
Serra de Montsant – Pas de l’Ase i Graus de 
l’Enderrocada i de l’Escletxa (Priorat) 

  
Data: dissabte 22 de gener de 2011 

  
Hora i lloc de sortida: Cartoixa d’Escaladei (Priorat) 8,15h. del matí i arribada 
a les 17,45h. 
  
Participants (16): Joan Aubia, Joan Marquès, Pablo Marquès, Gustau Pera, 
Angels Romeu, Susana Alvarez, Marcel Fortuny, Amèlia Salvat, Dani Ros, 
Antonio Lòpez, Alba Lòpez, Aleix Lòpez, Josep Mariné, Lluís Díaz, Pili 
Inostroza i Toni Coll. 
  
Ascensions: La Cogulla (1.063m.) 
  
Itinerari: Cartoixa d’Escaladei – Camí de la Vinyeta i de lo Corral Nou – Pas 
de l’Ase – Mas Nou del Barranc de l’Aliga – Barranc de la Figuera – Camí 
dels Cartoixans - Mas de Forçans o del Peire – Barranc dels Pouets - Grau de 
l'Enderrocada - Cova dels Lladres - Barranc de la Martorella – Racó i Mas de 
l’Estrem – Serra Major – Pla de les Argelagues – Portell del Planassot – Mas 
del Serrador – Cova del Bestral – Cingles del Turroner – Barranc, Ermita i 
Font de Sant Salvador- El Frare – Serra Major – Portell de la Cova del Noguer 
– Portell del Punt de l’Espera - La Cogulla – Retorn al Portell del Punt de 
l’Espera – Portell del Rosalí - Punta Alta del Boter – Punta del Boter – El 
Cairat - Grau de l'Escletxa – Collet de l’Hort - La Pietat – La Cartoixa 
d'Escaladei. 
  

Hores totals: 9,45                 Km: 19 

  
A les 8 del matí a la Cartoixa d’Escaladei (Priorat) el termòmetre marca -4ºC, 
tot i que en l’aproximació, a la venta d’en Puvill, feia -9ºC. El fred és viu 
malgrat que no fa vent i el cel és clar, el sol despunta i banya els cingles amb 
una càlida llum daurada que invita a pujar-hi. Pel camí de la Vinyeta cerquem 
l’entrada mig perduda del grau del Pas de l’Ase, fet malbé i el sender a trams 
perdut. Dalt a la pista no hi ha el pal indicador que marcava la drecera directa 
al mas de Forçans. S’hi fiquem i el camí s’ha perdut, baixem com podem fins 
el mas, on la bassa està glaçada tot i que el sol la toca de ple. 
  

 

 

  
L’entrada del barranc del Pouets és l’inici del grau de l’Enderrocada que el 
nostre Grup va obrir a l’any 1992 amb motiu de la marxa-campament de la IV 
Vegueria. Els dos pals indicadors encara hi són. La pujada és ara franca i 



directa, després d’un esglaó arribem a la cova dels Lladres, on aprofitem per 
fer un mos arrecerats al sol. Seguim després pel barranc de la Martorella fins 
trobar el trencall a l’esquerra que puja al mas de l’Estrem, restaurat fa uns 
anys. Som a prop de la serra Major, fem la darrera pujada i gaudim de l’ampli 
panorama. Al fons es veu el Pirineu nevat.  
  
Girem en direcció oest per seguir el camí de capçada fins trobar el sender 
que baixa directe al mas del Serrador. Ara som al vessant obac de la serra i 
la fresca augmenta, el terra està gebrat i mig glaçat a estones. Allà baix es 
veuen els xiprers que identifiquen la ubicació de la petita ermita de Sant 
Salvador. Anem passant primer per la cova del Bestral, una balma amb restes 
de parets. 
  
El sol ens acull a l’ermita de Sant Salvador i aprofitem per a fer una altra 
aturada i menjar quelcom. Són les 2 de la tarda quan pugem de nou per la 
vora del monòlit anomenat el Frare camí de la serra Major. La pujada és dreta 
i sostinguda, suem a l’ombra del bosc. Una vegada a dalt, anem a l’est camí 
de la Cogulla, vèrtex geodèsic de 1.063 m que senyoreja tot l’occident de la 
serra de Montsant.  
  

 
 

  
A partir d’aquest punt iniciem la darrera baixada pel llom que ressegueix les 
puntes del Boter fins el Cairat, a la vora de l’impressionant penya-segat que 
caracteritza el vessant sud de la serra. Allà baix veiem els conreus de vinyes 
del mas de Sant Antoni i una gran bassa. El sender es despenja seguint una 
línia serpentejant que cerca els punt febles de la muralla. El vertical pas del 
grau de l’Escletxa, vist de baixada, impressiona com un embut que xucla cap 
al buit. Uns quants esglaons més que baixem amb atenció i ja som al collet 
de l’Hort. 
  
El sol va caient mentre ens atansem al darrer punt de l’itinerari, la Pietat, amb 
la bassa buida, la casa enrunada i els grans arbres identificats amb panells 
informatius. En pocs minuts som a l’aparcament de la Cartoixa, altra vegada 
sense sol, el termòmetre marca -1ºC. Hem gaudit d’un magnífic dia d’hivern 
ideal per a caminar per una serra que ens encanta retrobar.  
  



 
  

  

  


