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SALUTACiÓ

LA FORADADA DEL MONTSIÀ

Dintre de la gran diYefSital d'aspectes que pren la rosta catalMa, el fenomen més sobresortint és sense dubte el
delta de l'Etwe, espai inleressantlssim en els aspectes geogrtlfic i ecològic, peró finalment amb poques possibilitats
pe a t'activitat eXCUlSionista. La manca total d'atituds i les relatlvamenlllargues distàncies fan difldl de coojuminil"
itineraris a peu que ens portin d'un cap a l'a11re del delia sense inc6mlr en una certa monotonia. Com que aeiem,
però, que no poden deixar de conèixer-lo. aprofitant que ara ja és possible d'endinsar-s'hi anb vehicle, no ens
estem de recomanar a tothom que, enccwa que sigui d'una manera mecanitzada, es proposi de recórrer amb tot
detall aquest tram final del nostre riu més cabalós.

Per als qui no ens fa mandra enfilar~ hi ha. ta'lmateix, una opció que pemlet de tenir-ne una Ylsi6 paoor;nica
sorprenent pujar al Montsià. Aquesta serra famada pel' l3càries cretàcies, que s'eleva sobtadanent des de ran de
mar fins a 762 metres, és una de les mirandes més extraordinàries de Catalunya. D'aspecte àrid i nua d'atrat,
ocupa el centre de la amares a la qual dOna nom, la més meridional del Pmc:ipat, i al seu entorn es redossen nudis
anb empenta lXlITl són Sant CérIes de la Ràpita, Ulldec:ona i AJcan.... Als ...essants. sempre hi tlam escassejat els
habitades i fins i lot els romeus i. a hores d'éf3, les parets mudes de masos axn Mafa.redona. Comú, i Rosaiea,
amb els pous \'itaIs al devora els reng6es de nages esaostonats recudalt velles feixes, resten oom a únics
testillOfis d'1RI època de màxina pt.ixalça del món rural~ menà a r~ofjtallel'1t de zones q.¡e n, tot i els
gr<r'IS pogessas asmits en els sistemes de aneu, no són preses ni en calSidelació pels nostres pagesos.

PugerrHi.~ 8 Balcó ideat peroon~ el detta des del Montsiê, pensem que és la Foradada. Iaixò per dos
motius:~ !i fem l'ascensió des de Freginals per~, la més recom<I'lêille, representa el primer
CU'ltICI8 arÑ) la caena i per ml el manent cUniraIt de rexz::ursi6 ¡ ,a més, pertpJè la singulaflal de ri"lthlt Ndóna
....... espllliaI. la Foradada és un arca natural qJe permet de passéW" d'un vessant a l'altre sense assolir el fil
de la $IlITi1 i, Iògicanen~ quan som a sota ens fa de mat excepcional de l'espectacle que descobrim als nostres
peus. Vwre el delta de l'Ebre, anb el port dels Alfacs a primer terme, des del recer cie la Foradada és realment una
mçó viva de geografia com en trobem !XIQues.

la parada que hi farem segur que, sense adonarllOHrl, S8Ià llarga, perO no oblidem que en direcció sud queda tol
el llom del Montsià amb la TOI"I'll"a. el punt més alt, la mola Cima i la roca Roja, ja més baixa i just enfront de la punia
del Galatxo que tanca la prodlgiosa bossa dels Alfacs.

Ulldecona pot ésser un final idoni de l'itinerari. Tot baixant sentirem la recalÇa de deis enrera aquest gran balcó
amb un horitzó sense Ilmits l, mentre s'anilà apagMt al fons dels nostres uns el DéIJlpumeig de la ma" rulilan~

retrobarem la reaitat d'un món amb unes dimensions més a la nostra 1l'll!S\Ka.
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Serra del Montsià

LA SERRA DE MONTSIÀ

La serra de MOl1tsiè forma part del Sistema Mediterrani Català i s'orienta de nord-est a sud-oest. Aquesta serra
constitueix una entitat orogràfica molt individualitzada que ressalta fortament enmig de les planes circumdants,

malgrat la modesta altitud que assoleix (la Torreta,
764 ml. El rocam, integral principalment per calcàries
del Cretaci. Ofigina un relleu abrupte, plincipalmenl al
vessant marltim. En el vessant interior el contrast no
és tan marcal ja que els contraforts·són més
desenvolupats i cauen suaument sobre la Foia
d'Ulldecona.

Aquesta serra s'estén des del riu Ebre fins al riu de la
Sénia, amb una longitud de 20 quilómetres i una
amplada de 6. ~ compartida pels municipis de
Alcanar. Ulldec:ona, Freginals, Amposta j Sant Carles
de la Rapita. AI llarg de la carena se situen les alçades
dominants, la màxima elevació és la Torreta amb 765

m.. i la segueixen MoIacima (754mI. la
Foradada (686 ml, Mala-ffld:Jna (628 ml. la
Roca Roja (564 ml, la CoguIa (400 ml, entre

~'"'.

Entre els diferents senders existents
destaca el sender Mediterrani GR-92, QtJe
iniciant-se al riu de la Sénia arriba fins a
Port-Bou, travessant la serra i passant pel'

la localitat d'Amposta. La resta de senders
són de peti. ra:ooegu' (PR t:.a3) I (PR C
83-1).

Més de 30 fonts existents a la serralada són
suficients per apaivagar la set dels
exCtJrsionistes i la dels ramats que encara hi
pasturen. Les més visitades solen ser la del
Mas de Comú, la de Moladma, la del Burgar, la de Mançanera,
la de la Piqueta i la del Bassiol.

Veure restes dels antics assentaments que en forma de masos,
corrals o simples cabanes de pastor, testimonien una activa
presència humana ja desapareguda. D'aquestes construccions
destaquen els masos, entre els més importants es !roben el
Mas de Mulet, el Mas d'en Comú, el Mas de Matarredona, el
Mas de Rosalea, el Mas de Miralles, els Mas del Uop, etc.

Són molts els atractius naturals i paisatglstics que ofereix la
serra del Montsià, la seua proximitat al Delta de l'Ebre la
converteix en un excel'lent mirador d'aquest indret com també
de la Foia i de la comarca veïna del Baix Maestrat. En dies dars
s'arriben a veure les illes CoIumbretes. Alguns indrets
interessants són: la FOfadada, Mata.redona, el Mas d'en CornU,
el barranc de rAstor (on es troba ubicat el refugi 'Enric Agud',
propietat del centre Excursionista d'Ulldecona), el barranc de la
Caroonera, Mofacima, la Roca Roja, etc.
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XUI Coneguem C<üJnya

Les mifloo; èpoques de l'any per visitar la serra són la primavera ( maig j juny) i la tardor (setembre i octubre).

