
TRAVESSA DE CATALUNYA A PEU 
4- ETAPA B�IFAL�T-TIVISSA (25,7 Km - 44 participants) 

ENS· ACO.3'l'U\ AL HIU EBHE SEGUINTEL SEU CURS EN DIHECCIÓ NORD 

/27 de Gener del 1985/ 

El nombre de participants queda reduït gairebé a la meitat l'especte 

l'etapa anterior, possiblement degut a la manca d'un alicient importa.nt tal 

com representà el pas de l'Ebre, o bé per la rigurositat del fred en els da-

rrers dies. digui com sigui, el cas és que aquest fet no preocupa ni influeix 

l'organització que, en c,erta mesura,ho considera normal. Partim cie Vilanova 

a les sis del matí, un autocar de l'em¡..resa I·¡U·INIC. 

Com en l'anterior etapa, agafem l'autopista fins a sortir per la sor-

tida NI! 39; d'aquí anem fins al Perelló per agafar la carretera. de liasfluera 

que transcorre entre la serra de Card6 i els plans dels Burga.nsj i des d'armí 

arribem finalment a Benifallet. 

Esmorzem a l'entrada del poble, a,;;seguts en un moll de descàrre¡:r,a de la 

cooperativa agrícola. Entretant, alguns aprofiten l'estona per tornar 2. 'e'eure 

l'embarcador que varem utilitzar l'anterior etapa. 
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A les nou Comencem la marxa sortint de Benifallet per 18. carTetera de 

Has que ra , paral-lela al riu Ebre. Després del primer l'evol la deixem per un 

camí ample que s'apropa al riu ent re camps de fruiters. Obs ervem que les ta-

ronges han estat afec tades per les recents glaçades, tot i que l ' orografia 

d'aquet indret resguarda els cultius dels vents freds del nord i donen en 

aquesta regi6 un clima benigne i suau a l'hivern. 

Sortim dels c onreus , abamdonant el c amí ample, per un sender que s'en-

dinsa en una petita vall tancada. 

El corriol pa:3sa per la base d'una espectacular cinglera de pedra cal-

cària , molt descomposta. Poc després observem aquest conjunt, a.mb tota la seva 

bellesa. 

, 
Es quan arribem al fons del barranc que veiem , a la nostra esquerra, 

una curiosa raconada que el curs intermitent de l'aigua de pluja hp- modelat 

en la roca calcària. Ens hi acos tem , baixant pel llit del torrent, per con-

templar-ho de més aprOPi no ens cap d'imaginar en 'luina força h;� de bai xaI' 

l'aigüa per haver pogut donar aquesta forma. a la pedra. 

'l'ravessem el barranc seguint per l'altra banda, éüe,ües amunt fins a tro-

bar el camí ample; poc després agafem un .Jender, que retomba a la dreta, as-

cendint fins a una collada (110 m ) . 

ESPl<.JC'l'AGUlAR CINOlEHA m; PEDHA CALCÀ RIA 
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GHAN l'ANOliÀ�IICA JOBHE L'EBHE,AL FON;:; SL CASTELL m; mHAVbT 

jJassem pel costat d'uns forns de calç. Al Cr),p de ,¡OC ell ' trollcm cn un;=¡, 

esplanada des d'on ;3 'albira una ampla visi6 de la va,ll de l ':i:bre i,com <3 mi' rc 

de fons, el poble i castell de r.;ira ve t . 11.. partir ci 'ara entrem a la co:narc;; 

de la iti be ra d 'Bbre • 

�l corriol esdevé baixador per un grau molt aeri fim; i':, ¿,ssolir el nivell 

del mateix riu, contactant novament amb les hortes que voreGen el curs 

�l poble ja és situat a sobre nostre. 

" , 
u ::l;;ua. 

Traspassem un barranc a gual i .:;e,c-;uim pel llit ci'una torrentera que 

s'encapçala a l-tasquera; el caminoi t ran,3corre entre petites ; ifonêdes, !pny-

ant alçada a les envistes del poble de .'.as'l ue ra , on hi entrem p(�r la Cél,rrete-

ra que prové de Mora la Nova. 

itA0��U¡:;JtA: 174m d'altitud, és situat damunt d'undels contraforts sep-

tentrionals de la serra de Card6, a uns 4 (]uilòmetres de l'!,;bre. ,-,1 cim 

culminant del terme és situat en la serra de Card6, la Creu de ;:)3,ntos 

(941m) • 

L'església parroquial és dedicada a sant Joan Baptista; és un edi-

fici de fi del segle XVIII, amb tr<inssepte i cúpula s obre el creuer. l�ls 

ornaments de les parets (semipilastres adossades i corniséL al damunt) s6n 

de tipus classicitzant. 



