Siurana a Cornudella de Montsant
21 de febrer 2018
Integrants: Josep Carbonell, Vicens Catafal, Joan Corbera, Mercè
Font, Julià Llobet, Miquel Maymó, Manel Molina, Josep Mª Martínez,
Ismael Porcar i la Neret,Josep Pous, Julià Pratginestós, Josep Roca,
Josep Rodri, Mercè Serra.
Distància: 9,3km, Temps:3,52h Temps moviment: 2,48h Desnivell: 456+ Desnivell : 590Temps: 4 Graus+ Alçada: 739m Cotxe:170km Josep Carbonell, Manel Molina, Ismael Porcar.

Ens trobem a tres quarts de set, a Can
Vicens de Palou, ens dirigim a l’AP 7
direcció a Tarragona Reus, fins
Cornudella de Montsant, parem a
prendre cafè i encarregar el dinar a la
Fonda el Recó. Tornem als cotxes fins
a Siurana. Espai privilegi natural dels
escaladors, venen gent d’ arreu del
món. Hi ha més de quatre-centes vies
d’escalada obertes.
Aparquem a la plaça del Portals. Ens
preparem, fa fresqueta, estem a 4
graus +. Són les nou tocades,
comencem per fer una visita al poble
de punta a punta, passem pel Refugi d’en Ciriac Bonet, per la Punta i seguim per dins
el poble, passem prop l’església de Santa Maria, per anar a les ruïnes del castell, 759m
alçada max d’avui, passem a prop dels cotxes i iniciem la caminada amb descens,
direcció al pantà. El GR està molt ben indicat, molt fressat per les caminades de la

gent. Parem un moment davant el Salt de la Reina Mora, espectacular, una paret
vertical molt gran. Tot seguit el Tossal del Franquet, per seguir cap a la Trona, anem
baixant el Grau amb molta precaució. Parem a esmorzar a les onze, en un racó de sol.
Seguim tots junts i anem baixant, fins arribar a unes terres de conreu i un camí ample,
amb rètols indicadors. Podem tornar a Siurana 2km pujant el Grau, o anar a Cornudella
a 6km, ens repartim, alguns pugen a recollir els cotxes, altres caminant per un PR local
fins a Ciurana. Per retallar camí seguim les marques i passem per la llera del pantà que
està molt buit, hi ha poca aigua. Fem una pujada i entrem al poble per la carretera,
ens trobem tots.
Són quarts de dues i anem a dinar a la fonda Del Reco. El vi que bevem és un
Montsant garnatxa negre, boníssim. A les postres brindem amb cava perquè en Josep
Mª Martínez fa anys.
El paisatge és molt diferent del que estem acostumats, molt espectacular.
La propera setmana anirem a Vallromanes, sortirem a les 8 matí, de Can Vicens de
Palou.
Al migdia a l’hora de dinar per celebrar l’aniversari dels Ginesters farem una calçotada.
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