La serra del Montsià es troba inclosa en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN)

BASSES DE LA FOIA

La vall que es forma entre les serres de Godall i la del Montsià és una foia tectònica que pertany a dues conques
hidrogràfiques diferents.

Les aigües de la banda nord de la vall (Foia de les Ventalles) fan cap s"I'Ebre a través del barranc de SoIs6. La Foia
d'Ul1decana és una conca endorreica que artifi<:ialmenl es ra desguassar al riu de la Sénia per miljà de ta sèquia de
la Foia. La seua conca de recepció abmça aproximadament uns 40 Km2. El seu fons és pla i el poc desnivell que hi
ha es dirigeix cap al centre. és el que s'anomena en el pallar popular 'fondos de la foia",

Els barrancs que baixen del Montsià i de la Cogula en arribar al pla escampen l'aigua per Iota la foia sense tenir un
llit ni una direcció definits.

Les aigües que porten els bananes procedents de la serra de Godall segueixen un curs molt curiós, ja que a mig
camí els barra el pas la sèquia mare; d'aquesta manera, les aigiies de bona pM de la foia dUlldecooa fan cap a la
sèquia, i amb ella passen a la foia de les Ventalles i van a parar a l'Ebre a través del barranc de SoIsó ¡ el de la
Galera, produint-se un involuntari "minitransvasamenr Sénia· Ebre.

Dins de la foia d'Ulldecona existeix un avenc anomenat l'Aubelló, que s'obre apla de terra, gairebé al punt més baix,
i que fins al segle passat s'empassava les aigUes de pluja i les sobrants del rec. /JJ segle XIX es va perllongar la
sèquia de la foia des de rAubell6 fins al riu de la Sénia; aixl a l'Aubell6 només li calla engolir l'aigua que la sèquia no
alTÍbara aevacuar. Des d'aquell momenlla Foia passa artificialment a formar par de la cooca del riu de la Sénia.

l'<IlY 1979 es va revestir la sèquia de la Foia per mil~ l'evacuació lenta ¡ diflcil de rantiga sèquia de !erTa; poc
desplés rAul:leü6 va quedar obstruït pels residus sòlids de les davegueres del poble.

De les cinc basses actualment existents a la Foia, tres són d'oIigen natural (la bassa de Montsià, la bassa de la
Uacuna i la bassa de res Ventalles), i dues d'origen artificial (la bassa de les Ennites i la bassa del rajoIarde Garrell).

La 8aS$I de les Ventalles es troba a 200 melres a l'est de les Ventalles, a la dreta de la carretera Ulldecooa •
Tortosa, vora la via del fefTOCMil i del lligallo de les Ventalles. ~jada i ataptada als usos ~aders i agrk:oles,
replega les aigües de la foia de les
Ventalles i la sobrant de la sèquia mare.

Ja es parta d'aquesta bassa l'any 1332,
quan el bisbe de Tortosa promulga "La
sentencia de la aygua del Riu de la Ceoia".
Despés d'aJb'itzar la construcció de la
*Pa mare. liu que en cas de neces:sitJl
es pot ompir la bassa de davant de les
Ventalles. A l'inventari de béns de
rA~untarnent del 1947 es desaiu oom: '-hi
balsa Ilamada Balsa de les VentaIes,
partida del mismo nombre, de exIensión 22
aeas...•. Actual_! és propietat del _
del Medi Natural. A la banda nord disposa
d'un sobreeixidor que vessa les aigües
sobrants al barranc de SoIsó on són
canalitzades i aprofitades per expkrtacions agràries.
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ULLDECONA

Ulldecona pertany a la comarca del Montsià. Situada a1Umit meridional del Principat de Catalunya, termeneja amb
els municipis d'Alcanar, Freginals, Godall, la Galera, Mas de Barberans i la Sénia, lots de l'esmentada comarca. Per
la banda de migdia, mitjançant el riu de Ja Sénia, confronta amb SanI Rafel del Riu, Traiguera, SanI Jordi i Vinaròs,
municipis de la comarca valencillllB del Baix Maestrat

El lemle municipal és el segon més extens de la comarca, amb 126,05 Km2.
Compréo dues zones da'3l1lent delimitades: a l'est. entre els contraforts occidentals de la serra del Montsià i els
orientals de la serra de Godall, hi trobem la Foia d'Utklecona, amb els nudis de poblament d'Ulldecooa i les
Ventalles; a l'oest. entre la vessant occidental de la serra de Godall i els primers estreps dels Ports de Tortosa i
Beseit, hi trobem la Plana, prolongació de la plana de la Galera, amb la resla de municipis habitats: els Valentins, el
Castell (popularment Bam Castell), la MUlana i Sant Joal del Pas.

Fires i festes

Del cicle festiu anual voIdrfem deslaccv les següents festes:

Salt Antoni, amb la benedicció d'animals i e111pic repartiment de neules.
- 8s carnestoltes, els darrers anys amb un certa decadènàa, que se celebren una setmana abans del~ és
habitual.
• AI març, les }ordanes gaslronòmiques,
magnific aparador dels restaurants locals,
en les quals trobem afaltar la presència
d'una mostra de la gastronomia trpica local.
• les funcions domink3s de la Passió
d'Ulldecona, de març a maig (sobradament
conegudes),
- Tanbé són "illBnllSSlllSa1lts la processó de
DiYefMi'es Sant i rade de Davallament de la
Cn:lu, que realitzen els mateixos figurants
de la Passió.
•Al'estiu són molt lluïdes les vetllades
musicals de l'elecció de la Reina de Festes
i, sobre tolla festa dels jovens, la Garrofa
Rock.
• TélTlbé s'ha de destacar la Festa Medieval
que, generalment, se sol efectuar dUrall!
dos caps de setmana, un, imitant una fira als carrers de la vora de l'EsgIés&a i ratre fent una sèrie d'aetes al Castell.
• les Festes Majors de la vila i de lots els barris Que es celebren rtltima setrraIa d'agost o la primera de setembre,
amb la diada del CastlMI, la Ydta cidista al Montsià, les trobades de baldes de música, els gegants i grallers, la nit
del Pregó, les ballades de la jota d'Ulldecona i respectada dets bous, entre litres.
• A l'octubre, per Sa1t Uuc s'orgalitza la Rra Multisectorial dUIdBcma. ;nb una nodrida representació dels sectors
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productius locals.
- Rnciment a Nada, celebrem la Fira de Nadal. on si pol: trobar una bonica oferta de productes crtesam Iocats que
sol ala acompanyada d'exposidons també d'artesa1s i êWtistes locals i. finatment, racte més esperat per lots ets
xiquets i~es. el Part de Nadal.

