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EL PARC NATURAL DE LA SERRA DE 

MONTSANT 
 
El Parc Natural de la Serra de Montsant, situat a la part nord de la 
comarca del Priorat, constitueix un dels relleus més imposants de 
les comarques de Tarragona, del qual la Roca Corbatera n’és el 
punt més alt amb 1.163m d’altitud. 
 
Aquest massís, de més de 9.200 ha de superfície, és format per un 
gran bloc de conglomerats calcaris amb nombrosos i espectaculars 
avencs, coves, balmes i congostos provocats per fenòmens erosius. 
Gràcies a aquest singular relleu a la Serra de Montsant encara 
podem gaudir d’una elevada diversitat biològica.  
 
El paisatge vegetal és molt contrastat, oferint vegetació d’alzinar de 
muntanya combinat amb vegetació ombrívola de congostos i 
formacions arbustives i herbàcies típiques de zones molt seques. 
Aquesta combinació és fruit del relleu que permet l’existència de 
microclimes. 
 
El Montsant acull un dels poblaments faunístics més rics de 
Catalunya. Cal remarcar l’àrea que se situa a l’entorn del riu 
Montsant, on es poden trobar mamífers com la mostela, la geneta o 
el gat fer. Els penya-segats són els territoris de cria de diversos 
rapinyaires, alguns tan escassos com l’àliga cuabarrada o el duc. Al 
riu mereix especial interès l’abundor de rèptils, amfibis i peixos, com 
l’escurçó ibèric, la salamandra, el barb cuaroig o la madrilla. La finca 
coneguda com Congost de Fraguerau, al municipi d’Ulldemolins, és 
declarada Refugi de Fauna Salvatge amb una superfície de 183ha 
per tal de preservar aquestes comunitats.  
 
Del patrimoni arquitectònic cal dir que el Montsant deu el seu nom a 
la llarga llista d’ermites, situades sovint en llocs inversemblants i 
bells, com la més antiga, l'Ermita de Sant Bartomeu, datada al segle 
XII, totes elles mostren l’espiritualitat del passat, traduït a lloc de 
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celebració i trobada de l’actualitat. Destacar també les ruïnes de la 
primera cartoixa de la Península Ibèrica, la Cartoixa d’Scala Dei 
(“Escala de Déu”). 
 
A més, en aquestes terres trobem vins amb dues denominacions 
d’origen, la Denominació d’Origen Qualificada Priorat i la 
Denominació d’Origen Montsant, totes dues de gran prestigi i 
qualitat gràcies a les característiques del sòl i el clima del Parc. A 
més d'aquests dos distintius, el Montsant és arreu conegut per 
produir-s'hi oli de la Denominació d'Origen Protegida Siurana. 
 

 
DESCRIPCIÓ PRIMER DIA  
 
La Morera de Montsant - Cornudella de Montsant 
 
Km: 23  Desnivell positiu acumulat: 840 m 
 
0.00 0.00 La Morera de Montsant. Sortim per la part alta del poble 
seguint els indicadors al grau dels Barrots. Anem per un sender 
marcat com a PR i pugem en direcció al  cingle  de la serra de 
Montsant. 
 
0.26 0.26 Pal indicador Carrasclet-Barrots, girem a l'esquerra, 
pujant cap al grau dels Barrots. 
 
0.23 0.49 Ens trobem un pal indicador al costat d'un gran forat al 
terra. S'ha d'anar en compte. Seguim pujant. 
 
0.09 0.58 Arribem a l'estret de roca que ens porta a  l'entrada del 
Grau de Barrots. De seguida trobem un pas equipat amb barrots 
metàl·lics clavats a la pedra que permeten superar un salt. Més 
amunt hem de passar per sobre una gran pedra clavada sobre 
l'avenc molt bé equipada, de tal manera que ens resulta molt senzill 
travessar-la. 
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0.07 1.05 Sortim a la vora del cingle i anem per una estreta relleixa 
que ens porta cap al anomenat Balcó del Priorat, un mirador 
extraordinari sobre la Morera i la comarca. Un cable ens ajudarà en 
un parell de passos estrets.  
 
0.14 1.19 Racó dels Boixets. Bon lloc per esmorzar i disfrutar de les 
vistes. Després sortirem seguint les roques marcades en groc i 
blanc en direcció nord. 
 
0.12 1.31 Per l'esquerra ve el sender GR171 que puja de la Morera 
pel grau de l'Agnet, seguim les marques. 
 
0.08 1.39 Serra Major, camí de carena principal entre Albarca i 
Cabacés. Anem uns metres a l'esquerra en direcció oest i de 
seguida ens desviem a la dreta abandonant la carena i seguim el 
GR. 
 
