A.E. Talaia GMF20150222_044

SERRA DE MONTSANT
(el Priorat)
Ascensió a la Roca Corbatera (1.163 m)
pel Grau Gran
o pel Grau dels Tres Esglaons
Data: DIUMENGE 22 DE FEBRER DE 2015
Hora de sortida: ¼ de 9 (8.15) DEL MATÍ
Desplaçament: AMB COTXES PARTICULARS
Lloc de sortida: APARCAMENT DEL PARC DEL GARRAF
Coordinadors de la sortida: Anna-Llibertat Garcia (686571880), Blai Poch (607845854),
Joan Raventós (696373454) i Xavier Caba (600210199)

Horaris previstos:
08.00 h - Trobada a l’aparcament del Parc del Garraf.
08.15 h - Sortida amb els cotxes des de Vilanova.
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 al poble d’Albarca.
10.30 h - Arribada a Albarca. Aparcament dels vehicles.
10.45 h - Inici de l’excursió des d’Albarca.
11.30 h - Pla del Grau Gran
11.45 h - Ermita de la Mare de Déu de Montsant.
12.45 h - Cim de Roca Corbatera (1.163 m).
14.15 h - Arribada a Albarca (dinar).
15.30 h - Tornada cap a Vilanova (amb aturada voluntària per a “fer un cafè” a Cornudella).
17.00 h - Arribada a Vilanova (sense fer “cafè”).

Resum de l’itinerari:
Albarca (815 m) - Refugi Montsant (C.E.T.) - Collet Roig - GR 171 - Collet de les Forques - Collet de Miraguelos (946
m) - Grau Gran - Pla del Grau Gran (1.045 m) - Ermita Mare de Déu de Montsant (1.027 m) - Racó del Sastre - Roca
Corbatera (1.163 m) - Pla del Grau - GR 171 - Collet Roig - Albarca. Longitud: 6,3 km aprox. Desnivell: 348 m aprox.
Opció Joves: Albarca (815 m) - Refugi Montsant (C.E.T) - Collet Roig - GR 174 (Camí de la Llisera) - Ermita de Sant
Joan de Codolar (750 m) - Grau dels Tres Esglaons (equipat amb graons de ferro) - Roca Corbatera (1.163 m) - Pla
del Grau Gran - GR 171 - Collet Roig - Albarca. Longitud: 7,3 km aprox. Desnivell: 413 m aprox.

Com arribar a Cornudella del Montsant i a Albarca:
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 i de Riudoms, 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, seguirem per la mateixa carretera C-242 fins al coll d’Albarca per enfilar tot seguit, a la nostra
esquerra, fins al petit poble d’Albarca.

Dificultats que hi pot haver i altres qüestions a tenir en compte:
El camí del Grau Gran no és de gaire dificultat (hi passa el GR-171). Tot i això, en algun pas del recorregut de l’opció
general i a prop de l’ermita (cinglera) i del cim de la Roca Corbatera caldrà posar atenció als menors. 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.
Els qui facin l’Opció Joves circularan pel camí de la Llisera, que flanqueja la serra del Montsant a mitja alçada i
condueix els caminaires fins a l’ermita de Sant Joan del Codolar. Cal vigilar en alguns punts perquè el camí circula
per damunt d’una visera rocosa que, de vegades, té algun pendent vertical a mà esquerra, però no hi ha cap
dificultat remarcable. El Grau dels Tres Esglaons, en canvi, és un sender que puja sense preàmbuls des de l’ermita
fins al capdamunt de la cinglera. En tres indrets esglaonats abruptes hi ha esglaons de ferro i altres agafadors que
faciliten la superació d’aquests punts verticals.
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.

Material necessari (què cal portar):
Menjar: Caldrà portar l’esmorzar i el dinar. Esmorzarem a Cornudella de Montsant (hi ha bars). Dinarem
a Albarca (no hi ha bar però hi ha fonts), al final de l’excursió.

Aigua: Només hi ha aigua a Albarca. Porteu-ne.
Roba d’abric: Som a ple hivern 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 (opció general) pel Grau Gran:
Redacció basada en el llibre: El Montsant. Circuits i excursions per fer a peu. Antoni Cabré. Cossetània Edicions. Febrer 1999.
Itinerari revisat el dia 27.12.2014.