Del cicle festiu anual ja que destacar les festes quinqueonas que coincideixen <rnb la festa Ma;or de la localitat ~
celebren cada cinc anys (els acabats en 4 i en 9) en honor a la patrona del poble la Mare de Déu de la Pietat, la qua
és baixada en processó des de rermita de la Pietat fins al poble i barris. En motiud'~ esdeveniment ets (3fefS

de la població s'engalanen j es c:ontecciooen catifes per on passa la comitiva de ra Verge.
Un espectacle mutlicolol" de moltes hores de feina que eW:tenóa t.Nl profund fervor religiós. Aquestes festes es van
fer per primera lIElg3CIa rany 1944, des de llavors s'hal celebrat ininterrompt.ldanent (cada cinc anys) fins avui.

CONJUNT D'ART RUPESTRE O'ULLOECONA

Dels primers habitants coneguts de l'actual lerme municipal d'Utldeoona en queden els tretze abrics neolrtics de
conjunt d'art rupestre, que configuren la representac:i6 més importa1l de Catalunya d'aquest a1. A primera vista ens
suggereixen diver.;es fases estillstiques que abasten des del més dàssic at llevantl fins a r~Mic j el
nabJralista, pass¡rlt per les figures estilitzades de gran dinamisme. 8 grup es ¡xma incloure en un moment
plecel3nic (probablement uns 6000 o 5000 anys aC) pel que fa a les figures més antigues; mentre que les més
rooents serien ja de redat de bronze (entre el primer i segon mil·1eni aC).

la quasi totalitat de les figures del COI1OOt crt.JIdecona són d'estillleYclrti. mentre que les figures de ram:: rv són
d'esti~ R. VIIIas, E. Séwrià i A. AIonso (1983) nan ilventarial a Catablya (entre figures. restes i talJJe$)
355 moliIJs __desli I1eYantl, 254 dols """ ...., ¡¡ ""*'" <flJIIdealna De ~~d_

dades es despén que a UIIdealna es
~ més del 70% dols mctiusd_
estil existents a tot eatatooya

Algunes persones haJran sentit a tir~ el
ronjunt d'art rupestre d'UIIdecona és el més
importa1t del pais; aquesta afirmació és
correcta, si més no en raspede QlJantitaliu.
Aaquests 254 motius d'estilllevanll s'han de
sumar els 18 d'estil esquemàtic que es
troben a fabric IV, la qual rosa dóna un lOtéV
de272~.

8 conjunt es localitza a la cingIefa sud-est
de la serra de Godal, oberta cap a les Foies
d'Ulldecooa i les VenlalJes. A pocs metres
pel danunl de resmenlada dnglel'a
cxmença ~ terme munidpaI de Godall, per
la qJaI cosa queda tota la zooa de les
_ oh ~ Ienne lfUlklecona. 8 QllJll
dallrics pnz ~_ • milja aIlura de ~
cinglera, en 1I'l estrat de maIeriaIs calc:éris
tossiIifers més tous, cosa que ha faciitaI

~~ de una linia de~ d'CIigBn llIftRJ en ep el dima i les aigües d'esa:m!flOO Ila'l jugat un paper
dllpollall

Les primeres pinturesd'~ (Dljunt les va descobrif Joal Rl.iz el cia 31 de nm¡ de 1975 a rabric Vde la pcrtida
de les Ennites. En intuir que pcxia Iractar-se d'art pre/listóric, va o:muricar la troballa a Josep M. ClueroI i JoaqJim
Virgili, responsables del Grup EspeleoIògic Ulldecona (GEU). Un oop comprovada la importància de la trobaIa, ho
comuniquen a Josep i Joaquim Romeu, també membres del Grup, que el dia 27 d'abril van fer les primeres
fotografies i hi descobrien els abrics IV i VII. Interessats per resludi d'aquestes pintures obtenen, mi~ançant l'Escola
catalana d'Espele0Iogia, la col-lab0faci6 de l'Equip de RecefQU8S Espeleològiques (ERE) j de l'EspeIeo-CIub
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~I (ECS). l'equip de treball el van compondre, a més dEis ja esmentats, Ramal Vll'ias, Domènec Miquel,
Ranon Ten, Maia lluïsa Morà,M~ ~s, Consol Martln i Doolènec Canpillo.

El dia 4 de maig s'inicien els treballs de camp, que CXlOSistien a calca i~ les pintures, aixecanenl
Iopogràfic i peodre les anotacions neoessàies per al posterior esW i éVlàlisi. Ouranlla prospecx:i6 de fenlml es
van desoobrir els abrics J, 11, III-a, VI, i VIII, situats lots a la pa1ida de les Ennites, I dos més a la patida de les
EsquéWterades. Un oop estudiats aquests at:ri::s, el dia 'Zl de desembre de 1975 es va donar per acabada la
campanya. Posteriorment. a la partida de les Etmites es van descobiir tres llOIJS abrics;" JII-b, V exteria' i lX.

El dia 2 de desembre de 1998 la UNESCO va declarar Patrimoni de la HuméW1itat les pintures rupestres silllades a
les sis comunitats autonomes de fart mediterrani peninsular (Andalusia, Aragó, Castella- la Manxa. Catalunya,
Múrcia i València), la dedénCi6 afecta els 876 abrics c.nb pintures rupestres coneguts dins les sis comunitats
autònomes esmentades.

El coojunt IVpesn d'UIIdecoII•.
JCMqUim Vítgil¡ ; Guinli,.
RNum de "Mtlclt pub/ieM al número 13 di I. twisa RaDI, ",.".... 1999.
&tot_ol del conjunt " ..__ jRJIIs"""*" 17)

GRAVAT HALTERIFORME

El mot hater designar~ gimnàstic ooosistenl en 00es esferes massisses o dos discs de metall units per ooa
barra. Per axó aquelles f9ns de rart pretistóric que tenen una forma paeguda a aquest 00jecte s'anomenen
halleñformes.

Aquest tipus de representació s'ha relacionat <mb la figura htmMa molt esquematitzada~ de les darreres
ma'lifestac:ioos d'c.t. rupestre de l'época
postpaleolitica.

Prop del poble d'Ulldecona hi ha la cova de
Santa Magdalena. Es constituida per una
grclfI sala d'entrada, d'on surten diferents
galeries. A partir del segle XVI Ja seva
estructura natural ha quedat modifiClKSa per
diverses obres: murs, escales ¡ piques per
recollir les aigües de filtració, que configuren
un ambient molt especial.

