
                                         
                                     

                                                                                                      

20 de novembre de 2022  
 

32ª ETAPA: Cornudella de Montsant – La Morera  
 

Recorregut: 10,2 Km  Durada (aprox.): 3 h 30 min    
Sortida: A les 7 del matí del Prat  

ITINERARI 
A  ¾ de 7 h del matí l’autocar recollirà uns companys a la Vall d’Hebron en la parada que hi ha just 
a l’entrada de l’Hospital, després a les 7 h en El Prat de Llobregat, Carrer Lleida / Plaça de 
Catalunya recollirà més companys i finalment a les 7,10 h la resta de companys en el pàrquing de 
RENFE, zona de Ca l’Alaio .  
Tot seguit iniciarem el viatge cap a Cornudella de Montsant passant prop de Tarragona i Reus, 
passarem pel Coll d’Alforja, esmorzarem a Cornudella de Montsant i allà iniciarem el recorregut a 
peu cap a l’Ermita de Sant Joan de Codolar, hi farem la parada de la “poma” i des de fa molts 
anys hi viu una monja ermitana de nom Montserrat, que ens obrirà l’església i si s’escau podrà tenir 
un diàleg amb nosaltres en relació a les preguntes que li vulguem fer, després pel Camí dels 
Cartoixans anirem cap a La Morera de Montsant. 
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa:  128 km. 
Distància ja recorreguda a peu del GR - 3 / GR-175 i altres GR, des de l’inici a Vidrà:  439,8  km. 
 
Sortirem de Cornudella (516 m) en direcció nord-oest cap a la serra del Montsant. 
 
2,7 km  Ermita de Sant Joan Petit (666 m)  uns 100 metres més endavant agafarem a la nostre 
dreta un corriol que ens portarà a L’Ermita de Sant Joan de Codolar. 
 
3,4 km  Ermita de Sant Joan de Codolar (736 m) hi ha una església i una casa a on hi viu una 
ermitana, hi han bancs i taules, es un bon lloc per fer-hi la parada de la “poma”. Si s’escau podrem 
tenir un diàleg amb la ermitana. Després retornarem cap a l’ermita de Sant Joan Petit i a prop d’allí 
gafarem el Camí dels Cartoixans. 
 
10,2 km  La Morera de Montsant (745 m) pertany a la comarca del Priorat i te uns 160 habitants, , 
allà trobarem l’autocar que ens ha de tornar al Prat i Barcelona. 
Es un poblet molt bonic i hi ha un bar a on podrem prendre algun refresc 
 
   En aquesta etapa l’Índex IBP dona un valor de HGK = 63    
 
 
 “Bona ruta”           

             Amb la col·laboració de la Secció d’Esports de      


