
El Paraigua, 2007-2008 
Pels Contraforts del Ports 

 
Desplaçaments: cotxes particulars, sense llançadores 

 Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 25 € 

Hostalatge:  “Casa Barceló”, Avinguda Generalitat, 27–HORTA DE SANT JOAN 
 Tel.: 977 43 53 53 www.casabarcelo.com 

Preu pensió completa: 55,00 € 
Només dinar diumenge: 15,00 € 

 
Porteu: Dinar de motxilla del dissabte, cantimplora, capellina, paravents, binocles, peces de 

vestir i complements per protegir-vos del fred, per si en fa en les parades. Tot allò que 
us sembli imprescindible per fer nit a la fonda. 

 

Etapa nº 13– Dissabte, 29 de març de 2008 
Paüls i la Serra de Montsagre 

Horaris dissabte: 

7 h. Palau Pedralbes  
Metro “Palau” (Línia 3) 

 
Qui surti de Barcelona i rodalies 

10 h. Plaça de l’Ajuntament de Paüls 
Havent esmorzat 

Comença la caminada 

ITINERARI AMB COTXE FINS A PAÜLS 
Des de Barcelona, Autopista (AP-7) Barcelona fins a Hospitalet de l’Infant (sortida 38). Allí 
agafarem direcció Móra d’Ebre. Passarem per Vandellós, Coll de Fatxes, Tivissa, Ginestar, 
Rasquera, Benifallet (passarem l’Ebre pel Pont de Llagoter), i finalment a Xerta. 
A l’arribar a Xerta cal agafar el trencall que va cap a Paüls que està davant el cementiri. 

En arribar a Paüls cal seguir el rètol que diu Ajuntament/castell i aparcar el cotxe a la Plaça 
de l’Ajuntament, lloc de trobada. 

Es pot esmorzar a Vandellós, o bé en un bar que hi ha 
al costat d’una gasolinera Repsol prop de Benifallet 

ITINERARI DE L’EXCURSIÓ 
Paüls (378 m)–Coll de la Gilaberta (939m)–Coll de l’Atans (1.034 m)–Montsagre d’Horta–
Pla de Ravanals– Tossal d’en Grilló (1.076 m)–Coll Roig(920 m)–Font de la Montsagre de 
Paüls–Barranc de les Fonts–Paüls (378 m) 

Desnivell: 700m. Temps estimat: 6 hores, sense comptar les parades 

CARACTERÍSTIQUES DE L’EXCURSIÓ 
Sortim de la Plaça Major de Paüls i ens dirigim al Coll de la Gilaberta primer per un camí  
planer on podrem observar exemples molt fotogènics de calcàries plegades, i més endavant 
es poden observar guixos. Continua amb pujada suau, que poc abans d’arribar al Coll de la 
Gilaberta es fa moderada-forta. Tardarem unes 2 hores en fer aquest recorregut. Després de 



la ben merescuda parada de ganyips anirem cap al Coll d’Atans (uns 25 minuts) on es poden 
veure unes vistes impressionants. Planejant continuarem per la Font (en realitat un com) de 
Montsagre d’Horta, el pla de Ravanals i en suau pujada fins el Tossal d’en Grilló (1:15 h). 
Admirada des d’aquest punt la vista panoràmica, ens dirigirem al Coll Roig i baixarem fins 
la Font de Montsagre de Paüls on dinarem (45 minuts). 
Després de dinar, baixarem pel Barranc de les Fonts. Un camí dret i molt espectacular (2h ) 
 
Acabada l’excursió a Paüls caldrà anar –amb cotxes– a Horta de Sant Joan. Per anar-hi cal 
retornar a Xerta, prendre la direcció Mora d’Ebre i agafar el trencall per anar a Gandesa. 
L’Itinerari és Paüls, Xerta, Gandesa, Bot i Horta de Sant Joan.  

 

 
Etapa nº 14–Diumenge, 30 de març de 2008 

Convent de Sant Salvador i Cim de Santa Bàrbara 

Horaris diumenge:  

8:30 h. “Casa Barceló”, Horta de Sant Joan Esmorzar 

9:30 h. “Casa Barceló” Comença la caminada 

13:30 h. “Casa Barceló” Dinar 

ITINERARI DE L’EXCURSIÓ 
Horta de Sant Joan (500 m)–Convent de St. Salvador (520 m)–Cim de Sta. Bárbara (749 m) 
–Horta de Sant Joan (500 m) 

Desnivell total: uns 300m. Temps estimat: 3 hores, sense comptar les parades 

CARACTERÍSTIQUES DE L’EXCURSIÓ 
És una excursió-passejada, primer per una carretereta planera (uns 2 Km) fins el Convent de 
Sant Salvador.  
A partir d’allí pujarem fins el Cim de Santa Bàrbara (l’última part és força dreta) i baixarem 
per l’altre costat. Les vistes són impressionants. El cim de Santa Bàrbara és un mirador 
excepcional enmig de la Terra Alta. 
En acabar, si queda temps, podem visitar “Lo Parot”, una olivera mil·lenària. 

Responsables: Teresa M. Correig  i Joaquim M. Nogués 

 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!!  
Per a l’organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a “Casa Barceló” heu de 
posar-vos en contacte amb la Teresa o el Joaquim. Preferentement a tcorreig@xtec.cat 
Si cal, també podeu fer-ho per telèfon 93 213 96 74 
Feu-ho abans del 21 de Març (divendres Sant). Avancem la data límit perquè hi ha la 
Setmana Santa pel mig que entorpeix el procediment habitual. 
Deixeu el missatge clar i concís, tot indicant quin dia o dies hi anireu i si podem disposar del 
vostre cotxe. 
 