A pat de l'interès que pot tenir aquesta
cavitat per si sola, presenta la singularitat de
conserva--hi un gravat estu<ial. pels
gern&\S Romeu amb la coHabaac:ió de
Ranoo VtIas as éI'lys setMta

Es Irada d'una figUra haterifcrme formada
per dos c::erdes IXIits per un eix 't'erticaI, el
qual és travessat per dues Unies horitzontas
p¡V¡;'1eles que confonnen els _ amb la
representac:i6 de cinc traços ~ semblen
els <its. Sobretot aquests daTer.llrets i donen un _ """'" més antropomòlfic.

Aquesta imatge s'ha obtingut miijançantla tècnica de copejêInen~ potser amb un estri metàI·lic. les emplllmleS del
qual són encara visibles. Aquest gravat es troba sobre la coItmla est3a;Jnltica de renlrada, a poc més de metre i
mig d'alçada respecte et sòl adual. Les seues dimensions son: 28 on d'aIçaja i 31 on de llargada. Diàmetre carde
superior 5,5 cm ¡el C8de inferior 7on.
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Aj~ doncs,~l les <:ar.ICIe<is1iques del !1"'" de la Cova de SMla Magdalena, el podem indotn <ins
rapartat de les figures halleriformes amb trets ~tlop:»ogics, que cmnoIógil3nenl s'han atribuit a fEdat del Bronze
en un període comprés entre les daTeries del II m~'1eni i mmençanenls deli abans de la nostra era.

La fIgtm halterlfomJe, IHJI most1J singullf de I.., lIIf)I:Sh • CMaltmya
Matglllidl GMttI ; Monel'.
Rt3Um de l'ric" publbt .1 ntínNlfO 1de f. revIsD RanI.

OLIVERES MIL-LENÀRIES DEL TERME D'ULLDECONA

Abans QUe rhome domestiqués rCllivera per al seu Us. ja hi era present en tota la oonca /l'lElIliterTMi~
s'estenia per la fralja l1'Il!litemWlia i a molt poca distanda del mar, per això els primeB tractats~ d'ohiOJItura.
deien que rolivera"sempre havia de YeUI'8 el ma". cosa que van oontinuér fent els rorrms i ets à'abs.

8s grecs i els roma1S van fer nombrosos tractats sobre el conreu de rolivera i la prt:llM:d6 d'oli. des de la pI<w1taci6,
l'empelt, el tractament la recoI·1ea:i6 i fins i tot fequipament que havia de tenir el propietwi per aconseguir
rendibilitzar la plantació i tenien una rosa ben dara: era un ésser viu. per la qual rosa se rhavia de Ir<r:la' amb
delicadesa.

-

Més têr'd els àrabs ho van acabar d'arrodonir,
amb la seua capacitat d'assimilar la aJllura,
van perfecdonar les lèaliques del conreu i van
êlCOf'lSElQlW 1Il bon nombre de vaietats per una
.-_ als .....ys de aitiu.

Com podem YeUre rCllívera és, potser, rartwe
QlItiYat autòcton més antic i el que més
defineix la personalitat de la _ ..
mediterrània. Aquesta MIigUtal. eI'1C3êl la
podem gaudir ara, escampats pels nostres
lémIens hi ha testimonis vius de Ioles
aquestes cultures que han ..,at passant per la
nostra terra; oliveres miHenàries I fins i lot
bimil-len:.ies, que aguooten vives per
demostrar~ que la QJlbJra dels nostres

aVMtpassats enccn és viva

Som en una zona prMI~, no ens equivocarem si afirmem que les c:oourques del Montsià i el Maestrat hi ha ets
exefl"IPéWS més YeIIs de lot Espanya. possiblement d'Europa i qui sap si lI'IS dats més YelIs del mOn.

AI terme d'Uldecona existeixen dferents 6li8ii.,us d'on.. niI·1enaries. das d'8lJI85tS iT\8!1l1fics exanpI¡n 'MI

ser ded<.rats Wes mooumentas per la Geullidit4: de CataUrya.

Quo VId/I O,..? (Clop 011 .... -'1l
_GIn:io I Rgutm,
ÑOfIIII8II' do ratllele pubJlcM ol /Mlm, 15 do lo__

ESTAT ACTUAl DE PROTECCió D'OLIVERES M1L'LEHÀRIES

Davall el __ es¡>oï de que .... otIjecle les ...... mil·!enaies del terme ~LNIdecooa, el Centre d'Esludis
d'U1Idecooa, va pt.tiica" al mim. 15 de la revista Rails, un dossierdeR.ilKHlt aquest fet, aconseqüéncia d'àxò,
rAjunta'nent d'U1Idecona ha mctal: unes normes eocaminades ala lJt*lcció d'aquests atres, era només fata q.Je la
consdéncia dels propietêris sigua propicia per ala seua cmsefVaCi6.
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EL CASTELL O'ULLOECONA

8 Castell d'UIIdecooa és el símbol inqliestionable del nostre poble. Es tracta d'un conjunt fortificat situat sobre Ull
petit puig al sud-oest de la vila a 256 metres sobre el nivell del mar.

Presenta una situació estratègica immillorable. ja que conl1Ola 1Il ampli leI'Titori.

Actualment consta de tres edificacions
principals, consolidades recentment (el
1995), una sèrie d'edificacions sewndàries,
que han estat objecte de excavacioos
arqueol6giques (1999-00) i una muralla
peOmetraI que eocen::Ia lot el ronjunt

En dos punts del recinte s'hi !roben restes
d'excavacions que tIM deixat al descOOert
restes de murs d'habitacles ibèrics ;
medievals. El primitiu assentament ibèric
comprenia des del segle IV fins al segle I a
C. com s'ha pogut comprovar pel material
recupel1lt

L'MY 1178, Alfons el cast farà donació del
recinte a rcwdre de l'Hospital. fIJxò indicava

que abans d'aquesta data devia existir un fortificad6 àrab, com axl s'ha pogut oonstatw en les darreres
prospeccions a-queològiques (1999-00). Aquestes actuacions ha deixat al descobert rexistència d'un bastió andalusi
i els basaments de dues tooes, que es podrien situar entre finals del segle XI i principis del XII.

El mur perimetral està construil bàsicameol ..00 maçooeria de pedres grosses, però taTlbé hi apaeix carreuat.
tàpia i opus spical1Jm. l'amplada comprèn d'un acinc meI1es i ralçada és de tres metres en el punt més at.