0.34 2.13 Bifurcació, deixem el PRC14 i baixem a la dreta, direcció 
barranc de l'Aixaragall. 
 
0.17 2.30 Confluència amb el camí del barranc dels Pèlags on tenim 
una bona visió del barranc. Hi ha un pal indicador damunt una 
pedra. Anem a l'esquerra i baixem. 
 
0.23 2.43 Replà al costat d'un pi que és un bon mirador sobre els 
salts del fons del barranc. Seguim baixant. 
 
0.10 2.53 Toll de l'Ou, el barranc forma un conjunt de salts que amb 
aigua són espectaculars. Després de visitar-los tornem a pujar pel 
mateix camí i al punt 2.30 prenem el camí del barranc dels Pèlags 
en direcció est. 
 
0.40 3.33 Després de deixar a la dreta l'entrada del barranc de les 
Falles, el camí es transforma en pista. Remuntarem així tot el 
barranc dels Pèlags deixant sempre a la dreta les entrades dels 
barranc de la Bruixa y de les Pletes.  
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1.25 4.58 Cartell indicador a l'esquerra. Ens indica el camí per pista 
cap a la Ermita de la Mare de Déu de Montsant.  
 
0.05 5.03 Ermita de la Mare de Déu de Montsant. Un bon lloc per 
dinar amb vistes a la roca Corbatera al sud i Ulldemolins al nord. 
Després sortirem en direcció est cap al pla del Grau Gran i la pista 
encimentada que baixa a Albarca. 
 
0.15 5.18 Deixem a la dreta una balisa marcada com a itinerari 5 del 
Parc Natural, seguim per la pista. Poc després trobem un pal 
indicador i agafem a la dreta el sender que baixa. 
 
0.37 5.55 Els Hostalets d'Albarca, replà a 200 metres abans del 
poble. Girem a la dreta (sud) seguint els indicadors del camí de la 
Llisera.  
 
0.25 6.20 Pal indicador. Bifurcació, el camí dels Cartoixans baixa a 
l'esquerra, seguim recte planejant. 
 
0.43 7.03 Ermita de Sant Joan del Codolar. Baixem pel camí antic 
que talla la pista encimentada, passa per la capella de Sant Joan 
Petit, segueix un tram de ciment i troba l'antic sender cap el poble. 
 
0.49 7.52 Entrem a Cornudella de Montsant.  
 

 
Toll de l'Ou 
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DESCRIPCIÓ SEGON DIA 
 
Cornudella de Monsant - la Morera de Montsant 
 
0.00 0.00 Sortim del refugi de Cornudella en direcció les piscines 
seguint en direcció nord i prenem el GR-174-1 que puja per Grau 
del Montsant o Grau del Tomaset. 
 
0.10 0.10 Trobem una cruïlla de camins, ens desviem a l'esquerra, 
és un camí ben definit entre vinyes i bosc de pins.  

 
0.25 0.35 Nou encreuament, a l'esquerra surt un PR, és el  Camí 
dels Cartoixans, nosaltres continuem pel GR: Grau del Montsant. 
Continuem amb la pujada moderada que vam iniciar, a poc a poc 
anem agafant alçada mentre el paisatge al nostre voltant canvia: pi 
roig, boix i alzinars. 
 
0.15 0.50 Arribem a un pla on es pot veure el Montsant en plenitud 
però no al Grau per on pujarem. Bifurcació, ens desviem a 
l'esquerra seguint unes antigues marques grogues-blaves. 
 
0.05 0.55 En arribar al pal indicador tornem a veure les marques del 
GR, es pot apreciar una bella panoràmica si el dia ho permet: al 
centre, el pantà de Siurana, a l'esquerra el Puig de Gallicant i al 
fons el Molló d'Alforja. També podem veure el camí de la Llisera. 
Continuem pel GR, al fons-baix a la dreta veiem l'ermita de Sant 
Joan del Codolar i darrere es pot intuir el Grau dels tres Esglaons, la 
vegetació està composta ara per: bruc, càdec i romaní. 

 
0.40 1.35 Cruïlla. Continuem pel GR. 
 
0.10 1.45 És un bon moment per esmorzar, trobem un petit clot amb 
pedres que es pot fer sevir per a protegir-se. 
 