. .J 

.. . / 

UMPLINT LE;3 CAN'rIMPWRES A LA PLAçA lJE LA FONT - HASQtf¿:HA -

• ¡ 

Als afores de la poblaci6 hi ha el santuari de Sant Domingo, molt 

venerat ( se celebra la festa major per aquest sant ) . És una petita cons

trucci6 d ' època barroca, amb absis quadrat i cúpula. Prop de la poblaci6, 

també, neix la font de la Dou, d 'aigües salabroses . 

En el terme de Rasquera hi ha localitzats diversos jaciments 2.rnue

alògics. El de les Pedres, a l ' avenc de la Guineu, s'hR trobat terri30a 

i ob jectes d'os. 

A la Moleta Hodona, tur6 de 370m , de forma arrodonida i envoltat pel 

barranc de les Pedraletes, hi ha restes d'un poblat preibèlic. 

Som al cor de l po ble, a la plaça de la Font. Hi fem una !'.Jet i ta ,JATé:.da de 

descans tot omplint les cantimplores i prenent algun a liment. }!;n aquest punt 

es retrobem amb els familiars que �'havien quedat a l'autoca r. Naturalment, 

es fa petar la xerrada una estona fins què els més impacients reprenen la mar

xa i, involuntariament arros seguen tothom. Una imatge, però, jR se'ns manifes

ta repetible: el Muela carregat de garrafes . • . • •  ! i que n'és de viu .... ! 
Ens trobem aproximadament a la meitat del recorregut de l'etapa; a,van

cern momentàniament per la carretera del Perelló. 
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Re cordo que mentre veníem per llautopista se'ns ha repartit un :full a 

cada ú, d "'una travessa cultural composta de 14 preguntes relacionades amb 

l"'itinerari de la "Travessada de Catalu.n;ya" que s "'ha fet fins ara. Una de les 

preguntes diu: qui és el patr6 del Santuari que hi ha a les afores del poble, 

i que per la festa major se celebra la seva diada?; per resoldre la qüesti6 

hom ho ha de preguntar a algú del poble; els més agosarats ho fan mentre som 

a la plaça de la font, d"'altres ho pregunten quan troben algun pag�s a les 

afores del poble. El cas és que els que ho indaguen obtenen la respo st a co-

rrecta. 

Tot just sortint del poble deixem la c arret e ra per enfilar el camí vell 

que hi t ranscor re paral-lelament. Traspassem dues vegades més la, carretera 

per deixar-la definitivament a la dreta , enfilant un camí de càrro a,nomené.t 

dels Burgans. A partir d'aquí entrem en una ampla planúria, la depressi6 dels 

Burgans; és d'una estructura geol�gica força interessant car en temps remot 

era la sortida natural al mar del gran llac que negava les comarques del Se-

grià i del Baix Cinca , fins que un catac li sme va obrir el té.llat de x.erta, i 

propicià la desaparici6 del gran llac, establint-se el curs actual del riu 

Ebr e; els Burgans és una depressi6 situada e nt re la serIa de Card6 i la de 

Tivissa, amb una amplada aproximada de set quil�metres. 

MAS DE L'ANDHEU,EDIFICI m; TItES PISOS D'ALçADA 

... " , 

-. ,. ...... 
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El cam:í, després de passar un esquenall, davalla fins el fons de la 

riera dels Burgans ( 70m sobre el nivell del mar ); seguint-la aigüe s avall 

una estona fine enfilar-nos per un camí carreter, a l'esquerra. 

Al poc passem a prop d'una important masia; el camí segueix entre con

reus d'oliveres dins l'ampla plana dels Burgans. Pugem lleugerament abans 

d'iniciar la baixada, fent giragonses, per salvar el profund barranc dels 

Pogassos; per l'altre costat ens ajunt em a un altre camí carreter amb una llar

ga i mon�tona pujada que ens mena fins la ma.sia Biscor n, a l'esquerra del 

traçat. Hi trobem una petita font que brolla insegura. Ens aturem aquí per 

dinar . El lloc gaudeix d'una ampla pano ràmica sobre el pla dels Burgans; 

observem en la llunyania la silueta de la serra de Card6 i el poble de Iffis-

quera. 

El temps, assolellat i ventòs en els llocs enlairats com en aquest cas, 

no destorba la placidesa del dinar a l'exterior de la masia. Reprenem la 

marxa, a dos quart s de quatre, abans no ens agafi fred, pel mateix cz.mí puja
dor fins un collet proper. A la nostra esquerra Queda el mas de l'Andreu, 

masia abandonada de tres pisos d'alçada , que apareix en un avançat estat de 

degradaci6. 