8s e<ificis prindpas es concentren al sectof sud-oest del rednle i són:

La tone redona. Es tracta d'una torre talaia de planta ciltUlar ¡ alçat leugelall18l1t me, obrada de careu rMjà.
Consta de planta, primer pis i terrassa superior de vigilància. l'entrada origioaI és la del primer pis, al q.I8II s'arxelIa
per una escala mòbil. La porta té un emmarcament cie pedra i les dues pI<Iltes tenen coberta interiordB fa6sa voI&a.
La terrassa té merlets i els pis petites espinares

Està daf" qJe la tipologia i raparell en qué fou amtruida aquesta me no són a'IdaIusines, però Ia'npoc a::nsona
'"'"' les afues dues edificadons. _ fou alçada a finals del _ Xli. per !al ~enc:alli''¡¡ .... petita

!JU'"IlÍCÍÓ a les cnles dels Montcada

UI torn quIdrada, prisma quadrat de gr.m dimensions que s'assenta sobre una plataforma atalussada.
Ac:tuafment s'Ili enlra per un porta construïda en el talús, però antigament s'hi havia d'accedir pel segon pis. La
pla¡ta baixa i el prilTlElf pis són dividits per la meitat per un gruixut mur, de manera que queden dues sales cobertes
amb voltes de canó.

La segona planta (planta seoyorial) té al mig un arc ciafragna apootat que suporta unes wites serrtJlants a la dels
altres pisos.~ l'única pIalta que te finestres: en destaca la del oostat est. CXI'OlleIa i amb altS superiors IobuIats.En
el nNeI superior no t1 ha mer1ets. Els murs perirnetr3s són molt gnixlJts, de fins a tres metres (ho demostra li fet
que per pujar a la terrassa es passa per una escala construida dins del mur).

Aquesta tOO'8 està construïda amb arT8UOOS i llombardes de peci'a, més!J'3flS i ben tallat als angles, fou bastida
possiblement el segle XlI per rortht dels hospitalers que la utiItZawln cxwn a DJe..palau.
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xur Coneguem Catalunya

l'esglêsia del castell.ts l'edifici més modem
del recinte, ja que es va reconstruir al segle
XVI. l'original va aJçw-se immediatament
després de la torre quadrada. Està dedicada a
Santa Maria dels Àngels ¡ fins al 1440 va fel'"
d'església parroquial de la primitiva vila:
després va funcionar com a seu d'un Priorat
dels Sanijoanistes (tenia un beneficiat que hi
celebrà missa fins al segle XVlll).

Es tracta d'un edifici de planta rectangular,
amb una nau dividida en cinc trams miljançanl
arcs torals, sobre pilastres adossades. La volta
és de canó. l'absis és semicircular, cobert
amb un quart d'esfera. El portal és de mig punt
adovellat, amb trenca aigües superior i a sobre
una rosassa de circumferències concèntriques. Només presenta una capella entre els contraforts i els murs són de
carreuons de pedra irregular, amb carreus més treballats als angles i als contraforts. El que més impressiona de
l'església és que està situada sobre un talus que fa de muralla.

UlIdecona (edidOll5 Couetàn;.)
"."." GI>u I v.g..

ESTAT ACTUAL DEL CASTELL D'ULLDECONA

S'estan fent importants actuacions ¡ prospeccions, però es troba a faltar la consolidadó de les estructures
descobertes, la neleja de la vegetació que cobreix partia/menties muralles, la retirada de rantella que està fora d'ús
i la correcta adequació per efectuar visites Illrístiques.

CENTRE HISTÒRIC DE LA VILA

A més del patrimoni que mereix un lloc apart en la nostra descripció, el nucli antic de la vila guarda també antigues
cases senyorials i populars - barroques (segles XVll- XVIII) als carrers de la Puríssima i Sant Cristòfol amb
interessants portalades, entrades i balbacanes. D'un singular encant són els estrets ccrrefS de l'embut (Roger de
Uúría), del CafTTle, la placeta dels Frares ... que conserven, entre d'altres aspectes interessants, ponts entre les dues
façanes, i sobretot una emprenia marcadament medieval.

Es troba afallar una adequada senyalització que
identifique el centre històric.

lIItMwI fEdIdon.s CossetànlaJ
Fenat Gtau I Verge

ESGLÉSIA DE SANT JOAN BAPTISTA DE
LES VENTALLES

Aquesta església és un dels edficis religiosos més
antics conservats a Ja comarca i el més notable
d'entre totes les esglésies menors fetes pel Temple i
rHospilal a les Terres de l'Ebre. De planla rectangular
amb tres trams delimitats per dos arcs diafragma
apuntats de doYeIIes regulas. /JJ primer tram, hi ha un
cor de fusta. 8 presbiteri té un lalcament quadrat. A l'exteriordestaca relement més important, la portada de pedra
d'art: de mig punt i les inscripcions dels picapedrers. Fou construida al segle XII i el seu estil és gótic de !rérIsici6.
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CASA DE LA COMANDA

A1ternant·se amb la famflta Montcada, l'Ordre de rHospital tingué el domini del ne d'Ulldecona de del 1173,
creant·se la Comanda dUlldecona el 1227. Aquesta perdurà dintre la castellania d'Amposta fins al segle XIX, en
què es van extinguir les OfÒE!S militars. la casa del Comanador es va construir en el segle 'IN, època a la qual
pertanyen el vestigis COllsetVats a la faça'la; era utilitzada com residèoda d'aquest ¡ centre adminislratiu de la zona.
L'estructura interior original va desapa'eixer després del 1851 quan, en extingir-se la Comcma, passà a ser
propietat pna¡lll'".

Actualment aquest habitatge conserva vest9s i formes rT'lEldievas a la façcrla: la porta centr.i amb l'tlb'alques i
dovellat de pelt'a detimitat exteriorment per l,I'l trenca aigües de secció sendla. en el seder' cenlral de la qual hi ha
dos escuts!1avats amb eis emblemes de rHos¡Xtat de Salt Jo<I'1 de Jerusalem, axI com tKI tete:8" lilical: a sobre la
porta; a la seua dreta, una finestra posterior crnb l'E!tlra"IqJes i .ioda de pedra. En el pis principal destaca la finestra
central genmada amb~ supericn lobulats i esvelt~ de eaptelllrebaIlat

Fitxa del s.w¡ del Pn1monl~k.
VIcfórlo Almuol_

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT LLUC I ELS PÉRXENs DE LA PLAÇA MAJOR

l'actual temple gótic substitull'església
del segle XlII bastida en traslladar-se la
gent del CasteR a la FOOI. La seua
conslJuCdó s'inic:ia el 1373 i el 1421 es
oonsagrà rata major, la qual cosa no
roca pas que 'obra estigués_
1olaImeIl~ com ho demostra la
~tal dels lTllJfS dels peus.

