
Camins de Siurana a Prades (Priorat-Baix Camp) 

Data: diumenge 29 de gener de 2017 

Itinerari: corral de l’Isidret – mas de la Barba – mas de l’Extremenyo – camí ral 

de Siurana a Prades – barranc de la Gritella – mas de la Noguera – coll de 

l’Andreu – pista de cotxes – camí vell de Siurana a Prades – cova de l’Església 

– mas de l’Extremenyo – corral de l’Isidret 

Km: 12 Hores: 5 Desnivell: 455m 

Participants (10): Joan Gassol, Montse León, Dani Ros, Amèlia Salvat, Toni 

Coll, Pili Inostroza, Joan Marquès, Maria Alías, Joan Aubia, Lluís Díaz 

Després de dos ajornaments per mala previsió meteorològica, avui resulta que 

la grip ha fet estralls i ha minvat l’assistència prevista. Tot i així, deu persones 

sortim a les 9 del matí de l’aparcament al costat del corral de l’Isidret, a la 

carretera que ve de Cornudella, 2km abans de Siurana. Als 200m deixem la 

pista de cotxes que va a Prades i explorem un itinerari a peu que sigui més curt 

i directe, aquest és el motiu d’aquesta sortida. El mas de la Barba i la seva 

alzina centenària catalogada ens saluden al cap d’una estona. Pista amunt, ens 

desviem a la dreta per tal de seguir la vora del cingle que voreja el profund 

barranc de la Gritella. Passem les ruïnes del mas del Gravat. 

 
Alzina del mas de la Barba 

 
Barranc de la Gritella 

 

A les envistes del mas de l’Extremenyo, seguim el sender antic que baixa al 

fons del barranc i el creua a gual. Trobem un vell pal indicador: camí ral de 

Siurana a Prades. També al llarg del dia trobarem marques de diversos colors: 

verd, groc, blau, blanc i vermell. Recuperem l’alçada perduda per l’altra banda 

fins les restes enrunades del mas de la Noguera, on esmorzem al sol. 

Un conjunt de pistes enllaçades ens porten en pujada suau vorejant els 

barrancs de la Noguera i de la Pedregosa fins el coll de l’Andreu, on retrobem 

la pista de cotxes. Si volguéssim continuar fins a Prades, tenim a 200m 

l’encreuament que puja al proper coll del Vidrier des d’on ja es veu la vila 

vermella. Aquest camí ral avui en desús demostra ser el més directe.  

 



 
Toll mig glaçat 

 
Cova de l’Església 

 

Per tornar a Siurana, ara girem a l’esquerra i seguim la pista durant una mica 

més d’un quilòmetre fins trobar l’entrada d’un altre sender amb un pal i 

l’indicador a terra: camí vell de Siurana a Prades. Baixem ara rodejant l’ampla 

capçalera del barranc on trobem una caçadors que ja porten tres senglars 

abatuts. La cova de l’Església és una balma fonda amb alguna paret de pedra 

que revela el seu passat ús ramader. Seguim baixant fins creuar el barranc del 

Carcaix i arribem a una pista que per l’esquerra ens portarà de nou al mas de 

l’Extremenyo. Aquest mas enrunat gaudeix d’una vista magnífica de la 

confluència dels barrancs de la Noguera i el Carcaix per formar el barranc de la 

Gritella, que baixarà encaixonat cap el sud per tal de desembocar al riu Siurana 

al costat de molí de l’Esquirola. Nosaltres prenem la pista de tornada a Siurana, 

contents d’haver trepitjat dos antics camins, avui dos itineraris a peu entre 

Siurana i Prades, que estalvien la llarga i avorrida pista dels cotxes.  

 
Tot el grup al mas de l’Extremenyo 

 

Itinerari: https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16096119 

 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16096119

