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Nº registre activitat 44 

Activitat 
Excursionisme 

SORTIDA PESSEBRE 2018  

Poboleda – Escaladei – La Morera del Montsant                     16 de Desembre  de 2018 Dificultat Baixa 

Lloc de trobada El Pla de Santa Maria 
Valls 

Hora trobada 7:00 
7:15 

Mitjà de 
transport Autobús 

Hora Inici 
Activitat  8:30 

Temps 
desplaçament 1h 30m 

Responsable Activitat Josep M Silvestre Casas Titulació Monitor excursionisme Àpats Esmorzar de motxilla. Dinar al Refugi de la Morera 

  Lloc Coordenades UTM 
Temps 
parcial 

Temps 
acumulat 

Distància 
parcial 

Distància 
acumulada 

Alçada Dificultat tram 
Alçada mínima 334 m  

Alçada màxima 742 m 

Inici Activitat Poboleda 319453 / 4567078 0'  0' 0 m 0 km  349m Baixa pistes i trams de carretera Descens acumulat 170 m  

Punt pas 1 Escaladei 316621 / 4568545 1h.15 ‘ 1h15 ‘ 4.425 m 4.425 m 414 m Baixa pista asfaltada Ascens acumulat 549 m  

Punt pas 2 retorn La Cartoixa 316595 / 4569433 15’+30’ 1h45’ 1.016 m 5440 m 443 m Baixa camins i pistes  Distància total 10.8 km  

Punt pas 3 Font  Pregona 316940 / 4570699 30’+2h 4h15’ 2.227 m 7.660  m 617 m  Baixa Camins i pistes Hora sortida 09:00h 

Fi activitat La Morera 319219 / 4570356 1h 5h15’ 3.127 m 10.800 m 734 m 
 

Hora arribada 14:00h 

Destinataris de l'activitat Practicants habituals d’excursionisme, amb l’habilitat necessària per vèncer els obstacles del camí.    

RISCOS La pràctica de l’activitat sense les condicions de forma o l’equipament adequat pot provocar lesions personals o a tercers, i contempla els riscos inherents en tota activitat realitzada 
en el medi natural. 

Material obligatori Calçat adequat preferiblement bota de canya alta, roba d'abric, paravent, gorro, guants, protecció solar, llicència federativa. Aigua i menjar pel camí. 

Perfil 

 

Ruta 

 

PLA D’EMERGÈNCIA: Aviseu a algun membre de l'organització, que en cas de necessitat trucarà al 112. Seguiu les 

indicacions de les autoritats competents. 

MESURES MEDIAMBIENTALS: Comporteu-vos de manera cívica amb la natura, la resta de participants, els responsables 

de l’activitat i el patrimoni privat i públic per on passi el recorregut de l’activitat. No tireu deixalles, emporteu-vos-les a casa. 

L'ORGANITZACIÓ: Tots els canvis en l’itinerari, horari o organització de la sortida són responsabilitat exclusiva dels membres 

de l'organització, que hauran de prendre les mesures que creguin oportunes pel bon desenvolupament de l’activitat. 

Els participants hauran d’ajustar-se a les indicacions dels membres de l'organització. 

Els menors d’edat han d’anar acompanyats per pares, tutors o adults degudament autoritzats, i omplir la fitxa oportuna. 

L’activitat està coberta per una assegurança de RC però tanmateix és obligatori per a tots els assistents disposar de llicència 

anual de la FEEC en vigor o assegurança temporal que cal demanar als responsables de la sortida abans de l’inici d’aquesta. 



Descripció de l'activitat 

Informació d'interès 

 

La història d'Escaladei s'inicia el 1163 quan el rei Alfons I el Cast va decidir fundar un monestir cartoixà en terres cedide
monjos provinents de Provença, comandats per Pere de Montsant i Ramon de Sant Esteve, als 
primer lloc, a l'antic eremitori de Santa Maria de Poboleda,[2] fins que vers el 1203, amb l'ajut de Pere I, s'establiren al 
Porrera, Poboleda, la Morera, Torroja i Gratallops, origen del priorat i, per tant, del nom aplicat modernament a tota la comarca.

El 4 de maig de 1128, la cartoixa d'Escaladei rebé la notificació de la concessió del cobrament dels delmes pertanyents a l'e
feia el Papa. Per aquest motiu els monjos cartoixans van fundar la casa denominada Gran al costat de la riba esquerra del riu
Bellmunt del Priorat al Molar amb el Molar al Lloar, destinada com a su

El 8 de juliol de 1313 es va signar a Cabacés per part del rei Jaume el Just la concessió als monjos de la cartoixa d'Escalad
buscar i beneficiar-se de les mines que es trobessin dins el seu territori. Aquests privilegis foren ratificats per Joan I d'Aragó el 3 d'octubre
constància que la mina Espinós, una de les més antigues del Priorat, era administrada pel cenobi.

Les vinyes de la cartoixa. La serra del Montsant al darrere

Durant el segle XIII i la primera meitat del XIV, es construí l'església, el claustre amb dotze cel•les, el refectori. La con
actualment hi ha l'entitat d'Escaladei. La conreria era, pròpiament, l'habitatge anne
procura, que administrava els afers, no solament de la cartoixa, sinó de tota la zona del Priorat.[4]

Vers el 1333 s'acabà el segon claustre amb 12 cel•les més, costejat per l'in
que fou entre 1324 i 1327 monjo d'Escaladei. El 1403 Berenguer Gallard, de Lleida, féu edificar un tercer claustre amb 6 cel•
de 30 monjos i 15 llecs. 

