
8è Tomb de Tardor 

  
Data: dissabte 4 i diumenge 5 de novembre de 2006 
  
Participants (27): David Arias, Joan Aubia, Montse Boj, Toni Coll, Claro de Gregorio, Lluís Díaz, 
Sabina Díaz, Carme Estivill, Joan M. Fortuny, Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Pilar Hidalgo, Pili 
Inostroza, Maria Magro, Jordi Mariné, Josep Mariné, Joan Marquès, Pablo Marquès, Sito 
Mayenco, Adrià Porta, Cinta Prats, Carles Puñet, Ricard Puñet, Angus Robles, Elisenda Roig, 
Guillem Roig, Vicenç Roig,  
  
Dissabte 4 Itinerari: Cornudella – camí vell a Siurana – coll de les Lloses – carretera - barranc de 
les Fontscaldes – coll de la Vaca – grau Tallat - font de l’Albergada – mas de la Barba – mas d’en 
Gravat - mas de l’Estremenyo – riuet de Prades - barranc de la Gritella – molí de l’Esquirola – 
grau del Corral Nou – Siurana. 
  
Hores totals: 9          km: 18 
  
Sortim de Cornudella en un dia frescot i de cel tapat. Pel camí vell pugen fins al peu de Siurana, 
zona obaga amb espècies caducifòlies com la blada, l’auró negre, el corner, la moixera de pastor i 
la noguerola. Creuem la carretera i ens endinsem en el frondós barranc de les Fontscaldes. Cau 
un lleuger plugim quan ens aturem a esmorzar a la zona d’escalada coneguda com la Rambla. 
Seguim barranc amunt i el deixem per un corriol que puja al coll de la Vaca i anem a veure 
l’amplia panoràmica que s’albira des del grau Tallat.  
  

  

  
El sender ens porta a la font de l’Albergada, que raja una mica. Travessem la pista de Prades i 
anem al mas de la Barba, amb la seva alzina monumental. El mas d’en Gravat és el pas intermedi 
fins el mas de l’Estremenyo, on dinem. El grau del mateix nom baixa fins el fons del barranc de la 
Gritella, just a l’aiguabarreig dels barrancs del Carcaix i la Pedragosa. Seguim el riuet de Prades 
avall per un obac sender que malauradament desapareixerà aviat per la pista que estan obrint. 
Una vegada damunt el molí de l’Esquirola, pugem pel grau del Corral Nou fins Siurana. El bonic i 
ben gestionat refugi Ciríac Bonet del C.E.C. ens acull a sopar i dormir en aquesta primera etapa.   
  



 

 

  
Diumenge dia 5 Itinerari: Siurana – la Trona - grau de la Trona – mas d’en Candi - riu Siurana - 
grau del Bodro – collet de la Bassa - Gallicant – GR7 - ermita de Sant Pau d’Arbolí – grau de la 
font Voltada – camí de servitud del pantà – toll del Forn – molí del Salvat – collet de la Mina – 
camí vell – collet de les Lloses - Cornudella. 
  
Hores totals: 6,30     km: 14 
  
Avui el dia és més clar i llueix el sol a estones. Sortim de Siurana per la banda sud del cingle en 
direcció a la Trona. Pel grau del mateix nom baixem fins el riu Siurana, que creuem a l’alçada del 
mas d’en Candi. Tornem a pujar per la banda obaga pel sender que s’endinsa al bosc fins trobar 
el grau del Bodro. És aquesta una zona de bosc de pineda guarnida avui amb espècies 
caducifòlies com la blada. La llarga pujada acaba al poble abandonat de Gallicant, on esmorzem 
en un dels millors miradors de Siurana i la serra de Montsant.  
  
  

 

 

  
Seguim un tram del GR7 i després del collet dels Colls el deixem per una pista a l’ermita de Sant 
Pau. Un sender ens porta de nou al vessant nord on agafem el grau de la font Voltada que baixa 
ràpid al pantà. Creuem el riu pel toll del Forn i recuperem la pista del molí de l’Esquirola que pel 
collet de la Mina ens deixa a l’encreuament amb el camí vell, pel que baixem a Cornudella. Un 
bon dinar a la coneguda fonda el Recó serveix de bon comiat a la sortida.  
  



 
  


