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ASCENSIÓ A SIURANA
pel grau de la Trona
(Priorat)
Presa de l’embassament de Siurana
- Toll de la Palla - Grau de la Trona
- Siurana - Camí vell de Cornudella
- Embassament de Siurana
Data: DIUMENGE 25 DE NOVEMBRE DEL 2018
Desplaçament: AMB COTXES PARTICULARS
Lloc de sortida:APARCAMENT DEL PARC DEL GARRAF
Coordinadors de la sortida:
Francesc Agulló i Miquel Fernàndez

Horaris previstos:
8.00 h - Concentració amb cotxes particulars
a l’aparcament del Parc del Garraf.
8.15 h - Sortida cap a Cornudella de
Montsant (Priorat).
9.15 h - Arribada a la presa de
l’embassament de Siurana i esmorzar.
9.45 h - Inici de l’excursió.
10.45 h - El Toll del Forn.
11.15 h - El Toll de la Palla.
11.45 h - Inici del grau de la Trona.
13.15 h - Dinar a Siurana i final de l’Opció
Menuts.
15.15 h - Inici del descens pel coll de les
Lloses i el barranc d’Estopinyà.
16.15 h - Camí vell de Cornudella.
17.00 h - Presa de l’embassament del riu
Siurana. Finalització de l’excursió i retorn a
Vilanova.

Com arribar al l’embassament de Siurana (punt d’inici )
Sortirem de Vilanova per la Ronda Ibèrica, fins a agafar la carretera del pantà de Foix per, un cop passat
per sobre del pont de la C-31 o la antiga C246, agafar-la en direcció a Cubelles. Un cop passat Cubelles,
agafarem 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 (alerta en aquest tram, ja que hi ha algun radar que ens podria
fer la guitza). La T-11 es converteix en la N-420, que hem de seguir en direcció Alcanyís, fins arribar al
segon desviament cap a les Borges del Camp (a mà dreta), on deixarem la N-420 i seguirem per la
mateixa carretera en direcció a Cornudella de Montsant, enfilant-nos per la C-242 que val a dir que té
forces ziga-zagues i que ens portarà al coll d’Alforja. Un cop superem aquest coll, la carretera baixa pel
vessant nord i continua fins a Cornudella de Montsant. Uns quilometres abans d’arribar a Cornudella i
passat el desviament de Porrera, agafarem un desviament a mà dreta que ens portarà directament cap a
la presa de l’embassament del riu Siurana, on trobarem un pàrquing per a diversos cotxes i
seguidament esmorzarem.

Resum de l’itinerari de l’excursió:
El punt de sortida de l’excursió serà el pàrquing del vessant sud del pantà de Siurana. Aquest pàrquing
és a tocar de la presa de l’embassament. Des d’aquest punt començarem a caminar per una pista en
direcció a la capçalera del pantà. Durant el recorregut d’aquesta pista, podrem veure tota la capçalera,
que degut a un transvasament entre el pantà de Siurana i el de Riudecanyes en aquest moment (el de la
preparació de l’itinerari) es troba pràcticament buit, cosa que ens permet veure tota la curiosa orografia
del pantà, així com diferents marges d’antics conreus i un molí a l’interior d’aquest espai. Aquesta
situació lamentable ens permet tenir una perspectiva molt diferent a la que habitualment llueix el
pantà, cosa que causarà molta sorpresa als que hagin estat anteriorment per la zona. Quan portem
caminant aproximadament una hora, sense adonar-nos-en la pista es converteix en un sender i aquest
sender creua un parell o tres de vegades el fil que baixa del riu Siurana, per sobre d’unes pedres que
hom ha col·locat per a tal efecte. Seria important que tothom portés un parell de mitjons de recanvi,
per si ens mullem els peus ens els pugem assecar un cop arribats al poble de Siurana.
Durant tot aquest recorregut de la pista, tota l’estona podrem veure el poble de Siurana, situat al
capdamunt de les cingleres de roca, conegudes internacionalment per ésser un punt de referència
mundial per als escaladors. Val a dir que en aquest indret es troba la mítica via “La Rambla”, la qual va
donar a conèixer internacionalment el gran escalador alemany del segle passat Wolkfgant Güllich amb
una dificultat de 9a+, la qual només és apta per als grans escaladors que ho han pogut aconseguir, degut
al seu exigent nivell tècnic.
A partir d’aquest punt, començarem a trobar
una sèrie de tolls d’aigua que a l’estiu fan
funció de piscina natural i que són força
freqüentats per excursionistes i banyistes.
Aquesta zona l’anomenen sender dels gorgs,
i si teniu l’oportunitat de passar-hi un dia a
l’estiu, segur que té moltes possibilitats
lúdiques que val la pena aprofitar en família,
ja que farà gaudir d’allò més a la canalla.
Seguim caminant pel sender i el primer toll
que trobarem és el Toll del Forn, tot just a
tocar del primer creuament del riu. Més

