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Distància: Projectada 12’88 i amb altures 13’09 Km. Temps: 4’55 hores.  
Desnivells: 378 m. Acumulat: 612 m.       Cotxe: 170 Km. Manel Molina i Josep Roca 
 

Ens trobem a les 7 del matí a Can 
Vicenç de Palou. Anem a buscar l’AP-7, 
que abandonem a la sortida 24 en 
direcció a les Borges del Camp, 
passem per Alforja i Cornudella de 
Montsant. Ens desviem cap a l’Albarca 
on aparquem al costat del Refugi 
Montsant. A les 9 i ¼ comencem la ruta 
pel GR-171. Passem pel Collet Roig on 
prenem erròniament el camí de l’ermita 
Mare de Déu de Montsant. Retornem, 
tot seguit, al GR i seguim pel Collet de 
les Forques i el de Miragüelos. En 
arribar al Pla del Grau optem per pujar 
directes a la Roca Corbatera (1.163 m), el sostre comarcal del Priorat. Arribem a la 
Punta de la Serra Major a 2/4 d’11 i parem a esmorzar. Seguim després per la carena 
fins arribar a una capella amb la imatge del Sant Crist de la Sang, on trenquem per 
baixar pel barranc de la Bruixa, que travessarem i seguirem pel Barranc dels Pèligs. 
Aquests coberts de vegetació, amb branques que anem trampejant. També trobem 
indicacions de diverses coves i balmes. Continuem pel Barranc de la Mare de Déu amb 



una ample pis-
ta que passa 
prop de l’ermi-
ta de Santa 
Maria de Mont-
sant. El camí 
ens porta al 
Pla del Grau 
on recuperem 
el camí d’ana-
da fins a l’Al-
barca. Hi arri-
bem a les 2 
tocades. Ha fet 
un dia molt 
calorós i hem 
arribat als 25 

graus, més propi del més maig. El singular 
paisatge del Montsant amb muntanyes 
erosionades, formades amb conglomerats 
de pedres, que algunes s’han desprès. 
Aquestes cobreixen la pista i ens donen 
l’aparença de caminar per una riera seca. 
Anem a Cornudella de Montsant a dinar a la 
Fonda del Recó. A la sobretaula decidim que 
la propera setmana anem al Taga. Sortirem 
de Llerona a les 7 del mati. Abans de marxar 
fem una visita a Celler Cooperatiu a proveir-
nos.  
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