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SECCIO DE SENDERS 
AE TALAIA 

DE L'ANOIA AL BAIX CINCA 

141 Etapa: ULLDEMOLINS - SERRA LA LLENA - ULLDEMOLINS 

12 de Març 1995 
HORARI PREVIST 

Sortida de Vilanova i la Geltrú 6.00 h 

Ulldemolins. Inici d'etapa 8.15 h 

Ermita de Sant Antoni. Esmorzar 9,03 h 
Inici d'etapa 9,33 h 

Riu Montsant. Reagrupament 10,33 h 
10,43 h 

Ermita de Sant Bartomeu. Reagrupament 10,56 h 
11,06 h 

Caseta de pagès. Reagrupament 11,37 h 
11,52 h 

Ulldemolins. Dinar 13,22 h 

Sortida cap a Vilanova. 16,00 h 

Vilanova i la Geltrú. 18,15 h 

Notes.-

** Hi ha fonts d'aigua en l'ermita de Sant Antoni, i l'ermita de Sant Bartomeu. 

** Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. 
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SECCIO DE SENDERS 
AE TALAIA 

DE L'ANOIA AL BAIX CINCA 

14a. Etapa: ULLDEMOLINS - SERRA LA LLENA - ULLDEMOLINS 

12 de març 1995 

El recorregut d'aquest etapa és per la vessant nord del massís del Montsant i part de la serra 
la Llena. Concretament, seguirem la pista que ens portarà a l'ermita de sant Antoni i 
seguirem després fins a desviar-nos per a trobar el riu Montsant. Aquest lloc anomenat 
Cadolles Fondes és un estret rosari de gorgs de diferents profunditats que aquest riu ha anat 
excavant. Cal destacar el congost de Fraguerau on destaca la llegendària Roca Balladora. 
Travessarem el riu fins arribar a l'ermita de sant Bartomeu, esbeltissim indret on destaquen 
diferents balmes i grans roquissons . Pujarem fins a la carretera d'Ulldemolins a la Granadella 
per una zona cremada. Després de caminar una estona per aquesta carretera pujarem un petit 
turó per començar a baixar després, i aixi, arribar fins a Ulldemolins. 
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A ULLDEMOLINS SEMPRE ES 
FESTA! 
Aplecs, balls, benediccions de fruits ... en aquest racó del 

Priorat no s'estan de res. 

Per a tots els qui creuen en les virtuts dels ferruginosos espinacs, que proporcionen, 
naturalment una salut de ferro, i la força de què galleja el milhomes d'en Popeie, hem de suposar 
que veuran de bon ull la invitació a visitar la vila de Ulldemolins, al Priorat. 

El segon diumenge de març, el poble celebra la singular Diada de la truita d'espinacs 

amb suc, amb la presentació de més de cent cassoles a concurs, abundant repartiment de premis i, 
seguit, menjada de truites per a tots els assistents, amb servei de plat, forquilles, tovalló, pa i vi. 

No hem esbrinat l'origen d'aquesta singular devoció a l'espinac, i fins i tot sobta una mica que 
en un poble com Ulldemolins, que té un bon vi i, sobretot, un oli que fa treure el barret, no s'hagin 
decantat per a competicions amb el porró i el traguet llarg o amb l'amanida i l'allioli. Potser, com 
ha estat terra de tradició eremítica, i els ermitans, ja se sap, eren gent incapaç de distreure's amb 
els plaers terrenals, l'espinac va ser per a ells la gran troballa: alimentació discreta i ascètica, però 
amb suficient energia ferruginosa per anar resant. 

Pel"que hom veu, a Ulldemolins -la medieval Oculi Molendinorum del segle XII- les festes 
són sempre el pa nostre de cada dia. Quan no és un aplec, és la F esta Major, o una benedicció de 
fruits, o un jubileu, o una processó, o una festa literària, o el ball de les majorales ... No paren!. 

Per Sant Antoni, per exemple, l'aplec a la relativament propera ermita té lloc amb un precís 
ritual: sortida de la processó des de la parròquia de sant Jaume fins a l'indret de l'oliver gros, 
caminada diguem-ne lliure, tot seguit represa de la procesó al començament de la filera de xiprers 
que porta fins al temple, missa cantada i solemne i finalment , per als masovers i ermitans que 
cuiden de sant Antoni, repartiment a tots els romeus de petits manolls de ginesta, menta i rosa 
bardisa. 