endavant trobarem el Toll de la Palla, on si tenim prou temps ens podrem acostar una estona, abans de
començar a caminar muntanya amunt, pel grau de la Trona.
A partir d’aquest moment, comencem a enfilar tranquil·lament un sender que passa a prop d’algunes
vies mítiques d’escalada i on de ben segur trobarem algun escalador entrenant-se. Volem remarcar que
durant el transcurs d’aquest recorregut haurem de parar la màxima atenció, ja que passarem per un
parell de punts força aeris on serà obligatori que tothom tingui cura dels seus fills, ja que hi ha una
caiguda important. No és un recorregut perillós, ara bé, sí que haurem de prendre les màximes
precaucions i màxima atenció durant aquests trams.
Aquest camí ens durà fins a l’antic castell de Siurana, que fou l’últim reducte musulmà de la Catalunya
nova, el qual va ordenar destruir el rei castellà Felip IV l’any 1651, després de la Guerra dels Segadors.
Com a comentari curiós, val a dir que passarem pel costat del Salt de la Reina Mora. Segons explica la
llegenda, la filla d’un rei moro, en veure que els cristians anaven a conquerir el castell, va agafar un
cavall i va adreçar-se a tota velocitat directament cap a les cingleres per saltar. El cavall, a última hora,
va frenar, no sense poder evitar que la reina mora es precipités cap al buit, quedant els senyals de les
seves ferradures marcades a la roca.
En arribar a Siurana dinarem. Allà s’acabarà l’Opció Menuts. Dinarem en una placeta molt ben situada,
on tindrem a tocar un bar on poder fer el cafè després de dinar.
Si tenim temps i ganes, fins i tot podríem fer el vermut en alguna de les terrasses del poble de Siurana.
Després de dinar, reprendrem el camí cap al punt d’inici, però aquesta vegada en lloc de baixar pels
cingles de la vall del riu Siurana, ho farem per la seva cara oposada: pel camí vell de Cornudella.
Voldríem remarcar que en aquest camí encara queden restes de l’antic empedrat. A causa del trànsit de
caminadors i que està situat al vessant nord és un camí força humit i ple de pedres, per tant, haurem de
parar molta atenció a no relliscar ni torçar-nos un turmell. Aquest sender té un desnivell força
pronunciat, per aquesta raó tots els adults hauran de parar atenció a vigilar els seus fills per tal d’evitar
cap mal major. Si hi parem atenció, no es un camí que presenti cap dificultat tècnica.
Durant la baixada, podrem veure les cingleres i roques del barranc d’Estopinyà, que ens quedarà a la
dreta del nostre sentit de la marxa. Arribarem a un punt on haurem d’abandonar aquest sender, per
agafar un PR que ens portarà en direcció a Cornudella de Montsant, que està marcat amb senyals blancs
i grocs.
En aquest últim tram, abandonarem els boscos i les zones humides per endinsar-nos en un camí menys
frondós i que després de pujar un petit
pujol ja ens deixarà veure la llera del pantà
i la carretera que va de Cornudella a la
presa.
Finalment, i després de creuar el pantà,
pujarem per un sender que ens durà a una
carretera molt poc transitada i que la
recorrerem durant uns 600 metres.
Malgrat ser una carretera molt poc
transitada, haurem de parar total atenció
fins arribar de nou a la banda nord de la
presa del pantà, la qual travessarem per
arribar de nou al pàrquing on hem deixat
aquest matí els vehicles.

Dificultats que hi podem trobar i altres qüestions a tenir en compte:
Aquesta sortida no té cap tipus de dificultat malgrat la pujada ascendent que anteriorment hem
esmentat i transcorre per corriols i fondos força concorreguts per excursionistes i boletaires.
Tot i considerar aquesta sortida de baixa dificultat, cal posar atenció i no perdre el fil conductor del
grup. Tot i això, tenim previst realitzar diverses aturades als punts d’encreuament, per tal de fer alguns
reagrupaments.
Els adults responsables dels menors hauran de vetllar per la seva seguretat, especialment a la part
superior del Grau de la Trona, per tal d’evitar cap accident.
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, el dinar i quelcom per picar durant el trajecte. Esmorzarem abans de
començar a caminar, per tal d’encarar la caminada amb prou forces i energies.
Aigua: No trobarem cap font d’aigua, ara bé, dalt de Siurana podrem cercar alguna font o comprar
alguna ampolla d’aigua als diversos establiments que hi ha al poble.
Roba d’abric: Estarem a mitjans de la tardor i cal preveure que, tot i que el dia pugui ser assolellat,
l’ambient podria ser fred a l’interior dels fondos. Convindrà portar roba d’abric (un paravents o un
impermeable per si fa vent o plou).
Calçat adequat: Botes de muntanya (IMPORTANT), si pot ser de mitja canya per evitar refredaments i
torçades de peu i uns mitjons de recanvi per si ens mulléssim els peus al creuar el rierol.
Documentació: Targeta federativa, document d’identitat, targeta sanitària, etc.
Opcional: Binocles per gaudir de les vistes panoràmiques al cim.

Mapa de la zona:

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 esportives1, tots els participants a les activitats del
GMeF hauran de disposar de la llicència federativa de l’any en curs.
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. Els infants i joves que participen en aquesta activitat de
muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus pares o altres familiars que se’n faran responsables.

