Excursió matinal Grau del Pi - Damunt Roca
(Priorat)
Data: dissabte dia 09 de maig de 2015
Participants: (4) Joan Gassol, Montse Leon, Pili Inostroza i Toni Coll.
Descripció: De bon matí sortim de Tarragona i Castellvell, anem cap a Falset i
el Lloar i pels vols de les vuit iniciem la caminada d’aproximació a les serres de
Damunt Roca i de Llangossets, el camí va entre conreus de vinya perfectament
arranjats i alineats, passa a frec de una de les bodegues de la empresa Torres i
fa cap al coll de les Bassetes, en el que podem contemplar les granotes
xipollejant pels bassiols.

A partir del coll prenem una pista a mà dreta que aviat bifurca, continuem per la
de l’esquerra, que és el vell camí Damunt, també anomenat de les coves.
Anem per la zona dels Rogerals i arribem al punt on arrenca cap a l’esquerra la
sendera del Grau del Pi que està senyalitzat amb un rètol clavat en un pi.
Aquesta sendera va serpentejant i pujant entre les desballestades marjades
dels primitius conreus ja desapareguts, però encara hi trobem algunes de les
velles cisternes o aljubs que recollien la minsa quantitat d’aigua que les pluges
esmunyien per les llísseres.

Sembla ser que el Grau del Pi ha estat recuperat recentment pels amics de
l’entitat excursionista La Picossa de Mora d’Ebre. Quan la sendera surt del

bosc, s’eleva fins el peu de la cinglera i discorre un centenar de metres
arrecerada a la paret aprofitant les estretes relleixes de la mateixa. El pas més
exposat ha estat equipat amb una cadena i poc després el grau s’orienta cap a
ponent i s’enfila per la única canal accessible que dóna pas a la carena, just a
la vora d’un pi amb un cartell indicador del grau.

Seguim per Damunt Roca direcció La Figuera, baixem cap el Guixar girem 180
graus cap el SO i arribem al GR-171, que discorre pel camí de carro dels
Abellars, anem entre parades de cirerers, ametllers i oliveres. Arribem a la
cruïlla amb el camí vell de ferradura de Lloar, el seguim cap a l’esquerra tot
baixant, encara resta empedrat en alguns trams mentre creua la zona dels
Rogerals, originada pels estrats de saldó grana erosionats capritxosament com
els de Prades. Tot seguit fem cap al coll de les Bassetes i finalment cloem
l’excursió al Lloar.

