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 SERRA DE MONTSANT 

(el Priorat) 

Graus de l’Agnet i la Grallera, 

piló dels Senyalets i clot del Cirer 

Data: DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE DE 2013 

Hora de sortida: 1/4 de 9 DEL MATÍ (8.15) 

Desplaçament: AMB  COTXES PARTICULARS 

Lloc de sortida: APARCAMENT DEL  PARC DEL GARRAF  

Coordinadors de la sortida: Joan Raventós, Janine Schouten i Queti Vinyals (tel. 696373454) 

    

Horaris previstos: 

 

08.15 h - Sortida amb els cotxes des de Vilanova (aparcament del Parc del Garraf). 

09.30 h - Arribada a Cornudella de Montsant. Esmorzar (hi ha un parc infantil i diversos bars). 

10.15 h - Sortida de Cornudella (amb els cotxes) en direcció a la Morera. 

10.30 h - Arribada a la Morera de Montsant. Aparcament dels vehicles. 

10.45 h - Inici de l’excursió des de la Morera de Montsant. 

11.45 h - Grau de l’Agnet i roca Falconera. 

12.45 h - Piló dels Senyalets (1.111 m). 

13.15 h - Clot del Cirer (dinar). 

14.30 h - Sortida del clot del Cirer. 

15.15 h - Grau de la Grallera. 

16.00 h - Arribada a la Morera de Montsant. 

16.15 h - Tornada cap a Vilanova. 

18.00 h - Arribada a Vilanova. 
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El grau de l’Agnet arran de cinglera. 

  

Resum de l’itinerari: 

La Morera de Montsant (Punt d’Informació del Parc Natural de Montsant) - GR 171 - Grau de l’Agnet - 

Roca Falconera - Serra Major - Camí de capçada - Piló dels Senyalets - Pi del Cugat - Comellar de l’Obac 

dels Frares - Clot del Cirer - Barranc de la Font Pudent - Camí de capçada - Grau de la Grallera - La 

Morera de Montsant. Longitud: 9 km aprox.  Desnivell: 500 m. 

Opció Menuts: La Morera de Montsant - GR 171 - Grau de la Grallera - Camí de capçada - Piló dels Senyalets - Pi 

del Cugat - Comellar de l’Obac dels Frares - Clot del Cirer - Barranc de la Font Pudent - Camí de capçada - Grau de 

la Grallera - La Morera de Montsant. Longitud: 7,5 km aprox. Desnivell: 465 m. 

 

COM ARRIBAR A CORNUDELLA DE MONTSANT I A LA MORERA DE MONTSANT: 

Sortim de Vilanova per la C-15 i prenem tot seguit l’autopista C-32 en direcció sud. Prop del Vendrell, 

ens incorporarem a l’autopista AP-7, també en direcció sud. Deixarem l’autopista AP-7 passat 

Tarragona, a la sortida 34, i continuarem per la T-11, sempre en direcció Reus i Alcanyís. La T-11 es 

converteix en la N-420, que hem de seguir encara en direcció Alcanyís. Passats els trencalls de les Borges 

del Camp (a mà dreta) i de Riudoms (a l’esquerra), deixarem la N-420 i prendrem un trencall a mà dreta 

en direcció a Cornudella. Poc després, prendrem la C-242 a mà esquerra, que ens farà passar per Alforja 

i s’enfilarà amb no poques ziga-zagues fins al coll d’Alforja. La carretera baixa per l’altre vessant i 

continua fins a Cornudella de Montsant, on esmorzarem. Després d’esmorzar, prendrem la carretera TV-

7021 que, pel peu de la cinglera del Montsant, ens durà fins a la Morera de Montsant. 

Dificultats que hi pot haver i altres qüestions a tenir en compte:  

El camí del grau de l’Agnet no és de gaire dificultat (hi passa el GR-171). 

Tot i això, hi ha alguns passos on cal posar les mans per avançar. A la 

part superior del grau hi ha alguns passos on el camí està fet arran de 

cinglera. Cal vigilar els menors. Un cop superat el grau, s’accedeix a la 

roca Falconera, que és vertical per la part de la Morera. Atenció amb 

els menors. Vigileu que no s’acostin al precipici. 

A la carena principal del Montsant trobarem el camí de Capçada, 

anomenat així perquè recorre tota la carena principal de la serra Major. 

Pot ser que hi faci vent. En aquest indret, el vent pot ser força violent. 

Per contrapartida, si en fa, les vistes són espectaculars, des del mar fins 

al Pirineu (a l’hivern, ben nevat). 

Abans d’entrar al clot del Cirer hi ha un pas on cal vigilar. Cal fer una 

curta desgrimpada. Presteu atenció a les indicacions de les persones que faran el guiatge de la sortida. 

En general, tota la ruta progressa per indrets rocosos, de roca conglomerada, amb còdols i pedra solta 

que poden fer relliscar. Cal vigilar. 

Al llarg de l’excursió s’ha previst fer algunes parades de REAGRUPAMENT. Cal que tothom les respecti 

en benefici del grup. Els adults responsables dels menors hauran de vetllar per la seva seguretat. No es 

pot córrer durant el trajecte. Els menors no han de passar al davant de la persona que se situarà al 

capdavant i que farà el guiatge de l’itinerari. Vetlleu-ho, si us plau. 

 



El grau de l’Agnet de baixada. 

 
Material necessari (què cal portar): 

Menjar: Caldrà portar l’esmorzar i el dinar. Esmorzarem a Cornudella de Montsant (hi ha bars). 

Dinarem al clot del Cirer, a mitja excursió. 

Aigua: No hi ha aigua en tot l’itinerari. Porteu-ne. 

