
La Cova de la Campana (Serra de Montsant) 

  

Data: 10 de març de 2002 

Hores totals: 7 

Participants (20): Ramon Bosch, Toni Coll, José Miguel Garcia, Pili Inostroza, 
Jordi Mariné, Josep Mariné, Montse Meroño, Maria Cinta Prats, Josep 
Salafranca. Invitats: Savina Díaz, Ramon de la Fuente, Carmen Rubio, Carmen 
Ruiz i familiars.  

  

Itinerari: La Morera – Grau de la Grallera – Piló dels Senyalets – Pi del 
Cugat – Clot del Cirer – Barranc de la Falconera – Coll del Molló Alt – 
Roca Falconera de Baix – Cova de la Campana – Serra Major – Grau de 
Salfores – La Morera de Montsant. 

  

El passat diumenge dia 10, 
eixirem d’excursió cap al 
Montsant, tal com estava 
programat. Pujarem pel Grau 
de la Grallera des de 
l’aparcament de Morera en un 
dia assolellat. Cal destacar les 
vistes impressionants que 
presenten els Bitllots així com 
les gegantines figures del Rei i 
la Reina. Passarem l’estret del 
grau abans del corralot d’En 
Borrell i seguirem el fil de camí 

pels comellarets.  

  

En arribar a Serra Major, 
s’aplegarem i s’enfilarem pel 
camí de carena cap al Piló dels 
Senyalets on férem la foto de 
grup.Seguint la carena 
arribarem al Pi del Cugat, des 
d’on abaixarem al Clot del 
Cirer, repostant aigua de la 
font de l’abeurador, fresca i 
abundant i fent una petita 
reposició energètica esmorzant 
a l’abric del clot. La part de les 



balmes, era fresca i ombrívola i la gespa començava a presentar una verdor 
encesa. 

S’esplaiarem una bona estona i 
després vàrem seguir la senda 
del barranc de la Falconera, 
marcada com a PR i seguint el 
seu perfil, passarem per la 
cova Arnalla, una gran balma 
en un revolt obac del camí. 

Deixant el PR seguirem altra 
senda marcada pel nostre 
company Josep Mariné amb 
petites marques blanques i que 
passa pel coll del Molló Alt des 
d’on s’albira un paisatge 
impressionant dels cingles dels 

ventadors, la serra la Llena, el Barranc de Sant Bartomeu i l’Ermita, així com 
bona part de les roques amb nom del congost de Fraguerau (el Bisbe, Cadireta, 
Cap de mort, etc.) 
  
Seguint un camí indefinit sobre roca i molt pendent que passa per la roca 
Falconera de baix des de la que es tenen unes vistes fantàstiques del Barranc 
de l’Auferí i el Pantà de Margalef. Després de resseguir per un bosquet 
d’alzines, arribarem a un forat que és l’entrada de la Cova de les Campanes, a 
qui dóna nom tres estalactites que vibren en tocar-les. De fet la dita cova és 
mes aviat un avenc, degut al que no té una entrada oberta, sinó a través d’un 
forat. 
  

De tornada, férem el mateix 
camí fins l’entrada del clot del 
Cirer, seguint pel Barranc de la 
Font Pudenta, retrobant el PR 
cap a Serra Major i 
traspassant-la, baixarem per 
un barranquet cap el Barranc 
del Miró i passant pel de la 
Font Pregona, fins al Racó de 
Missa, on dinarem i 
descansarem durant una bona 
estona, seguint el camí pel 
Grau de Salfores, bastant 
malmès i una mica cansat de 

fer. Als voltants de les cinc de la tarda, arribarem a Morera i després de les 
rigoroses salutacions i comiats, tornarem cap a casa, havent gaudit d’un 
paisatge espectacular i un dia esplèndid 
 


