
Itinerari des de l’ermita de Sant Antoni (Ulldemolins. Priorat) a la de Sant 

Bartomeu, per les Cadolles Fondes i el congost de Fraguerau. Tornada a 

l’ermita de Sant Antoni. 

Recorregut senzill per l’extrem nord del Parc Natural de la Serra de Montsant (2002) i 

dins del terme d’Ulldemolins, anada i tornada des de l'ermita de Sant Antoni i que porta 

a les Cadolles Fondes, el congost de Fraguerau i, creuant el riu Montsant pel pont 

penjant, i a l'ermita de Sant Bartomeu. El retorn es fa pel mateix camí. 

Serra d’elevat simbolisme espiritual, ofereix a través del seu paisatge la petjada de 

l’activitat humana, lligada a un important patrimoni natural que aplega una elevada 

diversitat biològica, propiciada per un particular relleu de cingles, barrancs i congostos, 

junt a la confluència de diverses regions climàtiques. 

 

Dades bàsiques: 

 
- Longitud de l’itinerari: Uns 8 
Km (anada i tornada) 
- Cotes: 600 m a Ulldemolins, 
700 m a l’ermita de Sant Antoni i 
550 m a la de Sant Bertomeu  
- Dificultat: poca 
- Paisatge divers i ric: un relleu 
singular  amb els seus 
conglomerats calcaris, afectats 
per fenòmens erosius com el 
congost de Fraguerau, i que van 
inspirar al gran arquitecte Antoni 
Gaudí. 

 

A l’ermita de Sant Antoni (també de Santa Bàrbara) s’accedeix des del pk 35,8 de la 

carretera C-242 (venint de Cornudella), una vegada passat el càmping Montsant Park i 

quan es veuen les primeres cases d’Ulldemolins, ens desviem  a ma esquerra  per un 

carrer amb un indicador de les ermites. Al final del poble i per pista pavimentada de 

menys de 4 Km s’arriba a Sant Antoni. Abans trobarem a l’esquerra un desviament a 

l’ermita  de Santa Magdalena.  

Aquestes dos ermites estan dotades d’àrea de lleure amb fonts naturals, taules i 

bancs, serveis, jocs infantils i refugi. 

Sant Antoni data del segle XV i com element curiós cal esmentar la campana: una 

bomba reaprofitada, de les moltes que van caure a la zona durant la guerra civil. 

Del mateix estil renaixentista i autor que l’església d’Ulldemolins (Mossèn Amigó, fill 

del poble i rector de Tivissa), és l’ermita de Santa Magdalena (segona meitat del segle 

XVI). Va treballar també a la catedral de Tarragona. 



Les Cadolles Fondes 
 
Entre roques altíssimes 
arrodonides per l’erosió 
del riu Montsant es troben 
aquestes  basses i salts 
d’aigua  naturals. Abans 
queda la font de la Gleva. 

 
 

 

 

“Sant Bartomeu ballador, 
Que allà a la font de la Gleva, 
hi va perdre mig calçó!” 
 
Aquesta ermita es troba en un 
racó d’extraordinària bellesa al 
congost de Fraguerau, pas estret 
que forma el riu Montsant aigües 
avall d’Ulldemolins. 
Edifici d’estil romànic construït a 
finals del segle XII per l’ermità fra 
Guerau. Passà a ser propietat de 
la cartoixa d’Escaladei fins a la 
desamortització de 1835. 

 
 

Ermita  de Sant Bartomeu 
 

 

 

Escuts d’Ulldemolins i de la Cartoixa 
d’Escaladei a l’ermita de Sant Bartomeu 
 
Al costat mateix de l’ermita i dins d’una 
coveta formada per enormes roques 
caigudes, hi ha una  petita font. 
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Sabies què . . .? Aquestes tres ermites de la Serra de Montsant estan dedicades a 

patrons de l’orde militar medieval del Temple: Santa Bàrbara, Santa Magdalena i 

Sant Bartomeu. 

 


