
La Punta Pericana (1.049 m) Serra de Montsant (Priorat) 

  
Data: diumenge 24 de Febrer de 2008 
  
Itinerari: 
Ermita de Santa Magdalena – grau de la cova del Corb – cova del Corb – grau 
de les Voltetes - collet del Parral – punta Peret – balma del Caterí – punta 
Pericana - coll de la Mola – vorada d’en Franc – barrancs dels Pèlags – l’Ereta 
– portell del Peret – grau de la roca del Llençol – ermita de Santa Magdalena. 
  
Hores totals: 6,15                 Desnivell positiu acumulat: 590 m   
  
Participants (11): David Àrias, Joan Aubia, Lluís Díaz, Alícia Domínguez, Alba 
López, Aleix López, Antonio López, Josep Mariné, Cinta Prats,  Daniel Ros, 
Amèlia Salvat. 
  
Sortim de l’ermita de santa Magdalena d’Ulldemolins a les 8,25 del matí. Pujant 
pel vesant nord de la serra de Montsant, pel grau de la cova del Corb arribem a 
la gran balma que il·luminen els primers raigs de sol. El poc fresat camí del 
grau de les Voltetes ens porta al collet del Parral. Camí de la punta Peret 
esmorzem amb la panoràmica de la vall del Silenci i Ulldemolins al mig. Les 
previsions de pluja sembla que no es compliran i gaudim d’un dia amb un cel 
entelat per núvols alts.   
  

 

 

Una carena en direcció sud-oest que seguim per corriols fitats amb cura ens 
porten a la balma del Caterí que domina el barranc dels Pèlags. Poc després 
arribem al peu de la punta Pericana, mola rocosa que cal pujar per un tram 
equipat amb una cadena i tres graons metàl·lics. Des de dalt, la visió és àmplia 
sobre aquesta zona central de la serra de Montsant entre els barrancs del 
Parral al nord i els Pèlags al sud fins a Ventadors i els Pins Carrassers per 
l’oest i la roca Corbatera a l’est.  
  



  

Baixem per trobar l’esborradís sender que segueix el marge esquerre del 
barranc del Parral. Des del coll de la Mola tenim una visió dels cingles que 
rodegen la punta Pericana. Ara baixem a trobar la Vorada d’en Franc que fa 
cap a la llera dels Pèlags. Passem la confluència amb els barrancs de la Bruixa 
i les Pletes, tot pujant per la pista fins l’Ereta. Una petita remuntada i des del 
coll del Peret fem la baixada pel grau de la roca del Llençol, també poc 
freqüentat, fins l’ermita on dinem a la vora del foc mentre la tarda es va tapant 
amb aire de pluja. Esperem que la forta sequera s’acabi aviat.  
  

 
 


