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SALUTACIO

EL nom de La Serra de PdndoLs, ens sugereir innediatament

La imatge de La guerr.a d'inuasiS del 1936-39. Escenes dramdtiques uis-
cu.des per. moltes persones conegudes nostres i que no s6n aquells sol-
dats an)nims que patiren en tantes bataLles com ens explica La hist6-
ria.

Es per tan un nom moLt Lligat aL nostte passat m6s reeent,
i per tan que no podrem obLidar ni deixar de condixer.

Gandesa i La seua comarca LA TERRA ALTA, formen part en-

trangablement d'aquesta Catalunya del Sud tan sugerent, i moltes, mas-

ses uegades tan desconeguda i oblidada.

La uila en si, amb La seua esgl1sia de portalada romd.nica

de L'escoLa de Lleida amb un regust molt arcaic oom els ceLlers coope-

ratiues, com eL del PineLL, a L'hora que eL paisatge d'oliueres, uinyes

i atmeLlers, tanmediterrani i per tant tan nostre, fan un conjunt a-
tv,aient.

Tot plegat, La histdria i eL paisatge, eL record de La mort

i La realitat de La uida, fan que si de ueritat uolem "ConDixer Catalunyat',

no podem oblidat" La Terra ALta.

Anem-hi.
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Ball del lllanilet de lee fadrinos do Prat de Comte. u la Terra Alta. lct rlarnunt rlc I't,ra.



GEOGRAFIA FISICA

Es una de 1es comarques de ltEbrerencara que nom6s arri.ba al riu
per una llenca estreta situada a Ia dreta de Itaiguabarreig amb

eI Matarranya.Es una colnarca extensarlimitrofa amb Arag6ri draci
Ii ve probablenent el tret m6s distintiu: eI de ser Ia comarca se-
guida per la ruta tradJ-cional- entre Catalunya i Castella travessa-
nt A-rag6 pel Sud.
E1 veritable cami dtArag6 passava per L1eida sense lravessar IrE-
bre.Al sud d.el riu Ia Depressi6 de }tEbre srestreny i- cap cami de

ponent no ha assolit maj. una categoria semblant.
Els congostos i canyons de lrEbre impossi-bili-ten qualsevol ruta
de penetraci6 per }a Ribera i. els Ports de Eeseit i els de Morella
bamen el pas pel Matarranyarnon6s les superficies tabulars de Te-
rra Alta permetenrun cop srha ascend.it eI repli. de Gandesarde tra-
vessar eJ.s relleus aragonesos si.milars amb If orientaci6 iVSW que

mena a Castella.

Els terrenys n6s antics de Tera AI',,a constitueixen eI brag interi-
or de 1a Serralada Pre-Li-toral- i son constituits per materj-als me-

sozoics d.els periodes trii.sic i jurissic anb }iisic a Ia base.En

eJ- triisic s6n caracteristics els tres pisos de gresos i. materi-
als detritics a a-i. Ia basercalcari-es i dolonies a]. rdg j. argiles
d.amunt(com es pot veure al 0oI] de }es Camposines aI NE de Gancie-

sa).EI jurissi-c tamb6 es compost dtargj.].es j. calcaries,Un segon

grup eI componen eJ-s terrenys del terciari nitji o oligoc6ni-cs,
els que m6s influeixenrper la superficie q.ue ocupenren eI pa-Lsat-

ge de Tera Altaretre eJ-s deu la fesomia tabul-ar.E1 constitueixen
raaterials d.etri.ti.csrarg1les i- evaporites.La confusi6 bs fi.cil anb

els materials mj-oc6nJ.csrm6s tendres(marguesrargi.les) i atacables
per Iterosi6rque hi. excava conques peti.tes.

Lrestil jurassic abunda m6s en els materials triasics que no pas

en els dt epoca li.asico-jurassi-ca.Vlsiblerper exemple, entre Horta
de Sant Joan j- Ia Serra de LtEspinarconsisteixen essencialment
en eixos anticlinals les voltes dels quals han estat energicament

atacats i esventrats per Iterosi6ralhora que el fons dels si.nc}j--
nals era respectat.En resulta un relleu j-nvertj.tramb va1ls estretes
on hi navi-a l:agut les voltes anticlj.nal.srj- rnoles aillades als an- ,:,

ti-cs fons sinclinals.Un tercer elenrent, ja m6s com[t:una falla ]Iar-
ga i potentrde centenars de metresrseparava nitid:rnent aquesta
se33alada mesozoi-ca de Ia Depressib de IrEbrercenozoica.Per6 es ra-'
rament visib].ercar sol estar empastada per masses de pinyolenc oli.-
gocenic adossades aI muntanyam cal-cari..Son conegudes per Irorig.ina-
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Ii-tai de Les formes les Roques del tsenetranonenad.es ai.:i per qua

recorden I'{ontseffat.
EIs Ports assoleixen a la comarca alti.tuts lnportan'us: 1.)74 n. a

1a Penya Cervera. 1.2C4 m a la l:'lola de1 LIi-.l.1E2 m i 1.189 n a la
Serra d.e ltlspina.1.O75 ai Tossal dtEn Grill-b11.OTj aI cie ioan Gran

i 54? n. a Ia Sema del-s Pesells.
Un contrafort moli mbs nodesi pren la ciirecci 6 Ce 3re6a1.Aci la se-
rraj.acia perd el gruix i resta reduida a una aresia carenera que apa-
rei:< com un bonbament disconiinu i gairebb anable(caracter que no

ira evitai e1s accid.en'us aeri-s quan e1s avions volaven cai:ios)con*uen-
plat des d.e Teri'a A};arcom un roquj-ssac ferestec j- inaccesible vi.si
Ces d.e Ia Ribera.Son la Serya de Panciols amb un con;rafori ponentl
q.ue sf eleva a 7o9 nt. PUIG CAVALL&R i Serra de Cavalls(66o n.)



