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Margalef 379 m. d'altitud, poble de la comarca del Priorat situat al nord-oest de la serra de 
Montsant i sobre el riu del mateix nom. És tracta d'un bonic poble que mereix la pena una 
visita. Les seves cases porxades i les construccions adossades a la roca conglomerada i 
que a la vegada suporta el carrer de dalt, constitueixen una notable curiositat. L’església 
dedicada a St. Miquel data del segle XVIII. Avui dia  encara s'hi fa bon oli, amb D.O. 
Siurana i s'hi torna a conrear vinya de  la que s'hi elabora vi amb D.O. Montsant. En els 
darrers anys , Margalef ha esdevingut un referent de l'escalada esportiva a nivell europeu. 
 

 
 

Sortim del poble tot traspassant el pont que hi ha sobre el riu Montsant,  prenent la pista 
asfaltada que surt a l'esquerra i que mena a l'ermita de St. Salvador. Als cinc minuts 
abandonem aquesta pista i prenem una pista de terra que surt a la dreta (hi ha una fita), a 
partir d’aquí,  cal estar atents a les fites que ens acompanyaran durant tota l'excursió. 
Aviat aquesta pista esdevé un camí que es va enfilant en còmoda ascensió. Ja podem 
contemplar els magnífics marges de pedra seca que suportaven les parades de conreu 
aprofitant fins el darrer pam de terra. Aquest camí, que encara té algun tram empedrat, a 
part d'anar als masos i conreus,  era el que servia per anar a Cabacers. Portem uns tres 
quarts de sostinguda pujada,  i a ma esquerra deixem una gran roca, és  el tormo 
d'Englora . Encara es veuen restes dels conreus que en aquest punt  van perdurar fins 
l'any 1970.  Aviat el arbres en deixen veure les dues vessants de  la muntanya i a la nostra 
esquerra, l'espectacularitat dels cingles de la vall de St. Salvador. Portem poc més d'una 
hora i ara toca esmorzar. Ho fem en un preciós replà amb magnífiques vistes. 
 
En aquest punt bifurca el camí. El de la dreta ens portaria a Cabacers en qüestió de poc 
més d'una hora i mitja, passant per la Cova dels Casaments i la Covassa. Nosaltres tirem 
recte i després de baixar un petit ressalt de roca deixem a la dreta la cova Nonalla. El 
camí ens va girant a la dreta i després d'una curta pujada arribem a les runes del mas de 
Serrador. Han passat unes dues hores des de que hem sortit de Margalef. El mas de 
Serrador és un punt de cruïlla de camins:  Cap a la nostra esquerra,  arribaríem a St. 



Salvador; en front i esbiaixats a l’esquerra,  pujaríem a la Serra Major pel portell del 
Planassot;  i de front, aniríem cap a Cabacers, passant pel portell de la Boca d'Infern i les 
ermites de la Foia i St. Roc. 
 
Retrocedim uns metres, i prenem un sender a la nostra dreta anant a parar a una roca 
inclinada (cal anar molt atents, especialment si esta humida ja que una relliscada pot ser 
molt perillosa). Fem aquest pas anant a parar a la soca d'una alzina. Ara el camí és molt 
bo i sempre per un bonic bosc. Deixem un camí a la dreta  que mena a la cova Bestral. 
Seguim recte,  tot passant per sota els cingles del Torroner,  i en qüestió de mitja hora 
arribem a l'àrea d'esbarjo de St. Salvador. Hi ha una font amb aigua molt bona. Ens 
arribem a l'ermita de St. Salvador que tenim a tocar. 
 

 
Aquesta ermita fou construïda al segles XVI sota una gran balma. Mereix una visita junt 
amb les seves estances. 
 
Ara emprenem la davallada cap a Margalef i seguim a ma dreta un camí que passa per 
una filera de xiprers. El camí, ben traçat,  va baixant amb trams una mica pedregosos. 
Passem per algunes balmes fins arribar a una de molt gran anomenada Cova de la Roba. 
A sota nostra veiem una gran bassa pels bombers i una àrea d'esbarjo. Poc més 
endavant, deixem un camí a l'esquerra que hi mena.  
 
Arribem a unes parades d'olivers mig conreats i  deixem a l'esquerra un maset. Trobem 
una pista un pel desdibuixada que seguim recte,  i que després d'uns centenars de metres 
gira fort a l'esquerra per traspassar el barranc. Un cop fer aquest pas,  la pista gira a la 
dreta i ara és molt bona. La seguim endavant fins arribar a la pista asfaltada que ve de St. 
Salvador. La seguim per la dreta i uns minuts després trobem un camí a l'esquerra que 
deixem i és el punt  on tanquem l'excursió. Arribem a Margalef després de que entre 
caminar i parades haurem estat unes quatre hores mal contades. 
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