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La Morera de Montsant
UN ENTORN EXTRAORDINARI AL COR DEL PRIORAT ON LA NATURA
MARCA EL PAS DEL TEMPS

Al cor de la comarca del Priorat, tot just a la zona sud del parc natural de la serra del Montsant el
paisatge és un espectacular seguit de roques i cingleres que condueixen per un camí que puja i baixa
constantment i que permet apreciar la grandiositat d’un entorn extraordinari. Es tracta d’un recorregut en
què s’abasten amb la vista unes excel·lents panoràmiques de tota la comarca i que, al llarg dels pocs més
de 6 intensos quilòmetres que té, exigeix un bon estat de forma i no patir gaire vertigen, ja que poden
arribar moments complicats.

Panoràmica des del racó de Missa, a la serra de Montsant.

En el tram ascendent del recorregut, a la part inicial, el camí és suau i passa per una zona propera als
peus de les parets de roca del cingle Major. Des d’aquí, mirant des de baix, la visió monumental d’aquestes
masses rocoses és extraordinària, imponent i grandiosa. Després, la segona part de l’itinerari, a la part
superior, és la zona que recorre la cinglera. Al llarg d’aquest tram les panoràmiques de la comarca del
Priorat són l’atractiu principal. Millor anar equipat amb una bona càmera de fotos, ja que les vistes són
espectaculars.

Un cop superada la part més elevada, la tornada de la ruta es fa baixant per un dels graus més verticals
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i espectaculars de la zona, que sens dubte esdevé la part més exigent de tot el recorregut. En cas de no fer-
se de manera fluida tota aquesta part del descens, la durada de la sortida es pot allargar una
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