
El Paraigua, 2011-2012 
    El Priorat: El Montsant oriental 

 

Desplaçaments: cotxes particulars 

  Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats:   30€  per persona. 

 

Hostalatge:     Fonda Espasa. Sant Roc, 1. Prades 

  Tf. 977 868 023 

   

  Mitja pensió:        52€ 

   

Dinar de diumenge: La Porta del Priorat.  

Carretera de Poboleda. Cornudella      22€     

 

 

Porteu: Dinar de motxilla de dissabte, capellina, binocles, bastons, cantimplora. També 

tot allò que us sembli per fer nit. 

 

Etapa nº 11-Dissabte, 17 de març de 2012 

Ermita de Santa Magdalena- El Toll de l’Ou- Barranc dels Pèlags 

 

Horaris de dissabte: 

7,30 h  Palau de Pedralbes 

 

10:30 h Ermita de Santa Magdalena. 

 

10:45  Comença la caminada 

 

ITINERARI AMB COTXE FINS AL PUNT DE TROBADA 

Autopista AP-2 fins a la sortida de Montblanc. Continuarem per la N-240 fins a 

Vimbodí on agafarem la TV-7004 direcció Vallclara, seguint cap a Vilanova de Prades i 

Ulldemolins. A Ulldemolins, agafarem el Camí de les Ermites seguint els rètols, en 

direcció a l’Ermita de Santa Magdalena.  

Ens trobarem a les 10,30 a l’esplanada davant de l’Ermita, havent esmorzat, per 

començar a caminar a les 10,45. 

 

Itinerari i característiques de l’excursió 

Sortirem de davant de l’ermita (670m.), seguint una derivació del GR-171, passarem per 

sota la punta de La Galera, fins al Pi de la Carbasseta (1036m). Continuarem per la 

cinglera, mentre albirem Ulldemolins, fins al Collet del Parral (1038). Baixarem per 

aquest barranc fins a trobar el barranc del Madelenet. Des d’allà, seguint el GR-171 

arribarem al Toll de l’Ou. Seguirem el barranc dels Pèlags als peus de la punta Pericana; 

d’allà al Pla de l’Erate i ens enfilarem fina al Portell del Peret (1042m.) i baixarem pel 

Grau de la Cova del Corb fins arribar altra vegada a l’ermita.  

Com tots els paisatges de cingleres, hi haurà moments de molt bona vista, si el temps 

ens ajuda. La caminada no és difícil: no hi ha gaire desnivell, però pugem i baixem unes 

quantes vegades per anar superant els barrancs. 

      

Temps estimat: 5 hores, sense comptar les aturades 

 



 

 

Etapa nº  12 - Diumenge, 18 de març 

                                          L’Albarca-la Roca Corbatera 

 

Horaris de diumenge: 

 

9:00 h    sortirem de la Fonda Espasa de Prades. 

 

 

Itinerari i característiques de l’excursió 

Anirem fins a l’Albarca i deixarem els cotxes en una esplanada que hi ha després de 

travessar el poble. Serà també una excursió circular. 

Sortirem des de l’Albarca (815 m), pujarem al Grau Gran (1045m) fins arribar a la Roca 

Corbatera (1163m), que és el punt més alt del massís del Montsant. Des de dalt, tenim 

una vista de 360º sobre el Priorat i voltants. Diuen que des d’aquest punt, en un dia clar, 

s’albiren set províncies. 

Tornarem al pla del Grau Gran i ens dirigirem pel GR-171 fins a l’ermita de la Mare de 

Déu del Montsant (1027). Baixarem pel grau de la Mare de Déu fins al Barranc del Teix 

i tornada a l’Albarca. 

És una excursió a l’abast de tothom. 

 

     Temps estimat: 2,30 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 l’Hostal Espasa i al restaurant de 

diumenge contacteu amb M. Bigas: montserrat.bigas@uab.cat o al 93 395 57 69. 

Feu-ho abans de dimarts, 13 de març, a les 10 de la nit. 

Deixeu un missatge clar i concís, tot indicant el dia o dies que vindreu i si podem 

disposar del vostre cotxe. 

 

 

mailto:montserrat.bigas@uab.cat

