
El camí dels Ventadors (serra de Montsant) 
  
Data: 9 de juny de 2002 
Hores totals: 9 
Participants (6): Ángel Benítez, Meli Carrilero, Lluís Díaz, Angus Robles. 
Invitats: Agustín Benítez. 
  
Itinerari: Ermita de Sant Antoni d’Ulldemolins – Grau del Llop – Punta dels Pins 
Carrassers – Camí dels Ventadors – Riu Montsant – Ermita de Sant Bartomeu 
de Fraguerau – Grau de la Cornaleda – Punta dels Pins Carrassers - Grau de 
Sant Antoni – Ermita de Sant Antoni d’Ulldemolins. 
  

El camí dels Ventadors 
és una de les 
excursions clàssiques 
de la serra de Montsant, 
amb unes vistes 

panoràmiques 
esplèndides. Iniciem la 
caminada de bon matí a 
l’ermita de Sant Antoni 
d’Ulldemolins. Una pista 
cap a l’oest ens porta en 
pocs minuts al costat 
d’una bassa. A 
l’esquerra hi ha un pal 

indicador: Grau del Llop. El sender s’interna en el bosc de pins en direcció 
nord-oest i a poc a poc va guanyant alçada.      
  
 
Des d’alguna clariana del 
bosc guaitem pel damunt del 
racó de la Polleria i al fons les 
característiques formacions 
de roca erosionada del riu 
Montsant, al lloc anomenat 
Les Cadolles Fondes. Davant 
nostre veiem la muralla del 
vessant nord de la serra. El 
nostre sender guanyarà amb 
paciència 400 metres de 
desnivell per assolir el punt 
més alt del Grau del Llop i 
seguint per la carena, la Punta dels Pins Carrassers, de 1.059 m.  
 
 



 Un camí evident, fitat i 
amb velles marques 
taronja segueix la 
carena en direcció oest. 
Trobem un pal indicador 
del Grau de la 
Cornaleda, a la dreta 
(foto 6). Nosaltres 
seguim recte en direcció 
Ventadors, a prop de la 
carena. Comencem 
aviat a tenir unes vistes 
esplèndides del Barranc 
del Pèlags i el Toll de 

l’Ou allà baix. Som al camí dels Ventadors que es va fent més aeri i baixa 
suaument. Caminem per un estret recingle. 
  
Aquí tenim una de les 
millors vistes de l’interior 
de la serra: el comellar 
de la cova de l’Os, els 
barranc de Vidalbar, el 
Pont Natural, el barranc 
de la Falconera, l’estret 
de l’Engolidor i 
l’aiguabarreig dels 
Pèlags i el riu Montsant, 
i molts més. A l’horitzó, 
el perfil de la Serra 
Major. Acabat el cingle, 
passem per un curt llom 
carener de roca nua i poc després el sender abandona definitivament la carena 
i baixa cap a la dreta (nord) en direcció al riu Montsant. 

  
Quan hi som, trobem el 
camí travesser 
d’Ulldemolins a 
Margalef i el seguim a la 
dreta (est) iniciant la 
tornada. Anem seguint 
aigües amunt el riu i als 
pocs minuts veiem un 
pont penjant que el 
creua. Seguint-lo un 
quilòmetre, trobarem 
l’ermita de Sant 
Bartomeu de Fraguerau. 
És un edifici carregat 

d’història i llegendes situat en un indret idíl·lic. De nou al camí del riu veim les 
roques característiques que l’erosió ha modelat. 
  
  



Podem tornar a l’ermita 
de Sant Antoni passant 
primer per les Cadolles 
Fondes, on el riu 
s’engorja en la roca 
erosionada i després 
per la font de la Gleva. 
Allí comença la pista 
que pel coll del Prat ens 
portarà al punt de 
partida unes 5 hores 
després d’haver sortit. 
Però nosaltres avui 
tenim ganes de fer 
cames i ens sembla 
aviat. Poc després de deixar a l’esquerra la desviació al racó de la Pastera, un 
parell de fites ens indiquen a la dreta l’inici del grau de la Cornaleda. Passem a 
tocar els Tres Juradets. Una hora  i vint minuts de suada ens costa pujar una 
altra vegada a la carena per un sender fressat. Tornem a passar pels Pins 
Carrassers i carenejant cap a l’est busquem la baixada pel Grau de Sant 
Antoni. Una recent esllavissada ens fa perdre el camí, però el tornem a trobar i 
anem a sortir damunt mateix l’ermita cansats i satisfets. Encara tenim temps de 
gaudir de l’ombra dels grans arbres i de la frescor de la font. 