I encara una altra: quan, a la vigília de Sant Joan, el jovent excursionista del poble porta, des 
de Reus i a peu, la flama que encendrà la tradicional foguera, es fan acompanyar per la Deesa del 

Foc, que és una senyoreta de la localitat, que generalment fa goig i que va vestida com se suposa 
que hi anaven les deeses d'aquesta especialitat, a l'Olimp. 

� .. 0. Montsant O ,.,1' 
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L'església parroquial de Sant 

Jaume, notable mostra de l'art 

renaixentista a la comarca, obra 

de Jaume Amigó, rector de 

Tivissa i fill d'Ulldemolins. 

A aquestes altures del text, estem segurs que seran ja moltíssimes les persones que estaran 
deleroses de coneixer Ulldemolins (això que encara no hem parlat d'altres belleses i amenitats); 
per això valIa pena indicar que la població pertany a la comarca del Priorat i que, a part d'una 
bona comunicació amb Reus, per Cornudella, i amb l'Espluga de Francolí i Poblet, per Prades, 
avui, el millor camí per a accedir a Ulldemolins des de Barcelona, és per l'autopista de Lleida fins 
a la sortida de Montblanc, per continuar per la ruta general N-240 fins a Vimbodí i, tot seguit, 
per la carretera secundària de Vallclara i Vilanova de Prades. Un trajecte total de 145 km, i 
sempre per carreteres d'estat excel.1ent. 

Com tots el pobles del Priorat septentrional,Ulldemolins viu a l'ombra del massís del 
Montsant, i te en els seus vessants i a la vall del riu, també anomenat Monsant, les belleses més 
remarcables, objectiu de nombroses passejades i excursions, la majoria aptes per a tothom. 

La visita, a l'ermita de santa Magdalena i, també, a les de sant Antoni i santa Barbara, 

ambdues a uns 35 minuts del poble, es habitual i obligada. Si hom vol fer després honor als àpats 
de la Fonda Toldrà. De la primera hom en diu la catedral del Montsant, a la vista de les seves 
proporcions. Te de tot, àdhuc cripta, un santcrist jacent de gran devoció i, en un angle, l'entrada a 
la cova de fra Llorenç, que sembla que en va ésser el fundador. 

L'ermita de sant Antoni és mot més modesta, com l'anterior te xiprers, i disposa de bons 
espaisper als aplecs i les activitats de lleure. L'aigua és abundant i el paratge d'una gran qualitat. 
(posem-hi deu minuts a peu d'una ermita a l'altra). 

Ara, per als qui ens sentim més valents, l'anomenat Racó de sant Bartomeu brinda, des 
d'Ulldemolins , l'excursió més extraordinària. Per la font de la Gleva, el primer i excepcional 
pinyol del trajecte el constitueixen les Cadolles Fondes, estret rosari de gorgs de diferents 
profunditats que el riu Montsant ha anat excavant mitjançant un pas estretíssim. Cada cop més 
immersos en l'espectacular congost de Fraguerau, trobarem la llegendària Roca Balladora, 

penyal esfèric amb una balma on, abans, descansaven els romeus camí de sant Bartomeu. 



I . ... 

Després, els Tres Jurats Petits i els Tres Jurats Grans, aquestes roques sovint 
aconseguides per escaladors enamorats de la seva esbeltesa, elevació i dificultat, la visió del racó i 

la cova de la Pastera, de la qual els vells conten histories i mai no acaben, i finalment, creuant el 
pintorecs pont penjat sobre el riu (ara destrossat per la riuada d'aquesta tardor), s'arriba a aquest 
esbe1tíssim indret del racó de Sant Bartomeu, on un amfiteatre de grans roquissers, de balmes, 
de solitària salvatgia i de vegetació, guarda la bella ermita romànica i la humil construcció on fra 
Guerau s'hi va recloure a fer oració i penitència, després de l'evident esgarriament que havia 
tingut enamorant-se de la filla del mas de la Garriga, que, pel que conten, era d'un sex appeal 
considerable. 

El lloc és, cal repetir-ho, més que bonic, i molt sovint hom aprofita el dia de l'aplec, el 24 
d'agost, per a inagurar algunes millores, com el refet campanar, la balconada que va ser de la casa 
de l'ermità, o senzillament, l'arranjament del camí d'accés. 

