Dia 18 d’octubre

Aprofitant la sortida anual del Dia del soci
que aquest any farem per veure el Priorat i el
Montsant, farem una sortida a peu pels
Graus del Montsant per qui vulgui venir
amb nosaltres de forma lliure i voluntaria.
Aquest “graos” son passos més o menys
acondicionats per poder superar les altes
cingleres.

Sortida dia
del Soci 2009
VOLTA pel
MONTSANT

Sortirem des de La Morera del Montsant,
pujarem a la Serra Major pel Grau de
Salfores i baixarem a Scala-Dei per
l'Escletxa.
De la sortida destacarem les impressionants
vistes de les cingleres i el curiós pas de
l'Escletxa, amb les panoràmiques de la
comarca i zones limítrofes.
I també direm que, tot i no ser difícil, cal
anar en compte amb els passos dels
“Graus”.
Cal portar: L’esmorzar, aigua i roba i calçat
adequat.
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Descripció de l’itinerari.
Km.
Temps.
0,000 0,00 Començarem a caminar per la banda Nord de La Morera del
Montsant en direcció NW. Primer planejant per anar calentant les cames i després fent
revolts guanyarem alçada fins arribar al . . ..
2,450 0,55 Grau de Salfores, un punt estret de un relleixo que es creua sense cap
dificultat.
2,830 1,05 En sortir al collet ja ens trobem dalt de la cinglera que va per sobre de
l'anomenat Racó de Misa. Mirador esplèndid de les cingleres amb Scala-Dei a sota.
Seguim contornejant la cinglera i baixant un poc.
3,080 1,10 Fons d'un barranquet, el seguirem amunt en direcció N.
3,950 1,40 Fi de la pujada, som dalt de la Serra Major. Trobem un camí que
creua. Per la dreta aniríem al Pi de Cugat, un pi singular a la carena, després al Piló
de Senyalets i si seguíssim podríem anar a Albarca o Ulldemolins.
Nosaltres anirem a l'esquerra (W) planejant seguint la carena.
5,120 2,00 La Cogulla, punt més alt de la part occidental (1.073m).
6,520 2,25 Punta del Boter. A partir d'aqui comença la baixada.
7,100 2,35 Trobem un pal indicador que ens indica l'inici del baixador de
l'Escletxa. Deixem el camí que portem per agafar el que marxa per l'esquerra i que
pareix que se'n torni per baix de les roques que hem passat. Primer anem un altre cop
per un relleixo i després ens dirigim avall en busca d'unes escales tallades a la roca.
Escales que es creu que són l'origen del nom de Scala-Dei. Aquestes escales ens deixen al
...
7,420 2,45 Grau de l'Escletxa, tal com el seu nom indica una estreta separació
entre dos roques. Un altre cop, amb bon temps, un pas sense dificultat, encara que cal
anar en compte. Possiblement seria més fàcil fer-lo de pujada, però amb el nostre cas ens
toca fer-lo de baixada.
Un cop passat seguim primer per un altre relleixo amb unes magnifiques panoràmiques
i després de descendre fent ziga-zagues per un terreny rocallós per un sender arribem al .
..
8,350 3,20 Coll del Horts, on trobem una pista i un GR que ve per ella, és el
GR-171. Nosaltres els creuem i continuem per l'altre costat pel sender que va adreçant
els revols de la pista.
8,930 3,30 En un dels cops que sortim a la pista veiem l'indicació de La Pietat,
ens i dirigim.
9,210 3,35 La Pietat, una gran mas amb una font al seu porxo i molt bones
ombres. Continuem pel camí que marxa per la nostra dreta (W).
9,580 3,40 Sortim un altre cop a la pista, ara la seguim a l'esquerra.
10,380 3,50 Cartoixa de Scala-Dei. Ruïnes de l’antic monestir Cartoixà. Ara ja
sols ens queda continuar pel camí quitranat que arriba fins aquí des de la Conreria
d’Escaladei.
11,300 4,05 Escaladei, fi del itinerari i dinar si ens han guardat alguna cosa.