EXTM{SIO GEOGRATICA DET.S MIINICIPIS

TERBA ALTA

mu niciois km2

42,53
127,55
34,70
42,59
s2,89
56,23

105,83
70,79

119,22

municipis

Maella
Nonasp
el Pinell de Brai
la Pobla de Massaluca
Prat de Comte
Vilalba dels Arcs

Terra Alta

km2

174,57
111,09
56,8t1
43,18
26.39
67,09

1131,53

Arnes
Batea
Bot
Caseres
Corbera de Terra Alta
la Fatarella
Favara de MatarranYa
Gandesa
Horta de Sant Joan

EVOLUCIO DE i"A POtsLACIO A I"A COMARCA

Tera Aha i Matarranya: Eaobcid poblacional duant
el tegle XX
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ffi, COOPMATIVISME I J,A PRODUUCIO VNIICOI,A I D'OLI

La iristoria del cooperativisme a Ia comarca de Tera AIta es retsun-
ta a la prj-meri.a deJ. segle XJ(ranb la construcci6 lfany 1918 de la
cooperaij-va del Pi.nell de Braj. i el 1919 la de Gandesa.Obres de
Irarquitecte Cisar l.tarii-nel-J. j- els frescs decoraiius d.e Ia del Pi-
nell fets per Xavier Nogu6s.

La necessilai de lrelaboraci6 de ltoli i del vi va ser la causa del
sorgiment de les cooperatives.

EI vi. tradicional de Tera A1tar6s blanc brisatrdtintensa carcanad.a
i alia graduaci6.Es un vi- protegit avui- per la denominaci6 dtorigen
ttTema Altattreue obt6 una bona sortid.a al mercat, interior.La varie-
tat garnatxa blancarque 6s la majoritaria en tota }a conarcarntes
la base j- el tipusrrTema AIta Blancttrde color de paIla. i graduaci6
de 13 a 16 grausr'es en Ia seva gran majoria origi-nat per aquesta va-
ri-etat.
i]1 macabeu 5s una varietal blanca que es va introd.uir amb 6xi.t a
Ia comarca.El ch-ma sec i- esventola! draquesta zona L tanb6 Ia bal-
xa pJ.uvj-osi.tat i J.ral-ta i.nsolaci-6 s6n i.deals per al- macabeurque no
paieix en aquesta comarca les podridures i eJ.s nildi-usrals quals
tan propens 6s aI Pened6s.

-tSon tamb6 classics de 1a comarca e1 rrclaret de Tera Altafr i elrrne-
gre Iema Altarr de les varietats carinyena i. garnatxaramb predoni-
ni de1 priner.

E1s vi.ns de }a denominaci6 rirori6en ttTerra AltattemboteJ-lats s6n
prlncipalment obra de les cooperatives.f,es m6s j-mportants s6n: }a
Cooperativa Agri.coJ-a d'e Vi.la1ba d.els Arcsron stelabora vi. blanc d.e

les rrinyes del mateix poble;Ia Cooperativa Agrico].a de Gand.esarela-
bora vins blancsrnegres i- mi.siela;1a Cooperativa Terr.Alta Vinicola
Societat Cooperativa fa vi.ns procedents de les Cooperaiives de si.s
pobles(BotrFavarari\onasprLa P0bla de MasalucarVj-lal.ba dels Arcs i
Batea);aquests son criats , envellj-ts i. enbotellats a les instal.la-
cions de Ia Cooperativs de Batealcomercial t-zen'ri blancrrregrercla-
ret i- rosat;la cooperativa Agricola d.e Ia t'atarella.on fan vi blanc.

En total hi. han 11 cooperatives a;rb 2177 soci-s.EJ- B1rB1 % ae les
cooperati-ves tenen menys de JOO soci.s.E1. valor de les 6eves insta-
laci-ons 6s de 102.006.846r-pts que representen una mitjana per coo-
perativa de 9.273.349r-pts.;es anort:-i-zaj ur: 59% de]. capital.
Cinc cooperatives tenen Calxa rural.A causa de les di.fi-cultats eris-
ients per a la comercialitzaci6 del vi. produit'a la comarcarlf

a.a
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1973 sorgi- La ini.ciati.va de creacib druna cooperativa de segon grau
a Gandesarque agrupes les d.e cari.cter local i- les dot6s dtunes es-
tructures m6s adequades.Aquesl intent va fracassar a partir de la
inj-cj.ati.va dels dirigents de la Cooperaciva de Batea de construir
una planta enbotelladora amb una capacitat d.e JOOO anpolles/hora t
que va supossar una inversib de 20 mi.lions de pessetes.Unicament es

va formar lragrupaci-b de Batea amb NonasprPiaella i. Favara.

Ltany 19?4 J-a producci6 de vi era de 182.347 hl.de1s quals 7.O25r4O
sef l-s quedaven els socis i 175.i2Or85 es dedicaven a Ia venda.La
produccib drol-i era de i84.5?7 kt. dels quals 253.:o59 foren per e] s

socis i 12A.958 es conercial-itzaren a travbs de les coonera'fives:
19.868 quedaren per el nercai locaI i. 10'1.000 foren comerciaiiizats
aJ. nercat provj-nci.al., fona:senialneni a les ciutats de Reus i. Tortosa,

La capacitar clf emma6atzemalent
Per a]- vi es de ?46.590 hI. que

produccib actual.

drolj- a ia comarca es de 1.o72.140 <'g

supera tamb6 en uns 64.000 hl.la

LtevoluciO dels preus de llolirprenent co a referencia les dades

d.e les cooperatives entre 1970 L el 197+ fou de]. 117136 %r'es a dir
d" jBrB3 a 100 pts kg.;mentre que lrevolucib dels preus de vj. ha

preseniat en aquest temps un increment det 6f ,95 % de 659142 pts/]n]-.
a 1.08i pis,/hl.

El. preu d.e ltaneil]-a tambb va experimentar un j-ncrement d,el 55% La

nol.l-ar i. dtun 26r'o6i/, La forta entre 1970 j- 1974.

La damera i.nj.ci.arj-va de cooperativisme agricola de Tera Alta ha

estai una cooperativa pan:if:-cad.ora que aplega els municipi.s de Boi,
iioria de Saat Joar:.rla FaiarellareI PinelJ. de BrairVilalba dels Arcs
j. la Pob1a de l.fasa1uca.



CLIi"iA

&1 lraspecte cJ.i.matic Tera AJ.ta'6s en certa inaneraruna zona de tra-
nsici.6 enirerdtuna bandarles regions maritimes i-rde Iraltrarles te-
rres interiors, seques i continentals.

f,L caracter muntanybs de3. pais fa que les condicionsren detallrlri si-
guin nolt variad.esrb6 queren con;untrlta-nbient hi. si.Sui- una mica mbs

sec que aI vessant marj-ti-m deJ.s Ports de Beseit.Perqu6ra Ia pri.ctica
gaireb6 Ia t,otalitat de la comarca 6s sj-tuada ja a} vessant interior,
sec i continental del muntanyan catal.anidj-c.

