
Montalts Nord i Sud – Serra de Llaberia – Priorat-Ribera d’Ebre 
 
Data: Dimarts 11 de desembre de 2018 
  
Participants (8): Joan Gassol, Josep Mariné, José Vázquez, Rosamari de 
Vidiella, Joan Maria Boada, Joan Aubia, Josep Fàbregas i Toni Coll. 
  
Ascensions: Montalt Punta Nord (766m.) 
                       Montalt Punta Sud ( 749m.) 
 
Distància: Recorregut circular de 9,5 quilòmetres. 
Desnivell: net: 296m. Acumulat+: 411m.  
Temps: Efectiu 03:45 hores. Total 04:30 hores. 
  
Aproximació i Descripció: A les set del matí, tots els participants acudim al 

punt de reunió ( Bar/Restaurant La Alameda del Polígon Agro-Reus). Ens 

agrupem en dos cotxes i anem per la T-310 cap a Mont-roig i Pratdip, i per la T-

311 cap el Santuari de Santa Marina, Coll Roig i abans d’arribar al Coll de 

Fatxes, prenem, a mà dreta, el camí del Mas del Motarro (500m.). 

 
Mas del Motarro 

 
Els Montalts 

 

Poc abans de les vuit del matí ja tenim aparcats els cotxes davant del mas i a 

les 08:00h. iniciem l’excursió. Anem pel sender que s’enfila cap el Collet del 

Montalt (608m.), tot deixant a mà esquerra, la Serra del Coscoll amb el seu 

Parc Eòlic. Desprès creuem el camí de Tivissa a Llaberia, passem pel Collet i 

ens dirigim al Nord cap el nostre objectiu. 

Decidim anar directament cap a la Punta Nord, que és el cim més alt i el que 

figura en el llistat dels 100Cims. Deixem la Punta Sud per quan retornem del 

cim principal, avancem pel sender que discorre pel costat de ponent del llarg 

graó rocallós de la Punta Sud. Anem ascendint fins el Coll de la Muleta (734m.) 

i ens plantem davant l’encinglerada Punta Nord.  

Estimem que la opció menys compromesa per assolir la punxeguda Punta, és 

efectuar un rodeig de quasi 270 graus recorrent la base Oest de la piràmide, 

després girar per sota la cara Nord i continuar girant cap el Sud pel vesant de 

llevant fins guanyar decididament la carena del contrafort Est. 

 



 
Montalt Punta Nord 

 
Final carena contrafort Est 

 

A les 09:15h. ens arraulim en el minso espai que el cim ofereix, l’esguard és el 

premi de l’esforç esmerçat. La brisa gèlida ens obliga a romandre-hi breu 

estona, però gaudim del moment i a les 09:30h. tirem avall, en vint minuts 

desfem el sender caminat anteriorment, ens esmunyim entre un grupet 

d’atapeïdes alzines i arribem al pla sumital del Montalt Sud.  

 
Cim Punta Nord (766m.) 

 
Retorn pel contrafort Est 

 

Entre el Geodèsic i un vell pessebre rovellat restem a recer del suau vent, 

aprofitem per esmorzar i descansar una estona. Cap a les 10:20h. continuem el 

recorregut baixant dels Montalts en direcció E-SE. (sender un poc desdibuixat 

senyalitzat blau sobre grog). Davallem fins el Fondo del Tomata (470m.), vora 

la llera seca del Barranc de Portadeix i vora el camí de Tivissa a Llaberia, que 

seguim cap a l’esquerra direcció Llaberia, fins la cruïlla amb pal indicador del 

sender del Salt del Sanxo.  

 
Geodèsic Punta Sud 

 
Cim Punta Sud 



 
Salt d'en Sanxo 

 
Font d'en Sanxo 

 

Seguim a la dreta pel sender, arribem a l’indret del Salt de Sanxo, amb les 

parets un pèl humides però sense el salt d’aigua, continuem pel peu del cingle 

a frec d’un tancat de pedra seca. Tot seguit el sender s’enfila fins dalt la 

cinglera i enllaça amb el PR-C 91 El seguim cap el Sud direcció Vandellòs, 

passem vora la Font d’en Sanxo i aviat el deixem al arribar a la cruïlla amb la 

pista dels Masos de Jaume Cantina i d’en Santiago Borrassó. 

 
Toll del Cantina 

 
Retorn al Mas del Motarro 

 

Prenem la pista i anem pujant entre vells conreus i clapes de pinars. Després 

de passar prop dels masos deixem a mà esquerra el Toll del Cantina, a mà 

dreta la Font del Motarro i a l’esquerra el gran safareig i bassa. Ja som a les 

envistes del Mas del Motarro, hi arribem a les 12:30h. i finim aquesta excursió 

circular.  

Fotos: Joan Aubia i Toni Coll i Ressenya: Toni Coll 


