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 Circular nº 15   (25/3/92) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Tal com estava previst, el proper dia 5 d'abril farem la setena etapa del recorregut "Del Baix Ebre al Solsonès", 
que serà curta i molt interessant. Serà curta perquè hem decidit neutralitzar el tram comprès entre la cartoixa 
de Scala Dei i el poble de la Morera del Montsant per tal d'estalviar-nos un hora i mitja de camí i uns 250 
metres de desnivell. D'aquesta manera el quilometratge quedarà reduït a uns 12 km i la dificultat del 
recorregut serà l'habitual: només haurem de superar un desnivell d'uns 400 metres de pujada i uns 500 metres 
de baixada. 
 
L'etapa serà interessant perquè no ens limitarem a passejar pels contraforts del Montsant tal com havíem fet 
fins ara sinó que travessarem el Montsant. Iniciarem el recorregut en el poble de la Morera situat a uns 740 m 
d'altitud i d'entrada ens enfilarem pel Grau de l'Agnet per assolir el cim de la Roca Falconera (1120m). Diuen 
que des d'aquest punt, en els dies clars, és possible veure les illes Balears! A continuació, per un sender que va 
per la part més alta de la serra Major, ens aproparem al barranc dels Pèlags, el més llarg i important del 
massís. Després de deixar un sender que ens portaria a la cova de l'Ós començarem a baixar ràpidament cap 
al llit del barranc per l’anomena’t Racó de l'Eixaregall del Grau fins arribar al bonic indret del Toll de l'Ou 
(880 m). 
 
Travessat el barranc dels Pèlags ens enfilarem cap al Pi de la Carabasseta (1040 m) per tal de poder entrar en 
la vall del riu Teix. Després d'una llarga baixada arribarem a les envistes de l'ermita de Santa Magdalena, 
anomenada també la Catedral del Montsant, i creuarem el riu (500 m). A continuació només ens restarà una 
petita pujada per arribar al poble d'Ulldemolins (650 m) on finalitzarem l'etapa. 
 
Recordeu que aquesta serà la primera sortida de la primavera d'enguany. 
 
El calendari previst per a la resta de les etapes, fins a l'estiu, és el següent: 
 
 17 de maig Ulldemolins - Barranc dels Enllosats - Prades      (12 km) 
 
 14 de juny Prades - La Mola dels Quatre Termes - La Pena - Monestir de Poblet   (17 km) 
 
 
          La Junta 