La ciutat d.e Gandesa t6 una temperatura nltjana aciual de 14r69C. i
un periode fred rela-r,iva-rnent llarg:temperatures niijanes subh-Lvernals
(compreses entre 59 L lOqC) durant quatre nesosrnovembrerdesembr€rB€-
ner i febrer.Les temperatures estivals(mitjanes mensuals superiors
a 20oC) duren ianb6 quatre nesos:junyrjuliolragost j- setembre.Tant
el periode fred com el calent s6nrdoncsrl]-args i rrelat,ivamentrdurs.
Evid.eniuentrsJ- comparem aquest rdglu t6rni-c amb eI d.e les ierres pi-
ri-nemquesrper exemplertrobarem que 6s molt tenperat.

Les precipitacionsrque a Gandesa estan pels volts de lsO0 mm. anuals
i 50 nm. eJ.s ires mesos drestiurson forqa baixes.I lrari.di-tat enca-

ra augmenta quan ens acostem a llextrem occidental de la comarca.

EL clima de Tera Alta'bs doncs nedj-terrani- de tendencia una mica
contineatal.Comenqa a fer pensarren alguns aspectesrque ja som a
prop de les planes continentals de LfEbre i del Segre.

La conii-aental.j.tat i. Irariditat statenuenrnaturalmentra Ia part al-
ta de les muntanyes on les condicions s6n m6s fresques i una mj.ca

m6s humides.
Diagrames clim)tics de Tena Alta i Mataranya
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Dies de neu l,+

FAVARA DE TTIATARRANYA (TmAlh)

1949-6+ (incompletes)

Pmcipitacims 3405 mm

Dies de plu]a 3+,+

Dies de neu l,+

MAELLA (Tene Alta)

l9il8 -64 (incompleteol

Pr€cipihAn 398,8 mm

Dis3 do pluja 45.5

Dies de neu 2,6

F0NDESPATLA (Matanangal

1933-4+ i 1946-5 (inompletos)

Pr*ipihcions 569.3 mm

Dles de pluja 47.2

Dles de neu 4.A



BOTANlCA

Malgrat la uniformitat del substrat calcari en tota Ia zona, Ia situa-
ci5 geogrAfica i climdtica, repartida entre la i-nfludncia temperada mariti-
ma que penetra pel tram inferior del riu Ebre i la continental est6pica pro-

vinent de la depressi5 de ltEbre, condicionen junt amb eI clima i lrestatge
altitudinal (300-650 m), el tipus de vegetaci6 climAcica present en gran

part de la comarca de la Terra AIta.
EI cl-ima correspon aI de la Baixa Muntanya, m5s temperat a Ia banda

oriental, tipus Tivissa i m6s fred i Arid a. la banda central i occidental,
tipus Gandesa i Calaceit. (sotds & Vigo 1984).

Les comunitats climAciques pertanyen a Qr.rercetum rotundifoliae ( aLzi-
nar de carrasca) r eue queda limitat a uns quans enclavaments de la Serra de

Ia Fatarella i La Pobla de Massaluca i al Quercetun ilicis galloprovinciale
junipero-queratonia rotundifoliae (alzinar litoral continentalitzat) comes-
ponent a Ia Serra de Pindol-s i a Ia base dels Ports.

Les espdcies m6s caracteristiques de la zona s5n:

Quercus rotundifoliae (Carrasca)

Pistacia terebinthus (Noguerola)

Teucrium pseudochamaepitys (Iva borda)

Teucrium aragonense

Dictamnus hispanicus (Gitam)

Centaurea scabiosa (Gratabous)

Cirsium pirenaicum

Satureja incuta, i draltres.

Gitam
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Gandesa
l)1r, ttrt Nuont l'utzur
(cscut crlprol alnrcnys -

entrt l.5llJ- lti54).

EI terme municipal de Gandesa, de lOr79 km' d'extensj-6, forma
un extens altiplb -en la plat.aforma estructura.l- que centra 1a Ter-
ra Al-ta- voltada de muntanyes especialment a l-a banda meridionaf i
oriental: Puig Cava-Iler(705 m), serres de Pbndols(709 m), dels Vo-
lerrdins(en gran part a Bot ) j- de Caval]s(650 m a 1'extrem de 11e-
vant de1 t.erme); .Ies restants e-l-evacions s6n molt menys destacades:
coll de 1a Font(E), serra del Mas d'en Grau(N), serres del Calar(hl
i de les Puntes(Nhl). Les aigijes del seu territori s6n tributbries
de L'Ebre: el riu de la Canaleta o, simpJ.ement, la Canaleta, fa
valL de 1a Font de I'Aubb qre desprbs agafa el nom de Riu Sec, i
la vall de Voraval-1 o de Barball.

La ciutat de Gandesa 6s l'rini"c nucLi de poblaci6 de1 muni.cipi,
que comprbn, a m6s, el santuari i e1 balneari de la Fontcalda i e1

poblfrat ibbric det Co11 del Moro(entre altres jacirnents arqueolb-
gics ) .

Gandesa 6s un nus importantissj-m de carreteres des del- temps

dels romans, on s'encreuaven 1es comunicacions entre els actua-l-s
territoris de Catalunya, Araq6 i el Pais Valencib: la Via Edetbria
que anava de Saraqossa a Tortosa, i 1a Via Augusta, que anava de

Tarragona a Valbncia. En 1'actualitat Gandesa es troba comunicada
principa.Iment per 1a carretera N-420, procedent de Reus, Falset i
M6ra d'Ebre, que despr6s de Lravessar 1a ciutat continua vers Cala
ceit i Alcanyis fins a Caminreal o Alcol-ea del Pinar.

ECONOMIA I DEMOGRAF IA

L'agricultura ha estat i 6s encara en una bona part 1a princi-
paL f,ont de riqLesa, i Gandesa 6s el segon productor de vi de 1a

comarca, despr6s de Batea. E1 sector lorestal ocupa e1 21 ,13?(,de 1a

superficie total deI Lerme, mentre e1s conreus(4461 ha) represen-
ten un 6Jr05?6. El regadiu representa una xifra exigua, destinat a

hortal isses. La vinya, dins 1'alta qualitat de tota Ia comarca,
ocupa 3112 ha (gaireb6 un 7O9i dels conreus), seguida dels cereals,
els ametllers i 1'o1i.vera.

