
 
 Grup Excursionista del Camp de Tarragona 

 
 Grup Excursionista del Camp de Tarragona 

PLÀNOL DEL RECORREGUT 

Excursió de dificultat baixa, amb un recorregut feréstec, visitant 
llocs històrics del terme de Siurana. Amb una llargada de 7,5 km i 
un desnivell màxim d’uns 170 metres. La majoria dels trams son del 
PR (blanc i groc). Passem dos fonts de brollat d’aigua segur. 
L’excursió comença i acaba en el Coll d’Esplugues, al terme de 
Siurana agregat a Cornudella (Priorat). Cal portar calçat adequat, 
menjar i aigua. 

ITINERARI: 
Coll d’Esplugues - Gorja de l’Estopinyá - Camí vell de Siurana 

Les Canaletes - La Portella - Siurana - Camí de la Trona 
La Tornera - Font de l’Albergada - Barranc de les Fontscaldes 

Els Castellets - Grau Tallat - Racó d’En Carletes 
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 Iniciem l’excursió al coll d’Esplugues on hi ha un replà per acollir 
els cotxes. Seguint la carretera cap a Siurana, s’endinsarem per la gorja 
del barranc de l’Estopinyà, creuant-lo i pujant una pendent fins deixar la 
carretera al primer revolt, continuant per una pista que ens portaria al 
mas d’en Candi i el molí de l’Esquirola a mitja vessant del riu. Nosaltres 
deixarem aquesta pista als dos minuts d’iniciar-la, agafant un sender per 
l’esquerra que fa de drecera entre la pista i el camí vell de Cornudella a 
Siurana (PR-7 marcat blanc i groc). Seguirem per l’esquerra, pujant cap a 
Siurana per les ziga-zagues del camí que es conserva empedrat en 
alguns trams, podent-se apreciar la solidesa i amplada que tenia 
antigament i abocant en un replà on vorem la ‘font’ de Canaletes, una 
pica on escorre l’aigua del cingle i bevien els animals quan n’hi havien. 
Seguint el camí, trobem als tres minuts i a ma dreta un sender que puja 
cap al cingle (marcat amb groc i blau) i que està acotat pels postes de la 
llum i ens endinsa en un ull de barranc conegut con la Portella, que és 
una de les tres portes que tenia la fortalesa. El barranc era tancat per un 
mur del que encara es poden apreciar algunes restes que ens donen 
idea de la dimensió i el gruix del mateix. A vora de la paret, un recingle 
abalmat fa de mirador des del que vorem la vall de Cornudella i una 
bonica panoràmica de la serra del Montsant. 
 Pujant cap al poble, podrem apreciar els escalons esculpits en la 
roca per facilitar l’accés entre la porta i l’altiplà. Continuant pel sender 
llaurat sobre el recingle, arribarem al tossal del Prior, tenint davant nostre 
una columna imponent a l’avantguarda de la serra i acabada en un replà. 
Pujant el carrer passem les primeres cases del poble i girem per la dreta 
per una drecera que pel davant d’un transformador, dels serveis públics i 
el rentador arriba a la font i al camí que per la dreta ens conduirà a la 
Punta des d’on podem albirar el Montsant al davant nostre i la ampla 
vista de la vall de Cornudella, així com el pantà de Siurana i les serres 
d’Arbolí i del Molló i el mirador d’Albarca. Al tornar agafem la senda de la 
dreta, passant pel monòlit de la Creu i arribant a l’explanada on s’alça 
l’església de Santa Maria, d’estil romànic i ben conservada. El poble és 
molt petit, el podem visitar eixint pels Portals (altra de les tres portes) 
podent contemplar la vista i particularment la plataforma del refugi Ciriac 
Bonet i els cingles de Siuranella, així com part del camí que férem per la 
gorja de l’Estopinyà i el coll d’Esplugues. S’acostem al cingle agafant el 
camí del Castell i visitarem el Salt de la Reina Móra, la plataforma i les 
muralles que es conserven (actualment amb tanques per obres de 
restauració, les contemplarem des del senderó) passant pel Pont (la 

principal de les tres portes) que originàriament era l’arc per sota del qual 
es travessava la muralla i s’entrava al clos de la Vila. Seguint la carretera 
uns pocs metres, pujarem a l’explanada d’aparcament i seguirem per la 
dreta i a recingle el camí de la Trona pels precipicis solans que donen al 
riu Siurana, passant pel costat de la roca i  grau d’En Franquet dita 
popularment la ‘roca dels Fadrins’ on conta la tradició que els xicots que 
aconseguien fer arribar una pedra des del sender, es casaven aquell 
mateix any. A poca distancia, vorem la Trona que és un pas del sender 
on s’han caigut lloses del recingle, deixant un sostre característic que li 
dona nom. Des de la Trona, als quinze o vint metres de sender, cal 
deixar el principal que davalla i arrimar-se a l’esquerra cap al cingle, 
seguint les fites de pedres i trobant aviat un estret per on pujarem. 
Aquesta escletxa és el grau de la Tornera, curt i una mica grimpador. En 
tocar la carretera, on trobem un pal indicador, seguirem per la dreta 
durant uns 700 metres cap a la partida dels  Masets, on per la dreta, 
comença la pista que va a Prades. Als dos minuts de pista, trobem una 
bifurcació a la dreta que ens portaria al Grau dels Masets i al minut un 
pal indicador que ens assenyala el camí per la dreta cap el mas de la 
Barba i el de l’Extemenyo. Uns cinquanta metres endavant i a l’esquerra, 
una senda ens baixa a la llera del barranc de la Savina on trobem la font 
de l’Albergada i a partir de la qual, el barranc pren en nom del Marro. La 
font d’aigua molt bona, raja al llit del barranc on una gran alzina fa ombra 
i encatifa de fulla el terra donant-li al lloc una estada agradable que 
aprofitarem per descansar. Continuarem per un sender sota l'alzina, 
retrobant la pista i seguint el seu traçat, girant a l'esquerra per la segona 
boca de camí carreter que ens conduirà en un quart d’hora al barranc de 
les Fontscaldes. Seguirem per la vora esquerrana fins que el creuarem 
per el seu llit de roca i seguirem el sender contemplant els pilars de 
calcària que sorgeixen de l’alzinar, arribant al coll de la Vaca, just on 
acaba el rocam del barranc amb unes vistes esplèndides. Per damunt del 
cingle, veiem tres tormos coneguts com els Castellets. El sender davalla 
suaument del coll i planejant condueix en uns set minuts al Grau Tallat 
que dóna vista a la vall de Cornudella. S'agruparem en  lloc, delectant-se 
de les vistes incloent-hi la del racó d'En Carletes i la de Siurana que es 
mostra en la carena del massís. Baixem pel grau Tallat, bastant 
deteriorat pel pas de ramat i altres erosions i al final de la davallada, 
planegem contornejant el racó d’En Carletes i disfrutant de la zona obaga 
del sender, on comença el cingle roig que seguirem baixant cap al coll 
d’Esplugues on vàrem iniciar l'excursió. 


