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EXCURSIÓ AL TOLL DE L’OU  
(Ulldemolins) 

 
Data: DIUMENGE, 27 DE MAIG DE 2018 

 
Hora de Sortida: 8 DEL MATI 

 
Desplaçament: COTXES PARTICULARS 

 
Lloc de Sortida: APARCAMENT DEL PARC DEL GARRAF 

 
Coordinadors de la Sortida: Cristina Muns (690308904), Gloria Bayarri (650693264), 

Miquel Fernández (649290270), Jordi Cols (625090332)  
 

HORARIS PREVISTOS: 

 
 
07.45 h - Trobada a l’aparcament del Parc del Garraf.  

08.00 h - Sortida en direcció a l´Ermita de Santa Magdalena (Ulldemolins)  

09.30 h - Arribada al pàrquing de l’Ermita i esmorzar a l’àrea de Pic-nic. 

10.00 h – Inici de l’excursió des de l’Ermita en direcció al Pi de la Carbasseta.  

11.15 h – Arribada aproximada al Pi de la Carbasseta. Reagrupament. 

11.45 h – Sortida cap el Toll de l’Ou. 

12.45 h – Arribada al Toll de l’Ou. Dinar i estona de lleure per refrescar-nos.  

14.30 h – Retorn pel mateix GR des del Toll de l’Ou fins l’Ermita.  

16.00 h – Tornem cap a Vilanova.  



 
 

Material necessari (què cal portar): 

Menjar: Caldrà portar l’esmorzar i quelcom per picar durant el trajecte, així com el dinar.  Cal tenir en compte que 
no hi haurà possibilitat de trobar cap cafeteria ni lavabos al llarg del recorregut.  
 
Aigua: Cal portar força aigua, i més si es preveu que faci calor. Tot i que dinarem al Toll, no hi ha aigua potable. Per 
tant, es recomana portar l’aigua necessària per a tota l’excursió.  
 
Roba d’abric: Som en plena primavera, però cal tenir en compte que a la muntanya es pot produir un canvi de 
temps sobtat. Recomanem porta alguna capa interna i un paravent. En cas de previsió de mal temps o 
d’inestabilitat caldrà portar també un impermeable per si fa vent o plou.  
  
Calçat adequat: Botes de muntanya (IMPORTANT), si pot ser de mitja canya per evitar refredaments i torçades de 
peu.  
 
Gorra, ulleres de sol i protecció solar.  
 
Documentació: Targeta federativa, document d’identitat, targeta sanitària, etc.  

Opcional:  Recomanem portar banyador i xancletes per si algú es vol posar a l'aigua per refrescar-se 
abans de dinar. També recomanem prismàtics per gaudir de les vistes panoràmiques. 

 

Descripció del recorregut en cotxes: 

 
- El punt de sortida és al pàrquing del Parc del Garraf. (08.30h) 

- Sortim de Vilanova per la C-32 que prenem en direcció sud. A Cubelles A l’alçada del Vendrell, continuem 

per l’AP-2 en direcció Lleida (també hi ha l’opció d’anar fins a Vilafranca per agafar l’AP -7 direcció 

Tarragona i posteriorment enllaçar amb l’AP-2).  

- Des de l’AP-2, preneu la sortida 9 cap  Montblanc/L'Espluga de Francolí. Agafarem la carretera N-240 

direccio L’Espluga de Francolí i continuarem fins a Vimbodi.  

- Preneu la sortida cap a TV-7004/Vimbodi/Vallclara 

- Un cop passat Vallclara i Vilanova de Prades, continuarem fins a Ulldemolins on enllaçarem a través de la 

carretera c-242 (a l’esquerra). 

- Just a l’entrada d’Ulldemolins girarem pel carrer Sol de la Vila ( a má dreta) - Gireu a la dreta per Carrer de la 

Creu - Gireu a la dreta per Carrer Balç- Continueu per Carrer Montsant. 

- A 500 m Gireu lleugerament a la dreta i posteriorment a 150 m girem lleugerament a l’esquerra.  