Roba d’abric: Som a plena tardor i podem trobar temperatures fredes. A la carena del Montsant, hi 

acostuma a bufar el vent. Convé portar roba d’abric i un impermeable.  

Calçat adequat: Botes de muntanya de canya mitjana o alta per protegir bé el peu i el turmell. 

Documentació: Targeta federativa, document d’identitat, targeta sanitària, etc. 

Descripció de l’itinerari: 

Situats a l’aparcament de la Morera, seguim un carrer que 

fa un revolt pujador a mà dreta. Veiem a la nostra dreta la 

seu del Parc Natural de la Serra de Montsant. La pista 

encimentada s’enfila i fa alguns revolts. Anem trobant 

alguns rètols indicadors amb el nom dels camins i els 

graus de la serra. Nosaltres seguim senyals del GR 171 

que ens durà fins al grau de l’Agnet. Poc més amunt, 

deixem a mà dreta el camí que ens duria als graus dels 

Barrots i del Carrasclet. El nostre camí s’encara amb la 

muntanya i damunt nostre veiem els Bitllots.  

Trencall. A mà esquerra hi ha el camí del grau de la 

Grallera, per on discorre l’Opció Menuts. A mà dreta s’enfila el GR 171. Anem guanyant alçada, cada vegada amb 

més intensitat. Ens anem acostant a la cinglera, dominada per la roca Falconera. En algun tram caldrà posar les 

mans per avançar. Poc després, cal anar molt en compte perquè passem per un relleix de la cinglera per on 

s’esmuny el nostre camí. Trobem una passarel·la de fusta amb una barana que ens protegeix de la timba, i ens 

enfilem per una canal. Aviat emprenem la darrera pujada fins al capdamunt del grau de l’Agnet. 

Grau de l’Agnet. Pal indicador. Seguim els senyals del GR 

171, que ens faran enfilar fins molt a prop del cim de la 

roca Falconera (atenció amb la balconada, que és 

impressionant). El nostre camí va a buscar una carena que 

ens condueix a la capçalera del comellar del  Rosalí (pals 

indicadors). Continuem carenejant fins a la carena 

principal, on trobem més indicadors. 

Camí de capçada. Aquest camí recorre tota la carena de la 

Serra Major, de cap a cap. Nosaltres el prenem a mà 

esquerra (oest). Anem avançant amb el comellar de 

l’Espinós a mà esquerra i el del Riu a mà dreta. Poc més 

enllà, trobem un nou pal indicador. 

Pal indicador. Per l’esquerra se’ns ajunta el camí que ve 

del grau de la Grallera, per on ha pujat el grup de l’Opció Menuts. Continuem recte per la carena, entre la 

depressió del barranc de la Cova del Miró a l’esquerra i el comellar del Riu a la dreta. Veiem una gran fita en un 

cim. Ens hi encaminem, sempre de cara a ponent. 



El comellar de la 
Grallera, poc més 
amunt del grau de 
la Grallera. 

El piló dels Senyalets, una de les cotes màximes de la serra del Montsant. 

Degotall d’aigua al clot del Cirer. 

 
Piló dels Senyalets (1109 m). Una de les 

màximes cotes del Montsant. En aquest punt 

és on ens hem de trobar els dos grups. Si el 

temps és clar, el panorama és extensíssim, fins 

al Pirineu. Continuem cap a ponent, per la 

carena principal. Ben aviat ens anem acostant 

a un arbre que arrela al mig de la carena. 

Pi del Cugat. Arbre monumental i singular. En 

aquest punt, deixem la carena i prenem un 

sender que baixa pel comellar de l’Obac dels 

Frares. De seguida quedem enclotats per 

aquest fondal i anem perdent alçada. Al 

capdavall, cal desgrimpar un pas d’uns 2 

metres d’alçada. Cal anar amb compte. 

Clot del Cirer.  Entrem en aquesta raconada tan singular i emblemàtica del Montsant, ocupada al bell mig per un 

noguer i envoltada de petites balmes. D’una de les balmes raja un degotall d’aigua que cau a l’interior d’uns cóms 

de fusta. En aquest punt dinarem. 

Continuem l’excursió baixant uns metres pel 

barranc de la Falconera. Ben aviat, però, prenem 

a mà esquerra el PR-C 14, que s’enfila pel barranc 

de la Font Pudent. Poc més amunt, cal deixar el 

barranc i, seguint els senyals blancs i grocs, 

enfilar el sender que puja de valent fins a la 

carena. Caldrà desfer la carena fins al pi del 

Cugat, el piló dels Senyalets i la cruïlla de la 

Grallera. 

Pal indicador. Prenem a mà dreta el camí que 

baixa pel barranc de la Grallera. Anem perdent 

alçada amb suavitat, i més avall el camí s’esmuny 

pel trau de roca que permet el pas del sender. És pròpiament el grau de la Grallera. Cal parar compte en algun 

revolt del camí. Un cop superat el cingle, veurem damunt nostre les roques del Rei i la Reina, i anirem baixant pel 

sender, que fa de bon caminar. De cara al poble de la Morera, anirem perdent alçada cap al sud. Sota els Bitllots, 

ens ajuntarem al GR que hem pres aquest matí. El poble és a tocar. 

La Morera de Montsant. Punt d’inici i punt final de l’excursió. 



Mapa recomanat: SERRA DE MONTSANT 1:20.000 - EDITORIAL PIOLET 

 

 

 

 

 

 

 

NOTES: 

Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació Excursionista Talaia i 
s’adreça als membres de l’entitat adscrits al GMeF. 

D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives
1
, tots els participants a les activitats del GMeF hauran de 

disposar de la llicència federativa de l’any en curs. 

                                                           
1
 Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. 