Arribem al fons d'una clot ada anomenada "C lot s del l.'ii s samande 11" ; el 

LA VILA DE TIVISSA DBS DEL COLL DEL VENTALL (470m) 
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camí ascendeix de dret fins a un altre collet. Des d'a�uest punt es valora 

la possibilitat d'anar a veure unes pintures rupestres força interessants, 

situades a uns 10 minuts, a la vora de la font de Vilella, punt equidistant 

de les tres coves on es troben les pinturesl La cova del Ramat, la cova del 

Pi i la cova del Cingle. Ràpidament es pren la decisi6 d'ajornar-ho per a una 

altra ocasi6, degut en part per la incertesa d'escollir el bon camí. Cal asse-

nyalar que la Topo-guia en lloc d'aclarir-nos I;} situaci6 ens proporciona més 

dubtes. 

Tal com deiem, arribem donc s al coll del Ventall (470m), des d'on 8.1-

birem per primer cop el poble de 

Tivissa, on ha de finalitzar 

aquesta etapa. 

També fem una petita parada 

per contemplar les serralades 

llunyanes; veiem, a primer terme, 

la serra de Llaberia; al fons, 

cap a la dreta, Siurana; a l'es-

querra les imponents parets talla-

des del Montsant amb el poble de 

la Morera del Montsant a la base. 

Iniciem la baixada vers -- - _  ........ ,.,... -�� 

l'ermita de �ant Blai ( 400m ) d'es-

til neogòtic -del 1858-; passem 

pel costat de la font de Sant 
L '¡,;¡mITA DE ..lANT BLAI 

Blai, d'aigua fresca i abundant. 

El c amí davalla,aigües avall, passant entre les roques de l'estr�t de 

Sant Blai; que ofereixen a aquest indret una contextura peculiar; el sende'r, 

probablement molt antic, guaita sobre la bonica plana de Tivissa. 

Arribem a les primeres c ases de Tivissa, on ens esperen la Vir�ut i les 

seves filles. Travessem el poble fins arribar a la ca.rretera, on hi h;- els 
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autocars. Bs aquí on es va reunint el personal a mesura que va arribant. 

Uns quants s'entaforen en un bar per fer petar la xerrada; uns altres 

p renem un petit I�frigeri i anem a donar un vol pel poble: hi descobrím un 

magnífic mirador que guaita vers les comarques del Priorat i de la Ribera 

d '�bre; mirant a migjorn, prop de la piscina , sorprèn veure encara com :; 'uti-

litza el safareig públic. 

, , , :>OHPHEN VJ:;UIiE BNCARA CO�1 1<.:3 urILITZAT I<.:L SAFAhEIG PUDLIC 

la vila de TIVI::3::iA (309m sobre el nivell de l mar ) és a.l peu dels 

vessants septentrionals de la serra de l seu nom. El 3eu cim culminant, 

la Tossa (720m), és un magnífic mirador sobre les comaroues del Prio-

rat i la Hibera. 

la vila es probablement bimil-lenària, i d'origen pre-romà, encara 

que no prou ben determinat. Ès, així m¿teix, interessant de con.;tatL-,r 

que el nom de TIBI,)! apareix en àmfores i rajoles d'un forn romà que 

hi havia a la partida de l 'Aumedina , a un quil(')li,etre a ponent ue la 

vila actual. Aques t fet de la pervivència del top(')nim demostra que 

l'indret no ha ;30fert cap abandonament prolon{';at des d'alesilOres. 

Tanmateix, aquestes contrades ja eren habitades de molt abans, 

com ho prova l'existència de les pint ures rur,estres del bal ra.nc de 

Vilella, els jaciments de les coves del Jane t i d'en ¡,¡arc6 cOlre3;10-
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IA VIIA DE TIVISSA lJES DE L'ESTRET DE SANT BIAI 

nents a l'edat de bronze, i els poblats ibèrics del Castellet de Banyo-

les i de la Moleta de Gènesis. Mes tard fou habitada pr:ls salraïns i 

reconquerida pels cristians que hi bastiren un castell, oue é, esmen-

tat en capbreus dels ducs de Cardona en 16 15, i se sap que e l 1725 v;:. 

ésser derruït. 
De la muralla formada en gran part per les fa',:anes ;Josteriors 

s6n esmentades del 1365. 

L'església parroquial és dedicada a dant Jawne. La part més an-

tiga del temple, el presbiteri, és gòtica i coberta amb volta de creu-

eria dels segles XIII i XIV. 

r...;ls carrers i places, pavimentats i nets, �-;' omplen U8 culor en 

la diada del Corpus amb magnífiques c,-�,tifes de flors boscanes • 

.óls marxadors aprofiten ac¡ue,;ta e�>tada per a comprar me l d(� rOln;:mí. 

Iniciativa encapçalada pel Muela. 

:36n aproximadament les cinc de la tarda o.ua.n retornem , ;en��e caíJ con-

tratemps, cap a Vilanova per la carretera de l'Hospitalet de l'Infant i la 

¡,rot est6?a 

1 r-
e; '"' ) 

� 

comarcal J40. 

Aquest cop no s'utilitza l'autopista i això provoca alguna 

airada, si bé molt individualitzada. 
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