
La Punta Pericana (Serra de Montsant - Priorat) 
 
Data: dissabte 18 de febrer de 2012 
 
Itinerari: Ermita de Santa Magdalena d'Ulldemolins - grau de la cova del Corb - 
cova del Corb - grau de les Voltetes - collet del Parral - cova del Caterí - Punta 
Pericana - barranc del Parral - cova del Parral - Pi de la Carabasseta - grau de 
la Roca del Llençol - ermita de Santa Magdalena  
 
Participants (3): Toni Coll, Lluís Díaz, Pepe Vázquez 
 
En ple dissabte de Carnaval i després d'unes setmanes d'onada de fred siberià, 
arribem a Ulldemolins amb -4,5ºC i el terra gebrat. Trobarem més amunt neu 
que s'aguanta en algunes raconades dels vessants obacs. Per sort ens espera 
un dia assolellat i sense vent. Agafem aigua de la bassa gelada i pugem pel 
grau de la cova del Corb fins que arribant a la cova ens toca el sol.  
 
El grau de les Voltetes, bifurcació en el sender que va a coll de la Punta Peret, 
està una altra vegada a l'ombra i recuperem el sol al collet del Parral. La pujada 
final fins la Punta Peret és curta i ens regala una bona panoràmica de la vall del 
Silenci amb Ulldemolins al fons. Tenim la sort de gaudir d'un cel clar i sense 
vent. 
 

  
 
L'itinerari que seguim està fitat i segueix el llom d'un serret entre els barrancs 
del Parral a la dreta i els Pèlags a l'esquerra. Esmorzem al sol i després trobem 
el corriol mig marcat que es desvia a l'esquerra del llom per trobar la balma del 
Caterí al vessant sud. Contornejant el cingle arribem a un collet i les parets 
aparentment infranquejables de la Punta Pericana.  
 
Un pas equipat amb tres esglaons i una cadena ens permet guanyar el cim i 
gaudir de la vista d'aquesta veritable proa de vaixell sobre els Pèlags. És quasi 
migdia. El sol escalfa una mica. El silenci es trenca pels trets dels caçadors que 
ens mouen pels Pèlags. Des d'aquí es poden veure un munt de llocs 
interessants del Montsant. Al NO sobresurt la punta dels Pins Carrassers, i a 
l'esquerra els cingles de Ventadors. Cal al sud, els finals els barrancs de la 
Bruixa i les Falles, la serra major dalt i cap a l'est s'albira la roca Corbatera.  
 
 



Una vegada baix, donem el tomb a la punta i baixem en direcció nord per un 
lloc fitat sense sender que es depenja recte fins el sender que circula pel 
vessant esquerre del barranc del Parral.  
 

  
 
A l'altra banda anem a veure la cova del Parral, amb humitat a la font però 
sense gota d'aigua. A la sortida trobem unes fites que semblen marcar un 
itinerari directe al Pi de la Carabasseta segons diu el mapa. Les seguim però 
més amunt es perden i fem cap al barranc del Madalenet, on guanyem el 
sender principal que puja al Pi de la Carabasseta.  
 
La baixada decidim fer-la pel grau de la Roca del Llençol, humit i fresc, que cau 
damunt mateix de l'ermita de Santa Magdalena, una altra vegada a l'ombra. 
Hem fet una bonica sortida d'hivern amb un sol molt agradable.     


