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INTRODUCCIÓ 
 
La  Vocalia  de  Senders  us  ofereix  un  espectacular  recorregut  de  prop  de  trescents  quilòmetres  per  terres  poc 
conegudes, però molt  interessant des del punt de vista muntanyenc: el GR 171, des del Refugi de Caro, al massís 
dels Ports,  fins al Santuari de Pinós, a  la comarca de  la Segarra, centre geogràfic de Catalunya. Una caminada per 
paratges de gran interès, tot travessant serralades, antics camins i rutes històriques; juntament amb el GR 11, el GR 
171 és el més muntanyós de tots els senders de gran recorregut de Catalunya. 
 
El GR 171 va néixer com a variant del GR 7 i des del 
1995  té  entitat  pròpia.  El  seu  recorregut  discorre 
paral·lel al del GR 7, uns quilòmetres més al nord i a 
l’oest. Així, doncs, enllaça el Santuari de Pinós amb 
el Refugi de Caro,  i  recorre quasi 300 quilòmetres 
de les demarcacions de Lleida i Tarragona. Al llarg de 
l’itinerari,  travessa  indrets  naturals  de  primer  ordre 
de les comarques de ponent i sud de Catalunya, com 
les Muntanyes de Prades, la serra del Montsant o 
el massís  dels Ports.  També destaquen alguns dels 
principals  conjunts  monumentals  del  país,  com  el 
monestir  de  Poblet,  la  vila  de  Montblanc  o  la 
Cartoixa d’Escaladei. 
 
Aquest GR va ser creat per ferlo de nord a sud, no 
obstant,  nosaltres  el  recorrerem  de  sud  a  nord.  El 
Sender,  dividit  en  12  etapes,  partirà  del  refugi  del 
MontCaro, al Parc Natural dels Ports, en direcció al 
petit  poble  de  Paüls,  construït  pels  serraïns;  la 
panoràmica  que  s’hi  obté  del  delta  de  l’Ebre  és 
espectacular.  Seguidament,  ens  trobarem  les 
muntanyes del Montsagre  (el  pirineu Tarragoní),  on 
la pedra en forma de cingles  i espadats  i els boscos 
de pins aferrats a  la roca modelen un paisatge molt abrupte  i de gran bellesa. Cal destacar també el paratge de  la 
Mare de Déu de la Fontcalda, un indret paradisíac a la riba del riu Canaletes on hi ha una ermita i un balneari. 
Travessarem la serra de Pàndols, amb continus alts i baixos, lloc on durant la guerra civil es lliuraren fortes batalles; 
els boscos de pins formen part de l’escassa vegetació que envolta el monument, aixecat en honor dels que van lluitar 



a la batalla de l’Ebre, en la cota 705 de la serra de Pàndols. En aquest punt, es pot gaudir d’interessants vistes dels 
pobles que s’estenen al sud, com el Pinell de Brai o Prat de Comte. Actualment, és un espai natural protegit que el 
GR 171 recorre de cap a cap per la seva carena de dents que apunten al cel. Seguirem per la serra de Cavalls, on els 
boscos guanyen protagonisme als conreus a mesura que el sender s’acosta a la Punta Redona, punt culminant de la 
serra. 
 

Més  endavant,  trobarem  l’Ebre,  que  en 
aquest tram és un riu ample i molt cabalós. 
Cal seguirlo uns metres riu amunt fins a la 
vila  de Garcia,  on  es pot  travessar  gràcies 
al seu tradicional pas de barca. Tot seguit, 
ens  dirigirem  a  la  fascinant    serra  del 
Montsant.  Abans,  però,  passarem  pels 
pobles  de  La  Figuera  i  Cabacés,  d’origen 
islàmic,  on  trobem  les  runes  de  l’antic 
monestir anomenat el Castell. El camí entre 
aquets  dos pobles  ressegueix  l’antic  camí 
recuperat  del  Grauet  de  les  Aubagues. 
Arribarem  seguidament  a  la  Cartoixa 
d’Escaladei, monument  imprescindible  que 
explica  la  història  i  l’essència  del  Priorat. 
Escaladei fou la matriu de totes les cartoixes 
de  Catalunya  i  la  Península,  fundada  l’any 
1172. Al peu de la serra, trobem el poble de 
la  Morera  de  Montsant.  Pujarem  a  la  serra 
pel grau de l’Agnet fins assolir el cim de la 
Roca Falconera, extraordinari mirador, en  

Refugi del MontCaro 
 
dies clars s’hi afiguren les illes Balears. Pel camí de la Serra Major farem cap el Toll de l’Ou i l’ermita de la Mare de 
Déu  de  Montsant.  Cingleres,  barrancs  i  grans  paisatges  ens  acompanyaran  en  aquest  tram.  Baixant  de  la  serra 
entrarem a Albarca, nucli agregat de Cornudella, on trobem el Refugi Montsant, del C.E. de Tarragona, al bell mig de 
la Vall del Silenci.  
 
Seguint  un  tram  paral·lels  al  GR  655,  arribarem  a  Prades,  al  peu  de  la  serra  de  Prades.  A  les Muntanyes  de 
Prades, el GR enceta una de les parts més salvatges del recorregut, en què se succeeixen al llarg del camí diversos 
Espais  d’Interès  Natural  d’extensió  considerable  i  gran  bellesa.  Assolirem  un  dels  punts  culminants  de  la  serra,  la 
Mola dels Quatre Termes. Allà s’inicia la travessa de la carena, amb excepcionals vistes a banda i banda, fins a la 
Taula  dels  Quatre  Batlles  (Vimbodí, 
Prades, MontRal  i  Rojals).  Passarem  pel 
refugi  de  Cogullons,  el  poble  de  Rojals  i 
entrarem  a  la  vila  emmurallada  de 
Montblanc,  capital  de  la  Conca  de 
Barberà;  és  una  de  les  viles  medievals 
amb més encant de Catalunya. A més, el 
tram de  sender que hi mena  ofereix uns 
paratges magnífics de boscos i conreus. 
 
Des  de  Montblanc,  farem  cap  els  pobles 
de  l’Espluga  de  Francolí,  el  monestir  de 
Poblet  i Vimbodí, que és on  la  influència 
dels monjos de Poblet ha estat més gran 
al  llarg de  la història. De fet, el monestir 
mateix  es  troba  situat  en  aquest  terme 
municipal.  El  GR  171  s’hi  dirigeix  per 
camins allunyats de  la principal  carretera 
d’accés,  tot  passant  pel  castell  de 
Milmanda  i oferint  unes  panoràmiques 
excel·lents  de  les  vinyes  que  han  donat 
prestigi  vinícola  a aquesta contrada. Des  
                                                                                                         Serra del Montsant, des del Grau de l’Agnet 
 
d’aquest punt, ens dirigirem cap el coll i poble de Senan, de d’on iniciarem la remuntada a la Serra del Tallat. El 
sender ressegueix la carena cap a l’est, fins a trobarse pròpiament dalt de la serra. Cal carenar tota la serra, passant 
a prop del santuari del Tallat  i gaudint de  les vistes que  se n’obtenen. Al  final de  la serra, es deixa  la carena per 



davallar al Coll de Forès. Els següents escenaris seran el poble de Segura, les restes de l’antic castell de Saladern, 
i el Balneari de Vallfogona de Riucorb, d’aigües mineromedicinals d’acreditada fama. 
 
Sortim de la Conca de Barberà pel poble de l’Albió i el Tossal de Suró. Els següents trams de sender presenten una 
orografia trencada pels turons que limiten amb la plana de Lleida, camí de Cervera. L’ambient rural de pobles que 
semblen aturats en la història segles enrere es respira a tort i a dret, en nuclis com els de Talavera de la Segarra, 
Rubinat, Santa Fe de Segarra o Montfalcó Murallat. Els sembrats ocupen grans extensions i dominen paisatge i 
panoràmiques. Arribem a Castellfollit  de Riubregós,  situat  entre  el  riu Magra  i  el  Llobregós,  amb  les  restes del 
castell de Sant Esteve. Emprenem, per fi, el tram final del GR 171 que ens conduirà a la Serra de Pinós. El Santuari 
de Pinós, punt final del GR 171, es troba situat dalt la carena de la serra del mateix nom, a més de noucents metres 
d’alçada,  extraordinari  mirador  de  les  comarques  de  la  Segarra,  Solsonès,  Bages,  Anoia  i  el  Pirineu  al  nord.  És 
considerat el centre geogràfic de Catalunya i proporciona unes vistes magnífiques. Per allà, també hi passa el GR 
7,  amb  el  qual  torna  a  confluir  a  l’inici  del  recorregut.  Seguint  la  carena,  el  camí  arriba  al  cim  de  Pinós,  on  la 
panoràmica  és  encara  millor  i  hi  ha  instal·lada  una  rosa  dels  vents  que  assenyala  les  principals  referències 
geogràfiques. En un dia clar es poden veure els Pirineus, el Collsacabra, el Montseny, Montserrat…  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUM DE LES ETAPES DEL GR 171  
 
El GR 171 l’hem estructurat en 12 etapes, amb un recorregut total aproximat de 282,120 quilòmetres.  
 
 

TRESCANT PEL SUD DE CATALUNYA. RESUM DE LES ETAPES    

 
  1a  etapa               Refugi del Mont Caro – Paüls   (21,750 kms) 

  2a  etapa          Paüls – La Fonteta (Gandesa)   (29,850 kms)   

  3a  etapa          Gandesa – Sant Jeroni (Móra d’Ebre)   (19,200 kms) 

  4a  etapa          Sant Jeroni (Móra d’Ebre) – La Figuera   (26,100 kms) 

  5a  etapa          La Figuera – La Morera de Montsant   (23,900 kms) 

  6a  etapa          La Morera de Montsant – Prades   (24,540 kms) 

  7a  etapa          Prades – Montblanc   (24,260 kms) 

  8a  etapa          Montblanc – Coll de Senan (Ctra. L232)   (26,130 kms) 

  9a  etapa          Coll de Senan (Ctra. L232) – Vallfogona de Riucorb   (26,570 kms) 

10a  etapa          Vallfogona de Riucorb – Cervera   (22,420 kms) 

11a  etapa          Cervera – Castellfollit de Riubregós   (22,900 kms) 

12a  etapa          Castellfollit de Riubregós – Santuari de Pinós   (14,500 kms) 



Seguint aquesta caminada pel sender GR 171, es poden veure boscos d’alzines, pi roig i pinasses del Montsagre i les 
Muntanyes de Prades, i recorrerem nombroses comarques, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat, 
el Baix Camp, la Conca de Barberà i la Segarra. En algunes d’aquestes comarques el clima és molt extremat, calorós 
a l’estiu i molt fred a l’hivern a causa del fort vent de Mestral o Serè. 
 
Durant  la caminada Refugi de Caro – Santuari  de Pinós, assolirem els dos punts més alts del  recorregut:  la  Roca 
Falconera, de 1.120 mts.  (serra del Montsant)  i el Tossal de  la Baltasana, de 1.203 mts.  (serra de Prades). La 
caminada no presenta dificultats particulars, per la qual cosa pot ésser a l’abast d’un àmbit nombrós de públic i tota 
persona  entrenada  a  caminar,  amb  ganes  de  conèixer  els  diferents  camins  i  indrets  de  Catalunya,  tot  aprenent  a 
estimar i respectar el nostre país. 
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Refugi de Caro  -  Santuari de Pinós  (GR 171)

 

1ª Etapa                         Refugi del Mont Caro – Paüls                                (21,160 km)                                                                
 
00,000 REFUGI DE CARO (1.090 mts.)   Iniciem el nostre viatge pel sud de Catalunya al refugi del Mont-Caro, també 

anomenat "Pepito Anguera", en ple Parc Natural dels Ports, punt de confluència amb el GR 7. Als 200 metres, deixem la 
pista i agafem la carretera del Mascar a mà esquerra.  

00,750 Bifurcació (1.080 mts.)  Deixem la carretera del Mascar i seguim a l’esquerra per una pista. A uns 300 metres, seguim 
després per una pista quitranada, enmig de xalets, cap a la font dels Bassiets. 

01,120 Xalet (1.050 mts.)  Es passa pel seu costat, i es segueix recte, en direcció nord-est. 

01,840 Font dels Bassiets (960 mts.)  Arribem a la font de Bassiets, que trobem a la dreta del camí. Seguim recte per la pista. 

03,130 Barranc de la Figuera (770 mts.)  El camí davalla fort en aquest tram i entra a la vall de la Figuera. Es creua el barranc 
i es va cap a l’oest, per la riba, aigües amunt. 

04,970 Lo Portell (800 mts.)  Després de deixar un camí a la dreta, el camí puja fort i arribem a Lo Portell. Passat Lo Portell, el 
GR inicia una forta i sostinguda davallada en direcció nord-oest. 

07,110 Santa Magdalena del Toscar (500 mts.)  Travessem un teixit de camins i xalets a banda i banda fins arribar a Santa 
Magdalena del Toscar, on trobarem l'ermita i les fonts del Toscar. L'ermita de Santa Magdalena és situada aigua amunt 
del castell, a la dreta del barranc. Un xic més amunt, hi ha la Cova Pintada, amb restes de pintures rupestres i de gravats. 

08,120 Hostal El Toscar (450 mts.)  Sortint de Santa Magdalena, travessem un barranc per un pont i arribem a una pista 
quitranada; a l'esquerra surt el camí cap a les Clotes, pel costat de la caseta d’un transformador. De seguida, arribem a un 
encreuament de pistes i es passa per sota de l'hostal El Toscar. 

08,590 Castell de Carles (400 mts)  Tot deixant l'ermita de Sant Julià i les fonts del Bosc Negre a l'esquerra del camí, el GR 
gira a la dreta i es passa sota el Castell de Carles, del que resten encara diversos murs. 
 
 
 

09,810 Piscifactoria (345 mts.)  Passem uns plans cap el peu del castell i arribem a un nou barranc que es travessa. Seguim 
pel camí de l'ermita de Santa Llúcia i passem per davant de la piscifactoria d'Alfara de Carles. 

 13,100 ALFARA DE CARLES (335 mts.)  Després de fer un curt tram de la pista cimentada del Toscar, arribem a la carretera 
TV-3422, que seguim durants uns minuts i que ens menerà al poble d'Alfara de Carles, que queda a la dreta del GR 171. 
 

15,180 Corral de Maria (625 mts.)  Passem pel cementiri d’Alfara de Carles, que ens queda a l'esquerra de la pista, i més 
endavant, deixem una granja a la dreta i el mas de Maria. 



16,540 Coll d’Alfara-Paüls (Pal indicador) (780 mts.)  El sender comença a remuntar i al cap d'uns vint minuts arribem al Coll 
d'Alfara-Paüls, on trobem un pal indicador. Des d'aquest punt hi ha una bonica panoràmica del Delta de l'Ebre i del massís 
dels Ports. El sender davalla des del coll pel camí vell de Paüls fins a trobar una pista que el creua. 