Queden molts altres bells indrets de la rodalia d'Ulldemolins, com el salt de la cadolla de la 
Fontalba, l'albereda d'Arsons, el moli d'en Vaquer, el Toll de l'Ou, el barranc del Bidovar, i 
àdhuc un majestuós saüquer declarat, fa pocs anys, arbre monumental. Pel que fa al nucli urbà, 
presenta un aspecte molt polit, i la parròquia de Sant Jaume, edificada el segle XVI, amb un 
campanar posterior, ha vist com es restaurava amb paciència i encert el seu orgue monumental. 

També, a l'extrem del poble, el popular santuari de la Verge de Loreto, obra de gust 
neoclàssic de la segona meitat del segle XVIII, presenta avui una imatge molt reixida amb tot 
d'esgrafiats a la façana. 

Afegim-hi que, com de costum, i rodant pel caseriu, el renom de moltes cases és una altra 
atracció digna de conservar-se: cal Ditxós, cal Magre, Joan Quan, Panderillo, Marramau, 
Miracielos, Mustela, General, Batallón, Xintilla, Tupí, Saragata, Rata, Pacaliu, Ocho, Gambardo, 
Arreat . .. 

Cal suposar que Ulldemolins va ser, inicialment, una població sarraïna, la primera referència 
a la qual la fa el rei Alfons I, l'any 1 172. Va passar més tard a pertànyer a Albert de Castellvell i 
després al comtat de Prades, i s'hi va aixecar un castell, reconstruït al segle XV i del qual res no 
queda, ja que hom creu, amb molta raó,que al seu lloc es va edificar l'esglesia parroquial. 

No deixa de cridar l'atenció, repassant la història, que el primer ,comte de Prades, l'infant 
Ramon Berenguer, el 1327, fes donació esponsalícia d'Ulldemolins, entre altres pobles, a la seva 
muller Blanca de Tàrent, que els documents anomenen la despolina de Romania, una singular 
denominació que res no ens priva d'imaginar que aquesta senyora fos una rebesàvia del matrimoni 
Ceausescu, que tan malament ha acabat. 

FRANCESC GURRI 
"RACONS DE PAS" diari AVUI 



Parcial 
0, 00 

DESCRIPCIO DEL RECORREGUT 

Horari 
Total 
0, 00 

Quilòmetres 
0, 000 

Sortim de la plaça de l'església d'Ulldemolins pel carrer del 
Balç, tot baixant en direcció oest, per l'anomenat Camí de les 
Ermites. 

0, 08 0, 08 0, 500 

Per l'esquerra s'uneix, al nostre, un camí també senyalitzat en 
blanc i vermell amb un cartell que indica 11 Ermites 11 , és el GR-7-
l, que surt del poble pel carrer de Santa Magdalena; anirem 
seguint el camí tot baixant. 

0. 08 0, 16 1, 000 

Arribarem fins al riu del Teix, creuarem el pont i continuarem 
per la dreta tot pujant fins a trobar un senyal de GR a 
l'esquerra que ens farà abandonar aquesta pista. El GR segueix 
un antic camí empedrat, i alhora, serveix de drecera, fins que 
troba de nou la pista d'abans. 

0, 1 9  0, 35 1, 500 

Una altra vegada a la pista trobem de seguida un pal indicador 
del GR-7-1 que puja per un corriol cap a santa Magdalena i 
després a la Morera. El GR-65-5 continua per la pista. Trobem el 
refugi Pare Palau. 

0, 06 0, 41 2, 100 

Bifurcació de pistes: la de l'esquerra va a santa Magdalena; 
nosaltres anem per l'altra cap a sant Antoni. 

0, 07 0, 48 2, 550 

Ermita i font de sant Antoni, molt ben condicionada com a zona 
d'esbarjo. Hi ha servei de begudes que gestionen els ermitans. 

Després, es continua per la pista que surt de damunt de l'ermita 
en direcció oest, planegem pel peu del Monsant. 