0.25 2.10 Seguim pujant fins arribar a una nova bifurcació, deixem 
el GR i agafem el camí a la dreta que va a la Roca Cobartera 
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seguint la vora del cingle. Cal parar una mica d'atenció a la pujada 
ja que a vegades és una mica aèria sobretot si anem contemplant el 
magnífic paisatge. Passem per entre un acollidor bosc d'alzines fins 
arribar a la sortida del Grau dels tres Esglaons, en aquest punt 
girem a l'esquerra seguint les marques grogues-blaves que pugen 
per la roca. Al final de la pujada a la dreta es veu la Roca Corbatera, 
a partir d'aquest punt seguim unes marques grogues pròpies del 
Parc Natural i unes fites. 
 
0.45 2.55 El nostre objectiu s'ha complert, estem al cim de la roca 
Corbatera (1.162 m). Col·loquem el pessebre: fotos, rialles, petons, 
més fotos, més rialles... 
 
Les vistes són fantàstiques:  
Al N: Ermita de la Mare de Déu de Montsant, les planes de Lleida i 
els Pirineus.  
Al S: Pantà de Siurana i la serra d´Alforja.   
A l'E: Albarca.  
A l'O: La Serra Major 
 
0.10 3.05 Cal desfer el camí de pujada per anar a l'oest a buscar la 
carena de la Serra Major seguint les marques grogues, trobem una 
lleugera baixada amb pedra una mica relliscosa. La vegetació aquí 
és inexistent hi ha molta exposició als canvis climàtics: vent, 
temperatura... 
 
0.20 3.25 Nou pal indicador, seguim de front. Des d'aquí podem 
apreciar a la dreta el Barranc de les Pletes. Continuem fins arribar a 
una escultura que representa el Crist  de la Sang, figura que trobem 
a l'església del mateix nom de Reus. 
 
0.15 3.40 Intersecció amb el GR-174-1 que puja de Cornudella 
passant per la Cova Santa, continuem pel GR, poc després si 
mirem cap a l´esquerra-baix veiem un bonic racó anomenat el Racó 
dels Caçadors i la sortida oriental del Grau del Carabassal. 
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0.15 3.55 Continuem planejant fins a trobar una nova indicació, ens 
dirigim a serra Major/Cabassers. 
 
0.15 4.10 Un nou pal ens informa que anem direcció el Grau de 
l´Espinós, Agnet i Barrots. Deixem el GR i ens dirigim al pal que 
està just davant seguint les fites. 
 
0.15 4.25 Arribem a una bifurcació, aquí comença el Grau de 
l´Espinós. 
 
0.30 4.55 Mentre baixem podem contemplar a l'esquerra la Roca 
Falconera, just a sota hi ha el Grau de Barrots (que ja coneixem) i a 
la nostra dreta s'aprecia un barranc amb unes formacions rocoses 
espectaculars, baix podem veure el poble de la Morera. Sembla que 
no hi hagi camí però és qüestió de seguir les fites, ¡allà anem!!!!.  
 
El grau és pronunciat amb pedra solta que fa el terreny inestable 
però una ziga-zaga ja traçada aviat ens baixa, passem al costat 
d'una formació rocosa coneguda amb el nom del "Rei i la Reina". A 
partir d'aquí el camí es fa més fàcil, ens creuem amb el grau de la 
Grallera, que tal vegada sigui el que està en millor estat de 
conservació ja que el fa servir molta gent per accedir al P.N. per ser 
el més accessible. 
 
0.20 5.15 Continuem per aquest grau tranquil·lament fins arribar al 
nostre destí, la Morera de Montsant. Feliç 33è pessebre. 
 

 
Balcó del Priorat 
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Glosari 

 
Avenc: Cavitat natural subterrània constituïda essencialment per un 
o més pous verticals o subverticals. 
 
Balma: Cavitat no gaire profunda excavada en un marge o vessant 
rocós on penetra la claror. 

Carena: Línia divisòria de dos vessants d'una serralada o muntanya 

Cova: Cavitat subterrànies molt o poc profunda i de forma i 
dimensions molt variades. 
 
Cingle: Espadat de roca que forma timba, al cim o al pendent d’una 
muntanya. 
 
Grau: Pas relativament planer, a manera d'esglaó o replà, 
mitjançant el qual es pot salvar una cinglera o una costa abrupta. 
 
Fita: És una marca sobre el terra que serveix per a delimitar un 
terme o finca o bé per a marcar el recorregut d'una via, camí o 
carretera. Solen ser fetes de pedra. 
 
Serra: Cadena de muntanyes. 
 
Serralada: Vast conjunt de muntanyes que forma generalment un 
conjunt més llarg que ample.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Terme_municipal
http://ca.wikipedia.org/wiki/Finca
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Via&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%AD
http://ca.wikipedia.org/wiki/Carretera
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pedra
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Organitzadores i col.laboradores 
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