17,440 Creuament (Pal indicador) (670 mts.)  Seguim davallant pel camí vell de Paüls fins a trobar una pista que el creua (pal 
indicador) per on discorre el PR C-185 que es dirigeix a Arnes. 

17,890 Barraca (460 mts.)   El GR 171 continua en marcada direcció nord cap a Paüls. Passem una barraca, que queda a la 
dreta del sender, i creuem el barranc de les Valls.  

19,950 Cruïlla (Pal indicador) (280 mts.)  Al cap de poc, trobem un pal indicador, confluència de nou amb el gran GR 7. Tots 
dos GR aniran junts una estona per l'anomenat camí de Sant Roc fins a una nova cruïlla, on el GR 7 seguirà a la dreta cap 
Andorra, mentre que el GR 171 segueix recte pel quitranat camí de Sant Roc.  

21,340 Cooperativa de Paüls (370 mts.)  Passem per la Cooperativa del poble, i girem a l’esquerra, en direcció nord-est, pel 
quitranat camí de Sant Roc fins a entrar al poble de Paüls. 

21,750 PAÜLS (350 mts.)  Arribem finalment al poble de Paüls, plaça de l’Ajuntament. La vila està situada en un turó coronat 
per les restes de l'antic castell, el qual va sofrir les guerres de l'edat moderna i contemporània. L'esglaonament de la vila 
dóna als carrers un aspecte força curiós i interessant. Final de la primera etapa del GR 171. 

DADES Distància:  21,160 km                      Desnivells  acumulats:  + 735 m / - 1.490 m                        Dificultat:  ** 

 

 
Alfara de Carles des del coll d’AlfaraPaüls 
 
 



1a etapa.   Refugi del Mont Caro  Paüls   (21,750 kms) 
Una gratificant caminada pel Parc Natural dels Ports 
 
Iniciem el nostre viatge pel sud de Catalunya al refugi del MontCaro, també anomenat "Pepito Anguera" (1.090 m), 
en ple Parc Natural dels Ports, punt de confluència amb el GR 7. Deixem la pista del refugi i iniciem a l'esquerra un 
tram de la carretera del Mascar. Seguim després per una pista quitranada enmig de xalets, fins arribar a la Font dels 
Bassiets  (960 m),  que  trobem  a  la  dreta  del  camí.  Una  forta  baixada  ens  conduirà  al  Barranc  de  la  Figuera,  que 
creuarem. Un cop creuat, el sender comença a remuntar en direcció a Lo Portell, som a la Vall de la Figuera. Passat 
Lo Portell (800 m), el GR inicia una forta i sostinguda davallada en direcció nordoest, travessant un teixit de camins i 
xalets a banda i banda fins arribar a Santa Magdalena del Toscar (500 m), on trobarem l'ermita i les fonts del Toscar. 
L'ermita de Santa Magdalena és situada aigua amunt del castell, a  la dreta del barranc; és d'època moderna, amb 
portal rectangular i té dos xiprers al davant. Aigua amunt de Santa Magdalena hi ha la Cova Pintada, amb restes de 
pintures rupestres i de gravats. 
 
Al cap de poc, travessem un barranc per un pont i arribem a una pista quitranada; a l'esquerra surt el camí cap a les 
Clotes, pel costat de la caseta del transformador. De seguida, arribem a un encreuament de pistes i es passa per sota 
de l'hostal El Toscà. Tot deixant l'ermita de Sant Julià i les fonts del Bosc Negre a l'esquerra del camí, el GR gira a la 
dreta  i  es  passa  sota  el Castell  de Carles,  del  que  resten encara diversos murs.  Passem uns plans  cap el  peu del 
castell i arribem a un nou barranc que es travessa. Seguim pel camí de l'ermita de Santa Llúcia i passem per davant 

de  la  piscifactoria  d'Alfara  de  Carles. 
Després de fer un curt tram de la pista 
cimentada  del  Toscar,  arribem  a  la 
carretera  TV3422,  que  seguirem 
durants uns minuts i que ens menerà al 
poble  d'Alfara  de  Carles  (335  m),  que 
queda  a  la  dreta  del  GR  171.  Els 
contraforts de muntanyam dels ports de 
TortosaBeseit  donen  un  relleu 
accidentat  a  aquest  municipi  de  la 
comarca del Baix Ebre. El poble d'Alfara 
està  situat  dalt  d'un  turó,  a  l'esquerra 
del barranc del Llop. El lloc de Carles és 
documentat  des  de  l'any  1148.  En  el 
segle  XV,  per  raó  d'una  epidèmia,  es 
despoblà  i  els  supervivents  se'n  van 
anar a Alfara. 
 
Sortim  d'Alfara  de  Carles  i  passem  pel 
costat  del  cementiri,  que  ens  queda  a 
l'esquerra  de  la  pista.  Més  endavant, 
deixem  una  granja  a  la  dreta  i  el mas 
de  Maria.  El  sender  comença  a 
remuntar  i  al  cap  d'uns vint  minuts  

 Coll d’AlfaraPaüls 
 
arribem  al  Coll  d'AlfaraPaüls  (780  m),  on  trobem  un  pal  indicador.    Des    d'aquest    punt    hi    ha    una  bonica 
panoràmica del Delta de  l'Ebre  i  del massís  dels  Ports.  El  sender davalla  des del  coll  pel  camí  vell  de  Paüls  fins  a 
trobar una pista que el creua (pal indicador) per on discorre el PR C185 que es dirigeix a Arnes. El GR 171 continua 
en marcada direcció nord cap a Paüls. Passem una barraca, que queda a la dreta del sender, i creuem el barranc de 
les Valls. Al cap de poc, trobem un  pal indicador, confluència de nou amb el gran GR 7. Tots dos GR aniran junts una 
estona per l'anomenat camí de Sant Roc fins a una nova cruïlla, on el GR 7 seguirà a  la dreta cap Andorra, mentre 
que el GR 171 segueix recte pel quitranat camí de Sant Roc fins a entrar al poble de Paüls (350 m), situat en un turó 
coronat per les restes de l'antic castell, el qual va sofrir les guerres de l'edat moderna i contemporània. L'any 1836, el 
poble va ser  incendiat  i  saquejat pels  liberals. L'esglaonament de  la vila dóna als  carrers un aspecte  força curiós  i 
interessant. Final de la primera etapa del GR 171. 
 
   

 
 
 

Paüls, terres del Baix Ebre 
El  poble  de  Paüls  es  troba  a  l'extrem  nord  occidental  del  Baix  Ebre,  entre  les  estribacions  dels  Ports  de  Tortosa  /  Beseit,  a  la 
capçalera del barranc de les Fonts, afluent de l'Ebre. S'esglaona al vessant del turó del castell, situat entre aquest barranc i el de la 
Fonteta, amb el punt més alt a 405 metres d'alçada, al centre d'un amfiteatre de muntanyes que superen, en alguns casos, els 1000 
metres. La seva latitud és de 40º 56' N i la seva longitud de 0º 24' E.  
 
Les cases del poble són construïdes sobre un pendent molt fort, cosa que fa que sovint comuniquin amb carrers situats al nivell de 
dos pisos diferents, constituint un conjunt harmònic i fortíssimament inclinat. Al cim del turó hi ha les restes malmeses del castell, 



fins  a  les  què  arriben  les  cases.  Aparentment,  del 
castell tan sols en queda part de la muralla perimetral 
i un edifici, l'església dedicada a la Nativitat de Santa 
Maria.  La  situació  del  castell  de  Paüls  és  molt 
estratègica, atès que domina àmpliament el poble i el 
seu terme,  i és a prop de  l'estretament de  la vall de 
l'Ebre  que  es  produeix  a  Xerta.  Els  deu  quilòmetres 
que  el  separen  d'aquesta  població  són  suficients  per 
deixarlo  al  marge  d'exèrcits  que  seguissin  el  riu, 
sense  deixar  de  controlarne  els  moviments.  D'altra 
banda, la seva posició li permet també el control dels 
camins cap a la Terra Alta.   
 
El terme té una extensió de 43,83 km2 i se'n cultiva 
poc  més  d'un  20%,  mentre  que  la  resta  és  garriga 
(1956 ha), pasturatges (866 ha) i bosc (306 ha). A la 
garriga  hi  domina  la  coscolla,  amb  espígol,  timó  i 
botja, mentre que el bosc és de pins, aurons, roures, 
teixos, aladerns i arboçar. A les parts altes del terme 
es troben clapes de pi negre  i de boix,  i al  fons dels 
barrancs  hi  ha  xops,  freixes,  esbarzers  i  jonqueres. 
Els boscos són importants per la quantitat de bolets i herbes medicinals que s'hi troben, així com per l'explotació de l'auró, la fusta 
del qual arribà a ser exportada a Venècia. Al segle passat era abundant la cacera i la pesca. Actualment hi ha 1142 ha conreades, de 
les quals 708 es dediquen des de temps immemorials a l'olivera, i la resta es reparteixen entre ametllers, vinya, garrofers, cereals i 
regadiu d'hortalisses.  
 

La  ramaderia  de  cabres  i  ovelles  ha  minvat  molt  i  el  1988  tan  sols  en 
quedaven vuit ramats, mentre que s'havien construït diverses granges de 
pollastres, i una de porcs. Hi ha pedreres de calç i de guix, i una mina de 
plom  que  fou  abandonada  després  del  1843.  La  indústria  casolana 
tradicional era la de confecció de cabassos, que ha estat substituïda per la 
de jerseis.  
 
La població del municipi, el 1981, era de 731 habitants, doscents menys 
que al 1960  i gairebé  la meitat que al 1900. Actualment compta amb un 
cens de 632 habitants. La història de Paüls encara està per fer. Els orígens 
d'aquest poble són incerts. Els filòlegs Montoliu i Alcover Moll afirmen que 
el  topònim prové de  la paraula  llatina paludes  (estanys,  llacunes), per  la 
qual cosa és possible afirmar un origen anterior a la conquesta àrab. Emili 
Morera esmenta una troballa de monedes visigòtiques i atribueix a aquest 
període  la  fundació  del  poble.  Els  documents  conservats  sobre  Paüls  i  el 
seu castell són nombrosos, tant a l'Arxiu Municipal de Tortosa com a l'Arxiu 
de  la  Corona  d'Aragó.  Malauradament,  no  s'han  pogut  consultar 
directament. En canvi, manca documentació sobre l'església i la parròquia, 
fins al punt que  la  carpeta corresponent de  l'Arxiu diocesà és buida. Tan 
sols hom es pot referir a la petita monografia sobre la parròquia escrita per 
mossèn Antoni Bordàs.  
 
Des  del  1920  el  poble  viu  un  greu  declivi  econòmic  i  demogràfic.  A  la 
darrera guerra civil el poble quedà a  la  línia de  front durant  la batalla de 
l'Ebre, i foren cremats els altars de l'església parroquial, que encara era la 
del castell.   
 
Destacar  les  cireres que és un producte de gran qualitat gràcies al  clima 
del poble i gaudeix de fama arreu dels mercats dels voltants; l’últim cap de 
setmana de maig hi ha una cita amb la Festa de la Cirera on es pot gaudir 
de  l’ambient  del poble  i  com no,  degustar  la millor  fruita  i  els  productes 
derivats d’aquesta com la coca de cireres, licors de cirera..., així com altres 
dolços típics d'aquest poble com són  les “casquetes”, denominades així a 
altres pobles de la Terra Alta i “pastissets” a les poblacions del Baix Ebre. 
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Refugi de Caro  -  Santuari de Pinós  (GR 171)

 
 
 

2ª Etapa                    Paüls – Barranc de la Fonteta (Gandesa)                   (30,050 km)                                                                
 
00,000 PAÜLS (350 mts.)   Som a la plaça de  l’Ajuntament de Paüls, punt de confluència amb el GR 7. Travessem el poble 

pujant en direcció a la serra del Montsagre de Paüls.   

01,150 Bifurcació   Es deixen algunes pistes secundàries a mà dreta. Més endavant, trobem un pal indicador i seguim recte per 
la pista principal. Travessem el Barranc de Morella. 

02,660 Racó del Tormosalt (500 mts.)  Després de creuar el barranc, arribem al coll de Tormosalt, un espadat de roca d'un 
colorit extraordinari; el GR va de pla pel peu del baumat. 

04,540 Font de Montsagre (Pal indicador) (840 mts.)  Travessem el barranc de les Fonts i anem pujant per la serra del 
Montsagre fins al Pla de Montsagre. Als peus del camí, hi trobem la font del Montsagre (pal indicador), amb molta aigua. 

05,130 Coll de les Moles (940 mts.)  Passem per la bassa del Coll Roig i pel Coll de les Moles. Des d'aquest punt, tenim una 
gran panoràmica a l'esquerra del Tossal d'Engrilló, les Puntes de Llambrars i dels Raus, i a la dreta, la Mola Grossa. 

06,820 Coll de la Refoia (870 mts.)  El GR 171 davalla ara lleugerament a buscar el coll de la Refoia i el gran Pla de la Refoia. 

09,310 Coves d’en Sauves (540 mts.)  Després d'una forta baixada, trobem les Coves d'en Sauves a l'esquerra del camí. 

11,120 Mas de Passamonte (380 mts.)  Travessem la vall dels Masets, amb alguns masos enrunats. A l'esquerra trobem les 
runes del mas de Passamonte, i a la dreta el mas del Molí. 

11,690 Collet d’en Roc (400 mts)  El GR travessa pel mig d'uns camps de conreu i passem pel collet d'en Roc, ja en clara 
direcció a la carretera de Tortosa i al poble de Prat de Comte. 
 
 
 

14,280 PRAT DE COMTE (370 mts.)  Travessem la carretera de Tortosa i, pel carrer de Xerta, entrem al poble de Prat de 
Comte, ja a la comarca de la Terra Alta, al nord-est dels Ports de Beseit. El poble està enlairat a l'esquerra del barranc dels 
Corralassos. La seva església parroquial és dedicada a Sant Bartomeu. Sortim de la vila pel carrer Josep Major. 
 15,100 Carretera T-361   Deixem el cementiri a l'esquerra i travessem la carretera T-361, de Prat de Comte a l'antiga estació. 
 

17,070 Coll de la Salve (380 mts.)  Passem pel coll de la Salve, el GR segueix el camí vell, on hi ha el pas de la via del tren de 
la RENFE de Val de Zafán, actualment abandonat. 