- Seguirem el camí que ens portarà fins a l’Ermita de Santa Magdalena durant 1.8 km.  

 

Dies abans de la sortida, està previst que al grup de Wassap del GMeF es penjarà la Ubicació exacte de l’ermita de Santa 

Magdalena 

 



 

Descripció de l’itinerari (Opció Menuts): (6km) 

 
Arribarem a Ulldemolins, haurem d’entravessar tot el poble que no és 

gaire gran i agafarem el camí de les ermites que ens portarà fins a sta. 
Magdalena. Haurem d’arribar aviat per poder aparcar tots. Allà hi ha una 

àrea de pícnic amb taules i una font d'aigua no tractada, per tant haurem 
de portar aigua des de casa. 

L'ermita de sta. Magdalena d'estil renaixentista fundada l'any 1558 és 

coneguda com la catedral del Montsant. Fou un lloc de peregrinació en el 
passat per demanar la pluja. 

Des de l'ermita, agafarem el sender GR 171 que surt per dels fogons que 
hi han darrera la font que pujarà pel dret (1h. aprox) fins el pi de la 

carabasseta. Durant l'ascens farem alguna parada de reagrupament ja 

que no tots podrem pujar al mateix ritme. El pi de la Carabasseta rep 
aquest nom perquè hom suposa que era l'última parada que feien els 

caminants a la part obaga del Montsant, per fer un glop d'aigua de la 
carabasseta o cantimplora abans de passar a la banda de la solana. 

 

Seguint pel GR 171 baixarem uns 30 min. 
pel barranc del Madalenet fins arribar al 

toll de l'Ou, travessant algun que altre 
rierol, que amb el que ha plogut aquest 

any, algú pot acabar amb els peus 
mullats. Quan el camí torna a fer pujada, 

trobarem una indicació del toll de l'Ou 
on pararem a dinar i si el temps 

acompanya alguna remullada es podrà 
fer. Recomanem portar banyador i 
xancletes per si algú es vol posar a l'aigua 
per refrescar-se abans de dinar.  

El toll de l'Ou és un indret on l'aigua salta 

de cingle entre cascades i tolls, que 
aquesta primavera estarà esplèndida.  

 

Desprès de dinar, menuts i grans 
desfarem camí per tornar tot 

resseguint el GR 171 fins arribar a 
l’ermita de Santa Magdalena. 

  

  

 

 



 

Descripció de l’itinerari (Opció General): (8km) 
 

A l’igual que els menuts anirem tots junts fins el 

pic de la Carbasseta, baixar per l'altre vessant i 

prendre el corriol que surt a mà esquerra un cop 

travessat el barranc del Madalenet; el corriol passa 

per sota la cinglera i fa un flanqueig per sobre el 

barranc del Parral fins a la cova del Parral; després 

continua i travessa el barranc del Parral per enfilar-

se per l'altre vessant, en diagonal, fins al coll de la 

Mola; del coll es pot pujar fàcilment al cim de la 

Mola (985 m); de nou al coll, es comença a baixar 

fins al camí de la Vorada d'en Franc, que és com una balconada sobre el riu; aviat s'arriba al GR, es travessa el 

riu i s'arriba al Toll de l'Ou. La tornada es faria pel GR, 

juntament amb l'Opció Menuts. De pujada, quan es passi pel 

barranc del Madalenet, es pot aprofitar, si hi ha un grup que va 

més endavant que l'altre i ha de fer un reagrupament, per 

deixar les motxilles a peu de camí i anar a visitar la cova del 

Madalenet. És un anar i tornar ràpid i val la pena.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTES: 

1. Aquesta activitat de muntanya està organitzada  pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació Excursionista Talaia i  s’adreça als membres de l’entitat adscrits al GM eF. 

D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives 1, tots els participants a les activitats del GMeF hauran de disposar de la llicència federativa de l’any en curs. 
Els menors que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus pares o altres familiars que s e’n faran responsables. 

                                                 
1 Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. 


