
Circuit per la serra de Montsant (Priorat) 

 
Data: dissabte 19 de maig de 2007 

 
Itinerari: La Morera de Montsant – grau del Carabassal – Cova Santa – racó del 
Moloner - roca Corbatera – ermita M.D. Montsant – grau del Belart – ermita Sta 
Magdalena – ermita St Antoni – pi de la Carabasseta – Toll de l’Ou – Grau de 
l’Agnet – la Morera de Montsant 
 
Hores totals: 10 Desnivell acumulat: 1.500 metres 

 
Participants (17): Susana Álvarez, Montse Cedó, Toni Coll, Lluís Díaz, Marcel 
Fortuny, Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Pili Inostroza, Josep Mariné, Joan 
Marquès, Pablo Marquès, Txupi Marquès, Enrique Molina, Òscar Ribera. 
Invitats: Dani, Amèlia, Joan Ferrando. 
 
Sortim de la Morera a 2/4 de 8 del matí i pugem pel grau del Carabassal, 
bonica ruta que ressegueix un bon tram de l’espectacular cingle sud. Tot i que 
es cel pinta blau, aviat comença a treure el nas la boira per la part de dalt, amb 
núvols negres de vent durant l’esmorzar que fem al costat de la cova Santa. Pel 
racó del Moloner pugem a la serra Major des d’on guanyem el punt més alt de 
la serra, la roca Corbatera, de 1.166 metres. És molt agradable comprovar com 
la primavera humida que tenim fa que la vegetació de la serra tingui un verd 
molt intens i saturat que dóna gust de veure, amb els racons i senders plens de 
flors de tots colors. 
 

  

 
El vent bufa fort i el cel cada vegada s’ennegreix més. Pel nord apareixen 
cortines de pluja. Baixem a l’ermita de la M. D. de Montsant i seguim per la vora 
del cingle nord fins trobar el grau del Belart, que baixem fins la pista que ens 
portarà en direcció oest a l’ermita de santa Magdalena. Poc abans d’arribar ja 
hem de treure les capelines pel primer ruixat. 



  

 
Després de dinar tornem a pujar de nou en direcció sud fins el pi de la 
Carabasseta i seguim el GR en direcció la Morera. Les boires comencen a 
pujar pel barranc dels Pèlags i abans de baixar al Toll del l’Ou ens torna a 
ploure una altra vegada. De nou tornem a pujar fins la serra Major on un nou 
front de boira ens tapa la perspectiva. Decidim baixar pel camí segur del grau 
de l’Agnet, arribant entre noves ullades de sol a la Morera a 2/4 de 6 de la 
tarda.  
 

 
 


