TORRETA DEL MONTSIÀ
Montsià
Del Cocó de Jordi a la Torreta pel Barranc dels Coloms i la Foradada. Retorn pel Mas
de Comú, lo Portell i el Burgar.
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La del Montsià és una serralada calcària paral·lela al litoral mediterrani, entre els
rius Ebre i de la Sènia. Relativament alta i propera a la línia costanera, és una
privilegiada talaia de les comarques del Baix Ebre, Montsià, Baix Maestrat i Ports.
La Torreta és el seu punt culminant.
Travessada per nombrosos camins, son moltes les opcions que tenim per visitar-la.
La que ressenyem recorre l’ampla carena entre la Foradada i la Torreta. No és un
camí difícil, tan solament caldrà ajudar-nos amb les mans en alguns punts.
No recomanable si bufa el mestral. En aquest cas és millor canviar la carena pel PR
i la Sendera de les Faixes, arrecerada del vent.
Accés
A l’alçada de Sant Carles de la Ràpita, entre els punts quilomètrics 1073 i 1072 de
la N-340, direcció a Castelló, prenem a la dreta una pista asfaltada. Rètols
indicadors del camí de Mata-redona, àrea interpretativa del bosc del Burgar i la
Foradada. La seguim fins a l’aparcament del Cocó de Jordi, on acaba l’asfalt.
Cocó de Jordi (248 m)
Panell informatiu. Seguim la pista uns metres més, fent una marrada per salvar el
barranc.
Cruïlla (261 m)
A mà esquerra s’alça lo Castell (o Moleta de Fredes) i hi baixa el Barranc de Fredes.
Al capdamunt destaca el penyal de la Foradada.
La pista, en estat precari, continua a mà dreta senyalitzada per un rètol indicador,
entre d’altres, del PR C-83, Font del Burgar, Mata-redona, GR-92,... per aquí
retornarem. Pel mig puja el camí de la Rueda. Anem a l’esquerra (SW) en direcció a
la falda de lo Castell, pel senderol menys evident en lleugera baixada, passant pel
costat de les restes d’una antiga construcció.
Bifurcació (253 m)
Anem a la dreta, deixant el camí que baixa al Corral del Maret, per revoltar (S)
l’esquenall que es despenja de lo Castell.
Barranc del Coloms (346 m)
Poc més enllà de creuar el barranc, deixem un corriol que baixa l’esquerra i ens
enfilem a un crestall que es despenja directament de la foradada, on atenyem un
camí transversal. Ben a prop podem abocar-nos a un mirador on albirem el Delta i
la Banya.
Mirador (374 m)
Prenem el camí a la dreta, enfilant-nos per l’ampli crestall, en fort pendent. En
algun punt ens caldrà ajudar-nos amb les mans. Passem pel costat d’una petita
foradada.

A l’esquerra podem albirar les faixes que esglaonen el vessant llevantí de la serra i
a la dreta les esveltes torres de lo Castell, coronat per una senyera.
Per una estreta lleixa, amb el barranc de Fredes als peus, revoltem el penyal de la
Foradada pel seu vessant nord.
La Foradada (679 m)
Gran arc a la roca del crestall, amb un bloc encastat. Talment com un finestral
obert al Delta. Bona perspectiva de tota la contrada i del cordal carener de la que
n’és el punt elevat més septentrional.
Al vessant nord rebutgem el camí que baixa (indicador i senyals del PR C-83) en
direcció, entre altres, al mas de Mata-redona i el que vers ponent (W) ho fa al
Portell. Creuem al vessant sud i anem a buscar la carena.
Bifurcació (668 m)
Deixem els ramals que baixen a dreta i esquerra. Respectivament, al Portell i la
Sendera de les Faixes (PR C-83), per continuar carenejant per un corriol poc definit,
però ben fitat.
La Trencada (732 m)
Següent elevació del cordal carener. Baixem a un collet i ens enfilem a la Tenda.
La Tenda (732 m)
El nom li ve d’una tenda amb estris que hi va plantar Pierre Méchain mentre prenia
mesures per determinar el meridià de Greenwich (1). Des d’aquí ja albirem la
Torreta, però ens caldrà superar encara un altre turó i davallar a un portell o collet.
També albirem el Mas de Comú per on passarem després. Baixant al collet, ran de
cingle, localitzem uns ancoratges per rapelar. És el primer tram de la sèrie de les
Faixes Tancades.
Portell de la Font del Teix (711 m)
A mà dreta baixa el camí al Mas de Comú que prendrem tornant de la Torreta.
Torreta del Montsià (763 m)
Vèrtex geodèsic al cim culminant de la serra. És una formidable talaia. El que més
crida l’atenció és el Delta, que podem albirar en tota la seva extensió des del Golf
de Sant Jordi fins al Port dels Alfacs. També les Columbretes, Peníscola, la Serra
d’Irta, Penyagolosa... més propers els Ports i les serres de Godall, del Boix i de
Cardó.
Reculem fins al Portell de la Font del Teix on prenem a mà esquerra un corriol que
baixa (N) en direcció al mas de Comú.
Mas de Comú (545 m)
Rep el seu nom per ubicar-se en antics terrenys comunals. Habitat fins als anys 60
del passat segle, resta mig enrunat: solament conserva un edifici amb coberta. Hi
passa la cabanera, o lligallo reial, quin traçat aprofita el GR 92 entre Amposta i
Ulldecona. Estem en terra de pasturatge tradicional de bous.
Font del Mas de Comú (505 m)
Poc més avall del mas hi ha la font, amb uns cóms tallats a la pedra i un antic
viver-safareig. Hi ha una taula de fusta i bancs en bon estat.
Retornem a la cabanera i seguim el GR pujant en direcció al mas de Mata-redona
(NE, rètol indicador).
Barranc de l’Astor (590 m)
Deixem el camí de l’esquerra que, pel coll i barranc de l’Astor i el refugi Enric
Aguadé, ens menaria a les Ventalles. 70 metres més enllà tornem a trobar una
bifurcació (rètol indicador) al mateix camí.

Lo Portell (645 m)
Si volem allargar una mica l’itinerari podem seguir el GR per l’esquerra cap a Matarodona. Pugem per la dreta fins a retrobar la Foradada, on davallem seguint el PR
(NNW) per abandonar-lo al cap d’uns 170 m.
Bifurcació (607 m)
Rètol indicador. Podem fer drecera per la dreta (la Rueda, Font de Burgar, Cocó de
Jordi). Anem a l’esquerra. Quan ben aviat el camí es bifurca, prenem el ramal de la
dreta (l’esquerre enllaça amb el GR).
Font de Fontanelles (549 m)
Surgència en una mina. Hi conflueixen dos camins. El de l’esquerra (sentit de la
marxa) puja al GR, i el de la dreta segueix pel mateix marge del torrent. Anem a la
dreta.
Bifurcació (542 m)
Podem fer drecera prenent el camí que s’enfila a la dreta. Continuem recte.
Barranc de la Font (477 m)
Per l’esquerra retrobem el GR que baixa de Mata-redona. El prenem a mà dreta tot
seguint la torrentera.
Font de Burgar (400 m)
Surgència ran de terra amb deu generosa i perenne, situada en un racó ombrívol i
arrecerat.
Continuem pel GR uns 350 m i el deixem a mà dreta, seguint el PR que ens retorna
a l’aparcament del Cocó de Jordi.
(1) A. Cabré. Excursions escollides des de la Costa Daurada. Cossetània. Col.
Azimut 31.

