
La cova de l'Ascla - Serra de Montsant (Priorat) 
 
Data: diumenge 14 de gener de 2007 

 
Itinerari: La Morera de Montsant – Grau de la Grallera – Drecera del Corralot - 
Serra Major – Piló dels Senyalets – Pi del Cugat – Racó del Teix – Cova de 
l’Ascla – Cadolles de la Xispa – Racó de la Bòlia - Collet del Molló Alt - Clot del 
Cirer – Grau de Salfores – La Morera de Montsant. 
 
Hores totals: 9 

 
Assistents (26): Susana Álvarez, Joan Aubia, Pep Batista, Meli Carrilero, Toni 
Coll, Lluís Díaz, Josep Fàbregas, Sònia Figueras, Marcel Fortuny, Conxita 
González, Pilar Hidalgo, Pili Inostroza, Alba López, Antonio López, Pere López, 
Joan Marquès, Pablo Marquès, Adrià Porta, Carles Puñet, Angus Robles, Joan 
Sentís, Daria Stupina, Tatiana Stupina, Tàngels Urgellés. Invitats: Pere, 
Cristina.  
 
Sortim de la Morera de Montsant a ¾ de 9 del matí, pujant pel grau de la 
Grallera a ritme tranquil. Agafem la drecera del Corralot per tal d’arribar a la 
serra Major, al peu de la qual ens aturem a esmorzar. Fa un dia clar i per sort la 
boira ens respecta, quedant-se al fons de la vall i deixant els cims de la serra 
nets i assolellats. 
 

  

 
Seguim per la carena en direcció oest fins trobar el Piló dels Senyalets i més 
endavant el Pi del Cugat. Poc abans de la Cogulla baixem a la dreta per un 
sender marcat en vermell que ens porta al Racó del Teix, zona fresca i 
ombrívola amb un exemplar centenari de l’arbre protegit. A partir d’aquí anem 
per una zona nova per a nosaltres, però ben marcada amb fites encara que el 
corriol, poc fressat, es perd en ocasions. Visitem la cova de l’Ascla, balma 
allargassada i amb un bassi (tronc buidat) per recollir aigua. Seguim planejant 
en un ampli flanqueig que recorre la capçalera del barranc de la Taverna, amb 
una bona panoràmica. Sota una altra balma trobem les petites cadolles de la 
Xispa, sense aigua. 



  

 
El camí es torna perdedor i hem de parar atenció per no perdre les fites, amb 
l’ajuda del mapa i la guia. Anem rodejant el Molló Alt, creuant les carenes i 
barrancs que baixen del seu cim. Poc després passem per damunt del racó de 
la Bòlia, des d’on podem albirar el barranc de l‘Auferí i allà baix les aigües 
blaves del pantà de Margalef. Una breu pujada i ja som al collet del Molló Alt o 
de l’Home Mort, on poc després retornem a zona coneguda, el PRC14 que puja 
pel racó dels Forats en direcció al Clot del Cirer, veritable joia de la serra on 
dinem en un raconet al sol del migdia. La tornada la fem seguint el PR, que 
guanya primer la carena de la serra Major i després baixa pel grau de Salfores, 
que a partir del racó de Missa es transforma en el més aeri i espectacular camí 
per baixar a la Morera on arribem a 2/4 de 6 de la tarda.  
 

 
 


