
UEC DE MATARÓ 

PRIORAT 

22 i 23 de novembre 

 

 

 

Per les cingleres de Siurana 

 

 
El poble de Siurana 

 
El Gorguet 

 
El Grau de Massets 

 
 

La Trona 
 

El Castell de Siurana 

 

Dies: 22 i 23 de novembre de 2014 

Situació: El municipi de Siurana està situat a l’extrem oriental de la comarca del 

Priorat i a l’extrem oest de la Serra de Prades. Es tracta d’un municipi totalment 

rodejat de cingleres espectaculars, tresor i escola pels escaladors. 

Hora i punt de trobada:  
Dissabte 22 a les 9 del matí des del pàrquing de Renfe de Mataró. 

 

 



Aproximació: 
Mataró  C60  A7  Martorell  La Bisbal de Penedès  La Juncosa de 
Momtmell  Tarragona   Reus  Alforja  Cornudella de Montsant  Siurana 
 

 

Descripció de la sortida: 

Es proposen dues rutes. El dissabte de camí a Siurana visitarem la Talaia del 

Montmell i diumenge farem una ruta des de Siurana. 

Dissabte 22: deixem el cotxe a l’àrea recreativa forestal del Montmell. Passat 
Vilafranca del Penedès, prendrem la sortida de la Bisbal del Penedès i d’allà ens 
dirigirem fins la Juncosa del Momtmell. 
 

 
 
Es tracta d’un recorregut circular per pujar al Puig de la Talaia i l’ermita de Sant 
Miquel Nou. 
 
Desnivell i temps: 300m de pujada i 300m de baixada, temps aproximat sense 
parades de 2.5h, distància 7.5km 

 

 



Diumenge 23: sortirem de Siurana i davallarem la cinglera tot passant per la 

Trona. Un cop al fons de la vall, passarem pel costat de Mas del Candi i el Molí de 

l’Esquirola. Tot remuntant el riu arribarem al Gorguet. De tornada farem una volta 

circular per anar a buscar el grau de Massets que ens tornarà al sector de Siurana. 

Per evitar l’asfalt, al matí haurem deixat algun cotxe al punt d’arribada. 

Desnivell i temps: 500m de pujada i 500m de baixada, temps aproximat sense 
parades de 3h, distància 10km. 
 
On es dorm: al refugi Ciriac Bonet del CEC situat al mateix municipi de Siurana. 

Preus: dormir 12.90€ federats, 16€ no federats. MP 29.50€ federats, 33€ no 

federats. Tel. 977 56 14 09 / 676 883 752 

Què cal portar: sac o llençol per refugi, roba d’abric, botes de muntanya, crema 

solar, barret,.... i dinar i aigua pels dos dies. 

Reunió informativa: divendres 15 de novembre de 2014 a les 20:30 a local social 

de la UEC 

Coordinador: Toni Aniento. Mòbil: 650315624, e-mail: a_aniento@hotmail.com 

Socis/sòcies gratuït. No socis/sòcies 5 € que es destinen a les activitats que 
organitza l’entitat. Els/les vocals a càrrec de les sortides fan una activitat de 
voluntariat no remunerada. 

Inscripcions: 

UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE MATARÓ 
carrer Nou, 29 - 08301 Mataró - 93 796 14 30  
uecmataro@telefonica.net 

Mapa i perfil: 

 

 

 
Bibliografia i enllaços: 
Siurana. Guia d’excursions per fer a peu. 19 itineraris. 
Siurana. Ed. Piolet 1:10000  
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3649254 (sortida al Montmell) 
http://todoseandara.blogspot.com.es/2009/11/arboli-el-gorg-y-gallicant.html 

http://www.turismepriorat.org/ca/organitzat/allotjaments/refugi-ciriac-bonet 
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