
 Diumenge, 20 d’octubre de 2002 

 Organitzat per l’Associació d’Excursionistes de Cornudella de Montsant, es realitzà una vegada 
més (ininterrompudament des de l’any 1965) el dia dedicat a la recuperació de camins. En 
aquesta ocasió els excursionistes de Cornudella ens prepararen la redescoberta del Camí ral de 
la Gritella, un camí històric de gran importància pels habitants de la Serra i que enllaçava tots els 
graus del vessant de la Vall. Es notava una feinada de neteja i adequació del camí axial. El 
recorregut començà al Coll de les Esplugues, pujant cap el Grau Tallat, seguint el Camí de la 
Gritella per l’esquerra una mica abans d’arribar al grau. Per tancar el circuit, es condicionà i s'obrí 
el Grau de l’Esteve, al final del qual, hi ha una plana farcida de llosanques i matoll on vàrem 
esmorzar, amb una vista formidable de la Vall, del Montsant, de la Serra La Llena i d’on s’albiren 
també, en dia clar, les serres de Mestral. En arribar a una pista que queda en la cota més alta del 
recorregut, s’inaugurà un pal indicador en sagetes cap el Grau de l’Esteve i cap el Pla dels 
Bassots.  

  

De tornada, seguirem per la Masieta de l’Hereu, de pas pel bosc per tal d’arribar al Barranc de 
les Fontscaldes, resseguint les marques del PR C-84, direcció cap al Grau Tallat. En arribar al 
Coll  de la Vaca, a l’esquerra del sender, es veia un altre de fressat que pels Castellets ens 
portaria al Grau de la Covassa i connectant amb el Grau de Siuranella, faríem peu a la carretera 
a pocs minuts del Coll de les Esplugues, el nostre punt de partida, però degut a l'avançat de 
l’hora, ens dirigiren cap el Grau Tallat per on baixarem. S’aplegarem rodejant unes tauletes que 
havien preparat amb fruits secs torrats i vi ranci i mistela i ens obsequiaren a més a més amb una 
bosseta d’avellanes, acabant el recorregut als voltants de les dues de la tarda. Cal agrair l’esforç, 
per tal de tornar a la muntanya les opcions de caminar que avui gaudim gràcies a l’esforç 
d’excursionistes com en aquesta ocasió els de Cornudella de Montsant. 
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