
 

CADOLLES FONDES AL MONTSANT 

Com arribar� � Agafarem la carretera C���� fins el poble 

d!Ulldemolins# un cop entrem al poble hem d!estar pendents de les 

senyalitzacions i anar seguint la fletxa direcció a les Ermites* Sortirem 

del poble seguint les !Ermites! per una pista fins arribar a l!ermita de 

Sant Antoni* Podeu deixar estacionat el vehicle en la zona 

d!estacionament davant d!un parc infantil o podeu continuar per una 

pista de terra amb trams asfaltats* Si escolliu la segona opció heu 

d!anar a velocitat reduïda ja que el camí és irregular i# també# hi ha gent 

a peu* Heu de seguir aquest camí fins que trobeu un cadenat que talla 

el camí* Aquí hi ha una petita zona d!estacionament per a uns quatre 

cotxes* De la zona d!estacionament de l!ermita fins a la zona 

d!estacionament on hi ha la cadena hi ha 3#4 quilòmetres* Si veieu que 

el camí no està transitable podeu deixar el cotxe arrenglarat en algun 

dels espais que hi ha al marge de la pista de terra* 

 

 



 

 

Ruta� 

� El punt de sortida és la zona d!estacionament del camí de terra* Heu 

de seguir el camí pel costat de la cadena# en uns cinc minuts heu de 

creuar el riu per unes fustes*  

A continuació trobareu una pedra al mig del camí amb marques de GR# 

uns metres més endavant hi ha el mirador a les Cadolles Fondes* Per 

accedir al mirador heu de sortir del camí abans de tornar a creuar el riu 

i seguir�lo pel costat# en pocs metres arribareu al mirador* 

 

Torneu al camí i travesseu el riu per les fustes* Passat el riu i hi ha un 

planell explicatiu de la fauna i flora de l!indret* 

 

 



 

Més endavant i abans d!arribar al pal indicador de fusta amb una àliga 

de ferro hi ha dos senders que baixen cap al riu* En aquest punt i abans 

de baixar els senders podeu observar el tres Jutjats :formacions 

rocoses; mirant en direcció als senders que baixen al riu* 

Nosaltres recomanen que baixeu pel primer sender ja que rellisca 

menys que l!altre* Aneu a poc a poc amb els més petits per no caure* 

Un cop heu baixat els senders heu de continuar el camí cap a la dreta* 

 

 

 

Arribareu al riu Montsant# podeu creuar�lo o en el nostre cas vam agafar 

el sender que continua a la dreta fins arribar a una zona on hi ha una 

<petita platja< de pedres* Si continueu pel marge del riu podreu veure la 

caiguda d!aigua* 

 



 

 

Per tornar heu de desfer el camí fins arribar on està estacionat el 

vehicle 

 