18,540 Ermita i Balneari de la Fontcalda (180 mts.)  Creuem el riu Canaleta per un pont i arribem al Santuari de la Fontcalda, 
amb el seu balneari. Al peu del riu Canaleta trobem la deu d'aigua calenta minero-medicinal que donà nom a l'indret; 
l'aigua neix a 32 graus, la font es coneix popularment amb el nom de la "Font dels Xorros". El santuari està documentat des 
del segle XIV quan l'ordre dels Trinitaris va fundar-hi una comunitat monàstica; l'església actual fou construïda l'any 1753. 
El GR segueix pel fons d'un espectacular engorjat per on discorre el riu Canaleta, és l'anomenat Estret de Canaleta, 

19,340 Aiguabarreig de la vall del Frare (250 mts.)  Arribem a l'aiguabarreig de la Vall del Frare amb el riu Canaleta. El GR 
comença a remuntar la vall del Frare cap a la serra de Pàndols. Al fons podem veure les Agulles de Bot. 

22,810 Coll d’en Canar (500 mts.)   Arribem a la carretera de la Fonteta-Fontcalda i es travessa el Coll d'en Canar. A partir 
d'aquí, el GR travessa per unes balconades espectaculars de la serra de Pàndols.  

24,550 Serra de Pàndols (620 mts.)  El  GR  171  s’enfila  cap  a  la  serra  de  Pàndols.  Prop d'un collet, el GR segueix de 
balconada sobre l'espectacular tallat de la serra.  

25,780 Punta Alta (monument a la Pau) (705 mts.)  A la dreta del sender, trobem la derivació que en quatre minuts ens mena 
a la cota 705 de la serra de Pàndols, on trobarem el Monument a la Pau aixecat en honor dels que van lluitar a la batalla 
de  l’Ebre. Des d'aquest  important mirador, es pot gaudir d’interessants vistes dels pobles que s’estenen al sud, com el 
Pinell de Brai o Prat de Comte. És un espai natural protegit que el GR recorre de cap a cap per la seva carena de dents. 



26,350 Santa Magdalena (600 mts.)  El sender davalla un xic i, per unes escales, arribem a Santa Magdalena, zona d'esbarjo 
amb barbacoes i una font. Seguidament, passem pel collet de la Salve, on hi ha una imatge de la Mare de Déu. 

28,530 Bifurcació (700 mts.)  El sender volta per damunt la capçalera de la vall Closa i gira a la dreta. Som al llom de la serra 
de Pàndols i comencem a davallar cap a l'Obaga de la Teuleria. 

29,850 Barranc de la Fonteta (Pal indicadorr) (350 mts.)  Bifurcació. És el punt de confluència amb la variant GR 171-3 que 
es dirigeix a Gandesa. En aquest punt abandonem el GR 171, que continua recte, en direcció nord, passant sota a 
carretera C-235, i prenem la variant 171-3 en direcció a la Fonteta. Als 200 metres, sortim a la carretera. 

30,050 CARRETERA C-235 DE BENIFALLET A GANDESA (360 mts.)  Assolim finalment la carretera C-235. En aquest punt, 
ens recollirà l’autocar. Final de la segona etapa del GR 171. 

DADES Distància:  30,050 km                  Desnivells  acumulats:  + 1.405 m / - 1.335 m                        Dificultat:  *** 
 

                                                                                                                                                                                                 Serra de Pàndols 
 

 

 

 

 
2a etapa.   Paüls – Barranc de la Fonteta (Gandesa)   (30,050 kms) 
El Montsagre i la serra de Pàndols, muntanyes d’una batalla 
 
Som a  la plaça de  l’Ajuntament de Paüls  (350 m), punt de confluència amb el GR 7. Travessem el poble pujant en 
direcció a la serra del Montsagre de Paüls. Deixem algunes pistes secundàries i creuem els barrancs del Morellà i de 
les Glòries. El GR passa pel coll de Tormosalt, i va pla pel peu del baumat, l'anomenat Racó de Tormosalt (500 m), un 
espadat de roca d'un colorit extraordinari. Travessem el barranc de les Fonts i anem pujant per la serra del Montsagre 



de Paüls fins al Pla de Montsagre (840 m). Als peus del camí, hi trobem la font del Montsagre (pal  indicador), amb 
molta aigua. Més amunt, passem per  la bassa del Coll Roig (910 m),  i pel Coll de  les Moles (940 m). Des d'aquest 
punt, tenim una gran panoràmica a l'esquerra del Tossal d'Engrilló, enfront les Puntes de Llambrars i dels Raus, a la 

dreta la Mola Grossa, i a l'esquerra el Montsagre. 
 
El GR 171 davalla ara  lleugerament a buscar el 
coll  de  la  Refoia  (870  m)  i  el  gran  Pla  de  la 
Refoia  (800  m).  Més  endavant,  després  d'una 
forta  baixada,  trobem  les Coves  d'en  Sauves  a 
l'esquerra  del  camí.  Travessem  la  vall  dels 
Masets,  amb  alguns  masos  enrunats.  A 
l'esquerra  trobem  les  runes  del  mas  de 
Passamonte,  i  a  la  dreta  el  mas  del  Molí. 
Seguidament,  el  GR  travessa  pel  mig  d'uns 
camps  de  conreu  i  passem  pel  collet  d'en  Roc 
(400  m).  Travessem  la  carretera  de  Tortosa  i, 
pel  carrer de Xerta, entrem al poble de Prat de 
Comte (370 m), ja a la comarca de la Terra Alta, 
al  nordest  dels  Ports  de  Beseit.  El  poble  està 
enlairat  a  l'esquerra  del  barranc  dels 
Corralassos.  La  seva  església  parroquial  és 
dedicada a Sant Bartomeu. 
 

La Fontcalda 
 
Sortim de Prat de Comte pel carrer Josep Major. Deixem  el  cementiri  a  l'esquerra  del camí i travessem la carretera 
T361, de Prat de Comte al'antiga estació. Passem pel Coll de la Salve (380 m), el GR segueix el camí vell, on hi ha el 
pas de  la  via  del  tren de  la RENFE de Val de Zafán,  actualment  abandonat. Creuem el  riu Canaleta  per  un pont  i 
arribem  al Santuari  de  la  Fontcalda  (180 m),  amb  el  seu  balneari.  Al  peu  del  riu  Canaleta  trobem  la  deu  d'aigua 
calenta mineromedicinal que donà nom a l'indret; l'aigua neix a 32 graus, la font es coneix popularment amb el nom 
de la "Font dels Xorros". El santuari està documentat des del segle XIV quan l'ordre dels Trinitaris va fundarhi una 
comunitat monàstica; l'església actual fou construïda l'any 1753, d'estil neoclàssic, d'una sola nau amb volta de canó, 
petit creuer, cúpula i cimborri. El GR segueix pel fons d'un espectacular engorjat per on discorre el riu Canaleta, és 
l'anomenat Estret de Canaleta, al fons podem veure les Agulles de Bot. Més endavant, arribem a l'aiguabarreig de la 
Vall del Frare amb el riu Canaleta. El GR comença a remuntar la vall del Frare cap a la serra de Pàndols. Arribem a la 
carretera de la FontetaFontcalda i es travessa el Coll d'en Canar (500 m).  
 
A  partir  d'aquí,  el  GR  travessa  per  unes 
balconades  espectaculars  de  la  serra  de  Pàndols. 
Prop d’un collet, el GR segueix de balconada sobre 
l'espectacular  tallat  de  la  serra.  A  la  dreta  del 
sender, trobem la derivació que en quatre minuts 
ens menerà a  la cota 705 de  la serra de Pàndols, 
on  trobarem  el  Monument  a  la  Pau  aixecat  en 
honor  dels  que  van  lluitar  a  la  batalla  de  l’Ebre. 
Des  d'aquest  important  mirador,  es  pot  gaudir 
d’interessants  vistes dels  pobles que  s’estenen al 
sud,  com  el  Pinell  de  Brai  o  Prat  de  Comte. 
Actualment, és un espai natural protegit que el GR 
171  recorre  de  cap  a  cap  per  la  seva  carena  de 
dents que apunten al cel. El sender davalla un xic 
i, per unes escales, arribarem a Santa Magdalena 
(600  m),  zona  d'esbarjo  amb  barbacoes  i  una 
font.  Seguidament,  passarem  pel  collet  de  la 
Salve,  on  hi  ha  una  imatge  de  la  Mare  de  Déu. 
Som al llom  de la serra de Pàndols i comencem a  
                                                                                                                  Monument a la Pau, serra de Pàndols 
 
davallar cap a  l'Obaga de  la Teuleria. Poc  abans d'arribar a  la  carretera C235 de Gandesa a Tortosa,  trobem una 
bifurcació, punt de confluència amb la variant GR 1713 que es dirigeix a Gandesa. En aquest punt,  abandonem  el 
GR 171 i  seguim  per la variant  en direcció a Gandesa, que en poc menys d'un quilòmetre ens durà fins a l'àrea de 
pícnic La Fonteta, bonica i acurada arbreda, al peu de la majestuosa serra de Pàndols, molt ben arranjada, amb taules 
de  pedra,  focs  per  cuinar,  bona  aigua  i  aixopluc.  Aquest  indret  amb  aigua  de  molt  bona  qualitat  i  arran  de 
l'abastiment a Gandesa se la bateja amb el nom de Font de la Salut, però la tradició ha conservat el nom de Fonteta. 
Aquí ens recolliran els autocars. Final de la segona etapa del GR 171.                               



Serra de Pàndols, muntanyes d'una batalla 
 
Pocs enfrontaments han tingut lloc al nostre país com fou la batalla de l’Ebre. El juliol de 1938, l’Exèrcit Popular de la 
República  decideix  llençar  una  ofensiva  sorpresa  sobre  les  tropes  de  Franco  per  tal  de  fer  recular  l’amenaça  que 
s’albirava  sobre Catalunya,  l’únic  territori  per  on es podien  rebre  subministres per  continuar  la  guerra.  Les  tropes 
feixistes, situades a la línia Noguera Pallaresa – Segre – Ebre esperaven rebre l’ordre d’atacar per ocupar la resta del 
territori català i assestar el cop definitiu contra la República. Amb inferioritat de mitjans, amb escàs ajut internacional 
i afrontant un terreny complex, les tropes republicanes travessen el riu Ebre per diversos punts, on la Terra Alta fou 
un dels principals escenaris dels combats. 
 

La  Terra  Alta  és  una  comarca 
muntanyosa, on destaquen serres com 
Pàndols  o  Cavalls,  i  on  moltes  de  les 
altures de  la  comarca  són avui  en dia 
el  darrer  testimoni  dels  durs 
enfrontaments  que  hi  tingueren  lloc. 
Les  persones  que  van  viure  la  guerra 
desapareixeran, però les muntanyes de 
la batalla romandran en el territori per 
mostrar  a  les  futures  generacions 
l’escenari on es produïren uns fets que 
cal no oblidar. 
 
Situada  entre  la  serra  de  Cavalls  i  la 
d'Espina,  la  serra  de  Pàndols  manté 
l'orientació  NESW  de  la  primera, 
s'integra en l'esquenall de la Terra Alta 
que domina el curs de  l'Ebre en el pas 

de Barrufemes. Està formada per calcàries  liàsiques  (amb nuclis triàsics) delimitades per dues falles paral·leles que 
cavalquen damunt l'Oligocè que inicia la Depressió de l'Ebre.  
 
Malgrat la seva altitud moderada (707 m al puig Cavaller, al sud de Gandesa), la serra de Pàndols és abrupta i tallada 
per barrancs profunds, tributaris del riu Canaleta, que entre Bot i Prat de Comte s'escorre cap al pas de Barrufemes. 
El  ferrocarril  (ara  en desús)  de Tortosa a Alcanyís  aprofita  aquesta  vall, mentre que  les  carreteres  contornegen  la 
serra des del Pinell de Brai, encarat a l'Ebre. L'abruptesa d'aquest relleu a frec de  l'Ebre ha motivat accidents aeris 
freqüents amb avions de poca autonomia.   
 
La serra de Pàndols, ocupada els primers dies de  l'ofensiva republicana a  l'Ebre (2527 de juliol de 1938) per  la II 
divisió del V cos comandat per Líster, fou l'escenari de la primera gran contraofensiva dels exèrcits de Franco en la 
batalla. La 4 divisió de Navarra (general Alonso Vega) ajudada per la 84 Divisió (coronel Galera) n'intentà, a partir del 
dia 10 d'agost, la recuperació, però, en uns combats d'extraordinària duresa, la II divisió republicana substituïda el 14 
d'agost per la 35 divisió Internacional (del XV cos) pogué aturar l'intent, donat per fracassat el dia 15. Segons fonts 
franquistes, hi hagué unes 5.000 baixes republicanes i unes 3.000 de pròpies. Posteriorment, la caiguda de la serra 
de  Cavalls  el  3031  d'octubre  obligà  el  comandament  republicà  a  ordenar  l'evacuació  de  Pàndols,  en  perill 
d'encerclament. La cota 705, també coneguda com la Punta Alta, es converteix en un espai clau de la batalla. Des de 
la  seva  privilegiada  situació  es  podien  controlar  i  batre  la  resta  de  cotes  que  l’envolten.  La  seva  ubicació,  als 
contraforts de la serralada, fa possible el control de la vall, del nucli del Pinell de Brai i de part de la serra de Cavalls, 
amb el vèrtex de Sant Marc com a punta més propera. 
 
Els  intents  de  conquerir  aquest  punt,  la  cota  705,  per  part  de  les  forces  franquistes  reïxen  la  nit  del  13  d’agost, 
després d’un cop de mà afortunat i d’un alt cost en vides humanes. Totes les temptatives de les forces republicanes 
per a reconquerir  la posició foren  inútils. Però el  fet de no ocupar  les cotes 609, 641  i 666 féu fracassar  l’ofensiva 
franquista en aquest punt i continuarla per altres sectors del front. El 25 de juliol les forces republicanes que havien 
passat  el  riu  pel  sector  de  Ginestar  ocupen  les  principals  alçades  de  la  serra  de  Pàndols,  cosa  que  els  permetia 
amenaçar les poblacions de Prat de Compte, Bot i Gandesa. Tot i aquest avantatge, és impossible ocupar cap de les 
tres  poblacions.  A  primers  d’agost,  l’exèrcit  franquista  es  preparava  per  a  desallotjar  els  republicans  de  Pàndols  i 
allunyar així el perill que suposa pel seu front. Durant 10 dies, entre el 9  i el 19 d’agost, es va combatre cota per 
cota, en condicions gairebé impossibles, sense aigua ni camins per on avançar. Les forces franquistes aconsegueixen 
a  la  fi allunyar els  republicans de Gandesa  i de  la  resta de poblacions, però no els expulsaren definitivament de  la 
serra, on les forces republicanes hi romandrien fins al 3 de novembre, tot just abans de la seva retirada definitiva a 
l’altre cantó de l’Ebre. 
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Refugi de Caro  -  Santuari de Pinós  (GR 171)

 
 
 
 

3ª Etapa                        Gandesa – Sant Jeroni (Móra d’Ebre)                      (23,360 km)                                                                
 
00,000 GANDESA (374 mts.)   Iniciem aquesta tercera etapa a la localitat vitícola de Gandesa, capital de la Terra Alta, famosa 

pel seu Celler modernista. Trobem les marques de GR 171-3, variant del 171, prop de la carretera C-235, de Gandesa a 
Tortosa, les quals seguirem un tram del recorregut inicial fins trobar el GR 171 al barranc de la Fonteta. 

