Roca Corbatera des de Cornudella de Montsant
15 de gener 2020

Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Josep Carbonell, Vicens
Catafal, Joan Corbera, Mercè Font, Toni Manel, Josep Ma Martínez, Miquel Maymó,
Ismael Porcar, Josep Pous, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri.
Distància: 12,9 km. Temps: 5,46h. Temps en moviment: 4,23h. Desnivell: 710m+.
Temp: 2 graus+. Cotxes: 170km. Jaume Bertran, Josep Carbonell, J Ma Martínez.
Som 14 de colla. Ens trobem a les 6h del
matí a Can Vicens de Palou. Sortim cap a l’
AP 7 fins a la sortida 34 de Reus on agafem
direcció Falset, passem a prop de les
Borges del Camp, l’Alforja i Cornudella de
Montsant. Aquí hi parem a prendre el cafè.
Aparquem a prop del cementiri.
Avui fem una ruta nova i la seguim pel
Wikiloc. Aquesta és la ruta dels Cims per la
Llibertat, triada per en Raül Romeva.
Són dos quarts de nou i comencem a
Cim Roca Corbatera 1.163,12m. Sostre comarcal del Priorat
caminar. Matí serè i fresquet.
El camí està ben indicat. Fem un trosset de
la ruta dels cartoixans, seguim les marques del GR, quan les deixem girem a la dreta
seguint uns pedrots.
Comencem la forta pujada del grau, fent ziga-zagues fins el Pla del Grau. Anem
guanyant vistes a mida que guanyem alçada. Seguim el GPS passem per la Punta
de la Serra Major de 1.159m, una cinglera molt gran, impressionant, les vistes són
espectaculars.
Fem el cim de Roca Corbatera de 1.163,1m, sostre comarcal del Priorat. Són un
quart de dotze, portem dues hores i tres quarts de pujada, 6 km més 700m de
desnivell+.
Tots estem molt contents per l’esforç realitzat. Esmorzem i gaudim del cim. Ens fem
la foto reivindicativa LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS.
Iniciem la baixada tot carenejant la circular que estem fent. Passem a prop de la
Cova Santa i la Roca de les Dotze,1.110m, baixem per el Grau Tomaset tot seguint
el GR 174, passem per el Grau de Montsant, Roc del Parenostre, des d’aquí veiem
l’ermita de Sant Joan de Codolar. Seguim baixant per unes vinyes i agafem el camí
que va al poble de Cornudella. Arribem als cotxes a un quart de tres.
Anem a dinar a la fonda El Recó on tenim taula reservada. Molt ben atesos. Una
matinal fantàstica. Tant pel temps com pel paisatge.
La propera setmana anirem al Puigsacalm des de Sant Privat. Sortirem a les 7h del
matí de l’àrea esportiva de Corró de Vall.
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