En els deu darrers anys s'ha incrementat e1 nombre de caps de

porcs i s'han creat exp.lotacions importants com Borrbs Amades i
Agrotesa; e1 nombre total de truqes es pot apropar a 1500.
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fn la indristrra destaquen les manuf,actures de paper i cart6, es

peciafment paper destinat a pasLisseries, paper Limbrat i caixe
cle lIumins. Tamb6 1'elaboraci6 i comerci.alitzaci6 dels vins amb

denominaci6 Terra AIta sobretot per 1a Cooperativa Agrico.Ia de

Gandesa i per Pere Rovi.ra(vins generosos). La construcci6 de 1a

Central Nucl,ear d'Asc6 donb des del 1914 aI 198) una mitjana de

200 llocs de treball a gent de Gandesa i uns 500 a tot Terra A1

ta. Aquesta gran obra ha produrt un profund canvi sociolbgic a

1a zona; molts paqesos deixaren el seu treball habitual atrets
per un jornal aIt i una feina suau, conreanL les terres eIs dis
sabtes i els diumenges.

LA CIUTAT I ELS SEUS MONUMENTS

La ciutat de Gandesa s'aIga a l5B m d'aItitud, en un tur6
poc destacat de 1a pIana, que coronava 1'antic castell. El nucl
antic, marcat per la Carretera de Bot, Ia plaqa de la nova casa

de Ia ciutatr l'avinguda de Valbncia, Ia plaga de 1a FaroIa, I'
avinguda d'Arag6, de forma arrodonida, i el carrer del Pou Nou

(amb l'antiga bassa), estigu6 fortificat des del segle XIV aL

XIX: protegit per un valI de sis metres d'amplad'a i quatre de

profunditat, les cases es comunicaven totalment a trav6s del-s

teulats primer per ponts de fusta i despr6s de pedra(a la fi de

seqle passat 1'ajuntament e1s f6u treure). Centra e1 nucli an-

tic Ia ptaQa de 1'Esgl6sia, porticada en part, amb l'antiga ca-

sa de la vila i altres edificis interessants;9ue es continua
peI Carrer Major fins aI PortaI de Santa Anna, on hi ha 1a nova

casa de 1a ciutat.
L'esg16sia arxiprestal de 1'Assumpci6 es degu6 comenqar a

construj-r poc despr6s deI 1190 i Ia seva construcci6 es degu6

acabar ja entrat el segle segiient. De 1'obra primitiva resta
part de 1a faqana amb Ia gran portada i una ampla arcada a l'in
terior que descansa sobre dos parells de columnes amb el-s cor-
responents capitells treballats. E1 m6s notabl-e 6s ta portada

de cinc arcs en degradaci6 sostinguts per tres columnetes per

banda amb capitells i arquivoltes ornats amb temes vegetals,
geombtrics i f,igures humanes. Es un dels millors exemples de

1'arqiitectura rombnica de l'escola dita de Lleida, barreja de

rombnic i d'ornamentacions d'inspiraci6 moresca.

La resta de l'edifici correspon a 1'ampliaci6 feta a l-a ri
de1 segle XVIIa cbrrec del mestre de cases Iqnasi Gascon. D'a-
questa etapa consLructiva resten una bona parL dels murs ex-

terns i sobretot, 1'esvelt campanar de base quadrada, cossos
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superiors amb angles arrodonits i
ornat-s de ressalt-s verLicals, a

a manera de columnes adossades i
acabada amb una elegant l:orre11a,
malmesa pels impact-es artilfers
I 'est- iu de1 1q38. Actualment s 'ha

incoal- expedient per declarar tot
1'edif ici monumenl- histdrico-artf s-
tic i ]a GeneralitaL hi fa unes

considerables mi 1 lores .

E1 seqon eriifici en importincia
6s e1 conequt per La Pres5, situat-
a1 carrer de1 Caste11. Hom Pret6n
que 6s 1'ant-ic castell-pa1au dels
santioanistes, b6 que sembla que

el castell de Gandesa era m6s

amunt i en resten nom6s visibles
nnurs aprof itat-s per a bast i r noves

cases prop de la plaea i 1'esg16-
sia. 6s un edif ici sue t6 element-s

dels s.XrI o xIV, manifests en 1a

L i'legant carrrporul
dr li'sxlisio arri-

ltrtstol dc l'A sstt mpciit
lr (iatulcsa, nnl-
tnlt tn la dtrrcru

.4ttrro cit,il

fagana que mira a1 carrer del Caste11, on hi ha un portal d'arc apun

t--at amb qrans doveLles i dos f inestrals de construcci5 similar, a ]a
planLa baixa, un d'e11s totalment cegat. L'edifici fou totalment re-
format i ampliat- a1 principi de] s.XVII segons 1'escut parlant de

1a vila -una mi o guant- de cap per aval1 i 1es lletres SA- i la data
rle I509r 9u€ f igura en 1a ciovella centra-1 d'un altre portal.

L'antiga casa de la vila 6s un edifici senyorial del s.XV, molt
t-ransformat per l'oberl-ura de noves f inestres i canvi d'estructura
i-nt-erna, perb que guarda encara elements que revelen J 'ant iga noble-
sa cle 1'edificaci5.

Fts dest-aca tamb6 1a Casa dels Liori, e1 noble llinatge establert
a la vila rjes del s.XIV, senyors de b6ns i drets a asc5, Beseit,
P5rnols, Rosse11, Nu1es, Tortosa i altres indrets (dintre e1 terme
de Gandesa posseien la va11 que hi ha damunt 1a Fontcalda, coneguda

ant- igament per 1a val l de t ior i ) .

Tamb6 6s important 1a Casa pairal dels Sunyer, un altre antic
l1inat-qe gandesh documenl-at des del 1593 r eue posseia I 'ant ic Mas

d'en Sunyerr gu€ d5na nom a tota una partida del terme.
La Casa pairal dels Rarons de Purroi, situada aI mateix carrer

que 1a casa riels Liori i els Sunyer,6s un gran edifici neocllssic
amb una portalada i un par- i int-er ior molt senJ/or ials .
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Un altre edifici noble, encara que reformat exteriorment durant
aquesl- segler 6s ca 1'rnquisidorr propietat de ra famftia Figueres
d'Oss5, descendents dels inquisidors de la Castellania d'Amposta.

