
CAMINS AMB ENCANT 
 
Núm. 1.- Itinerari des de Margalef (Priorat) a l’Ermita de Sant Salvador 
 

 

La pedra, el bosc, l’aigua... 
 

Dades bàsiques: 
� Longitud de l’itinerari: uns 3,50 

Km 
� Diferència de desnivell: 322 m 
� Dificultat: cap 
� Paisatge: geologia i bosc 

mediterrani 
� Valors ambientals: Important 

grau de conservació. Es travessa 
parcialment el Parc Natural de la 
Serra de Montsant. 

 
L’erosió dels conglomerats de Montsant 

 

1.- El Parc Natural de la Serra de Montsant 
La Serra de Montsant és un massís muntanyós situat dins el sector occidental de la Serralada 
Litoral Catalana, i que forma un bloc molt individualitzat i característic al llarg de gairebé 20 Km. 
El seu vessant meridional s’aixeca altivament sobre el Priorat amb les imposants parets rocoses del 
Cingle Major. Per damunt d’aquest, la muntanya continua ascendint suaument fins arribar al seu 
punt més alt: la Roca Corbatera (1.166 m). 
Al nord, el riu Montsant forma l’espectacular congost de Fraguerau. 
Amb diferència, els materials que tenen més protagonisme en la Serra de Montsant són els 
conglomerats que, amb la seva particular erosió, caracteritzen totalment el paisatge montsatí, tot 
formant, a vegades, formes capritxoses que, desvetllant la imaginació popular, han originat una rica 
toponimia i foren font d’inspiració del l’insigne arquitecte Antoni Gaudí, gran admirador de la força 
expressiva de la natura. 
La riquesa de rocams i d’indrets amb  microclimes particulars afavoreixen una diversitat florística 
notable. 
El bosc predominant és el de pi blanc, malgrat que hi hagi petites pinedes de pinassa i pi roig, 
acompanyats de roures martinencs, grèvols o del teix, conífera relativament freqüent als barrancs 
del vessant septentrional.  
A la llera del riu Montsant es desenvolupa un magnífic bosc de ribera. Aquest riu manté, a més, una 
rica fauna piscícola. Força espècies d’amfibis i rèptils hi són també freqüents. El cranc de riu 
autòcton, lamentablement extingit, s’està actualment introduint gràcies als serveis tècnics del parc 
natural. Cal destacar també els ocells i mamífers lligats al medi fluvial. 
El caràcter petri de Montsant afavoreix la presència d’una rica comunitat d’aus rupícoles com l’àguila 
cuabarrada o la daurada. 
A nivell cultural, cal destacar l’arquitectura popular de la pedra: els pobles, les ermites, situades en 
paratges singulars, dalt de la serra o arrapades a la muntanya, exemples de la tradició eremítica de 
Montsant i, particularment, per l’aprofitament de l’aigua, els marges de pedra seca, els pobles, etc.  
El Parc Natural va ser creat al 2002, ocupa més de 9.200 Ha del massís. Són nou els municipis als 
que pertany, seguint les agulles del rellotge: Cornudella de Montsant, la Morera de Montsant, la 
Vilella Alta, la Vilella Baixa, Cabassers, la Figuera, la Bisbal de Falset, Margalef i Ulldemolins.  
L’objectiu bàsic de la declaració de parc natural va ser garantir la conservació dels valors naturals 
de l’espai i del seu patrimoni històric-cultural, d’una manera compatible amb la dinamització social i 
econòmica d’aquests municipis prioratins, vertebrada amb un desenvolupament sostenible.  
Objectiu similar ha estat el de l’Agenda 21 d’aquests municipis, elaborada recentment per la 
Diputació de Tarragona, amb la col·laboració del Parc Natural. 
 



2.- L’itinerari 
El camí s’inicia a la sortida de Margalef, 
pintoresc poble de uns 120 habitants 
sobre una base rocosa, des de la 
carretera T-133, al NE del poble i en 
una zona d’aparcament junt a la marge 
dreta del riu Montsant (378 m d’altitud). 
Travessem el Montsant per un pont, 
deixant a l’esquerra les piscines 
municipals i la fonda ‘els Tres Pins’. 
Comencen a pujar per una pista 
encimentada que ens portarà fàcilment 
a l’Ermita de Sant Salvador. Trobarem, 
aproximadament  a la meitat del trajecte 
i junt al camí, amb la Cova d’en Ximet, 
on l’erosió kàrstica de l’aigua ha creat 
un espai sorprenent. És fàcil visitar-la. 
 
                                La Cova d’en Ximet 

 
 

 

 
 

 
 
 
L’Ermita de Sant Salvador, de 
petites dimensions i a 700 m 
d’altitud, aprofita l’aixopluc 
d’una balma, curiosament el 
cap d’una bomba de la Guerra 
Civil serveix de campana. 
L’abundància d’aigua a la 
zona, no freqüent a Montsant, 
hi ha creat naixements d’aigua 
superficials prop de l’ermita o 
sorgint de coves com la d’en 
Ximet L’ermita està dotada 
d’una àmplia àrea de lleure, 
abastada per una font d’aigua 
fresca i a l’ombra dels plàtans. 
 
 
L’ermita de Sant Salvador  
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