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     Margalef queda lluny de les poblacions de les comarques del Camp 

(1:30 hores aproximadament amb cotxe), per tant, s’ha de contemplar 

aquesta excursió, de les de tot el dia. El traçat és molt feréstec, d’uns 

11 km. i un desnivell màxim (de riu a mas del Serrador) rondant els 400 

metres. Al cap de 10 anys d’haver-la fet, he trobat el traçat ben 

conservat i exuberant. Trobareu aigua solament en la font de Sant 

Salvador (tot l’any). Recorregut per passar un bon dia de muntanya, 

dinant a la font de l’Ermita de Sant Salvador. 

ITINERARI: 

Margalef - Punta de Santa Madona - Grau i portell del 

Tormo d'En Glora - Serrall del Maiango - Serral de les Roques 

Mas del Serrador - Cova Bestral - L'Ereta - Font de Sant Salvador 

Ermita de Sant Salvador - Cova de la Roba - la Fondalada 
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Som a la vila de Margalef (380 m.). Creuem el pont sobre el riu 
Montsant i pugem pel camí encimentat. A pocs metres deixem un camí a 
la dreta que porta al cementiri. Seguim rectes. En dos minuts més, a uns 
deu metres d’on s’acaba el ciment i comença l’asfalt veiem per la nostra 
dreta una pista que puja, que és el nostre camí i pel que ens enfilem. Als 
tres minuts ja es deixen vore els trams empedrats de senda. Passem pel 
costat d’un monòlit, a la nostra dreta, anomenat Punta de Santa Madona i 
uns pocs metres al davant trobem un mirador des d’on podem gaudir de 
la vista del poble cenyit al peu de la Serra La Llena. Seguim el sender 
entre marges de pedra a l'esquerra i el Racó de les Fontetes a la nostra 
dreta i que és vorejat pel camí. El sender gira cap a la dreta planejant pel 
peu d'un cingle que presenta uns racons ombrívols plens de vegetació. 
Passem per una petita balma arran del sender i en un minut arribem a un 
revolt a l'esquerra senyalitzat per una fita de pedres sobre una roca. Som 
al grau del Tormo d'En Glora que es conserva ben empedrat i en el que 
reprenem la pujada (seguint marques verdes) fins arribar al capdamunt 
del Serrall del Maiango destacant a la nostra esquerra el Tormo d'En 
Glora, un rocam que podrem vore durant tot el recorregut. Continuem 
pujant suaument fins arribar a la primera 'placeta' (llosanca pelada de 
conglomerat) que farem pel pas de l'esquerra trobant tot seguit la segona 
que seguirem per la dreta. Poc després trobem la tercera 'placeta'  on 
podrem apreciar com el serrall separa el Racó de la Coma del Benet a la 
nostra dreta, del de Sant Salvador també conegut per les Tossalades. En 
la vessant del Barranc de Sant Salvador podem albirar l'Ermita en el 
cingle cap a la dreta. Més a la dreta veiem el Tossal Pelat i al front 
nostre, la gran Cova de la Roba. Seguirem caminant per la nostra dreta, 
pel damunt del roquer i vorejant el Racó de la Coma  del Benet i en 
aquest punt, deixem el Serrall del Maiango i comencem el Serrall de les 
Roques. El uns quatre minuts de camí on anem trobant una major 
densitat d'arbres, arribem a la quarta 'placeta'  semblant a la anterior i 
trobem al front una bifurcació. Per la dreta (marques verdes) aniríem a 
Cabacés pel Barranc Tancat i la Cova dels Casaments. Agafem el de 
l'esquerra baixant un petit desnivell de roca. Damunt nostre podem vore 
la Cova Nonalla i abans d'endinsar-se cap al bosc podrem apreciar una 
esplèndida vista del barranc i la Cova de la Roba. A partir d’ací, a 
l’esquerra portem el Barranquet de les Tossalades, tributari del de Sant 

Salvador i que seguirem fins a la seva capçalera fins el Mas del 
Serrador. El camí boscós i tou és durant un quart d'hora pujador, 
passant per algun planet. A l'altra vessant es veuen cinc monòlits en fila. 
En arribar a una gran llosa de conglomerat ja es pot distingir el collet i 
les runes del Mas del Serrador. A l'esquerra hi ha un sender que és 
drecera del que seguirem. Pugem una mica més fins arribar al mas. En 
tocar la primera paret que queda a vora del sender, vorem a l'esquerra 
una fita de pedres i un corriol que davalla. En pic comencem a fer el 
sender que ens portarà per la capçalera del Barranc  de les Tossalades  
trobem una petita pendent de roca que descendirem fins recuperar el 
nivell del camí. En cinc minuts arribem a la Cova Bestral, una balma que 
feia de corral, adornada per una gran heura que cobreix part del cingle. 
Abans d'arribar a la cova hi ha una bifurcació a l'esquerra que fa de 
drecera. Després de visitar la cova, hem de desfer el camí i tornar per 
aquesta drecera. Davallarem per la senda que és oberta i fressada i que 
seguim per la dreta passant per entre dos roques abombades i més 
endavant una bifurcació que cap a l'esquerra davalla a les Tossalades. 
Nosaltres seguim al recte  fins arribar a l'Ereta i a la Font de Sant 
Salvador d'aigua abundant i bona. Després de proveir-nos d'aigua, 
seguim el camí entre xiprers cap a l'Ermita que està situada sota una 
gran balma en un cingle en forma d'arc en davallada. Podrem gaudir del 
bell, feréstec, solitari i esplèndid paisatge que s’albira des de l'Ermita, la 
qual visitarem. Mirant l’Ermita pel costat, dalt i a la dreta es pot vore 
l’antiga i original a la qual es pot arrivar per un accés nou que s’ha 
construït. Passada la porta de l’Ermita hi ha un gran xiprer per sota del 
qual comença el camí (assenyalat per pal del parc i ratlla horitzontal de 
color groc fins el poble) que passant arran la balma que feia de corral 
ens portarà en deu minuts i passant per la Cova del Carbó (tapada de 
bardissa), fins la Cova de la Roba, una grandiosa balma. El camí a partir 
d’aquí ha quedat net i fressat, trobant en una cruïlla, indicador per poder 
visitar la cova del Ximet a l’altra vesant del barranc. Seguim el nostre 
camí i en pocs minuts passem pel davant  del maset de l'Era del 
Morerar i en dos minuts més a la Fondalada, un replà on desemboca 
per la dreta un barranquet tributari. En aquest replà, creuarem el 
barranc a gual per l'esquerra, arribant a una senda ampla que ens 
portarà a la carretera de l'Ermita i que seguirem davallant cap a la vila 
de Margalef passant pel davant de la bifurcació per la que varem 
començar l’excursió. 

        