00,980 Coll de la Font (420 mts.)   S’acaba el camí ample; dalt, davant nostre, veiem un  gran dipòsit circular de ciment de 
l’abastiment d’aigües a Gandesa. Pugem per un sender molt erosionat per les pluges fins al dipòsit. 

02,320 Pista de la Fontcalda (400 mts.)  Trobem la pista de la Fontcalda, que baixa de la carretera; la seguim cap a la dreta. 

02,640 La Fonteta (pal indicador) (380 mts.)  Deixem  la pista de  la Fontcalda  i baixem per una carrerada a  l’esquerra  fins 
arribar a la Fonteta, bonica i acurada arbreda al peu de la majestuosa serra de Pàndols, molt ben arranjada, amb aigua i 
aixoplug. Indret molt adient per esmorzar-hi. Seguim les marques de la variant GR 171-3.  

03,650 Carretera vella (340 mts.)  Anem per una pìsta antiga, que més endavant es torna camí, en direcció al barranc de la 
Fonteta; es travessa la C-235 pel pas subterrani i es puja per la carretera vella. 

04,520 Barranc de la Fonteta  (pal indicador) (350 mts.)  Arribem al punt de confluència amb el GR 171, que vem abandonar 
a l’etapa anterior. A la dreta segueix el camí cap a la serra de Pàndols. Nosaltres seguim recte, cap a la serra de Cavalls. 

05,370 Bretxa i torre elèctrica  Després de passar per sota la carretera, el GR 171 puja pel barranc per un camí perdedor, fins 
a una torre elèctrica. A l’esquerra, trobem el camí a Sant Marc i la Mola d’Irto. Seguim recte. 

06,220 Serra de Cavalls (400 mts.)  Es creua el tàlveg del barranc per la vora d’unes vinyes i es remunta per l’altra vessant. 

07,840 Punta Redona (659 mts)  Arribem al punt més alt de la serra de Cavalls, vèrtex geodèsic. Seguim la carena; hi ha una 
magnífica panoràmica sobre la Terra Alta. Encara es poden veure refugis i trinxeres de la guerra del 36. Davant mateix 
tenim la serra de la Vall de la Torre, amb la Roca del Pebre en primer terme. Travessem la bifurcació del GR 171-3. 
 
 
 

11,020 Bifurcació (460 mts.)  En una corba pronunciada a la dreta, es deixa el camí i se segueix per la pista davallant. 
 13,170 Torre d’Almucatén (293 mts.)  Som a la Vall de la Torre, a l’esquerra hi ha el mas Cervelló, i a la dreta puja el camí cap 
el mas de l’Alvarès i la torre d’Almucatén, que dóna nom a la vall. Davallem pel GR 171 en direcció al riu Sec. 
 16,620 Riu Sec (200 mts.)  El sender davalla fortament per la vall de la Torre fins al riu Sec, el qual travessem i continua 
remuntant per l’altra banda. A la dreta ens queda el mas d’Assens i el Collet de les Gandioles. 

17,640 Carretera N-420 (176 mts.)  Passem per un antic molí a l'esquerra del camí, i deixem el riu Sec per pujar cap a la 
carretera N-420, de Móra la Nova a Gandesa. Seguim la N-420 cap a la dreta durant uns 700 metres  i la deixem per 
agafar el camí de Valldelladres a l'esquerra que, tot pujant, ens menerà a un coll. A l’esquerra tenim el mas de Miquelet. 

18,560 Mas de Pantoniet (211 mts.)  Ens queda a l’esquerra de la pista. Seguim pujant pel camí de Valldelladres. 

20,320 Barranc de Valldelladres (284 mts.)   Després de passar pels masos de Josep Mataranyes i Menqueries, que ens 
queden a l’esquerra del sender, el GR gira a l’esquerra per pujar per la Carrerada del coll de Padellàs. 

21,240 Coll de Padellàs (343 mts.)  El GR 171 segueix pujant per la Carrerada de Sant Bartomeu fins al coll de Padellàs. A 
l’esquerra, davalla el camí dels Xarcums. Seguim recte, davallant cap a Sant Jeroni. 

22,350 SANT JERONI (260 mts.)  Finalment, arribem al santuari i àrea d'esbarjo de Sant Jeroni. Situat en una esplanada als 
peus de la Picossa (499 m), Sant Jeroni acull l'ermita de Sant Jeroni i l'església de Santa Madrona. També trobem un 
monument a la sardana i una font. Lloc adient per a dinar. 

23,360 Cruïlla Camí de Perles (224 mts.)  Sortim de Sant Jeroni pel camí de Sant Jeroni, tot baixant en direcció a Móra d’Ebre. 
Hi ha molt bones vistes de la Cubeta de Móra i de les serres de Montsant, de Llaberia, de Montalt, de Pàndols i de Tivissa. 
Finalment, arribem a la cruïlla amb el camí de Perles, punt on ens recollirà l’autocar. Final de la 3ª etapa del GR 171. 

DADES Distància:  23,360 km                  Desnivells  acumulats:  + 755 m / - 920 m                        Dificultat:  ** 



 

 
 

                                                                                                                                                                             Serra de Cavalls 

 
 

3a etapa.   Gandesa – Sant Jeroni (Móra d’Ebre)   (23,360 kms) 
Travessasa integral de la serra de Cavalls 
 
Iniciem  aquesta  tercera  etapa  a  la  localitat  vitícola  de  Gandesa,  capital  de  la  Terra  Alta,  famosa  pel  seu  Celler 
modernista. Trobem les marques de GR 1713, variant del 171, prop de la carretera C235, de Gandesa a Tortosa, les 
quals seguirem un  tram del  recorregut  inicial  fins  trobar el GR 171 al barranc de  la Fonteta. Arribem a  la Fonteta, 
zona d'esbarjo al peu de la majestuosa serra de Pàndols, prop de la carretera C235 de Gandesa a Tortosa. Seguim 
durant uns minuts la variant GR 1713 en direcció sudest fins a trobar el punt de confluència amb el GR 171, just on 
el vem dixar l'etapa anterior; el seguim en direcció nord cap a la serra de Cavalls. El GR puja per un camí perdedor, 
cal cercar els millors passos. A l'esquerra, trobem el camí a Sant Marc i la Mola d'Irto, a la dreta la serra de Cavalls. 
Es creua el tàlveg del fons de la vall per la vora d'unes vinyes i es remunta per l'altra vessant a buscar el punt més alt 
de la serra, la Punta Redona (659 m), vèrtex  geodèsic. És el portell de la serra on encara es poden veure refugis i 



trinxeres de  la  guerra del  36;  la  panoràmica des 
d'aquest punt sobre la comarca de la Terra Alta és 
extraordinària.  La  serra  de  Cavalls  és  la 
continuació nordoriental  de la  serra  de Pàndols, 
separa  els  termes  del  Pinell  de  Brai  (Terra  Alta) 
dels de Gandesa i Benissanet (Ribera d’Ebre) i va 
ésser  escenari  de  violents  combats  durant 
l’ofensiva de l’Ebre de la guerra del 193639. 
 
El GR  comença a  davallar. Després  de passar un 
coll, tornem a trobar la variant GR 1713, que per 
una  pista  a  l'esquerra  va  recte  cap  a  Gandesa. 
Agafem una pista a  la dreta i entrem a la Vall de 
la Torre, davant mateix podem albirar la Roca del 
Pebre  (450  m),  punt  més  alt  de  la  serra.  A 
l'esquerra del camí tenim el mas Cervelló situat al 
peu  d'una  gran  torre  del  temps  de  la 
Reconquesta, que dóna nom a aquesta vall. El GR 
davalla  fortament  cap  el  barranc  del  Vall  de  la 
Torre.  Passem  el  mas  de  l'Albarès,  i  de  seguit 
arribem al riu Sec, que seguim avall a la dreta.  
                                                                                                                             Punta Redona i Roca del Pebre 
 
Passem per un antic molí a l'esquerra del camí, i deixem el riu Sec per pujar  cap  a la carretera  N420 (260 m), de 
Móra  la Nova a Gandesa. Seguim  la N420 cap a  la dreta durant uns 700 metres aproximadament  i  la deixem per 
agafar un camí a l'esquerra que, tot pujant, ens menerà a un coll. Deixem a l'esquerra de la pista la font de Grunes i 
més endavant, el mas del Pantoniet. Finalment, arribem al coll de Padellàs (343 m) on hi ha una bifurcació de pistes. 
 
Després de passar per un altre collet, el GR davalla al santuari i àrea d'esbarjo de Sant Jeroni (260 m). Situat en una 
esplanada als  peus de  la Picossa  (499 m), Sant  Jeroni  acull  l'ermita de Sant  Jeroni  i  l'església de Santa Madrona. 
Ambdues són esglesioles reformades en època barroca, amb contraforts laterals i amb les parets pintades enterament 
de blanc, color que  les fa ressaltar sensiblement del seu entorn. En aquest     lloc     es  celebren    cada   any  dues 
trobades populars dels veïns de Móra d'Ebre. Entorn de Sant Jeroni es troba un jaciment geològic, ric en fòssils, que 
és un referent per als geòlegs. Seguim per  la pista davallant en direcció a  la població de Móra d'Ebre, obtenint des 
d'aquí molt bones vistes de  la Cubeta de Móra i de les serres de Montsant, de Llaberia, de Montalt, de Pàndols i de 
Tivissa. Al cap d'un quilòmetre arribem a una cruïlla de pistes, punt final de l'excursió i on ens recullirà l'autocar, final 
de la 3ª etapa del GR 171. 
 

 
 

Gandesa, terra de sang 
 

  
 Celler de la Cooperativa Agrícola de Gandesa, d’estil gaudinià 



 
Bella i rica en història, és la comarca fronterera entre Terol i Tarragona. 
 
Penyals, barrancs i abruptes serres se succeeixen a la comarca de la Terra Alta i els seus voltants. Som al sud de Tarragona, i l'Ebre, 
prop ja del final del seu recorregut, és el gran protagonista a tota la zona.  
  
Les vinyes, oliveres i fruiters envolten les llomes i 
ordenen  la  visió  de  les  extenses  planes  de  luvió 
que  es  dibuixen  en  l'horitzó.  Penyals,  barrancs  i 
abruptes  serres  se succeeixen a  la comarca de  la 
Terra  Alta  i  els  seus  voltants.  Som  al  sud  de 
Tarragona,  i  l'Ebre,  prop  ja  del  final  del  seu 
recorregut, és el gran protagonista a tota la zona. 
Des  de  les  altures  de  les  serres  de  Pàndols  i  de 
Cavalls es dominen amplis panorames cap a  l'est 
que fan possible seguir les últimes etapes del seu 
curs,  els meandres  que  traça  i  les  hortes  que va 
deixant al seu pas.  
 
Al  sud,  els  Ports  de  Beseit  ofereixen  el  fort 
contrast de  les seves  intricades muntanyes. Hi ha 
molt  de  conèixer:  ruïnes  ibèriques,  castells 
templers,  palaus  renaixentistes,  esglésies 
romàniques i gòtiques i edificis industrials de bella 
traça modernista. Els seus pobles tenen una llarga 
història  i  una  intensa  activitat  centrada  en 
l'agricultura i la comercialització dels productes del 
camp,  especialment  el  vi.  En  molts  d'ells  està 
present  l'empremta  deixada  per  la  batalla  de 
l'Ebre,  un  dels  episodis  més  dramàtics  de  la 
Guerra Civil.  
 
                                                                                                                       Punta Redona de la serra de Cavalls 
 
Gandesa és el nucli urbà més  important de  la zona. Al centreen  l'entorn de  la plaça  i el carrer Major, on està concentrat el seu 
patrimoni monumental, es poden contemplar la bella església de l'Assumpció, amb portada romànica, decoració morisca, finestrals 
gòtics i una destacada torre barroca, l'antiga presó , l'edifici de traça gòtica que va ser Casa de la Vila i diversos palaus, entre els 
quals destaca el dels barons de Purroi.  
 
A la sortida de la població, hi ha un edifici que no passa inadvertit. Es tracta del Celler de la Cooperativa Agrícola, on s'elaboren els 
vins  i  olis,  una  construcció  en  la  qual  l'arquitecte  Cèsar  Martinell,  deixeble  de  Gaudí,  va  bolcar  imaginació  i  estètica:  les  seves 
torretes exteriors, els adorns en  rajola  i  ceràmica  i  la utilització del maó en portes,  finestrals  i  voltes  interiors  fan d'ell  una obra 
mestra  de  l'arquitectura  industrial modernista.  Davant  del  Celler  es  troba  el  Centre  d'Estudis  de  la  Batalla  de  l'Ebre.  Engegat  i 
mantingut  per  voluntaris  locals,  l'institut  reuneix  testimonis  gràfics  i  sonors  d'aquest  episodi  de  la  Guerra  Civil  que  es  va 
desenvolupar en l'entorn de Gandesa i que va obligar la població a evacuar les seves cases al començament d'agost de 1938. A  les 
aules del que va  ser  l'escola es poden veure  fotografies,  llibres,  revistes,  cartells, uniformes, material de guerra  i un audiovisual 
sobre la cruenta lluita que va tenir lloc entre el 25 de juliol i el 16 de novembre pel domini de les ribes d'aquest tram baix de l'Ebre i 
que va acabar amb la victòria de les tropes franquistes.  
 

