17è Tomb de tardor a la serra de Montsant (Priorat)
Dates: dissabte 5 i diumenge 6 de novembre de 2016
Participants (22): Joan Gassol, Montse León, Joan Marquès, Maria Alías, Toni
Coll, Pili Inostroza, Dani Ros, Amèlia Salvat, Marcel Fortuny, Susana Álvarez,
Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Josep Maria Badia, Pili Fargas, Joan Maria
Boada, Rosa Maria de Vidiella, Dolors Boada, Pepe Vázquez, Joan Sentís,
Joan Aubia, Meli Carrilero, Lluís Díaz.
Itinerari: Cabacés (358m) – GR171 camí dels Cartoixans – Font de Cavaloca –
mas de Forçans – grau de l’Enderrocada – mas de l’Estrem – serra Major – la
Cogulla (1.063m) – racó del Teix – barranc de la Taverna – embassament del
riu Montsant – Margalef (379m) – cova de la Roba - ermita i font de Sant
Salvador - serra Major – ermita de la Foia – ermita de Sant Roc – Cabacés.
Km: 31,5

Hores: 14

Desnivell positiu: 1.783m Desnivell negatiu: 1.847m

Enguany hem visitat la zona més occidental de la serra de Montsant, al límit del
Priorat amb les Garrigues, molt tranquil·la i no gaire freqüentada pel nostre
grup pel seu allunyament de les ciutats del Camp. Les seves barrancades
acostumen a vestir uns colors de tardor força interessants.

Cabacés

A la font de Cavaloca

Sortim a les 8,15 del matí del dissabte de Cabacés, prenent el GR171 o camí
dels Cartoixans. Malgrat la previsió meteorològica amenaçadora, només
algunes gotes escadusseres es depengen dels núvols que cobreixen el cel. A
dos quarts de 10 fem la primera aturada a la font de Cavaloca, que raja tot i la

Cireretes de pastor

Cova dels Lladres

sequera persistent. Alguns exemplars d’arboç mostren les cireretes de pastor,
fruits vermells típics de plena tardor. Arribats al mas de Forçans, deixem el GR i
prenem el grau de l’Enderrocada que s’esmuny cingle amunt de la serra
passant per la cova dels Lladres. Al mas de l’Estrem descansem i per un corriol
guanyem el camí de la Serra Major. El temps s’aguanta i ens anima. Recorrem

Racó del Teix

Cova de la Taverna

en sentit est el camí de capçada fins el vèrtex geodèsic de la Cogulla, de 1.063
metres, on s’acaba la pujada. La panoràmica cap el vessant nord ens mostra
l’ampli barranc de la Taverna que tot seguit trepitjarem de baixada cap al riu
Montsant. Al poc d’iniciar la llarga baixada entrem al racó del Teix, indret obac
que atresora un exemplar centenari d’aquesta espècie protegida. Aquí dinem.

Riu Montsant

Margalef

Continuem la llarga baixada entre una espessa vegetació. Arribats a les aigües
del pantà, abans de passar el pont penjant, visitem la interessant cova de la
Taverna. Pel sender del pantà seguint el riu Montsant, amb les darreres llums i
algunes gotes de pluja, fem cap a Margalef, on ens hostatgem a la fonda.

La fonda de Margalef

Cova de la Roba

Ermita de Sant Salvador

Arrecerats per esmorzar

Diumenge sortim a les 9 del matí en direcció a l’ermita de Sant Salvador. El
camí puja i ens fa suar de valent tot i que el canvi de temps ha fet baixar la
temperatura. Les anomenades cova de la Roba i del Carbó guarneixen el camí
abans de l’ermita entaforada a la roca. Vorejant l’agulla del Frare seguim el dret
corriol que puja. Abans de la serra Major fem l’esmorzar en un lloc arrecerat.

Baixant pel camí de la serra Major

Ermita de Sant Roc

Una vegada dalt, el vent bufa fred i els núvols corren ràpid. Baixem sense
perdre temps en direcció oest pel camí de capçada. A l’ermita de la Foia,
fotografiem la font i el seu bonic castanyer. Per sant Roc acabarem a Cabacés.

Tots sota el castanyer de l’ermita de la Foia

