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PLÀNOL DEL RECORREGUT 

Aquest recorregut proposa dos grauets poc coneguts que menen al 
riu. Pot complementar al titulat “Rondant Siurana i Siuranella” 
d’aquesta mateixa col·lecció, per tal d’afegir 5 km al recorregut 
inicial i fer una excursió d’un dia o pot ser també una excursió de 
mig matí. No es difícil però cal considerar les observacions que 
fem a les pàgines de l’interior. El recorregut baixa al riu Siurana i 
puja novament a la Serra passant pel Mas de la Bàrbara i la seva 
monumental alzina . Cal portar calçat adequat, menjar, capelina per 
si plou  i aigua ja que no tenim fonts que ragen pel traçat. 

ITINERARI: 
Grau dels Masets - Mas d’en Candi - Molí de l’Esquirola 

Grau del Corral Nou - Alzina i Mas de la Bàrbara 

EL GRAU DELS MASETS RESTA EMPEDRAT AL TRAM CALCARI 

 A. Boquè y J. Salafranca  (març del 1999)  (març del 2004) 
Topònims del llibre "Siurana de Prades "   Autor: Ramon Amigó i Anglès.  

Mapa Comarcal de Catalunya 1:50.000 (ICC) 
Traçat cartogràfic amb GPS i fotos:  Josep Salafranca 
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Introducció: 

 
 La serra de la Gritella, com la de la Mussara i d’altres del nostre 
prelitoral, estan formades geològicament per lo que genèricament 
anomenem “cingle blanc” i “cingle vermell”, és a dir, roca calcària i 
roca de sauló respectivament. Els graus que tractem avui, tenen la 
característica que el camí pel cingle blanc que correspon a la meitat 
superior, manté el seu traçat ben conservat degut a que part del 
mateix és sobre roca directament i la resta és empedrat sobre el 
massís. Això és particularment cert al cas del Grau dels Masets. 
 
 La part que correspon al cingle vermell és mes feble i ha patit 
l'erosió natural a més de les corresponents agressions motoritzades 
incomprensiblement permeses.  En les zones de prop al riu doncs, 
trobarem sendes arenoses i pedra petita molt incòmoda. Tot i això, el 
Grau dels Masets s’utilitza freqüentment també per practicants de 
l’escalada que busquen els escarpats cingles que envolten el grau. El 
trobàrem millor que com el recordàvem de fa cinc anys. En canvi l’altre 
grau, el del Corral Nou, ens donà la sensació contraria, és a dir, fa 
cinc anys el trobàrem més fressat i net que ara, segurament perquè es 
fa poc i aquesta manca de manteniment contribueix a la seua erosió a 
més (malauradament habitual) de les tractorades que deuen patir per 
la pràctica d’un esport motoritzat que simplement s’equivoca de lloc. 
Les pendents eixides dels graus a la pista del riu, son la prova 
irrefutable de la pràctica motoritzada. 
 
 En general, els graus que comentem, tenen la següent 
estructura:  La part alta és ferma i calcària, aproximadament en una 
tercera part. El segon terç presenta un terreny tou i fressat degut a 
zona feréstec. L'últim terç a prop del riu, és generalment el menys 
consistent i generalment el més destrossat. 
 
 El Grau del Corral Nou, com ja s’ha dit està prou malmès i el 
recomanem per a excursionistes coneixedors de l‘indret o persones 
que vagin equipades i guiades pels mencionats excursionistes. 
 
 

 El traçat comença a la bifurcació del camí de Prades des de la 
carretera que puja de Cornudella. Hi ha un plano i un indicador. Als pocs 
metres d’aquest punt, prenem una bifurcació per la dreta que passa pel 
davant d’una granja , seguint el camí passant per una petita pendent amb 
restes d’una bassa a la dreta i seguint la pista fins trobar una caseta a la 
dreta del camí i un pal indicador després d’un retomb a l’esquerra. L’entrada 
al grau dels Masets queda en el segon ull d’un barranc que fa un trencat en 
el cingle. Seguint l’indicador, en principi el camí és fressat i fitat per pedres i 
passa sobre roca, creuant cap el cingle de la nostra esquerra fins a tocar 
d’un torrent que és el curs del barranc que mena al cingle. Creuem el 
barranc a gual dues vegades fins trobar una balma amb un sostre gran i 
voladís, davant de la qual hi ha un pilar de roca que té la forma d’un tòtem.  
Seguint el sender, trobem un passadís que resta empedrat  i des de la roca 
que dona al riu, s’albira una panoràmica molt interessant del mateix riu 
Siurana, el molí de l’Esquirola i la vessant que queda en front nostre. Baixant 
pel grau en principi empedrat, després tou i finalment prou destrossat, 
aboquem en uns dotze minuts en la pista prop del mas d’En Candi que 
queda a la nostra dreta uns cent metres. Visitem el mas i darrere d’una 
caseta front a l’era del mas, vorem un teix mitjà, dessota del qual hi ha la font 
i la bassa del maset. Retornem per la pista durant uns vuit-cents metres, fins 
arribar al barranc de la Gritella i el gual al molí de l’Esquirola on hi ha un pal 
indicador. Podem visitar el molí, un lloc molt seré a la vista de l'aiguabarreig 
del barranc amb el riu. Tornem al pal indicador i pugem pel sender que va 
per la vessant dretana del barranc de la Gritella i quan aboca en altre més 
fressat el seguim per l’esquerra (per la dreta ens conduiria al Grau del Gris). 
Planegem uns minuts per sender tapat a trams per la vegetació, fins arribar a 
una ensulsida que per l’esquerra veu el rastre de les motos que baixen al riu 
i per la dreta el nostre camí, la pujada un xic estreta per quedar al tall de 
l’esfondrament. Comencem la pujada forta i continua pel que és el grau dels 
Corrals Nous ajudant-nos en l’orientació per ratlles grogues, fins arribar al 
cingle calcari on trobem un retomb empedrat coronat per l’agulla Negre. A 
partir d’ací en avant, el sender planeja i és un mirador esplèndid de la gran 
massa boscosa que s’albira pels cingles d’Arbolí i el Puig de Gallicant, així 
com del mateix riu Siurana. Seguint les fites, tornem a la pista de d’alt i 
observem un indicador amb el nom del grau, seguint la pista per la dreta, i  
als pocs minuts, la pista segueix per l’esquerra, trobant als 160 metres una 
cadena i seguint sense deixar el camí, les marques grogues i blaves, 
passant per una bassa a la nostra dreta i a tocar els cingles del barranc de la 
Gritella i als 600 metres de la cadena seguim a l’esquerra un camí carreter 
que du al Mas de la Bàrbara amb la seua monumental alzina. Pel davant de 
l’alzina, una pista en conduirà en uns deu minuts a un pal indicador a la 
cruïlla del camí de Prades, i en cinc minuts per l’esquerra al punt on 
començàrem l’excursió.   


