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PLÀNOL DEL RECORREGUT 

Excursió de dificultat moderada amb un recorregut esplèndid pels 
congostos de riu i barrancs. Senders feréstecs i graus escarpats. 
Amb una llargada de 10,5 km i un desnivell màxim d’uns 240 metres 
i total de més de 530. La pendent mitjana de les pujades és 
aproximadament del 10%. No hi ha fonts al recorregut. Cal portar 
bon calçat, menjar i aigua. L’excursió comença al km 26,3 de la 
carretera de La Mussara a la Febró (Baix Camp). 

ITINERARI: 
Coll del Forn Teuler – Masos de Galzeran – Mas d’En Porrera 
Grau del Gris – Barranc de la Gritella – Molí de l’Esquirola 

Riu Siurana - Barranc dels Gorgs - La Gorguina 
El Gorguet - El Gorg dels Frares - Coll del Forn Teuler 

VISTA DEL BARRANC DE LA GRITELLA DES DEL GRAU DEL GRIS 
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Aparquem el cotxes en un replà a l’esquerra de la carretera, 
immediatament després d’una corba a la dreta, protegida per uns pilars i 
malla de fil ferro. Comencem la davallada pel PR, cap al Collet del Forn 
on arribem al seu pal indicador en uns deu minuts. Uns vint metres a la 
dreta hi ha una gran roca amb senyals de PR (groc i blanc) i uns deu 
metres mes endavant i a l’esquerra trobarem l’entrada d’una carrerada, 
indefinida al principi, degut als enderrocs de les obres de la pista, i que 
cal seguir pel sender bastant fressat que trobem davant nostre i prenent 
com a guia, que el rierol que davalla fins el riu, deu quedar sempre a la 
nostra dreta. Deu minuts després de començar, creuem el rierol i en cinc 
minuts més, ens trobem al gual del riu Siurana. Quan baixem a la llera de 
pedres del riu, per un esglaonat de roca al final del sender i que presenta 
una marca blanca,  cal girar a l’esquerra i uns dotze metres en el sentit 
del riu, trobem una fita de pedres que assenyala el gual i pujant per l’altra 
vessant es trobem amb una cruïlla de camins que, mirant al riu, per la 
nostra dreta ens portaria cap al Molí de l’Esquirola, a l’esquerra cap a La 
Febró i darrere nostre, tot pujant, cap als Masos de Galzeran o de la 
Febró que és el que prenem. En uns vint minuts seguint el sender fressat 
i deixant dos bifurcacions per l’esquerra, arribem als masos, entrant per 
la dreta per poder passar pel carrer i observar-los de prop i tot seguint-lo 
abocarem en una pista que travessa a gual el barranc de les Tallerasses. 
Als dotze minuts i després d’un retomb a la dreta, trobem una bifurcació 
de la pista, seguint-la per la nostra esquerra fins arribar en uns vuit 
minuts més al Mas d’En Porrera, lloc recomanat d’aturar-se en dia clar 
sobretot, per la descoberta que s’albira ja que és el punt mes alt del 
nostre recorregut. Seguint pujant per la pista, trobem als 180 metres una 
fita de pedres a l’esquerra que ens assabenta de l’entrada d’un sender 
que davalla i que també està indicat amb un pal amb sageta de lletres 
perforades que diu “Molí de l’Esquirola”. Després de baixar durant uns 
500 metres, el sender ens aboca a una pista, la qual seguim per la nostra 
esquerra durant dos minuts fent un gran revolt cap a la dreta i trobant per 
l’esquerra una gran fita de pedres que ens indica l’entrada al Grau del 
Gris que començarà després d’una clotada. Baixem pel grau i als 
aproximadament quatre minuts, una gran llosa que fa de mirador permet 
vore en linea el congost del barranc amb el Puig de Gallicant que queda 
al front, un paisatge que paga la pena fotografiar per a tindre un bon 
record. A partir de la llosanca, deixarem a la nostra dreta dos 
bifurcacions de sender durant la davallada. Quan portem uns vint minuts 
caminant pel curs del barranc, passem per un gran enderroc de pedres i 

tres minuts més endavant trobem una vella alzina amb una marca de 
color marró que va tapant-se per la molsa i  que és la fita que ens indica 
que quinze metres més avall està el gual que creua el barranc. En uns 
deu minuts des del gual, veiem el sostre del molí de l’Esquirola i hem de 
tindre en compte d’agafar la propera bifurcació a l’esquerra per baixar al 
riu. Si continuem al recte, acabaríem pujant a Siurana pel Grau dels 
Corrals Nous. En arribar a un pal al cap de pista, seguim per l’esquerra 
creuant el barranc i passant per davant del molí. Des del Molí de 
l’Esquirola, seguim riu amunt, creuant el seu curs a gual i quan portem 
uns 150 metres, veiem per la nostra dreta, un pal indicador que ens 
marca el començament del sender que du al barranc dels Gorgs i Arbolí. 
El sender, indicat des del molí de l’Esquirola com a “Sender dels Gorgs” i 
marcat amb els colors groc i blau, és a trams, una mica incert al principi i 
esdevé fressat quan s’enfila cap a la pista. Al cap d’uns cinc minuts de 
senda, arribem a una placeta capçalera de pista. Seguim per les 
esmentades marques per una senda que durant uns cinc minuts fa 
drecera de la pista i ens aboca novament a ella, seguint-la per la nostra 
esquerra fins arribar en uns vuit minuts més, a un ample revolt cap a la 
dreta que té una marca del camí, amb una fita de pedres a l’entrada d’un 
sender ben fressat. Si seguirem la pista, ens portaria a Arbolí pel camí 
del mas de Rivelles de d’alt. Des del Molí de l’Esquirola fins aquesta 
entrada hi ha  uns vint-i-cinc minuts. Aquest sender que hem de seguir, 
ens deixarà en la Gorguina en uns quinze minuts. Travessant el barranc 
dels Gorgs, visitarem el salt de la Gorguina i la clotada i l’entorn escarpat 
que la rodeja. Seguirem pel sender escalonat, pujant fort fins arribar 
vorejant el barranc cap a un replà on davallarem per la dreta, cap el 
barranc, creuant-lo novament  i seguint les marques de PR fins arribar al 
pal indicador que ens assenyala la direcció cap Arbolí per la dreta i el 
Gorg cap a l’esquerra. Des de la Gorguina al pal, la pujada és forta. 
Seguirem per l’esquerra, ara un traçat de GR (blanc i roig) arribant en 
vuit minuts al Gorguet (dit la Cascada en Arbolí) i uns metres endavant 
seguint el camí, trobarem el Gorg dels Frares. Tornem a creuar el 
barranc pel davant del Gorg, i baixant-lo per una senda a la seva vora 
dretana, arribarem a un replà en vuit minuts. Aquest replà conecta amb el 
camí que havíem fet des de la Gorguina. Ara agafem la pista que puja 
per la dreta que ens conduirà al Collet del Forn en uns quinze minuts. 
Apetix descansar una estona de tanta pujada. Ara falten altres deu 
minuts de pujada pel recingle i cap el replà de la carretera on deixarem 
els cotxes i acabem l’excursió. 