Conegudes cançons del moment, com la que té per lletra 
«encara  que  tirin  el  pont  i  també  la  passarel.la,  em 
veuran  passar  l'Ebre  en  una  barqueta  de  vela»  , 
ressonen entre les parets del petit edifici del centre. Tot 
el  terme  municipal  de  Gandesa  apareix  sembrat  de 
records  de  la  batallaalguns  situats  en  paratges 
impressionantsque  afegeixen  un  interès  especial  al 
recorregut.  A  uns  cinc  quilòmetres  de  la  població,  en 
direcció  a  Alcanyís,  al  costat  de  les  ruïnes  d'una 
necròpolis  ibèrica,  s'aixeca  al  Coll  del  Moro  un  monòlit 
que recorda la presència en el lloc del general Franco, a 
mitjans d'agost de 1938, per inspeccionar el curs de les 
operacions, uns metres més endavant apareix una torre 
circular que forma part del poblat  ibèric, datat entre els 
anys  800  i  500  abans  de  Crist,  a  qui  corresponia  la 
necròpolis.  La  visita  mereix  també  la  pena  per  les 
magnífiques  vistes  que  es  tenen  des  del  lloc.  Però  els 
escenaris  més  esglaiadors  es  troben  a  la  serra  de 
Pàndols,  prenent  la  desviació  a  la  Fontcalda  a  la 
carretera que va de Gandesa a Tortosa. El bell  santuari 
neoclàssic d'aquest nom està situat al fons d'un congost, 
al  costat d'un balneari d'aigües  termals. Va ser aquí on 
les tropes franquistes van iniciar l'avanç cap als alts de la  

 Miravet 
 
serra en els que resistien les forces  republicanes,  compostes  en  bona  part  per l'anomenada 'quinta del biberó', joves de menys 
de 18 anys.  
 
Per arribar a la Punta Alta, coneguda com la cota 705, cal retrocedir i prendre una pista forestal que passa per l'ermita de Santa 
Magdalena i puja fins al lloc on un monument recorda als morts en la guerra. Es tracta d'un cub de ciment amb un colom de la pau 
en relleu i una llegenda: 'A tots els que van combatre en la batalla de l'Ebre'. Precisament, en aquest enclavament van perdre la 



vida un gran nombre d'homes d'ambdós exèrcits, una tragèdia que ni tan sols l'impressionant paisatge aconsegueix minimitzar. Cap 
a l'est, es contempla el curs de l'Ebre i els pobles de la plana fins a la desembocadura, al sudest, el mar de pics rocosos dels Ports 
de Beseit que apunten entre pins, i, al nord, l'abrupta serra de Cavalls.  
 
En altres poblacions de la comarca, els records de la batalla estan també presents. El més patent és al 'poble vell' de Corbera d'Ebre, 
un conjunt de ruïnes descarnades on un grup d'artistes catalans han deixat en l'Abecedari de la Llibertat poemes i obres de denúncia 
de  les  guerres,  germen  d'un  futur  museu  sobre  la  pau.  Entre  les  destrosses  produïdes  pels  bombardejos  i  combats,  destaca 
fantasmal la torre barroca de l'església de Sant Pere. Però l'entorn del riu, la Terra Alta i els seus voltants donen també oportunitats 
a un turisme més festiu. Hi ha poblacions de traçat medieval com Batea, que conserva les portes de la muralla, carrers amb arcades, 
una bella església barroca i neoclàssica dedicada a Sant Miquel i diversos edificis civils de pedra de cadirat. També Vilalba dels Arcs, 
molt propera, compta amb una plaça porticada, restes de les antigues muralles i les portes d'accés, l'església de la Mare de Déu de 
Gràciad'època  templerai,  sobretot,  la  interessant  església  de  Sant  Llorenç  ,  iniciada  el  gòtic  i  amb  elements  renaixentistes  i 
barrocs.  
 
En  la  Fatarella,  l'arquitectura  popular  del  seu  intricat  casc  antic  es  complementa  amb  la  presència  de  dues  bones  esglésies 
renaixentistes: la parròquia de Sant Andreu i la capella de la Mare de Déu de la Misericòrdia . Cal no oblidar els paisatges de la zona, 
especialment  el  tram  que  va  des  de  Flix  a  Mora  d'Ebre,  on  la  llera  fluvial  discorre  encaixat  entre  vessants mig  cobertes  d'una 
frondosa vegetació de cultius en terrasses i arbres de ribera. Els beneficis de l'aigua s'evidencien per tot arreu. Encara queden, a la 
zona sud d'aquesta ruta, dues poblacions de gran interès. A El Pinell de Brai es pot veure un grup de cases penjades a la roca a la 
vora d'un precipici que competeixen en presència amb la torre de l'església parroquial de Sant Llorenç, destacant sobre el retorçat 
traçat del seu nucli medieval. Però l'edifici més interessant és, sens dubte, el Celler, com el de Gandesa, una obra de Cèsar Martinell 
amb espectaculars arcs líptics i un magnífic fris de ceràmica que representa escenes sobre la verema i  la recollida i elaboració de 
l'oli.  
   
El millor fermall final ho posa Miravet. L'estampa del poble antic encastat contra una vessant de roca vermella, a la vora de l'Ebre i 
coronat pel seu castell, és una de les més belles imatges del recorregut. Tant la fortalesa com l'església renaixentista deuen la seva 
estructura actual als templers que van ser senyors d'aquest territori. En el recorregut pels carrers estrets i costeruts de Miravet es 
descobreixen una drassana del segle XI, arcades mudèjars, un antic molí d'oli, tallers de terrissa i un esplèndid panorama del riu, 
amb els seus meandres rivetats de boscos. Encara queda una última atracció en aquest poble: el pas d'una riba a una altra de l'Ebre 
en una barca impulsada per la pròpia corrent. 
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4ª Etapa              Sant Jeroni (Móra d’Ebre) – La Figuera               (26,100 km)  
de la Ribera d'Ebre al Priorat, per terres de vi

 
00,000 SANT JERONI – Cruïlla Camí de Perles (224 mts.)   Iniciem aquesta quarta etapa del GR 171 a la cruïlla entre el camí 

de Sant Jeroni i el camí de Perles, a tan sols 1 km. del santuari de Sant Jeroni. En aquest punt trobem els senyals del GR 
171 i el seguim en lleugera pujada per la vall de Cebollot, direcció nord, cap a la vall de Roians. 

00,460 Bifurcació vall de Chies (258 mts.)   Deixem a l'esquerra el camí de la vall de Chies; el GR va per la pista principal i 
deixa masets i pistes secundàries a ambdós costats. Seguim la pista que és l’anomenat camí de la Rovellonera. 

01,520 Mas Mariano de Teófilo (251 mts.)  Deixem el mas a la dreta de la pista. 

02,130 Barranc del Mas del Iaio (191 mts.)  Travessem el barranc i continuem per la pista. 

03,640 Estret  de  l’Esperancet  (170 mts.)  Arribem al barranc de Perles, passant pel bonic estret de l'Esperancet fins que 
travessem el barranc. En aquest punt s'inicia l'ascens fins a l'altra cresta. Trobem a la dreta el camí de Travessos. 

04,620 Mas de Garrantxa (161 mts.)  Seguim la pista principal, l’anomenada Carrerada de Perles. Deixem a l’esquerra el mas 
de Garrantxa, i un xic més endavant, els masos de Tarumba i de cal Perxa. La pista davalla cap a la vall de Roians. 



05,910 Vall de Roians (102 mts.)  El camí de Perles continua baixant pel barranc de Roians, en direcció a l’Ebre. 

07,320 Pas de barca de Garcia (35 mts.)  Davant mateix tenim la derivació del pas de barca de Garcia al riu Ebre. El GR 171 
gira a la dreta i es dirigeix al pont de la via del FFCC per travessar l’Ebre. 

08,730 Riu Siurana (30 mts)  Passem sota la via del FFCC i travessem el riu Siurana pel pont de la carretera C-12. 
 
 
 

09,360 Garcia (43 mts.)  Entrem al poble pel carrer del Centre i carrer Major. Des d’aquest punt veiem la derivació del pas de 
barca d’aquest altre cantó del riu. Seguim per la plaça Catalunya i sortim de Garcia pel carrer de la Gatera. Al capdamunt 
de la vila s'alcen les restes de l'antiga església parroquial de la Nativitat de Déu. Passem per davant del cementiri. 
 11,480 Barranc del Rec de Bas (83 mts.)  Trobem diverses bifurcacions del camí, portant direcció nord-est, fins arribar al llit del 
barranc, que travessem en uns 250 metres. Passem prop dels masos de Vinyes i de Pinyol, en direcció a El Molar. 
 16,050 Carretera T-731 (209 mts.)  Sortim a la carretera T-731 que ens portarà al poble d'El Molar. La seguim a l’esquerra. 

16,940 El Molar (227 mts.)  Entrem a la població d'El Molar, situada a la vall del riu Siurana, comarca del Priorat. L'església 
parroquial, dedicada a Sant Roc, és d'estil neoclàssic. Sortim d'El Molar per l'anomenat camí de les mines, on hi ha les 
instal·lacions d'unes mines abandonades. Travessem el barranc del Bartolí i sortim a la carretera T-732 que va a El Lloar. 

18,310 Carretera T-732 (244 mts.)  El GR 171 surt a la carretera T-732, a la dreta del barranc de Santa Càndia. Anem pujant 
pel camí, guanyant alçada progressivament, pel costat del barranc dels Tortells. 

19,550 Camí dels Tortells (294 mts.)   En una cruïlla, deixem la pista i seguim a l’esquerra el camí dels Tortells. 

20,640 Coll del Rei (378 mts.)  Passem pel collet. A la dreta ens queda el mas dels Rabosins. Seguim ara l’anomenat camí dels 
Cirers. En una propera cruïlla, deixem a l’esquerra el camí de la Font de Mimfami, i seguim pel camí dels Cirers a la dreta. 

21,890 Coll de les Malvasies (449 mts.)  Tot pujant, passem per aquest coll i a frec del mas Joaneta, a la dreta del camí. 

22,670 Coll del Nen (484 mts.)  Després de passar pel mas de Petrus, a dreta del camí, arribem al coll del Nen on trobem una 
cruïlla de pistes. Som a la dreta de la serra de Llangossets. Seguim pujant per la pista. 

24,580 Serra de Llangossets (577 mts.)  Seguim pujant per la pista de La Figuera, entre la Serra de Llangossets a la nostra 
esquerra, on podem veure uns repetidors, i el Cingle de les Coves a la dreta.  

25,170 Dipòsit (598 mts.)  En un revolt pronunciat de la pista, trobem un dipòsit d’aigua a mà dreta. 

26,100 LA FIGUERA (575 mts.)  Passem per davant del cementiri, que ens queda a mà dreta, i entrem a la vila de La Figuera 
pel carrer del Fossar Vell i Plaça de la Vila. Població que pertany a la comarca del Priorat, La Figuera és un poble enlairat i 
amb molt bona vista. Fou emmurallat i fortificat i encara es conserva algun llenç de la muralla. L'església parroquial és 
dedicada a Sant Martí. Final de la quarta etapa del GR 171. 

DADES Distància:  26,100 km                  Desnivells  acumulats:  + 950 m / - 610 m                        Dificultat:  ** 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’Ebre, al seu pas per Garcia 
 



 

4a etapa.  Sant Jeroni (Móra d’Ebre) – La Figuera   (26,100 kms) 
De la Ribera d'Ebre al Priorat, per terres de vi 
 
L'autocar ens deixarà a  la carretera que prové de Móra 
d'Ebre,  i  a  tan  sols  1  quilòmetre  del  Santuari  de  Sant 
Jeroni,  lloc on vem acabar  l'etapa anterior  (256 m). En 
aquest  punt  trobem  el  GR  171  i  el  seguim  en  lleugera 
baixada cap a  la vall de Roians. Deixem a  l'esquerra el 
camí de la vall de Chies, el GR va per la pista principal i 
deixa  masets  i  pistes  secundàries  als  dos  costats. 
Travessem  el  barranc  de  Perles,  on  trobem  una  nova 
cruïlla  de  pistes.  Més  endavant,  passem  entre  dos 
espectaculars tallats de roca i el barranc de l'Esperancet. 
Ja podem veure, davant mateix, el riu Ebre, senyorial  i 
cabalós, prop del poble de Garcia, lloc on ens dirigim.  
 
Ara,  el GR baixa pel  barranc de Roians  i  passa  sota  la 
via del  tren. A  l'esquerra, hi ha  la derivació del pas de 
barca de Garcia. Arribem finalment al  riu  Ebre  (70 m). 
Hi ha la possibilitat de travessar l'Ebre pel famós pas de 
barca,  és  una  variant  del  GR  171.  No  obstant,  les 
marques principals  del GR travessen l'Ebre pel passadís  
                                                                                                                             L’Ebre, al seu pas per Garcia 

 
 
per a vianants que hi ha al pont de la via del FFCC. Un cop travessat l'Ebre, 
salvem  el  riu Siurana,  afluent  d'aquest  últim,  pel  pont  de  la  carretera  C
230. Per l'avinguda de la Ribera entrem a la població de Garcia (70 m). El 
topònim, ben curiós per cert, d'aquesta vila, bastida sobre un poblat  ibèric, 
sembla  remuntarse  a  l'aràbic  "Carçeia"  que  surt  esmentat  l'any 1153. Al 
capdamunt de la vila s'alcen les restes de l'antiga església parroquial de la 
Nativitat de Déu, destruïda durant la guerra civil. Seguim el GR  pel carrer 
del Centre, carrer Major, Plaça Catalunya,  i sortim pel carrer de la Gatera. 
Passem per davant del cementiri de Garcia, que ens queda a l'esquerra del 
camí, i seguim la pista que mena cap el barranc del Rec de Bas.                                                                                                                   
 
Trobem  diverses  bifurcacions  del  camí,  portant  sempre  direcció  nordest, 
fins arribar al llit del barranc, que travessem en uns 250 metres. Sortim a 
la  carretera  de  Garcia  que  ens  portarà  al  poble  d'El  Molar.  Deixem  a 
l'esquerra  del  camí  el mas  de  Pinyol  i  el  mas  del Severino  i  entrem  a  la 
població  d'El Molar  (250 m),  situat  a  la  vall  del  riu  Siurana,  comarca  del 
Priorat. L'església parroquial, dedicada a Sant Roc, és d'estil neoclàssic. En 
el  municipi  es  descobrí,  l'any  1930,  el  primer  jaciment  hallstàttic  de 
Catalunya amb el  poblat  i  la  necròpolis. Sortim d'El Molar  per  l'anomenat 
camí de  les mines,  on  hi  ha  les  instal·lacions d'unes mines  abandonades. 
Travessem  la carretera T730 d'El Molar a El Lloar  i passem a  frec de  les 
runes de l'antic  mas Joaneta,  a l'esquerra del  barranc dels Tortells. Anem  

GR 171 prop de La Figuera 



pujant pel camí, guanyant alçada progressivament; passem sota una línia d'alta tensió i deixem a l'esquerra l'accés a 
uns  repetidors. El GR  continua pujant  fins  arribar al Mirador del Priorat de  la Serra de  la Figuera, des d'on podem 
albirar  una extensa panoràmica: els pobles de  la Morera de Montsant,  la Vilella Alta,  la Vilella Baixa, Torroja,  i  les 
serres del Montsant i de Prades. 
 