Entre e1s edificis edificats en 6poca contemporinia, sobresurt el
notabfe celler cooperatiu de 1a Cooperativa Agrfcola de Gandesa, fet
bastir per cbsar Martinell ( 1919 ) , dins l-a caracteristica estAtica mo

dernista; 6s interessant per les voltes catafanes de rajola plana
que es recolzen en arcs parabblics d'obra vista que constitueixen la
coberta. Deqradat en eIs darrers anys, ara s'ha arribat a un acord
amb 1a Genera-1j,t-at per a 1a seva restauraci6.
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El Pinell de Brai

E1 munic:i-pi esti situat 6i-1- sud-est de 1a comarca, d1 lfmit amb

1a Ribera d'Etrre(Miravei) i e1 Baj-x Flbre(Benifallet).
La vinya, conreu molt important en temps passats, perd importin

cia cada any a favor de 1'arboricultura i, m6s concretament, de 1'
amet11er. La ramaderia tamb6 6s un recurs econbmic important; hi ha

una trentena de granges avicolesr porcines i cunicoles. A Ia vila
es confeccionaven senalles i sirries de paIma. S'exploten e1s bos:.;
cos de pins i t6 un pes considerable en 1'economia del terme 1'ex
tracci6 d'argila refractlria(unes I0000 tones anuals fins fa pocs

anys) per a la fosa i ta fabricaci6 de porcellanar'ciments espe-
cials i materials refractaris per a la construcci5.

EL Celler Cooperatiu o molf d'o1i i celler de1 Sindicat Agrfcol
fou comengat a construir per 1'arquitecte cEsar Martinell 1'any
1918. Consta de tres implies naus cobertes a doble vessant per teu-
lades de fusta que recolzen sobre diversos arcs elfptics de ma5

vist. Aquests arcs'tenen els carcanyols perforats per arquets. Se-
paren les naus unes arcades, m6s baixes, amb les columnes inelina-
des. L'estructura d'arcs elfptics de diafragma, per sostenir 1'em-
bigatr 6s excepcional en aquests tipus de cellers, i d'una gran
!:e11esa. A l.a iaeana es combina 1'obra de pedra(opus incertum) als
baixos, amb l-es arcades que emmarquen els finestrals a1 pis alt, de

ma6 vist. Separa amb dues parts un fris cer)rnic de Xavier Nogu6s

que ha fet cblebre aquest celler cooperatiu. Sembla que fou el ma

teix arquitecte Martinell qui demani a en Nogu6s aquesta decoraci6.
Les rajoles de cerimica, perbr Do foren col.locades a la fagana
del celler fin.s fa pocs anys r )d que quan Nogu6s 1es enviir eI Sin-
dicat travessava un perfode de debilitat econbmica. Potser que a-
quest fet, que durant molts anys restessin en caixes a1 soterrani,
presservl 1es rajoles dels estralls que sofriren aquests pobles du-
rant la guerra civil. A1 fris cerlmic es representa la verema, les
premses de vi, eI tastavins, el premsat de les olives i diverses
alegories que es completen amb una escena de cagadors embriacs.
t'""61!s.per al montatge de1 fris fou cedit a1 museu del vi de Vila-
franca de1 PenedEs.
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Prat de Comte [)'olzur, uno ovcllo
d'orgent posturu nt sohrc
un prat d'or en lorma
de lerrosso isolado,
acomlnnyol ol cap
d'un s<tl d'or (esatt
emprat olmenys dcs de
mitjon sesle XX).

El municipi de Prat de Comte 6s situat aI nord-est dels Ports de

Beseit, 6s a dir, aI limit- amb la comarca deI Baix Ebre(Paiils dels
PorLs ) , al vessant septent-rional del Tossal d'en Gri115(l-076 m) .

[,d producci-6 agrf co,l a m6s important deI terme 6s I'o1ivera, se-
guida de 1'ametller i de 1a vinya; tamb6 1a ramaderia t6 forqa in-
ciddncia en l- 'economia del t-erme, amb una ma jor ia de best iar porci .

Hom explota des de 1a primeria del s.XX, argiles refractiries(unes
cinc-centes tones anual-s). Hi ha, tamb6, pedreres d'extracci5 d'a-
rena guix. El vi que s'elabora a Prat de Comte 6s emparat per 1a

denominaci6 d'ori-gen de Terra A1ta.
E1 poble rie Prat- de Comte(364 m) 6s enLairat a I'esquerra de1

barranc dels Corralassos i de 1a carretera. L'esgl6sia parroquial
dedicada a Sant Bartomeu fou reconstruida despr6s de 1a guerra ci
vil en un estil ecl"6ctjc. La caseria s agrupa entorn seu i se'n des-
taca ef Carrer Maior. La festa major se celebra per Sant Bartomeu.
El poble t6 una gran devoci6 a 1a Mare de O6u de la Fontcalda i la
tradici6 diu que un pastoret- del Prat 1a descobri, amagada dins una

cova. Des de llavors Gandesa i Prat- es disputaven 1a seva titulari-
tat. E1 santuari de 1a Fontcalda 6s situat d j-ns e1 t-erme cle Gandesa,
perb m6s prop de Prat que d'aque11a ciutat-.
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Horta de Sant Joan

E1 municipi d'Horta de Sant Joan 6s situat en la part meridional
de la comarca, entre el Baix Ebre, a llevant, i a ponent, amb 1a co-
marca riel Matarranya, que administratiVament pertany a Arag6. En

constit--ueix aproximadament 1a divisdria histdrica e1 riu d'A1gars,

9u€ r am6s, con.st itueix el- limit ent re el-s bisbatsde Saragossa i de

Tortosa.
El 462 del terme 6s ocupat per bosc(alzinar amb marfull, pi blanc

roial i negral i roure valencii). Les terres de conreu s6n majorita-
riament de seci. M6s d'un 958 de Les terres de conreu s'exploten di-
rectament per 1lurs Propietaris; e1 1978 hi havia 152 tractors, qo

que representa un bon fndex de mecan iLzaci6, en gran part per causa

de tenir 1a propietat molt repartida. Complementa 1'economia 1a cria
i engreix de bestiar, principal-ment porcf; de bovi n'hi ha 1O caps

en llibertat dalt el Port i 20 ramats d'ovf amb 3200 caps.

Part {e1s pagesos s5n associats a 1a Cooperativa Agrfcolar gu€

f ou f unrlada el-s anys seixanta. Es dedica a l'elaboraci6 i la comer-

cialitzaci6 dels productes agraris. El vi que s'elabora a Horta de

Sant Joan 6s emparat per Ia denominaci5 d'origen de Terra A1ta. A

1a poblaci5 es cu1len proP de 24000 clrregues de raims.
Es coneixen com e1s fet-s d'Hort.a e1 coniunt- d'esdeveniments que

se succeiren a 1a vila durant 1a Guerra dels Segadors. Aleshores,
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Arnes i Horta foren l-es dues dniques poblacions de Terra Alta que

s'adheriren a 1a polftica castellana i secundaren 1'exdrcit del- mar-
quds de Los v61ez. Sj- b6 d'antuvi 1a vj.la era de part de 1es insti-
t-ucions catalanes, hi influiren poderosament en sentit contrari e1

rector parroquial i e1 comanador santjoanista. El 1640 1a vila fou
presa per assalt pel comanador Joan de Copons, amb 1'ajut de 1es

companyies de miquelets de1 capit) Cabanyes. Copons havia estat de-
-legal- per a impedir el pas cap a Tarragona de1 marquEs de Los r/6lez.
I,d vi -Ia aleshores f ou saqueiada.