Consta d'una única nau dividida en
quatre b3ns i capelles laterals entre
contraforts llT9gUléJ'S. La volta és de
creueria, amb arcs recolzats sobre
pilastres adossades motllurades a
rabsis i dobIeculs de Ilantia a la nau.
Tè finestres de lracelia i dues petites
rosasses. La porta d'aa:és que dona a
la plaça maia' és~ i està porocecidaBCl>tIda d'oo peno. 8 CD" és de rcrnplada de la naJ i està adossa!: als nus
dels peus. Des d'aq.af s'ao::edeix li canplIIaI'" QIavat, alllStn.iït posteliOlTilent des del 1817. Els murs són de

carreus, exeepe en el nu dels peus que
són de maçoneria. la dec:Olac:ió és austera,
peni ~ oonjunt resuJl¡¡ ""'" i_al

UIIcIfIcoN (.dons Coua_iol)
F9mnG""¡~

Enfrool de resglésla """""". a la plaça
major, es !roba una galeria penada, a sobre
de la qual hi ha axecDls 'l'Nendes obertes
a la plaça i al carrer de SéW Antoni. ,tqJesl
~ poncaI: consta de set arcs de rrMdes
~~ dels QUals han estat

roodificats a """" de les.-_ '" alguns ""'laVis-~ galeria estlooberta, ~amenl '"""
cabirons de fust!. .lnt ...... 'església """""" són l'\Í'iC """9 "'" _ del ""*,,,1 .......... de la plaça,
després de 'endemlc, a_ del segle XIX, de 'antiga casa do la \lla i la"" octllgooal allltigua

10

-



XUI Conepm Cataltrlya

Rtxa del SetYei del M'imoni ArquifIKtònic.---
ANTIC CONVENT DELS DOMINICANS (actual Ajuntament)

Edifici de transició entre el barroc i el neoclàssic, segre XVIII, inacabat, de planta quCJlhda Ofganitzat al voltant d'un
bonic claustre central de dnc arcs de mig punt per banda. Apareixen gravades les dates de 1730 (mur del fons del
claustre), 1743 (part superior de la façana) i 1755 en el daustre. Hom diu que la data del 1755 va aoompanyada de
la insaipci6: 'lendrà que cader el patio siempre que el oonvento quisiere continuar el dauslro'.L'eslabliment de
j'adre a la vila data de 1593. Fins a 1723 el convent actuà com a vicariat ¡ després com a priorat. Amb la
desamoi titza:i6 és exprtlIiat j s'ubicà en ell rAjunt<ment lles escoles de pàrvuls.

M~ oonstruir-se en uns anys en que restil ba'nx: estava encera crreIat a la c:oma'ta, efements com la portada
introdueiXen ja el neoclàssic. L'any 1991 s'hi féu una remode4aci6 ..tema per tal d'adaptar-lo a les necessitats
administratives de rA¡untlwnent, peró se'n respectà abastment la configuraci6 i la paet del daJSb'e que hi faltava
originalment ha estat supida pec una original estructura ~·Iica. la façana és un paly~ de ccneus. La
porta és a1lindada amb un emman:amenl classicista. Dall de la porta hi ha una fomlcula CIT1b la imaIge de Sant Uuc.

RIn del Setwi dt PlttrimonJ Arquiteclónic.
~ AJmunl8aI«M

ERMITADELORITO

Situada a la sortida del poble en direa::i6 a
VlfléI'ÒS, es tnda d'un edifid de planta
rectangular. format per una estalça interior
QUadrada i un porxo delimitat per tres grans
~ de mig punt sobre pilars de sea:::ió
~ i 0Jberta de volta de creueria
..m neNs sctn mênsuIes. La leul<K1a és a
~ V8SSêIlts i té Im petita espadanya A
restalça interior, lògicêment, s'hi troba una
imatge de la mare de Déu del Loreto.

El lloc on es trOOa lbicada la ermita, lloc de
creuameot de camins ( lligalo de Sant
Jaume i ramal de la via HerakIea, dos camins~ prototistórics), ha estat hipotêticament identificat oom
a Ikx: de culte Ell Èp(XJJ6S prercmanes. I per tant el sinuetisrne de la religió l'OITllIllI 000l1a de la cristiém l'han fet
peni.rar fins als nostres cies

No hi ha referénòes dooJmentals que pt.9JE!fI daW-ne rèpoca de o:::nstruoXl. l'esart del baró de Purroi de la
fa;:cm. polia fer-nos pensar que fou el seti patrocinadcI". l'éIlY 1966 recifici va ser restalral, ja que es trobava en un
avu;atestat~.AI oostat de rennüa hi trobem la aeu de terme més i:nteresséllt de IOt el poble

Rtn., $IrWIi"PltJir,ron/~---R6 núm. 10 - (Ptg. 78) - F1.JCIlIC ....~

ERMITA DE LA PIETAT

Arermita de la Mare de Déu de la Pietat. santuari aoossat al YeSSéIlt SE de la serra de Godall s'hi pot accedir per la
caretera comarcal que va aTortosa o per l'~tic C3'l1f que va entre la sèquia lla mateixa serra.

l'edifici oonsta d'església i hostatgeria adossades ¡ anb un por.rD central que faciita el pas a ambOOes. Oava'rt el
santuai li ha una piaça, remodelada i ampliada el 1982, i t:n:a el recinte un mur de maçoneria DéI'Tel'a'nent s'héll
fet reformes i I8COOSIruc:cions en tites les edifil3:ions i es lrebaIIa pec fer de rhostatgeria lila reaitat
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Serra del Mootsià

Pareix que reófid de l'hostatgeria oonserva les estnJctlI'es de les prinltiYes capelles l'OOl....ica (segle XIII) i gòtica
(~ XIV i XV). la primera noticia escrita de rermita és de 1445: es tracta d'una pereginació decidida per
rAjuntament de Tortosa per demana" pluges, Ja qual cosa ens indica c,Je temula tenia. ja Eshore$, una forta
tradició i ascendència en totes aquestes
terres. Tenim netreies que el 1556 s'hi féu
una àstema, que el 1689 es va constituir Ja
confraria de N. S. de la Pietat i que el 1779
es va daJl'íI' rati' de resglésia. 8 1867 es
mnstrui el primer pis del cos que sepéI'lI

resglésia i rhostatgeria

l'emlita ha sofert diversos saquejos;
destaca el de 1936, en el qual es de$tnJiren
retaules, rata'". pM del oor i la inatge de la
Mae de Déu. 8 1939 s~nidaren les
rec::onstruc:ci i es reposà una nova
imatge, COpia exacta de roriginal. Des del
1939, cada cinc anys. i per celebrar aquesta
efemèride, la imatge de la Verge es baixada a peu. L'església és senzilla, de planta anb una sola nau rec:tanglia" i
absis poligonal. La YOIta és de canó a la nau i de aeueria en rabsis i les capelles. AJ mur frontal de rabsis tu ha ma
obertura del amri amb la imalge de la Verge. A éITIbd6s oostlts del CêIl'lbril, slli Iroben la sagristia i la sala
d'exvots. Arexterior, hi veiem els oontraforts entre les capelles i lfl petit CêIl'lpa'lêf' QUadrat.

