
33è pessebre del GECT a la Roca Corbatera (Serra de 
Montsant - Priorat) 
 
Dissabte 14 i diumenge 15 de desembre de 2013 
 
Participants (33): Maria Alías, Eli Acevedo, Jordi Argentó, David Àrias, Joan 
Aubia, Josep Maria Badia, Montse Boj, Meli Carrilero, Toni Coll, Lluís Díaz, 
Sabina Díaz, Pilar Fargas, Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Pilar Hidalgo, Pili 
Inostroza, Montse León, Maria Antònia Llaberia, Jordi Mariné, Josep Mariné, 
Joan Marquès, Alba Molina, Enrique Molina, Maria Cinta Prats, Angus Robles, 
Elisenda Roig, Guillem Roig, Vicenç Roig, Dani Ros, Carme Rosselló, Amèlia 
Salvat, Joan Sentís, Pepe Vázquez,  
 
Itinerari dissabte: La Morera - grau dels Barrots - balcó del Priorat - racó dels 
Boixets - serra Major - toll de l'Ou - barrancs dels Pèlags - ermita M.D. 
Montsant - grau Gran - els Hostalets d'Albarca -camí de la Llisera - ermita St 
Joan del Codolar - Cornudella Hores totals: 8,15  
 
Sortim a 3/4 de 9 de la Morera envoltats de boira, només sobresurt el 
campanar del poble. A dalt, caloreta i sol esplèndid ens acompanyen la lenta 
pujada pel sender del grau dels Barrots.  
 

 
Grau dels Barrots 

 
Balcó del Priorat 

 
Una vegada superat, ens agrupem al balcó del Priorat, on contemplem el mar 
de boira que omple la comarca i s'allarga fins la vall de l'Ebre. Només la Mola 
de Colldejou sobresurt.Esmorzem al sol del racó dels Boixets i continuem fins 
la serra Major on prenem el GR que baixa al toll de l'Ou.  
 

 
Baixada gebrada al toll de l'Ou 

 
Ermita M.D de Montsant 

 



Les zones d'ombra de l'obaga mostren diverses formes del gebre hivernal. 
Trobem uns caçadors que cobreixen tot l'itinerari del barrans dels Pèlags fins 
l'ermita de la M. D. de Montsant on dinem, també gaudint de l'escalforeta del 
sol. Cap a les dues de la tarda iniciem la baixada pel Grau Gran i pel camí de la 
Llisera arribem a l'ermita de sant Joan del Codolar, on saludem la Montserrat, 
l'ermitana, que ens parla del nou grau obert que porta el seu nom.  
 
A les 5 de la tarda som a Cornudella de Montsant, ens instal·lem a Lo Refugi 
de Montsant Natura i abans de sopar fem un visita comentada al celler 
cooperatiu.  
 
Itinerari diumenge dia 15: Cornudella de Montsant - grau del Tomaset - cingles 
de sant Joan - roca Corbatera - Crist de la Sang - serra Major - grau de 
l'Espinós - la Morera de Montsant 
 

 
Pujant el grau del Tomaset 

 

 
Cingles de Sant Joan 

Són les 8 en punt del matí quan deixem Cornudella camí del grau del Tomaset, 
el dia torna a ser com ahir de cel clar i assolellat, sense vent ni núvols. La 
pujada es fa lenta i quan arribem dalt fem l'esmorzar abans d'agafar el corriol 
que passa per sota el cingle de Sant Joan camí de la sortida del grau dels Tres 
Esglaons i directes a la roca Corbatera. 
 
Un nombrós grup de l'AEC de Reus renova el seu pessebre al cim i compartim 
una estona amb ells. La panoràmica és esplèndida, avui la boira també tapissa 
les valls però dalt el sol llueix amb força i no fa gaire fred.  
 

 
33è pessebre 

 
Camí de la Serra Major 

 
Plantem el nostre 33è pessebre que és aplaudit per tothom i fem les fotos de 
grup. El Pirineu nevat es mostra en la llunyania. Tot seguit iniciem la llarga 
travessia pel camí de la serra Major fins el pal indicador que ens avisa del grau 



de l'Espinós, ruta triada per les organitzadores per baixar a la Morera, on fem 
un agradable dinar de comiat fins l'any vinent.    
 

 


