
 El Parc Natural de la serra de Montsant amb neu 
  

Data: 29 de febrer de 2004 

Hores totals: 5,30 

Assistents (6): Jesús Barberà, Lluís Díaz, Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Pilar 
Hidalgo. Invitat: Enric    

Itinerari: Albarca – Grau Gran – Ermita de la Mare de Déu de Montsant – 
Roca Corbatera – Cova del Moloner – Grau del Tomaset o de Montsant – 
Ermita de Sant Joan del Codolar – Camí de la Llisera - Albarca.  

Les nevades dels darrers dies de febrer ens han aconsellat improvisar aquesta 
sortida al nostre Parc Natural  més proper per tal de veure com i quant ha nevat 
i gaudir-ne. 

 

Arranquem d’Albarca  a les 9 del matí amb vent fort i temperatura a zero graus. 
El sol treu el nas entre núvols mentre un barret gris i compacte tapa el cim de la 
serra. El camí està enfarinat i molt glaçat, cal parar atenció per no relliscar. 
Arribem al pla del Grau Gran. 

  



 

El camí de l’ermita de la Mare de Déu de Montsant està bastant més tapat de 
neu. Esmorzem al recer de l’ermita i veient que els núvols s’aixequen, decidim 
pujar al punt més alt de la serra. El camí puja entre bosc també amb bona 
acumulació de neu.  

 

Al cim de la Roca Corbatera, punt més alt de la serra, amb unes condicions 
sorprenents. Temperatura de 2º C i vent del nord glaçat. La boira amenaça de 
caure una altra vegada. 



 

Panoràmica de la serra de Montsant nevada des del cim de la Roca Corbatera 
(1.163 m ) 

 

Cova del Moloner farcida de caramells de glaç. Baixem pel grau del Tomaset o 
del Montsant fins l’ermita de Sant Joan del Codolar. El cel s’ha tornat a tapar i 
comença a caure neu granulada a estones. Fem la tornada pel camí de la 
Llisera fins Albarca. 


