
La Picossa – Móra d’Ebre – Ribera d’Ebre 

Data: dia 1 de maig de 2018 

Participants (12): Maria Antònia Llaberia, Montse León, Joan Gassol, Maria 

Cinta Prats, Josep Mariné, Joan Aubia, Rosamari de Vidiella, Joan Maria 

Boada, Maria Alias, Joan Marquès, Pili Inostroza i Toni Coll. 

Ascensions: Pena Roja (452m.) i La Picossa (499m.) 

Itinerari: A les nou del matí acudim a l’emblemàtic paratge morenc de Sant 

Jeroni i a quarts de deu iniciem l’excursió. Primerament prenem el GR-171 que 

va seguint cap el NO la carrerada de Sant Bartomeu. Prop de les instal·lacions 

del Parc Eòlic del camí de Xarcums abandonem el GR i ens enfilem per 

l’afilada carena N. de la Serra Pena Roja – La Picossa. 

 
Sant Jeroni 

 
Santa Madrona 

 

Abans d’assolir Pena Roja ens deturem un quart d’hora per esmorzar, tot seguit 

coronem el cim i continuem directament fins el nostre objectiu La Picossa.  

 
Carena de  la Serra 

 
Pla i Pena Roja al fons 

 

Hi arribem a les dotze del migdia, poc a poc ens apleguem en el reduït espai 

vora el geodèsic, per fer les fotos de record del grup i albirem per primera 

vegada amb tota la seva amplitud, aquestes contrades tan poc fressades per 

nosaltres. 



 
Cim Pena Roja 

 
Carena 

 

Retornem a les ermites baixant per l’únic camí directe que no està restringit 

temporalment. Doncs, des de finals de gener fins a principis de juny, diferents 

sectors d’aquestes muntanyes estan subjectes a una especial restricció per 

afavorir la nidificació i protecció de la gran au rapinyaire del mediterrani: l’àguila 

cuabarrada. 

 
Aplec i Sardanes 

 
Esperant el Ranxo 

 

En aquestes ermites, tots els anys, el dia primer de maig centenars de veïns de 

Móra d’Ebre celebren una tradicional romeria. En finir la nostra excursió 

circular, ens incorporem a l’aplec en el moment que finalitzen els actes 

religiosos del trasllat i retorn de Sant Jeroni de l`ermita de Santa Madrona a la  

 
El Ranxo 

 
Repartiment Ranxo 

 



seva capella, alhora en que la Cobla Orquestra Mirantfont de la Fatarella 

ofereix una selecta audició de sardanes. Ocupem una de les nombroses taules 

d’obra d’aquest paratge, endeguem el dinar de pícnic en el que incorporem el 

popular “ranxo” ofert gratuïtament per l’organització del Patronat d’Amics de 

Sant Jeroni i com a colofó degustem la coca dolça que ens regalen, al obtindre 

amb el núm. 3032, el segon premi de la rifa de la romeria.                                                                                                                                                      

 
Cova de les Meravelles 

 
Cova de les Meravelles 

 

Per la tarda anem a Benifallet i a les 17 hores iniciem la visita a les coves de 

l’Aumidiella, conegudes per l’home des del Neolític i avui en dia anomenades 

de les Meravelles. Són importants per la gran quantitat i qualitat de formacions i 

concrecions que contenen: estalactites, estalagmites, excèntriques, macarrons, 

columnes, gorgs, colades, banderes, etc. i sobretot perquè encara es troben en 

procés viu o de creixement. 

Vàrem visitar primer la cova del Dos i desprès la de les Meravelles. El nom de 

la primera li ve de tenir dues entrades, les seves concrecions es troben 

totalment inactives i en procés de descalcificació. Sens dubte el plat fort de la 

visita és la cova de les Meravelles, amb un recorregut de 510 metres i uns 10 

metres de desnivell. El lent degoteig de les aigües d’infiltració carregades de 

carbonats en dissolució encara continuen modelant fascinants formacions. 

A quarts de set de la tarda iniciem el retorn a les nostres llars i finalitzem amb 

joia aquesta excursió a l’ensems esportiva, social i cultural. 

Fotos i text: Joan Aubia i Toni Coll 



 
Cim de La Picossa 

 