Finalment, arribem a la vila de La Figuera (575 m). Passem per davant del cementiri i entrem a la població pel carrer 
del Fossar Vell i  la Plaça de la Vila. Població que pertany a  la comarca del Priorat, La Figuera és un poble enlairat  i 
amb molt bona vista. Fou emmurallat i fortificat i encara es conserva algun llenç de la muralla. L'església parroquial 
de Sant Martí data del segle XVIII, és de grans dimensions i es construí en la zona més enlairada damunt de l'antiga  
estructura defensiva, dita el Castell. A 1 quilòmetre al nordoest del poble es troba l'ermita de Sant Pau, a 635 metres 
sobre el nivell del mar. Final de la 4ª etapa del GR 171. 
 

 

 
 

La Ribera d'Ebre: Garcia 
 
Garcia és un municipi de la Ribera d'Ebre, estès a banda i banda del riu, a la seva confluència amb el riu de Siurana, al sector N de 
la  cubeta de Móra. Garcia  limita a  tramuntana amb Vinebre  (aigua amunt del pas de  l'Ase)  i  la Torre de  l'Espanyol,  al sector de 
llevant amb el Molar, el Masroig i els Guiamets, tots tres 
del  Priorat,  a  migdia  amb  Tivissa,  Móra  la  Nova  (pel 
caminal  de  les  Planes)  i Móra d'Ebre  (pel  caminal  de  la 
Partició de Garcia), i a ponent amb Ascó. Al N del terme, 
el  territori és accidentat a  l'esquerra del  riu per  la serra 
del Tormo (523 m al cim homònim), que forma la paret 
oriental, dita de Comes Llargues, del congost del pas de 
l'Ase  i  que  és  continuada  a  la  dreta  de  l'Ebre  per 
l'alineació que culmina a  la  tossa de  l'Àliga  (484 m), al 
límit  amb  Ascó.  Aquestes  alineacions  muntanyoses  són 
com una prolongació vers el SW de la serra de la Llena i 
de la serra de Montsant.  
 
El  terme és situat a tramuntana de  la cubeta de Móra a 
banda i banda de l'Ebre, a la seva confluència amb el riu 
de  Siurana.  El  territori  és  solcat  per  diversos  barrancs 
que  tributen  directament  a  l'Ebre,  com  el  de  Comes 
Llargues, el dels Morers i el del Rec de Valls, a l'esquerra 
del riu, i el barranc del Foc i el dels Poiassos a la dreta. 
Algunes partides del  terme són  les Tallades (on hi ha el 
Mas de les Tallades), els Arguetans (prop de la ribera de 
l'Asmà) i els Presseguers (on hi ha el Mas de Tarragó).  
 
 
El  terme comprèn  la vila  i cap de municipi de Garcia,  la caseria del Mas de Senier  i el santuari de Santa Magdalena. El  terme és 
travessat per la carretera C12, que aigua avall del riu entronca, a l'altura de Móra la Nova, amb la carretera N420 de Tarragona a 
Gandesa.  El  tram GarciaMora  la  Nova  data  del  1917  i  el  1926  s'inaugurà  el  pont  sobre  el  riu  de  Siurana.  De  la  vila  surt  una 
carretera en direcció NE, al Molar, que data del 1926. El ferrocarril de Barcelona a Madrid travessa el terme i té estació (1922) a la 
dreta de l'Ebre; tanmateix, no és en servei ja que les comunicacions fan més senzill utilitzar la de Móra la Nova. Encara funciona la 
barca per travessar l'Ebre.  
 

La vila de Garcia és emplaçada als vessants d'un turonet 
(73 m) a l'esquerra de l'Ebre, entre aquest riu, el barranc 
del  Rec  de  Valls  i  el  riu  de  Siurana,  anomenat  aquí  la 
Riera. Les cases s'esglaonen per carrers desnivellats. Són 
coronades  pels  xiprers  del  Calvari  i  per  l'església 
parroquial i arriben prop de les aigües de l'Ebre. A la part 
més alta hi ha el nucli antic de la població. El lloc, segons 
Madoz, fou reedificat vers mitjan segle XVI. Tot i que no 
era  emmurallada,  s'entrava  a  la  vila  per  tres  portes. 
L'església parroquial antiga, que va ser molt destruïda el 
1936, era dedicada a  la Nativitat de Déu; en  l'actualitat 
no  té  culte  i  resta  abandonada,  molt  malmesa.  El  més 
important que contenia i que es perdé era el retaule que 
havia  pertangut  a  la  cartoixa  d'Escaladei.  Pintat  a  l'oli 
sobre  taula,  segons  Ruy  Fernández,  era  de  Francesc 
Ribalta. La nova església parroquial va ser començada el 
1949.  
        
La  vila  restà  fortament  destruïda  durant  la  Guerra  Civil 
de  193639  ja  que  era  propera  al  front  on  es  lliurà  la 
llarga  batalla  de  l'Ebre. Després  de  la  guerra,  les  cases 
mig enderrocades de  la part alta s'abandonaren  i  la vila 



moderna es  formà en  la part més baixa del  turó. Posteriorment, algunes cases destruïdes van ésser adquirides  i  restaurades per 
estiuejants.  
 
Al lloc de Garcia, segons Carmel Biarnès, hi hagué antigament un poblat ibèric mentre que hi ha testimonis d'un hàbitat romà a la 
partida dels Planassos, a la dreta de l'Ebre. Els sarraïns reocuparen l'indret de l'antic poblat ibèric. El lloc aleshores depenia del valí 
de Siurana, però Garcia aconseguí d'independitzarse i, fins i tot, d'adquirir a l'esmentat valí els termes de Falset i de Pradell. Garcia 
fou conquerida en temps de Ramon Berenguer IV per Arbert de Castellvell. El 1156 Ramon Berenguer IV, Guillem de Castellvell, 
Arnau de Sarrià i altres nobles donaren al monestir de Poblet llur hort i el Mas de Bas del terme de Carcheia (aquest Mas de Bas, 
també dit del Severino, és prop del poble del Molar, antic agregat de Garcia, que a la primeria del segle XIX esdevingué municipi 
independent de la comarca del Priorat).  
 
El castell de Garcia, juntament amb els de Tivissa, Móra i Marçà, tots els quals havien tingut els sarraïns, fou donat en feu a Guillem 
de Castellvell pel rei Alfons el Cast, el 1174. Abans del 1309 el lloc de Garcia era de la senyoria de Galceran d'Artesa. Posteriorment, 
Garcia passà a  formar part de  la baronia d'Entença, de  la qual esdevingué una fortificació  important,  i del comtat de Prades. Diu 
Biarnès que  les 37 cases de moriscs que hi havia el 1610 no sofriren  l'expulsió gràcies a  la protecció del bisbe de Tortosa,  Pedro 
Manrique, com consta en document expedit pel notari de Tortosa Melcior Jaume Montfort el 24 d'agost d'aquest any. El  lloc formà 
part del corregiment de Tarragona.  
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Refugi de Caro  -  Santuari de Pinós  (GR 171)

 

 

5ª Etapa               La Figuera – La Morera de Montsant                 (23,900 km)  
 Visita a la Cartoixa d’Escaladei, als peus de la Serra Major de Montsant

 
00,000 LA FIGUERA (575 mts.)   Som a La Figuera, comarca del Priorat. Plaça de la Vila. Passem pel carrer Major i el carrer 

de la Font, deixant les escoles a l'esquerra i una font, i els rentadors a la dreta del camí. Podem veure, al nord-oest, 
l'ermita enlairada de Sant Pau. Comencem a davallar cap el riu Montsant. 

01,040 Mas de Miramar (533 mts.)   Seguim davallant per la pista, i deixem el mas de Miramar a la nostra dreta. 

03,460 Riu Montsant (243 mts.)  Travessem per uns camps de conrreu i arribem a una pista quitranada que ens mena al riu 
Montsant, el qual travessarem a gual. 



04,170 Carretera T-702 (244 mts.)  De seguida arribem a la carretera local T-702, de la Vilella Baixa a Cabacés, que seguim a 
l'esquerra durant uns 300 metres. Deixem la carretera i anem a la dreta per una pista travessant diversos masets. 

06,740 Cabacés (362 mts.)  Després de passar pel coll del Vent, arribem al poble de Cabacés, d’origen islàmic (pal indicador). 
El GR 171 no hi entra a la vila, sino que va cap a l'est, a la dreta per una pista; el poble queda a 1 minut de la bifurcació.  

08,810 Coll de les Valls (670 mts.)  Sortim de Cabacés pujant per la pista, és l'antic camí dels Cartoixants, deixant un camí a la 
dreta que mena a la Vilella Baixa pel pont de Cavaloques. Arribem al coll de les Valls, i iniciem la davallada a Cavaloques. 

10,320 Font de Cavaloques (574 mts.)  Arribem a la font, doll d’aigua que es troba en traverssar el barranc de Cavaloques. 

11,650 Coll de l’Ermengol (637 mts.)  Travessem el coll de l'Ermengol, des d'on hi ha una bona panoràmica sobre La Figuera i 
la depressió de l'Ebre, i arribem a la collada del Pla del Bisbe. 

13,530 Mas de Forçans (590 mts)  Queda a la dreta del camí i enmig d’un camp de vinyes, al fons del tàlveg. Seguim la pista. 
 
 
 

14,640 Mas Blanc (651 mts.)  Arribem dalt d'un pla (680 m) on hi ha un pal indicador; a la dreta es va al mas Blanc, el GR 171 
segueix recte, i deixem a la dreta també les runes del mas Rialp, i més amunt, el mas abandonat de Sant Antoni. Després 
de passar una bassa, arribem al coll de l'Hort. 

 
16,810 Collet de  l’Hort  (667 mts.)  Trobem diverses bifurcacions del camí, portant direcció nord-est, fins arribar al Collet de 

l’Hort o dels Ortigons del Rius. Trobem un pal indicador. En aquest punt abandonem l’itinerari principal del GR 171 i ens 
desviem a la dreta per la derivació del mateix, que es dirigeix a La Pietat i la Cartoixa d’Escaladei. 

 
17,750 La Pietat d’Escaladei (528 mts.)  Després d’una baixada en ziga-zagues pel pas de l'Ase en direcció a la vall del riu 

Escaladei, arribem a la Pietat d’Escaladei, a l’esquerra del camí. Abans, però, deixem la derivació a la font Pregona. 

18,740 Cartoixa d’Escaladei (475 mts.)  Arribem a la comunitat d’Escaladei. Les ruïnes de la Cartoixa estan situades a 1 km. 
de la Conreria homònima. La part més ben conservada és la façana neoclàssica del segon recinte. La seva ubicació, al 
peu del vessant sud de la serra de Montsant, li dóna un marc paisatgístic incomparable.  

21,050 L’Hort de l’Esquelet (562 mts.)  Sortim de la Cartoixa per l’anomenat Camí de les Coves Roges i passem per l’Hort de 
l’Esquelet, a l’esquerra de la pista. Més endavant, travessem el barranc per un pontet. 

21,680 Dipòsit (632 mts.)   Passem un dipòsit d’aigua, que ens queda a l’esquerra, prop d’una cruïlla de pistes. Seguim recte. 

22,860 Els Fontanals (674 mts.)  Passem pels Fontanals, i prop de la font de Fontanals,  ja  a  l’entrada  de  la  Morera  de 
Montsant, que veiem davant nostre. Seguim pujant per la pista fins que sortim a la carretera local que entra a la vila. 

23,900 LA MORERA DE MONTSANT (745 mts.)  Entrem per fi a La Morera de Montsant, antic poble anomenant el de la 
Moreria. Passem pel costat de l'església, que queda a mà dreta, el carrer Major, i arribem a la plaça del Priorat. La Morera 
de Montsant està situat al nord-est de la comarca del Priorat, sota els cingles de la Serra Major de Montsant. La seva 
església parroquial conserva la porta romànica dedicada a la Nativitat de la Mare de Déu. Final de la cinquena etapa del 
GR 171.  

 

 

DADES Distància:  23,900 km                  Desnivells  acumulats:  + 995 m / - 810 m                        Dificultat:  ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5a etapa.  La Figuera – La Morera de Montsant     (23,900 kms)
Visita a la Cartoixa d'Escaladei, als peus de la Serra Major de Montsant 

 
Som a la comarca del Priorat. Iniciem la caminada des de la plaça de la Vila de La Figuera (575 m), poble enlairat i 
amb molt bona vista, punt on vem acabar l'etapa anterior. Passem pel carrer Major i el carrer de la Font, deixant les 
escoles  a  l'esquerra  i  una  font  i  els  rentadors  a  la 
dreta del  camí. Podem veure, al nordoest,  l'ermita 
enlairada de Sant Pau. Comencem a davallar cap el 
riu Montsant. Travessem per uns camps de conrreu i 
arribem a una pista quitranada que ens mena al riu 
Montsant  (260 m),  el  qual  travessarem  a  gual.  De 
seguida  arribem  a  la  carretera  local  T702,  de  la 
Vilella  Baixa  a  Cabacés,  que  seguim  a  l'esquerra 
durant uns 300 metres. Deixem la carretera  i anem 
a la dreta per una pista travessant diversos masets. 
El  camí  comença  a  pujar  lleugerament.  Passem  el 
coll del Vent i arribem al poble de Cabacés (360 m) 
(pal  indicador).  El GR 171 no  hi  entra  a  la  vila,  va 
cap a l'est, a la dreta per una pista; el poble, queda 
a  1  minut  de  la  bifurcació.  Cabacés  és  un  poble 
d'origen  islàmic  que  viu  de  l'agricultura,  i  on 
nombroses  fonts  afloren  al  seu  terme.  Hi  ha  les 
runes  d'un  antic  monestir,  anomenat  el  Castell,  a 
més d'altres llocs molt interessants com per exemple 
el pont Vell sobre el riu Montsant i les capelles de  la 
Foia, Sant Roc i Sant Joan.                                                                                                  
                                                                                                                                                         La Figuera 
 
Sortim de Cabacés pujant per  la pista, és  l'antic  camí dels Cartoixants, deixant un  camí a  la dreta que mena a  la 
Vilella  Baixa pel  pont  de  Cavaloques.  Arribem al coll de les Valls (770 m),  i iniciem la davallada  cap a la  vall de 
Cavaloques,  fins arribar a  la font de Cavaloques, amb molta aigua fresca (580 m). Tot seguit, travessem el coll de 
l'Ermengol  (620 m),  des d'on hi  ha una bona panoràmica  sobre  La  Figuera  i  la  depressió  de  l'Ebre,  i  arribem a  la 
collada del Pla del Bisbe (660 m). A la dreta, hi ha un sender que baixa al mas Déu, i a l'esquerra un altre sender que 
puja al grau de l'Enderrocada de la serra del Montsant. Passem a uns 50 metres del mas Forçans, que ens queda a la 
dreta, enmig d'un camp de vinyes. Arribem dalt d'un pla (680 m) on hi ha un pal indicador; a la dreta es va al mas 



Blanc,  el  GR  171  segueix  recte,  i  deixem  a  la  dreta  les  runes  del mas  Rialp.  També  a  la  dreta,  trobem  el  mas 
abandonat de Sant Antoni, i després de passar una bassa, arribem al coll de l'Hort (720 m). A l'esquerra hi ha el pal  
indicador  del grau de  l'Escletxa. Comencem a baixar  fent zigazagues pel pas de  l'Ase  en direcció  a  la  vall  del  riu 
Escaladei. A l'esquerra hi ha la derivació a la font Prigona. Arribem, finalment, a la comunitat d'Escaladei (545 m), on 
podem veure en primer terme la Pietat d'Escaladei a  l'esquerra de  la pista,  i arribem pròpiament a  la Cartoixa. Els 
serveis del patrimoni de la Generalitat n'han iniciat la reconstrucció.  
 

