
Descobrim el Montsià 



Coses que cal saber... 

• La serra del Montsià dóna nom a la comarca. 

• Té uns 20 Km de llarg per uns 7 Km d’ample. 

• Paral·lela a la costa. 

• Cim: Torreta del Montsià, 765m.  

• Naturalesa calcària molt abrupta: barrancs, cingles, avencs… 

• Etimologia Montsià: muntanya d’aigua /muntanya foradada 

• PEIN (Pla d’espais d’interès natural) des de l’any 2000 

• Vegetació mediterrània 

 



On està el Montsià? 

Sabeu situar els pobles i els principals trets geografics? 



Quin tipus 
de vegetació 

tenim al 
Montsià? 





El Montsià: caràcter mediterrani 

La situació propera a la costa, el tipus de sòl calcari, el clima i l’alçada de la serra 
(765m de cota màxima), fan que el Montsià sigui un clar exemple de vegetació 
meditarrània: Màquia o garric i alzinar són els dos grups principals de vegetació 
que coneixerem... 

Durant la sortida recollirem mostres de vegetació i farem una activitat 
d’identificació amb l’ajut d’una clau “dicotòmica”. 



Màquia o garric 
La trobarem per tot el Montsià, especialment en zones de solana. Molts tipus 
d’arbusts i alguna clapa aïllada d’arbres com l’alzina o el pi blanc. També trobem 
moltes plantes aromàtiques i remeieres. 

Romer (aromàtica) 

Llentiscle 

Coscoll 

Arboç o cirerer de pastor  

Margalló (protegit) 

Argelaga 



Alzinar 

L’alzinar o bosc mediterrani el trobem a les obagues i barrancs. És un tipus de 
bosc impenetrable amb molta vegetació enfiladissa.  

Lligabosc 
Marfull 

Aritjol 
Falguera 

Alzina o carrasca 



Qui hi viu al Montsià? Alguns exemples de fauna 

Geneta 

Rata cellarda 

Astor 

Llangardaix 

Mussaranya 

Porc senglar 
Tritó 



I no fa molts d’anys... 

Grans ramats de bous i vaques braves , i de cabres 



Una serra carregada d’història 

Sabieu que a la mola de Cartagena o del Margalló està la 
cova del Tendo? Al seu interior es va trobar, l’any 1964, una 
pintura rupestre d’un bou, del paleolític (any 40000 aC.) La 
més antiga trobada al litoral mediterrani peninsular. L’any 
següent la van “robar” trencant la roca on estava pintada.  

 

El recinte emmurallat de La Moleta del 

Remei, domina la zona sud de la Serra del 
Montsià. Pertanyent a la tribu ibèrica dels 

ilercavons, controlava bona part de la 

desembocadura de l’Ebre, durant la seva 

ocupació, al llarg dels segles VII-II aC. 



L’aprofitament de la serra per part de l’home 

Són molt nombroses les restes que encara podem trobar pel Montsià que ens 
parlen de l’aprofitament que feien dels recursos de la serra els nostres 
avantpassats... En forma de masos 

Mas d’en Comú 

Mata-redona 

Mas de Mulet 



Reproducció ideal de Mata-redona, maqueta de Joan Carles Viñes 

La distribució del mas de Mata-redona: habitacions a la 

planta primera, a dalt el terrat i l’engolfa, a baix 

l’entrada amb la cuina i el comú, la resta eren quadres, 

corrals, pallisses, l’era, etc. S’abastava de l’aigua de 

dos pous.  

Mata-redona 



Forns de calç 

Forns de la font de Burgar 

Un forn de calç era una construcció  feta al terra o a la roca, per fondre pedra 

calcària i obtenir calç. La utilitat de la calç era bàsicament la construcció,per a 

arrebossar les façanes i emblanquinar les cases. També servia per  

impermeabilitzar les cisternes, per desinfectar, i també  per a ensulfatar les 

plantes contra les plagues.  



L’excursionisme 

Avui, ja no hi ha gent vivint als masos, ni grans ramats de bestiar pasturant per la serra. Però 
queda una gran riquesa de flora i fauna que cal conservar (PEIN des  de l’any 2000) i la 
possibilitat de poder visitar-la i descobrir els nombrosos racons amagats de la serra gràcies a 
una gran xarxa de senders que la recorren per tota la seva extensió. Els principals són els GR i 
els PR, la seva simbologia ens ajuda a poder resseguir els senders de manera segura. Encara 
que a la motxilla d’un bon excursionista no pot faltar un bon mapa de la zona i una brúixola. 

 



LA  FORADADA 
Un dels reptes de la sortida és pujar a la Foradada. Cim emblemàtic del 
Montsià, de 684m. què és a la vegada un magnífic balcó natural per gaudir de la 
vista aèria de la comarca. Tant a la part litoral: la Ràpita i el delta, com a 
l’interior, ens farem una idea de la riquesa paisatgística de la comarca del 
Montsià.  

Serem capaços de fer el cim? 



- Mirarem d’esbrinar quines coses sabeu del Montsià: Heu anat alguna vegada? 
Sabeu el nom de fonts o masos del Montsià? Quines plantes trobarem?...  

- Amb l’ajut d’aquesta presentació podem fer una introducció a la sortida, Hi ha 
moltes propostes per a investigar i cercar informació. 

-També podem treballar: El clic de la vegetació del Montsià 

-O saber més sobre vegetació: Presentació vegetació-mediterranea 

 

Què farem abans de la sortida? 

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3122
http://www.slideshare.net/stopmalartia/vegetacio-mediterranea-presentation
http://www.slideshare.net/stopmalartia/vegetacio-mediterranea-presentation
http://www.slideshare.net/stopmalartia/vegetacio-mediterranea-presentation


El dia de la sortida -Estudiarem la vegetació del Montsià: la 
màquia i el bosc mediterrani. Recollirem 
mostres de plantes que identificarem amb 
una clau dicotòmica. (porteu bosses de 
plàstic per recollir mostres! ) 

- Aprendrem que eren i per a què feien 
servir els forns de calç. 

- Coneixerem una de les fonts més 
boniques de la serra : la font de Burgar. 

-Aprendrem a ser uns bons excursionistes i 
a saber seguir els senders. 

-Pujarem a la Foradada. El cim més bonic 
de la serra. 

-Sabrem com vivien abans als masos. 

- Aprendrem a estimar i respectar la 
natura. 

- Coneixerem millor la comarca del 
Montsià. 



Itinerari que seguirem 



Recordem ! 
Llista de coses que cal portar 

•Cangur o anorac. 

•Calçat de muntanya 

•Cantimplora 

•Esmorzar i pic-nic (dinar) 

•Carpeta, llapis, goma, fitxes de treball 

•Bossa per recollir mostres de plantes 

•Prismàtics (recomanable) 

•Càmera de fotos (opcional) 

•Gorra i crema solar... 

 

Fins aviat ! 


