
18è Tomb de tardor per la vall del riu Siurana 

Dates: dissabte 11 i diumenge 12 de novembre de 2017 

Itinerari: Cornudella de Montsant – PRC7.1 - coll d’Esplugues - camí baix la 

Gritella – grau de l’Esteve o de l’Aleu  – pla dels Bassots - mas de l’Extremenyo 

– grau dels Masets de la Barba – barranc de la Gritella – grau del Gris - Camí 

de les Socarrades – La Febró (nit) - SLC160 - mas de Ribelles de Baix - el 

Gorguet – GR7 - el Gorg – PRC7 - la Gorguina – riu Siurana - molí de 

l’Esquirola - grau de la Trona – Siurana – camí vell – Cornudella  

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20953370 

Km: 29.75 Hores totals: 15 Desnivell acumulat: +1.500m 

Participants (18): Joan Aubia, Joan Maria Boada, Rosa Maria de Vidiella, Toni 

Coll, Pili Inostroza, Joan Gassol, Montse León, Josep Maria Badia, Pilar 

Fargas, Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Jordi Mariné, Sabina Díaz, Emma 

Mariné, Joan Marquès, Maria Alías, Meli Carrilero, Lluís Díaz 

Sortim de Cornudella a l’hora prevista amb una dia ventós i no tan fred com els 

anteriors. Anem seguint el PRC7 vorejant el gairebé buit embassament de 

Siurana, fins que agafem la variant PRC7.1 que puja en boniques ziga-zagues 

fins el coll d’Esplugues. Seguim fins el trencall del grau Tallat, on deixem el PR 

i prenem a l’esquerra el Camí Baix la Gritella, itinerari inèdit per a nosaltres i 

que s’escola, tal com diu el seu nom, sota el cingle de la serra de la Gritella. 

L’orientació nord-oest del bosc fa que les espècies caducifòlies sovintegin: 

 
Cornudella i Montsant 

 
Camí baix la Gritella 

 

moixeres, aurons, avellaners, també amb algun roure i castanyer. La pujada es 

fa patent mentre eixamplem la panoràmica sobre la vall i el poble de 

Cornudella, estès sota el gran cingle de la serra de Montsant. L’aparició d’algun 

tram encara empedrat ens recorda que aquest era l’antic camí ral de 

Cornudella a Capafonts. Esmorzem en un replà quan el sol ens escalfa i poc 

després arribem al pal indicador del grau de l’Esteve o de l’Aleu: és una pujada 

elegant i ben traçada que sense gaires esforços ens fa arribar dalt del cingle. 

De seguida som al pla dels Bassots i per pista fem cap al mas de l’Extremenyo, 

enrunat a la vora del cingle en la confluència dels barrancs del Carcaix i la 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20953370


Noguera, que sumats formen el barranc de la Gritella. Poc després prenem el 

grau dels Masets de la Barba, que baixa al fons del barranc de la Gritella, que 

 
Mas de l’Extremenyo 

 
Barranc de la Gritella   

hem de creuar a gual. Tot i la greu sequera persistent, l’aigua baixa cristal·lina. 

Sense descans possible, empalmem de seguida la pujada del grau del Gris, 

també elegant, fàcil i panoràmica, que acaba als plans superior on arranca el 

sorprenent camí de les Socarrades. És l’hora de dinar i escollim el primer 

mirador arran del cingle que ens ofereix una espectacular panoràmica aèria 

 
Mirador de les Socarrades 

 
Mirador de la Gorguina 

 

sobre la confluència del barranc de la Gritella i la vall del riu Siurana. El sender 

planeja primer entre matolls i s’encaixa després entre relleixes i cingleres per 

damunt del camí des Quatre Molins que va pel fons, amb el riu de la Febró. A 

les 5 de la tarda ja som a la Febró, on hem previst l’allotjament a l’Hostal de la 

Perdiu. L’endemà a les 8 ja som al SLC160 camí dels Gorgs. A l’alçada del 

 
Pal indicador al mas de Ribelles 

 
El Gorguet 

 

mas de Ribelles de baix el nostre grup va reconstruir a l’abril un pal indicador. 

El SLC160 acaba al Gorguet, obac salt d’aigua que sempre agrada contemplar. 



A partir del Gorg, que està sec, prenem el PRC7 que ens portarà a Cornudella. 

Primer baixem per veure la Gorguina i seguim fins el Molí de l’Esquirola creuant   

 
PRC7 

 
Riu dels Gorgs 

 

el riu Siurana. Passat el mas del Candi, apareix el pujador del grau de la Trona. 

Un sol de justícia impropi del novembre convida als nombrosos escaladors 

europeus que pengen d’aquestes famoses parets a anar gairebé en  banyador.  

 
La Trona 

 
Pantà de Siurana buit 

 

Deixem enrere la Trona i entrem a Siurana, que en diumenge està plena de 

cotxes i gent, prenem l’antic camí empedrat que baixa cap a Cornudella. 

Dinarem a la fonda com a comiat d’aquesta caminada tan agradable. 

 


