
El Montsianell 292 metres (Montsià) 
 
Data: Dimarts 08 de maig de 2018. 
Participants (8): Joan Aubia, Joan Gassol, Joan Mª Boada, Joan Marqués, Joan 
Sentís, Josep Mariné, Toni Coll i Pere López. 
Inici: Coll de les Set Piques. 
Final: Coll de les Set Piques. 
Circular: Si. 
Temps real. 03:00 hores. 
Temps total: 04:10 hores. 
Desnivell: 276 metres. 
Desnivell acumulat: 443 metres. 
Distància: 8,9 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
Avui pujarem i baixarem del Montsianell seguint tres itineraris diferents 
recomanats per l’Ebre Actiu.Cat. 

 Itinerari “A”, Ermita del Montsià – Pla de la Llosa – Montsianell (1,5 km). 

 Itinerari “B”, Ermita del Montsià – Camí de Tapà – Montsianell (4,0 km). 

 Itinerari “C”, Les Set Piques – Montsianell (1,5 km). 
 
Nosaltres el que farem serà pujar dues vegades al cim seguint els itineraris 
C+A+B+C total uns 8,4 km, tot i que nosaltres farem uns 500 metres més. 
Quan són les 08:20 hores del matí comencem a caminar des del coll de les Set 
Piques (no hi cap), i agafem per la pista que hem arribat des d’Amposta. De 
seguida agafem un camí a la dreta, que ja no deixarem, que puja al cim per la 
seva vessant SO. 
 

 
Arribant al cim 

 
Cim del Montsianell de 292 metres 

 

Quan són les nou en punt som dalt del cim del Montsianell, de 292 metres, per 
primera vegada, ja que el tornarem a pujar un altre cop més tard. Dalt del cim 
aprofitem per menjar una mica, per fer-nos unes fotos i per contemplar la vista 
sobre el Delta de l’Ebre, que amb els seus camps d’arrossars inundats d’aigua 
estan espectaculars. 
 
Per baixar del cim aprofitem l’itinerari “A” que baixa pel costat est de la 
muntanya fins l’ermita de la Mare de Déu del Montsià, a la qual hi arribem en 
uns trenta-cinc minuts i quan són les 10:20 hores. A l’ermita consultem una 
mica el plànol de la zona i quan són les 10:35 hores sortim pel camí asfaltat 
avall, en direcció N-NE, per pistes en direcció a Amposta. Anem donant el tomb 



a la muntanya per l’itinerari “B”, anem en busca del camí que puja al cim per la 
vessant NE. 
 

 
Ermita de la Mare de Deu del Montsià 

 
Passem entre oliveres i tarongers 

 

Passem per camps conreats, per plantacions de tarongers i oliveres, fins que al 
final trobem el camí que puja directe pel llom. Aquest llom fa uns quatre 
esgraons, quatre petites plataformes on el camí dóna uns breus moments de 
descans, per quasi al final de tot trobar una petita grimpada, d’uns cinc o sis 
metres fàcil, que una vegada superada ja quasi ens deix dalt del cim un altre 
cop. 
 

 
El cim i el llom per on pujarem 

 
Petita grimpada abans del cim 

 

Dalt del cim comença a ploure una mica, ens tapem, ens fem una foto ràpida 
de record del moment i comencem a davallar cap els cotxes per on havíem 
pujat la primera vegada, i en una mitja hora tornem a ser al coll de les Set 
Piques on tenim els cotxes, on donem per acabada l’excursió quan són les 
12:30 hores. 
 

 
De nou al cim del Montsianell de 292 metres 