Escaladei  fou  la matriu de  totes  les cartoixes 
de  Catalunya  i  la  Península,  fundada  l'any 
1.172.  Les  seves  ruïnes,  situades  a  un 
quilòmetre de la Conreria homònima, van ser 
un important cenobi fundat per Alfons el Cast. 
La  part  més  ben  conservada  és  la  façana 
neoclàssica  del  segon  recinte,  l'església 
romànica,  el  claustre  major,  les  cel·les  i 
d'altres recintes presenten un estat llastimós. 
La Cartoixa està situada al llogaret del mateix 
nom  (Escaladei),  al  terme  municipal  de  la 
Morera de Montsant. La  seva ubicació al peu 
del  vessant  sud  de  la  serra  de  Montsant  li 
dóna  un  marc  paisatgístic  incomparable.  El 
seu  manteniment  actualment  depèn  del 
Museu d'Història de Catalunya. 
 
Sortim d'Escaladei,  tot pujant per  la pista  en 
direcció  al  poble  de  la  Morera.  Deixem 
diverses bifurcacions de la pista i arribem a la  

Cartoixa de Santa Maria d’Escaladei 
 
carretera. Al cap d'uns 200 metres deixem la carretera  i entrem al poble de La Morera de Montsant (745 m), antic 
poble anomenant el de la Moreria. Passem pel costat de l'església, que queda a mà dreta, el carrer Major, i arribem a 
la plaça del Priorat. Final de la cinquena etapa del GR 171. 
 
La  Morera  de  Montsant  està  situat  al  nordest  de  la  comarca  del  Priorat,  sota  els  cingles  de  la  Serra  Major  de 
Montsant. La seva església parroquial conserva la porta romànica dedicada a la Nativitat de la Mare de Déu. Pel que 
fa a racons naturals, la Morera és el punt de partida de moltes de les excursions més emblemàtiques a la Serra Major 
de  Montsant  pels  seus  diversos  accessos,  anomenats  graus:  grau  dels  Barrots,  grau  del  Carabassal,  grau  del 
Carrasclet, grau de l’Agnet, grau de l’Espinós, grau de la Grallera i grau de Salfores, entre d’altres. 
 
 

 
 

 

La Cartoixa de Santa Maria d'Escaladei 
 
L’origen  de  la  cartoixa  d’Escaladei  és  una  mica  confús,  no  es  conserva  cap  document  de 
l’època que pugui acreditar la seva fundació. El cert és que aquesta casa es va situar en un 
lloc  que  tradicionalment  s’ha  considerat  que  va  servir  d’escenari  per  l’establiment 
d’ermitatges,  el  propi  nom de Montsant  ho  avala.  En  la muntanya  i  les  seves  rodalies  s’hi 
haurien  establert molts  practicants  de  l’eremitisme,  alguns  d’ells  coneguts,  com Ramon  de 
Vallbona,  Guerau  Miquel  i  Pere  de  Montsant;  hom  coneix  també  els  noms  d’alguns 
establiments  d’aquella  època,  com  Santa  Maria  de  Montsant,  Poboleda,  Bonrepòs,  Sant 
Bartomeu, Vallclara... La manca de concreció ha fet que fins i tot aquest moviment eremític 
es situï abans de la invasió sarraïna. Tot i que es desconeix la data de la fundació inicial del 
lloc, hom sap que fou Alfons el Cast (rei d’Aragó i comte de Barcelona entre el 1162 i 1196) 
qui va cridar els cartoixans perquè s’establissin aquí, i el 1194 van arribar els primers monjos 
de  la Provença, que segurament es van establir a Santa Maria de Poboleda, uns dels antics 
ermitoris.  
 
El 1203  la comunitat va rebre de Pere el Catòlic,  fill  i successor d’Alfons el Cast, un extens 
territori el que els va permetre deixar l’antic establiment i traslladarse a un nou indret, molt 
apropiat per a construir una cartoixa. El nou monestir estaria ja en condicions d’habitabilitat 
el  1215  i  tot  i  que  les  obres  van  continuar,  segurament  va  ser  en  aquella  data  que  els 
cartoixans  van  canviar  de  lloc.  Les  valuoses  donacions  rebudes  van  fer  que  la  comunitat 
augmentés considerablement i visqués una època d’esplendor: el 1226 tenia dotze monjos, a 



més dels frares i donats. El 1270 fundaren una nova cartoixa a Sant Pol del Maresme i el 1272 es portà a terme una nova fundació: 
la cartoixa valenciana de Porta Coeli.  
 

El  1333  va  començar  la  construcció  d'un  segon  claustre 
amb dotze cel·les més i el 1403 un tercer amb sis cel·les. 
El 1452 fou suprimit el monestir cistercenc de Santa Maria 
de  Bonrepòs,  que  volgueren  unir  a  Santes  Creus; 
Escaladei, que sempre havia mantingut diferències d’ordre 
material amb Bonrepòs va fer valer un pacte amb el papa 
Nicolau V, pel qual si  l’establiment cistercenc fos suprimit, 
Escaladei  en  tindria  dret.  El  cas  va  generar  un  litigi  que 
finalment  es  va  resoldre  amb  el  repartiment  de  les 
propietats  entre  Escaladei  i  Santes  Creus.  Els  importants 
béns  i  la  situació  econòmica  favorable  del  monestir  van 
permetre  la  promoció  de  grans  obres  al  mateix  recinte 
monàstic,  sobretot  al  segle  XVIII. Malgrat  els episodis  de 
guerra  que  el  van  afectar,  va mantenir  la  seva  vitalitat  i 
poder fins el seu tancament.  
A  començament  del  segle  XIX  va  tenir  lloc  una  primera 
exclaustració, que va fer que els monjos es dispersessin  i 
el  lloc  fos  saquejat. El 1835  i davant dels greus  incidents 

succeïts en altres convents propers, els monjos van fugir d’Escaladei, abandonantlo i deixantlo a mans dels espoliadors, caient en 
l'abandó i ruïna. La conreria encara va continuar en ús i ara és un poble dins el municipi de la Morera. La propietat de la cartoixa va 
passar a la Generalitat (1990) que ha portat a terme obres de conservació a l'antic recinte monàstic. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                

TRESCANT  PEL  SUD

                                                  DE  CATALUNYA 
 

Refugi de Caro  -  Santuari de Pinós  (GR 171)

 

 

6ª Etapa                 La Morera de Montsant – Prades                      (23,330 km)  
Un tomb pel Parc Natural de la serra de Montsant, al nord del Priorat

 
00,000 LA MORERA DE MONTSANT (745 mts.)  Iniciem la sisena etapa a la Plaça del Priorat. Sortim del poble pel Planell del 

Torró; es  passa  per  entre  els  dos  dipòsits  d’aigua  i  una  antena; a la dreta, s'ajunta el camí dels graus de Barrots i 
Carrasclet, i ens dirigim al Grau de l’Agnet. El camí comença a enfilar-se de forma més acusada. 

00,560 Cruïlla Grau de la Grallera (826 mts.)   Deixem a l’esquerra el camí que puja al Grau de la Grallera. 

01,380 Inici Grau de l’Agnet (1.010 mts.)    Prenem un camí a la dreta que puja pel grau. Caminem per camí desbrossat i clar, 
amb pujada moderada i constant. Al cap d'1 minut el camí pren direcció oest fins a una bifurcació; seguim per la dreta en 
direcció a la Roca Falconera pel Grau de l'Agnet.  



01,840 Roca Falconera (1.120 mts.)  Arribem al final del grau de l'Agnet. Som en un petit collet. Anem pujant per la banda més 
propera al cingle. Carenejant sense cap dificultat arribem a Roca Falconera, des d'on tenim molt bones vistes d'aquesta 
zona del Priorat, sobre la resta del Montsant i Muntanyes de Prades. 

03,350 Serra Major (1.040 mts.)  En el nus de carenes, trobem un pal indicador dels tres graus: el de l'Agnet, el de l'Espinós i el 
de Barrots. Som al camí de capçada, que transcorre per la serra Major. 

04,660 Cruïlla Cova de l’Ós (1.013 mts.)  Seguim el camí de la Serra Major cap a l’esquerra i trobem el PR que va cap a la 
cova de l’Ós. Nosaltres caminem cap a la dreta, descendint per una carena secundària. 

05,520 Toll de l’Ou (760 mts.)  Comencem a baixar fort, cap a la dreta i arribem al barranc de l’Eixaragall. Baixem per un fort 
pendent que ens duu fins una curiosa cascada i uns llacs, conegut el conjunt com el Toll de l’Ou. Creuem a gual el barranc 
dels Pèlags, que sol dur aigua, i ens enfilem pel vessant oposat. 

07,560 Pi de la Carabasseta (1.040 mts.)  El camí travessa els barrancs del Parral i del Madalenet i torna a pujar fort fins 
arribar al Pi de la Carabasseta, on hi ha un pal indicador. Hi ha una derivació a les ermites i Ulldemolins (GR 65-5) 

09,890 Portell de la Punta del Peret (1.042 mts)  Arribem al Portell on hi ha una cruïlla de camins. A la dreta es va a Pèlags i a 
l'Ereta. A l'esquerra es va a les Ermites; el GR continua recte per la carena per un camí de balcó, amb algun tram aeri. 
 
 
 

11,340 Mare de Déu de Montsant (1.040 mts.)  Deixem a l'esquerra el camí del Grau de Belart i arribem a l'enlairada ermita de 
la Mare de Déu de Montsant, situada al peu de la Roca Corbatera, el punt més alt de la Serra. 

 12,250 Pla del Grau Gran (1.021 mts.)  Ara el GR comença a davallar en direcció al Pla del Grau Gran. Des d’aquí seguim les 
marques del GR fins arribar al collet de Miragüelos. 

 13,150 Collet de Miragüelos (946 mts.)  Deixem la pista i seguim l’antic camí de bast, que ens mena fins el Pla dels Hostalets. 

14,270 Albarca (800 mts.)  Sortint dels Hostalets, arribem a Albarca, nucli agregat de Cornudella, on trobem el Refugi 
Montsant, del C.E. de Tarragona. De seguit, passem pel Coll d'Albarca (778 m). Som al bell mig de la Vall del Silenci. 

15,900 Feixa Llarga de l'Argany (798 mts.)  Punt de confluència amb el GR 65-5. Tots dos aniran junts fins a Prades. 

19,980 Mas de Regiments (937 mts.)   A la nostra dreta ens queda el mas de Regiments. El GR continua recte. 

21,720 Coll de la Drecera (1.005 mts.)  Assolim el coll de la Drecera. En aquest punt, el GR 65-5 se separa per la dreta del GR 
171. Es travessa cap al nord-est i es davalla. 

22,450 Riu Prades (942 mts.) Davallem al riu Prades, que travessem, deixant la font Vella a l'esquerra de la pista i entrem a la 
població de Prades. 

23,330 PRADES (950 mts.)  Entrem a la població pujant per una pista, i seguim pels carrers de Sant Llorenç, plaça de la Pau i 
els carrers Alt del Castell, Sant Martí i plaça dels Infants. Final de la sisena etapa del GR 171. La vila de Prades es coneix 
com la “vila vermella”, pel color de les pedres en que es bastien les cases. Important per visitar és la Plaça Porxada, amb 
la seva bonica font d’estil renaixentista. 

 

 

DADES Distància:  23,330 km                  Desnivells  acumulats:  + 1.005 m / - 830 m                        Dificultat:  ** 

 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6a etapa.  La Morera de Montsant  Prades     (23,330 kms)
Un tomb pel Parc Natural de la Serra de Montsant, patrimoni natural i cultural, 
al nord del Priorat 
 
 
En aquesta etapa podrem gaudir d'una esplèndida caminada pel Parc Natural de la Serra de Montsant, des del poble 
de La Morera fins a Prades, passant per Ulldemolins, a la vall del riu Montsant, entre els vessants meridionals de la 
Serra de  La  Llena  i  els  septentrionals  del massís  del Montsant.  La descoberta  a peu  de  la Serra de Montsant  ens 
permetrà  copsar  l'espiritualitat  i  el misticisme  d'aquesta  serra, mentre  gaudim  d'una  natura  sorprenent,  les  seves 

roques  i  els  poblets  situats  als  seus 
peus.  L'ascenció  al  cim  de  Montsant 
ens  permetrà  també  captar  les 
canviants  tonalitats  del  paisatge 
encantat  del  Priorat.  Ens  hi  podrem 
acostar  per  indrets  planers  i  senzills, 
però  també  per  senders  agrests  que 
ens menaran  als  llocs més  recòndits. 
Seguintlos  ens  endinsarem  en  el 
Montsant més salvatge, on la geologia 
i  l'aigua  conviuen  i  interactuen  per 
originar  formacions  i  indrets  d'una 
màgia ancestral. 
  
Iniciem  el  nostre  recorregut  a  la 
Morera  de  Montsant  (745  m),  plaça 
del  Priorat.  Sortim  del  poble  pel 
Planell  del  Torró;  a  la  dreta,  s'ajunta 
el  camí  dels  graus  de  Barrots  i 
Carrasclet.  Més  endavant,  trobem  la 
bifurcació  del  grau  de  l'Agnet  per  on 
pujarem. Amb  els  primers  raigs  de  

 Cingle Major de Montsant 
 
sol, les roques del grau de l’Agnet ens mostren uns colors i uns relleus espectaculars. Ens acostem al grau de l’Agnet. 
Estem molt alts i caminem per una cornisa, sota i arran de cingle. La panoràmica que ens ofereix aquesta balconada 
és magnífica, ja que tenim els cingles del grau de Barrots al davant. Al fons veiem Siurana i el seu entorn. Arribem al 
capdamunt de la canal i del grau de l’Agnet, i assolim el cim de la Roca Falconera de Dalt (1.120 m). El poble de La 
Morera ens apareix sota els nostres peus. Seguim per la carena, camí de la Serra Major del Montsant. 
 