Durant 1a Primera Guerra Carlina, Horta servf de refugi a 1es
forces de Cabrera i fou escenari d'un vioLent- combat e1 1835.

De I'urbanisme de la poblaci5 es destaca la Plaea Majorr orr hi ha

la casa de la vila, magnffic edifici renaixent-ista, amb arcades de

mig punt a la part baixa, finestrals sobre una cornisa al primer pis
i un segon amb una galeria amb finestres de mig punt moll- seguides;
altres edificis de la mateixa vila tamb6 s5n porticats. Dels altres
carrers es desLaca eI de 1'Hospital, amb un portal de mig punt d'en-
trada a la vi-la, i tamb6 s5n forga antics els de Botera, de Cavaller
de la Comanda, de1 Bonaire, etc. Hom pot esment-ar tamb6 e1 raval- de

la Creu i eI del Mur.

L'esql6sia parroquial, a 1a part baixa de la viIar 6" dedicada a

Sant Joan Baptista. Construida en bpoca gbtica, t6 un belL absis po-
1igonal, cobert amb volta de creueria, les cares del qual s6n perfo-
rades per finest-ra1s biforats amb traceries ogivals.

Un altre casal- antic tls l.a Casa Membrado o de1 De1ne, i de 1'Hos-
oita1, avui quarter de la Guirdia Civil, a part el carrer que duu el
seu nom, se'n conserva la capella de la Mare de o6u dels Desemparats
avui usada com a caserna. De la de Santa Anna resten vestigis al cos
tat de la muralla.

En 1a histbria de la pintura moderna, Horta de Sant Joan ha esde-
vingut un lloc de referEncia pe1 fet que hi residf Picasso en dues
ocasions(1898-99 i 1909), a casa de1 seu amic Manuel PallarEsr er la
segona estada realitzi algunes de les primeres teles dels inicis del
cubi.sme, com la que ha esdevingut mundialment famosa La bassa d'Hort
pintada el 1909.

L'edifici m6s important d'Horta de Sant Joan 6s l'antic convent
f rancisc). de la Mare de o6u dels Angels, conegut popularment per
Sant Salvador d'Horta. 6s a 2 km a llevant de Ia pobIaci5.6s tradi-
ci5 no documentada, que 1a primitiva esgl6sia fou construida pels
t-emplers al s. XI I I i que a1li hi tenien un priorat de f 'orde; a1

pr incipi del s. X\/T , despr6s que e1 seu domini hagu6 passat- als hos-
pi-ta-lers, s'hi est-abl i una comunitat de f ranciscans. A despit de 1es

depredacions que va sofrir e1 convent durant l-a Guerra dels Seqadors



-^ c-d- f I

.../...
pe1 saqueig dels valons i flamencs, mercenaris de 1es tropes castel-
1ane.s, i pels f rancesos e1 1Bt0 i pel l larg abandonament consegiient
a 1'excl-austraci5, e1 seu con junt monumental 6s encara molt not-ab1e
i ara 6s en curs de revaloraci6 amb una declaraci6 monumental, que
6s el pas previ per a 1a seva restauraci5. fs format per 1'esgl6sia
amb e1 seu atri i la gran capella de Sant Salvador, el claustre i el
gran ca.sa1 de1 convent. La primitiva esgl6sia fou ampliada en la se-
va part davantera per un atri i un cor gdtics probablement a la se-
gona meitat del s.XV.

Darrere el convent s'inicia un camf que mena dalt 1a muntanya de

SanLa Birbara, guarnit d'antigues capelles o ermites; 1a m6s propera
6s la rle Sant Onofre, un xic m6s en1li hi ha la de Sant pau que f6u
erigir e1 matrimoni Galters de Vilanova i la Geltrri el 1700. Enfila-
da a la muntanyar €rl una cova protegida per una reixa, hi ha la imat
ge de Sant Salvador sobre una petita font que segons 1a tradici5 f6u
brollar e-1 sant-.

Horta 6s una de l.es poblacions amb m6s

gricies a'l- Port i als rius del seu terme.
-'l-a Eonda Miralles, amb trenta habitacions,
ocupaci5.

A1 Port hi ha una reserva molt important de capra hisplnica, amb

uns 4000 caps, cagats nom6s amb permisos especials. Hi ha tamb6 sen-
g1ars.

Com a curiositats poden citar-se els ramats de bous i vaques en

rbgim de total llibertat i vigilats pels rabadans; l'oliver mi1. lena
ri de 17 t40 m de dilmetre conegut pe1 Perot, situat a la partida de

Creuetes; i la pedrera de marbre rosat amb vetes blanques situada
al Mas d'en Quiquetr on visqu6 Picassor en ple Port. Un indret sin-
gularitzat s6n 1es Roques de Benet, blocs monolftics de formes arro-
donides visibles des d'una gran part de la Terra AIta.
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GOIGS A LLAOR DE LA

MARE DE DEU DE LA FONTCALDA
QUE ES VENERA

DE LA CIUTAT
BISBAT DE

Tcxt clissic, revieat; Dr, J. B. Manyi, prev.
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EN EL TERME
DE GANDESA
TORTOSA

Esta font meravellosa,
Verge, se consagra a Vds,
on tot fet meravellds
& de vostra mi gloriosa:
puix en V6s lo Fill de DCu
s'encarnl, restant donzella,
als Que us oisiten en ella
ilau-los salut, puix podeu.

Molts de graves malalties
ja de metges relinquits,
en esta font favorits
sans veiem los demCs dies;
per qo que d'ells vos doleu,
oiu, Verge, sa querella,
als Que us oisiten et ella
dau-los salut, puix podeu.

Puix amb esta ai1ua sabeu
obrar tanta meraoella,
als Que us oisiten en ella
dau-los salut, Duix Dodeu.

Mrisica popular, recolliih, pcl prof. M. Martlncz.

