
Serra de Montsià 
 
Data: dissabte 15 de desembre de 2012 
 
Hores totals: 8,20 
 
Participants: Toni Coll, Lluís Díaz, Joan Gassol, Montse León i els amics del 
Vallès: Jordi Colell, Laura Subirà, Manel Sorolla, Montse Bergadà, Maria 
Verdaguer i Juan Rodilla. 
 
Amb els cotxes fem cap a l'aparcament del Cocó de Jordi, on arribem per una 
pista asfaltada a 3 km de la N340 a l'alçada de Sant Carles de la Ràpita per on 
ve el PRC83. Són poc més de les 9 del matí i el dia es presenta mig tapat però 
amb bona previsió. Iniciem la pujada pel PR perfectament marcat i retolat. Unes 
quantes ziga-zagues després trobem el GR92 que ve d'Amposta i entren en 
una barrancada obaga i humida, amb alzines centenàries, aurons i moixeres de 
pastor, on les pluges del dia anterior han deixat rastres evidents. Passem per 
un forn de calç i a la mitja hora som a la font de Burgar, on fem un mos i 
carreguem aigua.  
 

  
 
Aquí PRC83 i GR92 bifurquen. Deixem el primer que ens portaria directes a la 
Foradada i seguim el segon que puja sortint del barranc per guanyar el replà on 
és el mas de Mata-redona, antiga unitat agrària autosuficient avui enrunada. 
Assegut al sol trobem un pastor i el seu gos mentre les ovelles fan sonar les 
esquelles entre els matolls. Seguim replà enllà i encarem la darrera pujada 
tenint al davant l'ondulada carena de la serra, des de la Foradada a la Torreta. 
Al petit collet anomenat Lo Portell, deixem el GR92 que inicia la baixada cap al 
mas de Comú i Ulldecona i girem a l'esquerra per remuntar un curt tram fins la 
Foradada.  
 

 
 
La bona panoràmica del delta de l'Ebre que es pot gaudir des d'aquest punt a 
684 metres sobre el nivell del mar es pot incrementar enquadrant-la amb l'arc 
de roca que dóna nom al lloc. Avui, els camps d'arròs es veuen inundats i 
sembla que la zona estigui a punt de ser engolida pel canvi climàtic. A sota 



mateix tenim Sant Carles de la Ràpita i la elegant línia del braç sud del delta 
que acaba a la Punta de la Banya. Cap a l'esquerra (nord) guaitem l'ampla 
extensió del parc natural i Amposta. 
 

  
 
Fetes les fotos, seguim per la carena en direcció sud, aprofitant la manca 
absoluta de vent, condició inusual en aquest territori habitualment batut pel 
Mestral desbocat. El sol il·lumina el paisatge i la temperatura ens regala un final 
de tardor molt temperat i agradable. Seguim un corriol traçat a la carena, amb 
velles marques blanques i fites de pedra que en menys de 2 hores ens portarà 
al cim de la Torreta, després de trepitjar tos els cims (la Trencada, la Portella 
Alta, la Tenda) per un itinerari ondulat amb un parell de sifons perfectament 
assenyalats per les fites.  
 
Un antic vèrtex geodèsic amb l'afegitó un penell, identifica el punt més alt de la 
serra de Montsià. La Torreta, amb 765 metres, és un mirador privilegiat en totes 
direccions. Cap al sud i molt a prop veiem Molacima, el darrer cim de la carena 
i per la costa albirem la plana del Baix Maestrat, el penyal de Peñíscola al fons i 
a l'interior Ulldecona i el seu castell. A l'oest s'estén tot el massís dels Ports i en 
primer terme, darrere l'autopista, la serra de Godall. Són les dues de la tarda i 
aprofitem per dinar i fer-nos les fotos. 
 

  
 
La tornada la fem tornant al darrer collet, la Portella de la Font del Teix, on un 
corriol marcat en verd baixa pel vessant oest en direcció al mas de Comú on 
veiem un ramat de braus. Aquí retrobem el GR92 i ara toca recuperar el 
desnivell fins lo Portell i la Foradada. Allí agafarem el PRC83 que ens baixarà 
directe a la font de Burgar i els cotxes, on arribarem a 2/4 de 6 de la tarda que 
cau d'un esplèndid dia d'excursió. 
  
 
  