En el nus de carenes, trobem un pal indicador dels tres graus: el de l'Agnet, el de  l'Espinós i el de Barrots. Som al 
camí de capçada, que transcorre per la serra Major. El seguim cap a l’esquerra i trobem el PR que va cap a la cova de 
l’Ós. Nosaltres caminem cap a la dreta, descendint per una carena secundària. Comencem a baixar fort, cap a la dreta 
i  arribem al barranc de  l’Eixaragall.  Baixem per un  fort  pendent  que ens duu  fins una  curiosa  cascada  i  uns  llacs, 
conegut el conjunt com el Toll de l’Ou, d'obligada visita, ja que és la joia d’aquest indret. Creuem a gual el riu Pèlags, 
que  sol  dur  aigua,  i  ens  enfilem pel  vessant  oposat.  El  camí passa entre boixos molt  atapeïts.  Tot  seguit,  el  camí 
travessa els barrancs del Parral i del Madalenet i torna a pujar fort fins arribar al Pi de la Carabasseta (1.040 m), on 



hi ha un pal indicador. A l'esquerra tenim la derivació a les ermites de Santa Magdalena i Sant Antoni, i que arriba fins 
a  trobar el GR 655. Seguim endavant pel GR 171 per una ampla collada. Arribem al  Portell de  la Punta del Peret 
(1.042 m) on hi ha una cruïlla de camins. A la dreta es va a Pèlags i a l'Ereta. A l'esquerra es va a les Ermites; el GR 
continua  recte per  la carena per un camí de balcó, amb algun  tram aeri. Deixem a  l'esquerra el  camí del Grau de 
Belart i arribem a l'enlairada ermita de la Mare de Déu de Montsant (1.040 m), situada al peu de la Roca Corbatera, el 
punt més alt  de  la Serra,  essent  l’ermita més alta de  la  serra de Montsant.  Té  el  seu orígen en  les  construccions 
eremítiques del segle XII i és també coneguda històricament com Santa Maria de Montsant. Se sap que antigament 
s’hi celebraven romiatges en diferents èpoques de l’any, gairebé sempre per demanar pluja per als conreus. 
 
Ara el GR comença a davallar en direcció 
al  Pla  del  Grau  Gran.  Des  d’aquí  seguim 
les marques del GR fins arribar al collet de 
Miragüelos.  Deixarem  la  pista  i  seguirem 
l’antic  camí  de  bast,  a  trams  empedrat, 
que ens portarà  fins  el  Pla  dels Hostalets 
(800  m),  on  hi  ha  rètols  indicadors.  En 
aquest  punt  hi  ha  una  cruïlla  de  camins, 
punt  d'inici  del  GR  174  que  es  dirigeix  a 
Sant  Joan  del  Codolar  i  Cornudella  de 
Montsant;  a  l'esquerra,  el  camí  va  a  les 
ermites  i  Ulldemolins.  Sortint  dels 
Hostalets,  arribem  a  Albarca  (800  m), 
nucli agregat de Cornudella, on trobem el 
Refugi  Montsant,  del  C.E.  de  Tarragona. 
Som al bell mig de la Vall del Silenci. 
 
De seguit, passem pel Coll d'Albarca (778 
m),  on  es  creua  la  carretera  C242 
d'Ulldemolins  a  Cornudella,  i  pels  Colls 
Alts,  i  arribem  a  la  Feixa  Llarga  de 
l'Argany,  punt  de  confluència  amb  el  GR 
655. Tots dos aniran junts fins a Prades.  
                                                                                                                                          Pi de la Carabasseta 
 
Arribem a la carretera  local T701, de Prades a Albarca (960 m), que seguim uns 200 metres fins al Coll de Forcals. A 
la nostra dreta ens queda el mas de Regiments i assolim el Coll de la Drecera (1.030 m). Davallem al riu Prades, que 
travessem, deixant la font Vella a l'esquerra de la pista i entrem a la població de Prades (950 m) pel carrer de Sant 
Llorenç. Seguim per  la plaça de  la Pau  i els carrers Alt del Castell, Sant Martí  i plaça dels  Infants. Final d'aquesta 
esplèndica caminada, sisena etapa del GR 171. 
 
 

 
 

Parc Natural de la Serra de Montsant 
 

El  Parc  Natural  de  la  Serra  de  Montsant  és  un  dels 
espais  naturals més  singulars  de Catalunya.  La  serra 
de  Montsant  és  un  territori  eminentment  rocós,  i 
s'estén  en  el  sector  occidental  de  la  Serralada 
Prelitoral Catalana, dins de la comarca del Priorat. 
 
La singularitat de  la serra resideix en  l'originalitat del 
relleu, que s'aixeca com un bloc abrupte on destaquen 
fortament  les  imposants  parets  rocoses  del  Cingle 
Major, compost per conglomerats calcaris de  l'oligoxè 
(de 35 a 23 milions d'anys). Per damunt d'aquests, la 
muntanya continua ascendint suaument  fins a arribar 
a  la  Serra  Major,  on  es  troba  la  Roca  Corbatera,  de 
1163 metres, màxima altitud del Parc. Un bon grapat 
de  barrancs  esquerps  vessen  les  seves  aigües  a 
l'excepcionalment  ben  conservat  riu  Montsant,  que 
travessa la Serra per la banda nord mig partintla. 
 
Un  paisatge  divers  i  ric,  sorgit  d'una  complexa 
orografia,  de  la  confluència  de  diverses  regions 
climàtiques  i d'uns usos tradicionals agrícoles. Podem 
distingir les unitats paisatgístiques següents: 
 
 

Piló dels Senyalers 



El vessant sud: hi destaquen poderosament les imposants parets rocoses del cingle Major, compost per conglomerats calcaris de 
l'oligocè (de 38 a 24,6 milions d'anys). Per damunt d'aquests,  la muntanya continua ascendint suaument  fins a arribar a  la serra 
Major. 
 
La serra Major: són els grans estrats de conglomerat que formen el llom de la muntanya. És una zona rupícola amb poca o nul·la 
vegetació. S'hi accedeix mitjançant els graus (la majoria dels accessos a la serra Major es realitzen a través del que es coneix com a 
graus, ja que són diversos els indrets en els quals cal superar el desnivell passant per un esglaó o un pas amb dificultat). 
 
El vessant nord: àrea de boscos feréstecs i barrancs profunds, que s'estén des de la serra Major cap al nord. 
 
Montsant occidental: sector de barrancs profunds i brolles amb pinedes que descendeixen de les cingleres cap al riu Montsant. 
 
Les valls dels rius Montsant i Siurana: zona d'un alt valor ecològic i estètic. Paisatge singular i de gran bellesa. 
 
 
Les  aigües  que  baixen  de  Montsant  alimenten  cursos 
fluvials  que  tenen  el  seu  origen  a  les  muntanyes  de 
Prades.  Dos  corrents  principals,  el  riu  Siurana  i  el  seu 
principal afluent, el  riu Montsant, enclouen  la serralada  i 
recullen  els  seus  escorrentius.  Tots  dos  rius  estan 
sotmesos,  en  l'actualitat,  a  una  regulació  del  seu  cabal 
mitjançant preses.  
 
L'embassament  de  Siurana  recull  les  aigües  del  tram 
superior  del  riu  homònim,  així  com  les  dels  seus 
tributaris, els barrancs de l'Argentera i de l'Estopinyà. Té 
una  presa  de  63  m  d'altura  i  260  m  de  longitud  de 
coronament  i,  quan  està  ple,  emmagatzema  12,4  hm³ 
d'aigua  i  ocupa  una  superfície  de  86  ha,  a  una  altura 
sobre el nivell del mar de 4.211 m. Es va construir entre 
el 1965  i  el 1974 per aportar aigua a  l'embassament de 
Riudecanyes. La naturalesa calcària del massís s'evidencia 
per  elements  característics  del  relleu.  Entre  aquests, 
destaquen  coves  i  balmes,  sinònims  en  força  ocasions  a 
Montsant: denominen habitualment les cavitats formades 
per l'erosió diferencial de les capes argilenques, margoses 
o  gresoses,  respecte  als  conglomerats  calcaris  amb  els 
quals  alternen.  Solen  ser  estructures  baixes  de 
profunditat  variable.  Normalment,  les  balmes  reben  el 
nom de cova quan la profunditat de la cavitat és superior 
a la seva amplada: n'hi ha moltíssimes a la muntanya i no 
té  sentit  mencionarles  aquí  (vegeu  Puchades,1968; 
Perea,  1985;  Biete,1991;  Ferré,  1999).  Més  rarament, 
altres  coves  són  autènticament  càrstiques  i  tenen  una 
estructura,  per  tant,  molt  diferent,  amb  passadissos, 
galeries  i  les  típiques  formacions  producte  de  la 
precipitació  del  carbonat  càlcic  (estalactites  i 
estalagmites).  Aquestes,  si  bé minoritàries,  són  les més 
conegudes i espectaculars:                                                                                                                                 
                                                                                                                                                      
la  cova  Santa,  la  cova  de  la  Taverna  i  la  cova  de 
l'Escolania són les més notables. Els avencs són escassos, 
però  n'hi  ha  uns  quants  de  ben  documentats  (Borràs  i 
col.,  1984),  i  solen  ser  d'origen  tectònic.  Altres 
formacions  típiques  d'aquest  relleu  són  els  tormos, 
formacions prismàtiques o discoïdals a les carenes, residu 
de l'erosió de l'estrat superior.                                                                                                            El Rei i la Reina 
 
                                                                                                                                
Els  portells  són  passadissos  naturals  entre  formacions  rocoses.  Els  clots  són  grans  depressions  del  terreny  aproximadament 
circulars, producte de la dissolució del conglomerat original, les parets del qual delimiten planures on s'acumula la terra. Els racons i 
els comellars són denominacions que reben  les parts superiors de molts barrancs: els primers solen ser de barrancs truncats per 
cingleres  semicirculars, mentre  que  els  comellars  són  els  trams  superiors  força  oberts  dels  barrancs  que  serpentegen  amb  poc 
pendent entre els conglomerats del cim. Sovint, el fons dels comellars està cobert de codolells, nom que reben els dipòsits formats 
per les graves resultants de l'erosió de la roca mare. 
 
Montsant disposa també d'un patrimoni arquitectònic, històric i etnogràfic, testimoni de l'ocupació i les activitats econòmiques que al 
llarg dels segles han existit en aquesta zona. Des dels temps prehistòrics, passant per l'eremitisme medieval, fins als segles XVIII
XIX, en què la comarca va viure la seva màxima expansió demogràfica, econòmica i social, la presència humana a Montsant ha estat 
constant. Per tant, el paisatge de Montsant és un paisatge resultat de l'acció humana sobre el medi natural. Els elements visibles 
que testimonien aquesta petjada humana al  territori són nombrosos: masos, molins, construccions populars de pedra seca,  fites, 
carrerades, balmes murades, etc. Tot això, sense oblidar que paral·lelament existeix un ric patrimoni immaterial que es tradueix en 
forma de creences, festes populars, oficis, etc. 
  
El  nom  de  la  serralada,  Montsant,  també  ens  indica  que  la  muntanya  ha  estat,  des  d'antic,  un  indret  d'espiritualitat.  En  són 
testimonis antics topònims com Colldemònecs o vestigis arqueològics com les tombes medievals excavades a la roca que es troben 
prop d'Albarca, en els límits del Parc. La llegenda situa l'eremitisme ja en època musulmana, i  l'etimologia del nom d'Albarca  que 
derivaria de l'àrab gäbäl albarka, que es tradueix per ‘muntanya de benedicció' o ‘muntanya beneïda'  fa pensar que, efectivament, 
la serralada era un indret d'espiritualitat abans de la conquesta cristiana. 
  



Però,  sens  dubte,  parlar  d'espiritualitat  a  Montsant 
implica  fer  referència  a  la  cartoixa  de  Santa  Maria 
d'Escaladei,  instal·lada  al  territori  des  de  l'any  1194 
fins a la desamortització de 1835, i al conjunt d'ermites 
que  es  troben  escampades  per  tota  la  muntanya.  És 
per  aquest motiu  que  el  Parc  Natural  de  la  Serra  de 
Montsant  ha  estat  incorporat  dins  la  Iniciativa  Delos, 
impulsada  des  de  la  UICN,  com  a  cas  d'estudi  per 
realitzar  una  diagnosi  de  com  els  valors  espirituals, 
especialment  en  relació  amb  els  valors  naturals  i 
culturals, afavoreixen la gestió de la conservació. 
 
El  valor excepcional de  la  zona del Parc Natural de  la 
Serra del Montsant va ser reconegut pel Parlament de 
Catalunya  l'any  2002  quan  es  va  fer  efectiva  la 
declaració de Parc Natural mitjançant  la publicació del 
DECRET 131/2002 el dia 30 d'abril. Deu anys enrera ja 
va ser inclosa al Pla d'espais d'interès natural, aprovat 
pel  Govern  de  la  Generalitat  mitjançant  el  Decret 
328/1992. El nou parc natural, amb un total de 9.192 
hectàrees,  serà  un  més  dels  espais  naturals  de 
protecció  especial  de  la  demarcació  de  Tarragona, 
després  de  la  declaració  dels  parcs  naturals del Delta 
de l'Ebre i dels Ports i del paratge natural de Poblet. 

 Església i portal fortificat de Prades 
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**7ª Etapa                           Prades – Montblanc                           (25,290 km)***  
Del Baix Camp a la Conca de Barberà, carenejant per les Muntanyes de Prades          
 
00,000 PRADES (950 mts.)  Iniciem la setena etapa a Prades; sortim des de la plaça porxada, passem sota un portal i pel 

carrer Nou del Pont. Travessem la carretera T-700, que va a Poblet, i seguim pels carrers Colomers i Pep Ventura, fins a 
sortir de la població. Iniciem la pujada cap el barranc de la Vall de la Font. 

00,770 Els Colomers (1.010 mts.)   El camí comença a enfilar-se cap a les Muntanyes de Prades. Travessem els Colomers. 

01,850 Coll de la Foguina (1.081 mts.)   Pujant per la pista, assolim el coll de la Foguina. Seguim ascendint per la pista. 

03,060 Tossal de la Baltasana (1.202 mts.)  Arribem per fi al Tossal, punt culminant de la serralada de Prades; vèrtex geodèsic 
i taula d'orientació. És el cim més alt de les comarques del Baix Camp i de la Conca de Barberà. Des del cim, podem 
gaudir de fantàstiques panoràmiques dels Pirineus, el camp de Tarragona, la serra del Montsant, els Ports, etc. Davallem 
del Tossal en direcció nord-est, fins a una bifurcació on hi ha un pal indicador i seguim per la carena. 


