
El grau de la Guineu (Serra de Montsant) 
  
Data: 18 de gener de 2003 
Hores totals: 5,15 
Participants en total: 11 
  
Itinerari: Conreria d’Scala Dei – Mas Tancat – Font de l’Àliga – Tormo del 
Frare – Grau de la Guineu – Mas Déu – Grau del Pi (de baixada) – Mas 
Tancat – Conreria. 
 
  

A 2/4 de 10 del matí sortim de la 
conreria d’Scala Dei passant pel 
costat de la piscina i agafant 
una pista en direcció oest que 
segueix paral·lela al riuet 
d’Scala Dei. Al nostre voltant hi 
ha conreus nous i vells de vinya. 
Passem pel costat del Mas 
Tancat, tot restaurat, i seguim 
fins que trobem a la nostra dreta 
una gran roca de saldó 
vermellós que sobresurt del 
bosc de pins: és el Tormo del 
Frare. Té alguna balma 

aprofitada i es veu que en alguna ocasió va servir d’aixopluc a algun eremita.   
  
 
 
Fa un matí tapadot amb boirina i 
núvols alts i mitjos. Per conreus 
de vinya seguim un senderó 
esborradís i fitat que s’enfila 
salvant un marge darrera l’altre 
en direcció nord. Tenim davant 
nostre el cingle de la serra de 
Montsant. Sembla insalvable, 
però per allí hi puja el grau de 
la Guineu. Deixem la zona 
conreada i continuem pujant 
marges abandonats. Al peu del 
cingle les coses es veuen més 
clares. Un parell de murs de pedra seca protegeixen l’antic camí. 
 
 
 
  
  
  
  
 



 
Després d’un primer flanqueig 
horitzontal, el grau s’enfila en un 
parell de ziga-zagues. 
Augmenta la sensació de buit i 
la repisa per posar-hi els peus 
s’estreny. Aquí comença un 
passamà de cable que serveix 
de molta  ajuda per salvar un 
pas semblant a una escala. El 
cable i els ancoratges es veuen 
nous i en bon estat. A poc a poc 
i amb molta cura hi pugem un a 
un. La part de dalt es resol amb 
un altre flanqueig a la dreta 

força aeri, on no val a badar.  Baixar aquest grau no deu ser tan fàcil.   
  
  
  
La sortida del grau ens deixa als 
plans de conreu del Mas Déu, 
avui mig enrunat. Ens aturem 
una mica a fer un mos a recer 
del vent. Per pista anem en 
direcció est durant 15 minuts 
fins que, una mica abans d’un 
pal de GR, a prop ja del mas de 
Forçans, baixem a la dreta 
seguint les fites entre la garriga i 
els matolls buscant el grau del 
Pi que vam descriure a l’octubre 
del 2002. El fem de baixada 
sense problemes i tornem per la 
pista del Mas Tancat a la conreria d’Scala Dei a ¾ de 3 de la tarda.  
  
  
 