0, 04 0, 52 2, 900 

Pal indicador de l'inici del camí del Pas d'en Rabassa, on hi ha 
un dipòsit d'aigua a l'esquerra, que puja a la Punta dels Pins 
Carrassers; el GR continua planer pel camí ample. Tróbem un 
cartell que diu: liLa brossa cap a casall. La pista està molt ben 
arranjada, sembla a punt d'asfaltar. 
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0, 14 1, 06 3, 900 

Compte a la dreta!, el camí esdevé sender i anem baixant; podem 
fer algunes dreceres. Trobarem un cartell que diu: "La natura és 
vida Il. Tornarem a trobar la pista. Arribarem a un indret anomenat 
Cadolles Fondes, uns grans sots d'aigua molt profunds, d'una 
bellesa impressionant. Anirem seguint pel fons de la vall 
anomenada Fraguerau, emvoltats per les més belles cingleres del 
Montsant l de la serra de la Llena. Trobem la balma 
IIRocaballadorall• 

0, 22 1, 28 5, 500 

Arribem a un pal indicador 11 Sant Bartomeu - Margalef Il. Continuem 
en direcció sant Bartomeu; el riu ens queda a la dreta i comencem 
a veure els efectes de la riuada d'aquesta darrera tardor. 

0, 20 1, 48 5, 700 

Deixem el sender que continua aigües avall i anem cap a la dreta 
fins a trobar el riu. En aquest punt, els efectes de l'aigua són 
evidents. El pontet per a creuar el riu està destrossat, i els 
arbres que l'aigua s'ha emportat formen una veritable barrera per 
a creúar el riu. Cal anar amb compte de no relliscar!. Passat el 
riu entrarem al fons de la barrancada de sant Bartomeu. 

0, 13 2, 01 6, 200 

Ermita de sant Bartomeu, amb un xiprer airós al seu costat; un 
dels indrets més bonics de la serra de la LLena; al seu costat 
hi ha una balma amb un degotall d'aigua bona. Tot seguit, anirem 
per un sender força treballós, pujant pel fons del tàlveg. 

0, 09 2, 10 6, 600 

Passem el túnel de la Llosa i arribem a la zona cremada on la 
vall bifurca; el camí va a pujar per la vall de l'esquerra nord
oest. Hi ha un tros que no està cremat, i més endavant torna a 
aparèixer el cremat. Som en el llit d'un barranc que hem de 
travessar i, tot seguit, hem de pujar fort fent amplis revolts. 
En aquesta zona podem contemplar algunes balmes sota les roques 
de conglomerat de tipus montserratí, algunes amb parets per a 
aixoplugar-s'hi. 

0, 22 2, 32 7, 100 

Trobem un monòlit a l'esquerra i més endavant una caseta de pagès 
on arriba un camí ample que ve de la carretera. Nosaltres hem 
d'agafar aquest camí i al cap de poca estona deixar-lo per un 
sender cap a l'esquerra que primer planeja per unes feixes i més 
endavant puja. 



0, 08 2, 40 7, 500 

Carretera de la Granadella, on hi ha un pal indicador del GR-65-
5 . Nosal tres la seguirem cap a la dreta iniciarem, així, el 
recorregut del camí del Mal Pas. 

0, 26 3, 06 9, 300 

Deixem, de moment, la carretera per un camí a la dreta que passa 
pel costat d'un camp d'ametllers, sempre paral.lels a la 
carretera. Després el camí passa per entre pins i també per entre 
unes plataformes de fusta alineades que s'usen per a ubicar-hi 
arnes d'abelles. 

0, 06 3, 12 9, 850 

Arribem a una ampla esplanada al costat de la carretera; aquí 
tornem a la carretera. 

0, 18 3, 30 10, 600 

Entroncament de la carretera d'Ulldemolins a la Granadella amb 
la que'va a la Pobla de Cèrvoles. Hem de pujar per un sender que 
surt del costat dret de la carretera de la Pobla. 

0, 08 3, 38 11, 000 

El sender va paral.lel a la carretera, en un nivell superior per 
trams enllosats. Aviat baixarem per un tram molt escarpat que 
dóna nom al camí del Mal Pas, que antigament oferia moltes 
dificultats de pas a les cavalleries; a peu no hi ha cap 
problema. Arribem al nivell de la carretera que puja 
d'Ulldemolins, la creuem i continuem baixant. 

0, 10 3, 48 11, 500 

Després de baixar per trams enllosats de pedres planes, pel 
vessant de la serra la Llena, passem pel costat d'una granja, 
creuem a gual el riu de Prades i enfilem un camí recte que ens 
portarà cap a Ulldemolins, que veiem davant nostre. 

0, 14 4, 02 12, 400 

Entrem a Ulldemolins en direcció sud-est per un carrer que puja 
i passa a frec de les parets del temple i que acaba davant de la 
font. 



" . 




