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Nom de la Ruta: Montsant (Graus del Pas de Sant Antoni i de la Cornalera) 

Comarca: Priorat Durada: 03:45 hores 

Desnivell acum.: 650 m. Quilometres: 9’300 Km 

Altura mínima: 506 m. Altura màxima: 1.059 m. 

 
 
Sortida/arribada:  Ermita de Sant Antoni, si disposem de 2 cotxes en podem deixar un a pocs metres de la 
Font de la Gleva.  
 
Itinerari:  Sant Antoni – Canal del Pas de Sant Antoni – Mirador – Punta dels Pins Carrassers – Pal indicador 
– Canal de la Cornalera – Tres Juradets – Camí del Riu – Codolles Fondes – Font de la Gleva – Sant Antoni 
 
Descripció:  La ruta surt de l’ermita de Sant Antoni, seguim per la pista fins un dipòsit, una senyal ens indica 
la canal del Pas de Sant Antoni, el camí enfila en direcció sud, deixant a la nostra dreta el dipòsit, a partir d’aquí 
seguim el corriol fins damunt la carena, carenem en direcció est, al cap d’una estona es decantem a l’esquerra 
per veure des de un mirador natural, l’impressionant vista del barranc del Pèlags amb el Toll de l’Ou al fons. 
Tornen en darrera, tot seguint la carena arribarem a la Punta dels Pins Carrassers, abans hem deixat a la dreta 
l’inici la Canal del Llop. La Punta dels Pins Carrassers (1059 m) ens ofereix excel·lents vistes del congost del 
riu Montsant, també anomenada Vall del Silenci, baixem i tot seguint el camí fressat, trobem un pal indicador, 
tenim que girar a la dreta, inici de la canal de la Cornalera, el camí s’endinsa per dins de la vegetació per al cap 
d’una estona fer un vertiginós descens cap el fons del congost. M’entres baixem anem observant la bellesa de la 
vall, deixen una estona el camí de baixada per enfilar-nos a la plataforma que sustenta les tres roques 
anomenades els Tres Juradets. Desprès d’un petit descans gaudint de les vistes, enfilem cap avall fins a trobar el 
camí del riu, a l’esquerra ens portaria a l’Aiguabarreig i a Sant Bartomeu de Fraguerau, nosaltres agafem  cap a 
la dreta, uns 350 metres desprès podem baixar al riu Montsant, tornem al camí del riu, per observar tot seguit un 
engorjat anomenat Codolles Fondes, aquí el camí es fa més ample per acabar en pista, travessem el rierol i 
veiem la Font de la Gleva. Uns 100 metres amunt un pal indicador, si volem anar a peu fins al punt de sortida, 
girarem a l’esquerra, aquest camí ens evitarà las llaçades de la pista, nosaltres seguim per la pista, ja que si 
disposem de dos cotxes, hi ha un aparcament a uns 300 metres, i així ens estalviarem 1600 metres de pista per 
arribar al punt de sortida. 
 
 
GPS:  Trak real.  
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