló Puntaire


