El Paraigua, 2009-2010
El Priorat: El Montsant occidental
Desplaçaments: cotxes particulars
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 27€ per persona.
Hostalatge:

Apartaments Ca la Victòria, a La Vilella Baixa. Tf. 977 839 065
44€

Mitja pensió:

Dinar de diumenge: El Racó del Priorat, a La Vilella Baixa: 16€

Porteu: Dinar de motxilla de dissabte, capellina, binocles, bastons, cantimplora. També
tot allò que us sembli per fer nit.
Etapa nº 13-Dissabte, 19 de març de 2010
El Racó del Teix-La Cogulla-La Rovellosa
Horaris de dissabte:
7h
Palau de Pedralbes
10:30 h

Embassament de Margalef, havent esmorzat

10:45

Comença la caminada

ITINERARI AMB COTXE FINS AL PUNT DE TROBADA
Autopista AP-7 fins a la sortida 34: Reus E, aeroport (la primera que ve després del
peatge de Tarragona). En aquest punt, agafarem la T-11 (l’autovia de Reus) i seguirem
la direcció Reus-Falset-Alcañiz. Una vegada a Falset, agafarem la carretera T-710 en
direcció Gratallops, la Vilella Baixa, Cabacés, La Bisbal de Falset i Margalef; després
de Margalef, continuarem fins arribar a un trencall a la dreta que ens conduirà fins a
l’embassament de Margalef. A la zona de lleure de l’embassament, deixarem els cotxes.
Compteu que, des de Falset fins a l’embassament, hi ha uns 35 Km. aproximadament
per una carretera amb força voltes.
Itinerari i característiques de l’excursió
Deixarem els cotxes a l’aparcament de l’embassament de Margalef (400 m.).
Començarem l’ascensió pel barranc de la Taverna. El camí no és difícil, però puja de
forma continuada durant ben bé una hora i mitja. Arribarem al Racó del Teix i la Cova
del Teix, on podrem contemplar un exemplar de teix mil·lenari. Recuperarem el camí,
costerut, que ens durà fins a la Serra Major i La Cogulla (1063 m), on hi ha un vertex
geodèsic, des d’on veurem una vista magnífica sobre l’Ebre i el Priorat.
Començarem la baixada recorrent la part alta de la cinglera de La Rovellosa una bona
estona. El camí té algun punt difícil i caldrà anar alerta. Finalment una forta baixada
entre boscos ens retornarà al llit del riu Montsant, pel grau de La Figuera.
Distància recorreguda:8.3 km, desnivell acum. pujant: 758 metres
Temps estimat: 5 hores, sense comptar les aturades

Etapa nº 14 - Diumenge, 20 de març
El grau dels Bous o del Cargol-Barraca de Les Creuetes- Pont de Cavaloca
Horaris de diumenge:
9:15 h

Sortirem a peu des de l’hostal. És una excursió circular.

Itinerari i característiques de l’excursió
Una mica més enllà de La Vilella Baixa (218 m.), a peu de carretera, agafarem el sender
a mà dreta que puja pel coll de La Creu (271 m.). I pel grau del Cargol –o dels Bousarribarem a una esplanada on hi ha la Barraca de La Creueta (510 m.). Baixarem pel
grau del Coll Empedrat, sense dificultat. Al cap de poca estona trobarem, a mà dreta, el
pont medieval de Cavaloca. D’allà continua un camí cap a Cabacés, que no agafarem.
Tornarem per un camí fàcil, enmig d’oliveres, fins al punt de sortida.
Distància recorreguda:8,04 km, desnivell acum. pujant: 445 metres

Temps estimat: 3 hores sense comptar-hi les
aturades.
Responsables: Joan Hernàndez i Montserrat Bigas
QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS
Per a l’organització dels cotxes I la reserva de places a la fonda I al restaurant de
diumenge contacteu amb M. Bigas: montserrat.bigas@uab.cat o al 93 395 57 69.
Feu-ho abans de dimarts, 15 de març, a les 10 de la nit.
Deixeu un missatge clar i concís, tot indicant els dia o dies que vindreu i si podem
disposar del vostre cotxe.

