
Torreta del Montsià 763 m. 
 
Cim: Torreta del Montsià 763 metres. 
Data: Dimarts 05 de juny de 2018. 
Participants (5): Joan Aubia, Joan Mª Boada, Josep Fàbregues, Josep Mariné i 
Pere López. 
Inici: Pal indicador “Camí de la Torreta”. 
Final: Pal indicador “Camí de la Torreta”. 
Circular: Sí. 
Temps real: 03:10 hores. 
Temps total: 04:30 hores. 
Desnivell: 530 metres. 
Desnivell acumulat: 548 metres. 
Distància: 9,4 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
Anem fins a Ulldecona per l’autopista i al sortir agafem la T332, no entrem a 
Ulldecona i a la segona rotonda girem a mà dreta pel camí de la Bassa del 
Montsià al Mas Comú. 
Passem pel damunt de l’autopista i seguim el camí fins a trobar un pal indicador 
que ens senyala a la dreta “Camí de la Torreta”. 
En aquest punt deixem els cotxes i comencem a caminar per aquest camí 
amunt quan són les 08:18 hores. 
 

 
Lloc de sortida.   Camí de la Torreta. 

 
El camí està molt ben fressat, amb marques de color verd i estaques de fusta 
amb fletxes de plàstic. 
A les 09:00 hores trobem un camí, l’agafem a l’esquerra, ja no deixarem aquest 
camí fins arribar dalt de tot de la serra. 
De seguida el camí baixa una mica per salvar un barranc, al mig del barranc hi 
ha una tartera que creuem. 
Després de la tartera el camí puja de nou en direcció al Corral de la Tabola. 
A les 09:10 hores som al Corral de la Tabola que es troba en runes. 
Continuem pujant i en deu minuts tenim davant nostre un monòlit de pedres 
anomenat La Trona, i damunt seu es veu el Mas Rosalea, al que hi arribem 
quan són les 09:30 hores. 
Passats uns quinze minuts trobem un pal indicador que senyala Mas Cabré i 
Coves del Pare Pascual, nosaltres seguim amunt i a la dreta. 
 



 
La Trona.    Pou d’aigua, Lo Fornet. 

 
Quan són les deu en punt del matí som dalt de la serra, girem a l’esquerra i per 
la carena anem directes al cim. 
Passats vint minuts arribem dalt del cim Torreta del Montsià de 763 metres i 
que és el punt més alt de la Serra del Montsià. 
Aquest cim té una vista de 360º excepcional, tot i que avui el Delta de l’Ebre, 
que tenim sota nostre, no el veiem gaire bé ja que hi ha força núvols que venen 
de mar. 
Dalt del cim aprofitem per menjar i beure una mica, i quan són les 10:48 hores 
tornem a caminar seguint la carena cap tal com hem arribat, en direcció nord. 
Quan portem tres o quatre minuts caminant el camí davalla fortament cap a 
l’esquerra, però no dura gaire aquesta baixada, en deu minuts es suavitza la 
inclinació i anem a passar per una gran balma. 
Continuem baixant sempre en direcció nord fins arribar prop del Mas Comú, on 
el camí gira a l’esquerra en direcció sud-oest, aquí agafem el GR92 i són les 
11:22 hores. 
 

 
Baixant del cim.    Mas Comú. 

 
En aquest punt hi un panell informatiu que ens diu que ens trobem a l’àrea 
interpretativa del Mas Comú. 
A les 11:36 hores trobem un pal indicador que en diu que cap a la dreta es 
troba el Mas Comú a 700 metres, nosaltres seguim davallant cap a l’esquerra 
pel GR92. 
Sobre les 11:50 deixem una antiga bassa a l’esquerra del camí, en aquest punt 
fem una petita aturada de breus minuts per beure una mica d’aigua, i seguim 
baixant pel barranc pel que anem i que és el Barranc de  Marcelina. 
Quan són les 12:00 hores tenim a la nostra esquerra les restes del que sembla 
un pou. 
A les 12:14 hores agafem una pista, sempre avall, i a partir d’ara seguim 
paral·lels al Barranc de la Polla que el tenim a la dreta. 



Sobre dos quart d’una trobem a l’esquerra unes altres restes del que sembla un 
altre pou. 
Uns minuts més tard trobem un pal indicador que ens diu que estem a 15,24 
km d’Amposta, a 20,14 km de l’Aldea, a 6,27 km d’Ulldecona i a 9,24 del riu de 
la Sènia. 
Continuem i a les 12:38 hores tornem a ser als cotxes. 
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