Fitxa del Setw/ de hb1monl Atqulttctònlc.
VkfòriI AJmuni a.diI
UIIn:,_ ..... ",.,....•. e.... d&Ods<fIJ-' 1"'

EL MESURAMENT DEL MERIDIÀ I LA SERRA DEL MONTSIÀ

Aq.Iesta sena. per la seva posició estlaMgica arran de ma", lingué un protagonisme ~an es varen fer els lrebatls
geodèsics per al me5lJl'a'llel"It del meridà de Pafs: en el seu cin se situà un dels Yértexs de la l<rga cadena que
unia lMlkerque ..00 l'illa de~ 8 Yértex del Montsià era un dels inporta'lts: hi c::oindden cinc biages.~
tenien com a 't'èrtexs rennila de sant Joan, prop de Tamarit de Mer, la Mi'nIa de Uaberia; l'Espina i el klssaf d'en
Canadef, al Port; la mola d'Ares; i el puig de Bartolo , al desert de les Palmes. AI principi de setemtn de 1m
Pierre Méchain i el seu aj~t Envilé. pugen per primer alp al Montsià, per esttir-hi un Yèrtex i caIaiar ril1gle
entre el bJ/'(l de l'emUti de sanI JoérI. Sobre Tílffiêfit de ~ i la Miranda de Uaberia, i un • dels seus
coHaboladots, l'enginyer naval Dezauc:tlé, s'hi queda ftls al pMcipi d'octubre.

Médlain va emrTl3Iatir de febres terçanes, i quan estava al puig de fStoIo, al desert de les Palmes,~ de ser
IrasIllKiat a Castelló de la P1lN, on mori el 30 de setembre de 1804.

Dos MyS més !ad, ~RJfI ets treballs Jeal.8aptiste Biot i FlèYICeSC Ara!jJ. Aquest iJltim. junl amb el seu
cxHibndor Josep ChéU, nascut a XMva, pujà un atre alp el Montsià, per acabares càla.lls iniciats per Méchain:
Chaix s'hi va estlw' dos mesos. del juliol al setembre de 1807.

En ta memòria del mesurament, escita per Biot i kagó. que fou publicada el 1821, en parlar del vèrtex del Montsià,
entre altres coses diu: "El Montsià està situat a l'oest de la vila de sant Car1es, que també ftlIllel'lEln la Ràpita; el
pic d'aqJesla l'TUlmya. damunt del qual s'establi prinerament Méchain. porta el nom de VaI-Iòbrega. però com
q.¡e des d'aquest punt no pogué observar els lums de SalI ..klal. decidl traslladar restae:i6 a un pic basta'rt més
_ que ell designa sempre Mlb el nom de Mola<ima: """""'" hem l3MaIaquesla denom_ ponJIè_
la seguretat que la pa1 de la munt.lya on estava establerta reslaQ6, és aunenada per la gent del peis el TlB5al
del "Pere' PélSQlJal, i el pic~ MoIa-<:ima és més al sud, i és bastIlt més agut'

"El Montsià és o.iüYal fins a poca distànda del cim, aIrJ'IEnys pel \l8SSOI1t oa:idental; per tant és iJnicarneol per
aquest costat. i wri'lt d'U1dBcona. que sl'li pot pujél" fà:à¡ i6't.•
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XlII Conelptm~a

AJguns topònims enca-a reo:lfden el pas d'aquells científics; un dels cims de la C3ella es coneix CXllTlla Tenda, i

més concret és el de "TleIlda de los Franceses", que alguns mapes situen en l'actual vèrtex de Mata-redona. Aquella

homes, per tal de poder ser localitzats des dels altres vèrtexs, situaren dall de les muntalyes unes tendes blanques,

de forma cònica, que dUla1t la nit iHuminaven; cixò en a:¡ueIls temps aeà expectadó entre la població de la rodalia.

FRANCESC BEATO I VICENS

B Moolsia. Revista Muntanya

AMPOSTA

8 Pont Penjat s'ha convertit en símbol i referència per a la

~ ciutat; construït entra el 1915 i el 1919 és una obra

.,~~ agosarada de l'enginyeria de l'època. Des del pont es pot

,. iniciar un passeig pets indrets més característics d'aquesta

dinàmica població, i visnar els vestigis del castell, primer

~~ assentaments del nucli amb restes ibèriques, àrabs i

d'altres posteriors. Amposta va ser, just després de la

conquesta cristiana, el centra del territori de l'ordre militar

de l'Hospital de sant Joan de Jerusalem, la Castellania

d'Amposta. Després va perore importància com a tal i, si bé

va conservar el valor estratègic en el control de la circulació
pelliu, no és fins a l'època contemporània quan creix i

esdevè una ciutat ¡.J costat del castell, hi trobareu enclavat,

en l'antic rossa~ un carrer amb cases emblanquinades i ple

de llors, des d'on podeu continuar pel traçat urtlà del canal

de la Dreta de l'Ebre, a l'entrada un bulevard suspès que es

converteix al final en un passeig arbrat Des d'aqul es pol arribar al riu i pet seu passeig retomar,

prop del punt de partida, fins a la plaça de l'ajuntament on també es troba l'església arxipestral

de l'Assumpció.

MUSEU DEL MONTSIÀ

-

El museu comarcal està situat en un entom suggestiu fanmat pet jardi i l'edi1ici modemista, de

primeries de segle, de les antigues escoles. Com a centra cultural ofereix diverses propostes i

activitats. Coosta de quatre sales: la primera, dedicada a la

natura, presenta el medi, la flora i la fauna de la cornaca, des del

massis dels Ports al Delta; la sala de l'..ros presenta les eines i

traballs propis d'aquest cultiu, hi trobem també la recooslrucci6

d'una barraca detIaica; i, finainen~ les dues sales dedicades a

fAn¡ueoIogia són una sintesi der~t pollIamelrt humà del '

Montsià durant la Prehistória i fAntiglital

Després d'efectuar la vostra visna al museu, cal que agafeu la

carretera fins a Masdenverge.

Es l'agricultura de seca la que dominarà a partir d'ara en el nostra

viatge que s'endinsarà per una gran planide, anomenada Pla de
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Serra del Montsia

la Galera, on apareixen les oliveres, els murs de pedra en sec i les petites casetes de camp, en
un paisatge ben mediterrani.

