
Hivernal a la serra de Montsant (Priorat) 

Data: dissabte 10 de febrer de 2018 

Itinerari: La Morera de Montsant – grau dels Barrots - serra Major – GR171- toll 

de l’Ou – camí de la Pleta – cova de l’Ós – serra Major – grau de la Grallera – 

La Morera. 

Participants (10): Joan Gassol, Joan Marquès, Maria Alías, Josep Mariné, 

Maria Cinta Prats, Toni Coll, Pili Inostroza, Valdi Rodríguez, Meli Carrilero, Lluís 

Díaz 

Hores totals: 7 Km: 12,81 Desnivell: 956m 

Arran de les precipitacions de principis de la setmana hem decidit donar un cop 

d’ull a la serra i per això triem un dels itineraris més atractius. Sortim de la 

Morera de Montsant a les 9 d’un matí assolellat i molt fred, encarem la pujada 

del grau dels Barrots i aviat entrem en calor, el sol ens escalfa i la muralla 

meridional de la serra ens tapa prou el vent de nord. Directes per sota la roca  

 
Cingle Major de la serra de Montsant 

 
Grau dels Barrots 

 

Falconera, un parell de grimpades inicials ens porten a l’escletxa que salva el 

salt del cingle amb un pas equipat amb barrots metàl·lics. Després resseguim 

el camí vora el precipici fins el Balcó del Priorat i el racó dels Boixets, on fem 

una aturada per menjar. La panoràmica sobre la Morera i el Priorat és perfecta. 

Seguim directes a la serra Major i comencem a trobar les primeres clapes de 

neu, a dalt de tot la neu s’estén arreu, tot i que amb poc gruix, el què permet  

 
La Morera des del Racó dels Boixets 

 
Neu camí de la serra Major 



transitar a peu sense problemes. Tot i la força del sol, la neu està dura per les 

baixes temperatures dels passats dies. Aquí el problema és el vent, que bufa i 

augmenta la sensació de fred, l’aspecte és siberià amb el Pirineu nevat a 

l’horitzó. Una vegada al camí de la Serra Major, girem en direcció oest per 

trobar poc després el trencall de baixada al Toll de l’Ou, però fa uns anys que 

no venim per aquí i la neu ens tapa les marques, dubtem, ens passem de llarg, 

sort de l’aplicació Catalunya Offline (de la FEEC i l’ICGC) que ens indica en tot 

moment la nostra posició a la pantalla del mòbil i hem de tornar uns 200m. La  

 
El Toll de l’Ou 

 
Cova de l’Ós 

 

llarga baixada transcorre per la banda obaga, la neu minva però està 

congelada a l’igual que el terreny, on els còdols resten enganxats al terra pel 

gel. Mirant de no relliscar amb les nombroses clapes glaçades, arribem al Toll 

de l’Ou, on el premi és enorme, una gran quantitat d’aigua baixa pel barranc 

dels Pèlags i ens permet gaudir de la bellesa dels salts.  

Una vegades fetes les fotos, per retornar a la Morera seguim el camí de la 

Pleta en direcció oest fins el primer trencall que puja al sud per la cova de l’Ós 

(segons els mapes, a la balisa posa de l’Òs, coses de la toponímia o dels 

errors). Son les dues de la tarda, fem un altre mos al sol i fotografiem els 

sorprenents caramells del glaç al terra i sostre de la balma. Encabat remuntem  

 
La neu guarneix el barranc 

 
Pal de la Grallera a la Serra Major 

 

el barranc i el llarg comellar cobert de neu fins atènyer de nou el camí de la 

Serra Major. Una mica cap a l’oest hi ha el pal indicador del grau de la Grallera. 

Tot i ser més de les tres de la tarda i a ple sol, la fredor del vent ens convida a 

baixar aviat. Entrem al recer, al regne del sol i la caloreta mentre trepitgem les 

giragonses empedrades de l’antic camí de bast ja sense una engruna de neu. 



Ràpidament consumim els dos darrers quilòmetres fins el poble, on arribem 

quan les campanes del rellotge toquen les 4 de la tarda.   

 
Al Toll de l’Ou 