Tornado

"tllqr.fur*^."Jrl- ,1,1 6n^ ctfA J.*-Lj

ta Que en la Fontcalila leu,
V erge, tanta meraoella t

als Que us oisiten en ella
dau-los salul, puix podeu.

En lo terme de Gandesa
Io cel ha volgut donar
una aigua tan singular
que sana la gent opresa,
Verge, ia que lo mdn creu
ser vostra tal meravella,
als due us oisiten en ella
ilau'-los salut, puix podeu.

Es aigua meravellosa
Ia d'esta font en la terra,
puix a qui Ia beu, desterra
tota passi6 dolorosa t

sent V6s la que ens socorreu,
sagrada mare i donzella,
als due us oisiten en ella
daullos salut, Puix Podeu.

Fontcalda i sagrada vena
sou, Verge, amb I'Esperit Sant,

que encenguC del seu foc sant
i us fCu font de grlcia plena 

'ja que a vostra font voleu
dar d'eix foc una centella,
als Que us oisiten en ella
ilau-los salut, puix podeu.

Senyal de vostre valor,
ds beure d'esta font santa,
td contra mals virhrt tanta
per nlixer l'aigua amb caldor;
on tot malalt, amb temps breu
sana de qualsevol mella,
als Que us oisiten en ella
ilau-los salut, puix podeu.

En aquesta font se troba
remei a tot accident,
puix en ella tot dolent
sanitat complida crbra,
i perqu| Vds ho voleu
se fa tanta meravella,
als Que us oisiten en ella
dau-los salut, Duix Dodet.
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Y. Ora pro nobis Sancta Del Genetrix, B. Ut digni elliciamur pronrissioniDrrs Cbrisli.
OREMUS

Concede nos lamtios luos, quaesumus, Dom.ine Deus, perpelua menlis el .corpori s.anitate 
^q.autlere 

1*ct gloriosa beatae

Mariae sempcr Vir{inis inlercesiione, a praesenti liberari ttisiitid, et aeterna perlrui laetitia. Per Cbrislun Dominum noslruttt.

B. Atner.
(Amtr llicincia eclesiistica)
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ITI]..]:BITARI DE IA MARXA

S'inicia 1a caminad"a en eI mateix centre d.e Gand.esa, a la plaga d.e Ia

!'arola; des d.'on enfilem I'Avg. d"e Va,lbncia, Ivles ende,vant aga.fem 1a.

car'retera de Bot que Fe,ssa per carrer d.e sant Miquer, Ar final d.'aquest

torcem pel carrer d.e1 calvari, on amenca un camf en d.ireooj.6 Sud.; aqu{

trobem els primers senSrals blancs i g:'ocs del sender d.e petit recor.re-

.gut PR{)-2'1 , que seguirem tota l'estona..

Bifurcaci6; er carnl d.e la d.reta puja a fermita d.el calvarig perb ca1

seguir rectes amunt per un carrl recent que hom ha. eixamplat a la dreta

d.'una toryentera.. A dreta i esquerra se sucoe@ixen vinyes i camps d,a-

,.net llere .

,eixem el camf carrreter per agafar una, send.era que puja fort cap a 1a

.l *^t^ur E Ld.

Hem pujat fins la caren;', que car resseguir per un coruiol ped.reg6s.

ll'ont d.e I'-dura, 1 d-'aigrn

no irotable. Parada de

Es3s*-*" l-l,},*$.*.

Deixem la font pujant

cap e l'esquerra fins a

aissolir novament 1a care-

na. frobem una creu, que

6s I 'esclue 1et d"'r.r:r ant ic

rltolr ir a 1'escluerra,

u.rr pet it p1a que g:raita

sobre Ganoesa. Hem de

seguir Ia carena en for-

rna ascendent. Ul cami ds

un xic esborradis i s'ha

cir, buscar amb rrtenci6 car

fou llaurat -" 
1::i:::."
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Iloos quan ILIONA hi f6u unes plantacione d.e pins. Cal estar amatents

als senyars d.el- PR. Passem ran d.'rrns rengles de xipresos i remuatem

iot passant per davant d"'r:n pa.rerl de coves fine assolir un altra cop

Ia ca.rena.

iom al peu d'unes roques de conglomerat; hem d'enfilar-nos per una,

escletxa que presenta un xic de d.ificuLtat. un cop som dalt e1 cami,

continuem caranejant.

jl alg{ no vol enfilar-se per I'escletxar pot continuar per un cor,riol,

l-)oc f'ressal', cap a l'esquerra, que planeja per sota la roca fins a

trobar una crt.illa d-"ua altre send-er serqralitzat amb ratLla blanca i un

rbtol clue d.iu: "i'irsg, d.'ruo}trAfi i cap avall t'I,A. ],'ONTETA"; ca,p amunt nGAN-

iij'l:jA" I trobem un altra rltol que d.iu: TTPUIG CAVALLER" r'BOTrr. llls que

ir:.n se8uit aqu<rsta opci5, d,oncs, segueixen amunt fins a retrobar el
send-er dels que han pujat per I'esoletxa. Som al coll d.e1 Puig Cavaller.

Paracl,a cie d,escans 5 minuts.

.ieguim 1'esquenall f ins

assolir 1a gran roca que

forma el cim, Deixem una

.;end,era que va cap a }a

dreta i que tamb6 puja

a} cim passant ;:e1 costat

dc ponent. li1 cami esde-

ud rnolt aeri rnentre tra-

nscorns pel sota-cingle;

trobem un seguit d.e bal-

riies, tot vorr: jant la ro-

oa per Ia banda llevan-

tirn" i,a plnorlr,.iica 6s

f oriiidable.

;;om a 1'er-trem ;1 .8. de Ia,



lh

gm'n plataforma rocosa; d.'aquf pugem'a.1 vBrtex geod"bsic situat uns locri

rnetres sobrE nostre; cal ar':a.r planejant fins l-'erbrem S.0. i d"aqrr{ pcr

un gra,ona.t f},cil, pujar a Ia g::an plataforma d.e conglomerat.

l0' Cim d.el Puig CAVALL!}H1 e1 punt mds alt d.e Ia Terra Alta, amb una al.ti-

tud. de ?09m. Fem parada, d.e d.escans d"e 15 pinuts per contemr:Iar la. na-.

nor8mical observem si el dia es clar: la gran pla.na d-e Ia. Ter'ra liLta,

Gandesa, Corbera d.'Ebre, Serra de Cava1ls, Serra d.e Pdndols, Serri,. cle

Card6, L'Ebre, E1 Caro, Bot, Ilorta d-e St. Joan etc.. ne retorn l:, L'ex*

trem S.E. de la roca, continuem carenejant cap el S.ii. per un ca.r.-ri ro-

c6s clue ens recorda eI Montsant.