DESCRIPCiÓ DEL RECORREGUT

Sortim d'Amposta per la carretera N·34Q en direcció cap a Sant C¡r1es de la Ràpita, i a tres
quilòmetres (fila quilomèbica 169), a mà dreta, hi ha els indicadors de mas Mil'illles. Cal prendre
aquest camí enquitranat a la dreta, només en entrar, hi ha les granges d"Alonso.

TEMPS

parcial lolal

0,00 0,00

Seguim aquest carni durant un quilòmetre i vuit-cents metres, fins a una fàbrica de congelats.

0,15 0,15

Situats en el carnI principal, la fàbrica ens queda a la dreta, nosallres hem d"agafar un cami a
I"esquerra (80 m).

0,05 0,20

Pal indicador del GR-92, que diu: Amposta 1,25 h Ulldecona .. h. Aquí deixem el camí principal per
agafar un sender a l'esquerra, que puja amb fort pendent, entre matolls i argelagues.

0,05 0,25

Bifurcació: anem pel seoderoI de
I"esquerra, però si agaféssim el de la dreta
també farlem el mateix itinerari que hem
començat

0,15 0,40

Som a la carena de la serra, la
panoràmica del delia de l'Ebre és formidable.
Nosaltres hem d'anar cap al sud Iol carenejant
la. Més endavanl a la dreta, veiem els vestigis
d'un probable éI1tic forn de calç, mentre que a
l'esquena tenim el baTMc dels Corbs,

0,10 0,50

Anibem aun petit replà, on hem d'agafar el senderoI que puja directament pel1Jom,

0,05 0,55

Veiem les ruïnes d'un maset que ens queda a la dreta, i davant nostre, YeB el sud, quaIre turons ben
e<ncteristics, son els Quatre Mollons, Més endavant, passem per sota d'una magnf1ica azina.

0,05 1,00

Plans de la GIIIa (<400 m). Passem pel costat d'lIl~ pi~ i prop d'uns corrals que ens queden
a la dreta.

0,05 1,05
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Saltem cap a ralb"a balda de la carena i pel costat d'una bassa, entrem en el barranc del SoIito.

0,10 1,15

Pal indicador. se'ns uneix Ull sender que puja per resquerra, que ve de sant Carles de la Ràpita. amb les
m~ de PR C83-1. Cootinuem cap al fons del~

0,05 1,20

Font d'en Burgar (400 m). lloc ombrfyrj j bucòlic íRb miVlifiques azines. Pal indicadcr, lfaqur, hi ha dos
camils per am.- a la Roca Foradada: .
111_ A(PR CoU-l)
Per resquerra, que es el més drec:ta; valia pena fer-ho si el cia es dar. doncs, el S81dllr es molt aeri, i es gaudeix
de ta impresionant panor.Ynica sobre la oosta; per aquí, no es passa per la masia de Mata-Rodooa, sine que es va
cap a la Roca foradada passan per la Moleta del Pla; per tall si es vot 5E9Ji" la desa ipc:i6, hem de salti" al
fl'ri!1aI, del punt l1clrari aa.mulal ¡ 15 (Roca FOI3dada),
111_ B(GR·92)
Si votem agafar el de la creta, s'ha de amença a pujar seguint més o menys el fons del bamrK:.

0,20 1,40

Masia de IllboRodona. Passem a he de les parets en ruines. ~t-les per la part sud. Hem d'anar
pujant de ri\teII en direcció a un pal indicadol. D'aquí hem d'agafa' un sender que va pujanllleugeranent de niYell j

en cirecció sud. Més eod.a'iant anirem pel 10m de la ccrena on trobarem t.Il aIIra pal indicadoI. iltenci6l. per que
Quan arribem al Coll de la Foradada, no hem d'~ pel pas entre roques, si no qJ8 hem d'ailI' cap a resquerra,
pujant de nivell, fins a la Roca Foradada.

0,35 2,15

0,05 ¡2O

CoU de I. ForIdIda: Q'I hi ha un pas
entre roques. Descendim per raltra vessalt,
per sota la paret de la cinglera, que ens qued¡l
a l'esquerra.

Roca Fofadada. Talaia perfecta
sobre el delta de 1"Ebre i magnifica dimensió
de la plana de la GéMera i dels Ports de Beseit
Per continuar des d'aqul el llOStre itinerari,
hem de tomar enrera per on hem vingut, fins a
trobar el coll.

2,250,05
FonmdI del MarGià. Foto: R FarrioI

A la paret de la roca, hi ha una
làpida en recx:rd d'en Uibert C.,.ua, pllJl'YDJl i irr1xisa' del GR-12 rnediternD,

0,10 ¡35

Pal indicador en una bifurcadO. Si anésl*n en rria recta faiem cap a UIIdeconI pel GR·92, peIÒ
_ hem d'agaf.. ~ sender de la _ ~ _ pel bn, és 01_1.

0,15 ¡50

Anibem a lX! allet i baixem anb fort pendent de CCIïI al biIrT'anc de l'Astor.

0,20 3,10
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A la dreta veiem unes roines, son les casetes los Castenyers, som a prop delltit del baTalc. En aquesta
vall. veiem molts xipresos escampats, i també, éMgtJns cirerers crarboç.

-

0,05 3,15

Travessem el barranc tanem una estona per la banda dreta.

0,02 3,17

Tomem a travessa' el barranc, anem per la banda esquerra, i al cap de poca estona, veiem a raltra banda
del barranc, una masia enrunada i una rova.

0,08 3,25

Refugi Enric Aguadi aresquerra del C3Tl1, ll'IOtt ben 0JidaL Hi ha un pal il dcadol. i a la nosIra lteta un
gra'! dipòsit. Més endavant trobem ooa petita masia a resquerra del carnI.

0,05 3,30

Hem de sattar una cDlna que barra el pas per as vehicles.

0, '0 3,4<)

Pal indiaKb" del PR C.aJ.1 en una aui1la. Nosaltres hem d"anar rectes, de Cên a les Ventalles que
veiem dava'lt nostre. Na el carni es asfaltat; més endavant passem entre oliveres miHeoàies.

0,15 3,55

Sha de passar per sobra de r autopista i de la via deliren. per un viaducte que l'li ha a la dreta.

0,05 4,00

Carretera de Tortosa a UIIdecona; si anem cap a fesquerra fins el grup de cases de la carretera, al seu
darera, YeU(em la bassa de les Ventll_. Rac d"origen natural ja mencionat en l'edat mitjala.

0,05 4.05

Si volem visitar el poble de les Ventalles, hem de travessa' la ccwretera I anar cap <ln1W pII' Wl canI
empedrat
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La preparació d'aquesta sortida ha estat realitzada per
membres de la Secció de Cultura de l'A. E. Talaia

Vilanova i la Geltrú, 1 de desembre de 2002
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