
LXIV Pessebre a Muntanya 

Sant Joan del Codolar (El Priorat) 

18 de desembre de 2022 
 

 

 
 

Enguany proposem una excursió de caire familiar, sense cap desnivell important i una hora de recorregut, 

per un camí assolellat i amb unes magnífiques vistes sobre el Priorat. 

 

Sant Joan del Codolar és una ermita barroca que pertany al municipi de Cornudella del Montsant, situada al 

peu de la Roca Corbatera, tot i que té accés amb vehicle des de Cornudella nosaltres hi anirem pel camí de 

la Llisera, des d’Albarca. 

 

Accés: 

 

Des d’Ulldemolins continuarem la carretera C-242 en direcció a Cornudella, arribats al Coll d’Albarca 

trencarem a la dreta i travessarem el nucli d’Albarca, al final del poble deixarem els vehicles a l’ampli 

aparcament senyalitzat. 

 

Itinerari: 

 

Ja a peu ens dirigirem cap al collet del pla de la Bassa , deixarem la senda de l’ermita de la mare de Déu del 

Montsant i girarem a l’esquerra caps als Hostalets d’Albarca per prendre el Camí dels Cartoixans. 

Al cap d’una mitja hora arribem a un trencall indicat però poc definit, cap avall segueix el Camí dels 

Cartoixans, mentre que cap a la dreta, sense perdre desnivell, segueix el camí de la Llisera, per sobre del 

cingle, indicat amb marques del GR- 174 (vermelles i blanques), a partir d’aquí el camí té algun punt una mica 

més exposat i caldrà anar amb compte amb els més petits. 

Mitja hora més i arribarem a Sant Joan del Codolar, tot admirant les magnífiques vistes de la serra de Prades, 

Siurana i Cornudella. 

 



Horaris aconsellats: 

 

08:30: Sortida de Lleida del Camp d’Esports 

09:15: Parada a esmorzar a Cal Ferran (Bellaguarda) 

10:00: Sortida cap a Albarca 

10:30: Arribada a l’aparcament d’Albarca 

10:45: Inici de la caminada 

11:45: Arribada a Sant Joan del Codolar 

12:00: Posada del Pessebre 

12:45: Dinar i retorn pel camí d’anada. 

 

 Dades Tècniques: 

 

Aproximació Lleida – Albarca: 66 Km 

Recorregut: 3,9 Km  

Desnivell positiu: 60 m 

Desnivell negatiu: 125 m 

Track: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/albarca-sant-joan-del-codolar-119951162 

 

 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/albarca-sant-joan-del-codolar-119951162

