
Massís del Montsant – Ulldemolins - (Priorat) 
 
Data: dimarts dia 28 de març de 2017 
 
Participants: Joan Maria Boada, Josep Mariné, Joan Marquès, Sisco Anguera, 
Pere López, Joan Gassol i Toni Coll. 
 
Temps: Total 10,20 hores, efectiu 8,45 hores. 
 
Distància: uns 15 Km. 
 
Itinerari: Després de les últimes nevades caigudes durant el passat cap de 
setmana, aprofitem per fer una passejada pel Montsant clàssic, amb l’afegitó 
d’un sender inèdit per la majoria de nosaltres a pesar de la dilatada experiència 
acumulada de 434 anys que sumem entre tots. 
 

 
Ulldemolins 

 
Santa Magdalena 

 

Arribem a l’Ermita de Santa Magdalena a les 8 hores del mati i poc desprès 
iniciem la caminada. Prenem el sender GR-171 que s’enfila dreter cap el Pi de 
la Carabasseta, passem per sota la gegantina roca de la Punta de la Galera i 
més amunt, ultrapassats els nou-cents metres d’alçada des del Mirador del 
Grau l’esguard ens mostra el poble d’ Ulldemolins emergint al mig de la 
fondalada, mentre s’allibera de les espesses filagarses que la boira ha teixit 
durant la nit. 
 

 
Pèlags-Toll de l’Ou 

 
Toll de l’Ou 

 

Deixem enrere el Pi de la Carabasseta, baixem pel Barranc del Madalenet i 
prop de l’aiguabarreig amb el Barranc del Parral ens deturem per esmorzar. En 
aquest lloc el torrent normalment quasi s’estronca, però després de tempestes i 



fortes precipitacions llueix un notable cabal i un espectacular salt d’aigua. 
Suposàvem que disfrutaríem de l’espectacle de l’aigua i efectivament en el Toll 
de l’Ou lliscava com poques vegades l’havíem vist i ens hi passem quasi mitja 
hora recorrent-lo amunt i avall fent fotos i filmacions. 
 

 
Camí de la Llibreria 

 
Pont Natural 

 

Tot seguit deixem el sender GR-171 i continuem pel camí de la Pleta. Poc 
després de passar el Barranc del Comellar de la Cova de l’Ós ens desviem pel 
desconegut sender de la Llibreria, que sempre discorre per raconades de gran 
bellesa pel vesant obac dels Pèlags i per sota del camí de la Pleta fins que 
arriba al Pont Natural. El creuem i admirem el diorama natural que composa 
amb la muntanya dels Ventadors al fons. 
 
Al costat de ponent del Pont seguim el corriol que es despenja pel vertiginós 
Barranc del Vidalbar. Les aigües del torrent baixen enfurismades trencant el 
silenci entre nombrosos salts i petites cascades mentre el vertical senderó 
s’esmuny com pot entre les penyes, l’exuberant vegetació i la crescuda de les 
aigües tot convertint el descens en una emocionant cursa d’equilibris i 
relliscades. 
 

 
Barranc del Vidalvar 

 
Torrent del Vidalvar 

 

Arribats al plans prop de l’aiguabarreig del Barranc del Vidalbar, el dels Pèlags i 
el del Riu Montsant són ja les tres de la tarda, per tant s’imposa un descans per 
recobrar forces i asserenar l’esperit. A partir d’aquí prenem el sender GR-65.5 i 
l’excursió es converteix en un plàcid viatge vora el riu Montsant pel Congost del 
Fraguerau.  
 



 
Riu Montsant 

 
Congost del Fraguerau 

 

Després de les Cadolles Fondes i de la font de la Gleva tornem a pujar 
lleugerament fins el Coll del Prat. Poc després ja seguim per la  pista fins 
l`ermita de Sant Antoni i pel sender que amb quinze minuts uneix les dues 
ermites arribem a Santa Magdalena, on havíem deixat als cotxes i on finim un 
dia esplèndid i una excursió inoblidable. 
 

 
Cadolles Fondes 

 
Sant Antoni 

 