Font Wikipedia. 

Amb la col·laboració de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria

 

Sortirem de Poboleda seguint el GR que ens durà a Escaladei

alguns trams de carretera on ens haurem de posar les armilles 

Xiruca), no obstant també passarem per pistes i algun corriol 

Escaladei, tindrem 1/2h per esmorzar. Tot seguit, ens dirigirem a La Cartoixa d’Escaladei

de la visita guiada que dura aproximadament 2h . Desprès de la visita

passant per la Pietat i la font Pregona, de camí a La Morera de

del nou Refugi de la FEEC i on farem el tradicional dinar del Pessebre

La sortida no comporta cap dificultat fora de caminar per senders

La història d'Escaladei s'inicia el 1163 quan el rei Alfons I el Cast va decidir fundar un monestir cartoixà en terres cedides per Arbert de Castellvell. Els primers 
monjos provinents de Provença, comandats per Pere de Montsant i Ramon de Sant Esteve, als quals s'uniren alguns eremites del Montsant, es van establir, en 
primer lloc, a l'antic eremitori de Santa Maria de Poboleda,[2] fins que vers el 1203, amb l'ajut de Pere I, s'establiren al lloc definitiu. El 1218 posseïen els pobles de 

la Morera, Torroja i Gratallops, origen del priorat i, per tant, del nom aplicat modernament a tota la comarca.

El 4 de maig de 1128, la cartoixa d'Escaladei rebé la notificació de la concessió del cobrament dels delmes pertanyents a l'e
feia el Papa. Per aquest motiu els monjos cartoixans van fundar la casa denominada Gran al costat de la riba esquerra del riu
Bellmunt del Priorat al Molar amb el Molar al Lloar, destinada com a sucursal, a cobrar els delmes dels territoris que tenien sota la seva jurisdicció.[3]

El 8 de juliol de 1313 es va signar a Cabacés per part del rei Jaume el Just la concessió als monjos de la cartoixa d'Escalad
se de les mines que es trobessin dins el seu territori. Aquests privilegis foren ratificats per Joan I d'Aragó el 3 d'octubre

constància que la mina Espinós, una de les més antigues del Priorat, era administrada pel cenobi.[3] 

Les vinyes de la cartoixa. La serra del Montsant al darrere 

Durant el segle XIII i la primera meitat del XIV, es construí l'església, el claustre amb dotze cel•les, el refectori. La conreria fou bastida a uns 2 km del monestir, on 
actualment hi ha l'entitat d'Escaladei. La conreria era, pròpiament, l'habitatge annex al monestir des d'on es dirigia el conreu dels camps. Hi havia allí la casa 
procura, que administrava els afers, no solament de la cartoixa, sinó de tota la zona del Priorat.[4] 

Vers el 1333 s'acabà el segon claustre amb 12 cel•les més, costejat per l'infant Joan d'Aragó i d'Anjou, arquebisbe de Toledoi després de Tarragona, que sembla 
que fou entre 1324 i 1327 monjo d'Escaladei. El 1403 Berenguer Gallard, de Lleida, féu edificar un tercer claustre amb 6 cel•

adei. Durant aquest recorregut passarem per 

posar les armilles reflectants (proporcionades per La 

passarem per pistes i algun corriol sense massa dificultat. En arribar a 

ens dirigirem a La Cartoixa d’Escaladei, on gaudirem 

aproximadament 2h . Desprès de la visita, seguirem la ruta ascendent, 

, de camí a La Morera de Montsant, on ens esperaran els guardes 

on farem el tradicional dinar del Pessebre. 

tat fora de caminar per senders, carreteres i pistes. 

s per Arbert de Castellvell. Els primers 
quals s'uniren alguns eremites del Montsant, es van establir, en 

lloc definitiu. El 1218 posseïen els pobles de 
la Morera, Torroja i Gratallops, origen del priorat i, per tant, del nom aplicat modernament a tota la comarca. 

El 4 de maig de 1128, la cartoixa d'Escaladei rebé la notificació de la concessió del cobrament dels delmes pertanyents a l'església a favor de la concessió que els 
feia el Papa. Per aquest motiu els monjos cartoixans van fundar la casa denominada Gran al costat de la riba esquerra del riu Siurana, on avui es creuen el camí de 

cursal, a cobrar els delmes dels territoris que tenien sota la seva jurisdicció.[3] 

El 8 de juliol de 1313 es va signar a Cabacés per part del rei Jaume el Just la concessió als monjos de la cartoixa d'Escaladei la facultat que només ells poguessin 
se de les mines que es trobessin dins el seu territori. Aquests privilegis foren ratificats per Joan I d'Aragó el 3 d'octubre de 1387. Així hi ha 

reria fou bastida a uns 2 km del monestir, on 
x al monestir des d'on es dirigia el conreu dels camps. Hi havia allí la casa 

fant Joan d'Aragó i d'Anjou, arquebisbe de Toledoi després de Tarragona, que sembla 
que fou entre 1324 i 1327 monjo d'Escaladei. El 1403 Berenguer Gallard, de Lleida, féu edificar un tercer claustre amb 6 cel•les i la cartoixa assolí el nombre màxim 