Sortim de la plaça d’Albarca, davant del refugi del Centre
Excursionista de Tarragona. Planegem per un carrer, de cara al
Montsant, en direcció sud-oest. En sortir del poble, seguim el
camí vers unes roques pelades on hi ha les runes de dues
edificacions, els Hostalets (antics hostals del camí ral de Reus a
Lleida, avui enrunats) i una bassa d’aigua.
Estem al collet Roig, cruïlla de camins i pal indicador. El camí de
l’esquerra, en direcció sud, ens portaria a Cornudella. Per la dreta,
en direcció nord-oest, aniríem cap a Ulldemolins i també cap a
l’ermita de la Mare de Déu del Montsant (pujant pel grau del
mateix nom). Enfilem el senderó que puja fort pel costat dret de
les roques. La zona està molt erosionada i el camí molt fressat.
Després d’una forta pujada, arribem al collet de les Forques. A la
dreta, per sota, veiem la pista que puja d’Albarca. Continuem
pujant. Arribem a la pista, just al lloc on fa una corba molt pronunciada. Continuem pujant ara per la pista
fins arribar al grau Gran i tot seguit al pla del grau Gran.
Pla del grau Gran, cruïlla de camins i pal indicador. A
la nostra esquerra s’enfila un sender en direcció a la
Roca Corbatera (per on després baixarem). Seguim
ara per la pista fins arribar a l’ermita de la Mare de
Déu del Montsant.
Retornem enrere per mateixa pista fins a trobar de
seguit un sender poc fresat a la nostra dreta, mig
senyalitzat, en espais erms, i que s’enfila en direcció a
la Roca Corbatera.
Caminem majoritàriament per dins de pinedes, amb alguns roures i alzines, fins enllaçar amb el sender
que no hem agafat al Pla del grau Gran. Trobem una creu metàl·lica dalt d’unes roques.
Més endavant passem enmig d’uns grans blocs de roca i arribem al peu de la Roca Corbatera, que enfilem
per algun dels senderons existents.
Roca Corbatera (1.163,1 m), també anomenada
Punta de la Serra Major (hi trobem un vèrtex
geodèsic). La panoràmica que s’albira en dies
clars abasta bona part de Catalunya. Al nord es
veu el poble i la vall d’Ulldemolins, la serra de la
LLena, les Garrigues i la serra de l’Albi. Al nordest veiem el poblet de Vilanova de Prades,
aferrat a la serra de la Llena; més enllà, la serra

del Tallat i, al fons, les puntes nevades del Pirineu. A l’est, hi tenim el Tossal de la Baltasana (sortida
15/GMeF/22.01.2012) i les muntanyes del voltant de Prades. Al sud-est, destaquen a la llunyania les serres
del Montagut i del Montmell (sortida 1/GMeF/28.08.2010). Al sud veiem Cornudella, l’embassament del riu
Siurana i el nucli de Siurana. Al sud-oest veiem el Camp de Tarragona per damunt del Coll d’Alforja, el
turó d’Escornalbou i la Mola de Colldejou (sortida 11/GMeF/24-25.09.2011). Més enllà, les serres de Cardó i els
ports de Tortosa o de Beseit (Font Ferrera/sortida 30/GMeF/25-26.05.2013). A l’oest, la capçada de la serra Major
del Montsant (Graus de l’Agnet i de la Grallera/sortida 34/GMeF/24.11.2013). Al nord-oest, el riu Montsant i la serra
de Llena.
Retornem cap a Albarca seguint inicialment el sender més
directe cap al pla del Grau Gran, tot veient l’ermita a la
nostra esquerra i el poble d’Ulldemolins al seu darrere.
Un cop arribats al Pla, seguim davallant per la pista fins a
trobar en el revolt pronunciat esmentat a la pujada i a la
nostra dreta, el sender marcat amb els senyals del GR 171.
Davallem fins al collet Roig i arribem poc després a
Albarca. Punt d’inici i punt final de l’excursió.

Descripció de l’itinerari (opció Joves) pel Grau dels Tres Esglaons:
Redacció basada en el llibre: El Montsant. Circuits i excursions per fer a peu. Antoni Cabré. Cossetània Edicions. Febrer 1999.
Itinerari revisat el dia 27.12.2014.

Sortim de la plaça d’Albarca i anem fins al collet Roig, on ens separem de la resta del grup per prendre un
sender planer a mà esquerra. Anem cap al sud-oest, vorejant la carena que baixa del Montsant, per situar-nos
en el vessant dels cinbles del sud.
El sender aprofita alguns relleixos i estrats per anar avançant. Cal vigilar a no caure a mà esquerra. Superem
un primer collet, un segon collet i fins a un tercer coll, per emprendre tot seguit l’aproximació a l’ermita de
Sant Joan del Codolar, situada entre enormes còdols i envoltada de xiprers.
Darrere mateix de l’ermita, prenem un corriol que s’encara amb la muntanya decidit i anem pujant. El camí es
va endevinant i arribem aviat al pas anomenat l’Embut, que podem evitar vorejant-lo per la dreta. De tant en
tant cal anar fent servir les mans per avançar.
Arribem al primer esglaó, que té uns 7 metres d’alçada. Ens ajudem amb els ferros que hi ha clavats per poder
superar-lo. Continuem amunt pel sender. L’ermita és sota nostre. Aviat ve el segon esglaó, que també
superem amb l’ajut d’uns ferros clavats. Té la sortida una mica més delicada que l’anterior, cal vigilar. Ara el
pendent és argilós i cal extremar les precaucions si ha plogut perquè rellisca.
Arribem al tercer esglaó, que és el més alt, però també el
més bonic. Es comença escalant una petita emeneia que ens
deixa davant d’una petita balma; la flanquegem per la dreta i
escalem un petit mur. Després, el camí es fa evident fins que
ens trobem amb els ferros, que ens ajudaran a superar els
passos més compromesos del tercer esglaó.
Un cop haguem superat el grau, cal continuar recte fins
assolir la carena de la Serra Major, que seguim a mà dreta
fins al proper cim de la Roca Corbatera, on trobarem la resta
del grup.

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.
1

D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives , 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.