38' Hem bai:rat fins Ia col]ad"a on s'inicia el barranc d-e l"fnferrr, ilue ba-

ixa en d.irecci6 Oest; anem sempre prop d-e la carena.

48' Collad"a aI final del barrano de les Caragoles, que ta,mbd ba,ixa oao a.

ponent. Desprds d'haver p.assat 1a collada, bai.xem pel ta.Ivenc dc Lt..

banda N.E.; d.avant nostre veiem Corbera i c;ip a l'esquerra Oanciesa.

Mds avall anirem d.e flanc, conservant altrrrr,:, pel vessant riret ri.e la va,I

d.el Mas d."Bnsurgrer.

th

th

th >5' Passem per una escletxa d"e la cresta rocosa i gr-raitem a. Ia.'iranci sola,na;
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$ota nostre tenim els cultius de Ia coma d.e1 Mas d.e forrrer, on hem d.e

baixar; d.e moment anem flanquejant sense perd.re morta algada,

2h 01' Som al primer llom transversal, precisament el que puja d.el IIas d.e Tor-

ner. E1 seguim tot baixant molt rS,pidament. Veiom a mA dreta que emer-

gei-x del fons d.e Ia vall d.e Navarro rrna agulla rocos&' molt sulrerrra,

anomenad.a. d.e1 Frare.

10' voregem, per la dretal e1 d.ipbsit d.e felevaci6 d",aigua de l,abastament

de Gand.esai aL seu darrere hi ha e1 Mas de Tor,::er. Continuem per uJ1

can{ carreter clue passa entre conreus.

13' [robem un r0to1 lnd"icad.or d.'aquest pR-{2? que d.iu: puig cavalrer th,

Gandesa 2h. Tamb6 hi ha un aLtre r0to1 d.el GR J-l on llegim: FOMICAIDA

Ih, Prat d.e Comte 2h 15'. Aqu.f fem una parad"a de d.escans d,erL m-inuts.

19' Corrtinuem ara pe]. GR ?-1 en d.irecci6 S.E. fine a trobar la pista d.e la

tr'onicald.a, llavors torcem oap a l'esquerral seguint els sen;rals blancs

i vermells, sempre per pista.

40' Bifurcaci6. A I'esquerra aniriem a Gand.esa, an doncs hem de seguir

rectee; a la nostra dreta hi ha un rOtol d.e fustal mig confris, que riiu:

FontcaLd.a. Anem pel fons del barranc.

2h

2h

2h



2b 43' DesprCs de passar per sota d'una, cond.ucci6 d."algua amibem a la _Fonteta;

d'eu d.'atgr:a en una esplanada condicionad.a amb bancs, taules i focs per

coure a la brassa. Tamb6 hi ha un motor d.e mrrseu i una placa amb una

gravaoi6 d.ed.ioada a I'home que port3. er primer enrrumenat en aquest 11

Farada de degcans d.e LO minuts.

3h 05' Seguim cap on hi ha eI r6tol ind.ioad.or d.els GR. Emprenem Ia dinecci6 que

d'iu: Gandesa 4O', pujant per una carrerada. que ens d.uu a Ia pista d.e 1a

tr'ontcaldar eue seguim cap a }a dreta.

3h 08' Deixem 1a pista poc abans d.'arribar a Ia carretera, torgant a l.esque

aviat pugem fort, parar-relament a aquerla;6s r:n camr d.e bast.

3h 18' Decantem cap a I'esquerra per r:n cam{ carreter en sentit oposat a la
oarretera, ver€ rur dipbsit circular d.e 1'abastament d.'aigtes a Gand-ega.

3h 21' Som al Coll d.e Ia Fontl eI tl.ipbsit qued.a a la nostra esquer:a. Veiem

Gand.esa darrant nostrel continuem d.avallant del coll pel costat d.el d.ipo-

sit d.e ciment.

3b 25' Agafem un caml earreter i amplel paral-lels a 1a carretera i entre rnar-

gesi vers Gandesa que tenim davant nostre.

3h 3?' Entrem d.e nou a Gand.esa per ra carr.etera d.e Tortosa.

3h 40' Enfllem Ia Avg. tr'ranquet, Avg. ValBncia por finir d.e nou a la plaga d.e

Ia tr'arola.

Horari real de tltSrroa . . . . . o 3h

Ilemps de parad.es . . o o . . . . 40'

RC





JUSTI FI CACId

D,ASUEST TREBAL SE N,HAN FET UN TOTAL DE

SEIXANTA EXEMPLARS NUMERATS. L'EDICId HA

ESTAT PATROCINADA PER L,AJUNTAMENT DE

VILANOVA I LA GELTRT, MITJANQANT UNA SUB_

VENCId QUE LA REGIDURIA DE CULTURA CONCE_

Df A LA SECCI6 DE CULTURA DE L,A.E.TALAIA

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Exemplar ne
31

Vilanova i 1a Geltrd, 31 de maig de1 I9B7

Han preparat aquesta catorzena sortida i
co1. laborat en 1a confecci6 d'aquest tre-
ba11, e1s rnembres seglients de ]a Secci5
de cultura: Jani FERRER

RAmOn CASES
Antoni SAGARRA
Virtut CASTRO
Josep M. ALSO
Salvador BUTf
M.Carme BARCELd

A. E.

i-cclot\- ;'ui:,;^

Protegonister de ls mnstarala del casanvnt i de la ntort dc! got, de Prrt de Comte, a la Terru Alta.




	CCC19870531_014_0000.pdf
	CCC19870531_014_0001
	CCC19870531_014_0002
	CCC19870531_014_0003
	CCC19870531_014_0004
	CCC19870531_014_0005
	CCC19870531_014_0006
	CCC19870531_014_0007
	CCC19870531_014_0008
	CCC19870531_014_0009
	CCC19870531_014_0010
	CCC19870531_014_0011
	CCC19870531_014_0012
	CCC19870531_014_0013
	CCC19870531_014_0014
	CCC19870531_014_0015
	CCC19870531_014_0016
	CCC19870531_014_0017
	CCC19870531_014_0018
	CCC19870531_014_0019
	CCC19870531_014_0020
	CCC19870531_014_0021
	CCC19870531_014_0022
	CCC19870531_014_0023
	CCC19870531_014_0024
	CCC19870531_014_0025
	CCC19870531_014_0026
	CCC19870531_014_0027



