VIA FERRADA D’ULLDECONA
La via és una ascenció directa i exigent al cim de la Torreta, sostre de la serra de Montsià, desde
lo vessant interior, pel cingles i faixes de la barrancada del Pare Pascual.
Combina 10 trams equipats i a peu, on destaquen petits desploms, pasos aeris, un pont de 25
mts. i un parell de ràpels. Lo final de la via regala un dilatat panorama de tot lo que rodeja
aquesta serra abocada al mar, amb lo contrast entre el suau vessant interior (tot lo terme
d'Ulldecona, la Foia, serra de Godall i massís dels Ports) i l’abrupte vessant marítim (Delta de
l'Ebre).
Imprescindible experiencia amb la técnica de progressió per ferrades i bona
forma física. La responsabilitat en cas d’acccident recau en cadasqú que utilitzi
la via. Si observeu algun desperfecte en l’equipament, ho podeu comunicar en:
www.CentreExcursionistaUlldecona.org
Aquesta via no es apta per a nens, gent amb poca experiència en recorreguts
verticals i empreses d’aventura, tot i això, cal tenir present que presenta una alta
exposició en cas de caiguda.
Accés:
Per arrivar al aparcament de l’Area interpretativa de Comú se segueix en tot moment lo traçat
del sender GR-92, que discorre en aquest tram per pistes. Desde Ulldecona sortir per la
carretera cap a Tortosa (T-331) i inmediatament girar a la dreta direcció cap a la Bassa de
Montsià (panell informatiu).Es creua per un pont la via del tren, despres una rotonda, se li dona
la volta a la bassa i es segueix la pista quitranada que creua la sèquia. Creuarem el pont de
l'autopista i seguirem sempre la pista principal fins una bifurcació on les pistes es fan de terra i
apareix un gran cartell: mas de Mulet (a 4,5Kms. desde lo poble). Seguir per la pista de
l’esquerra. En la primera bifurcació (pal informatiu: Camí de la Torreta) cal seguir recte. Va
creuant camps d’oliveres centenàries, garrofers, pins i tarongers, fins arrivar a una nova
bifurcació de pistes amb un gran panell explicatiu (a 6Kms. desde lo poble). Seguir per la dreta i
de seguida l’aparcament de l’àrea interpretativa del Barranc d’En Comú, amb taules, bancs i
panells interpretatius.

Aproximació:
Seguir la pista (Sudest) que s’enfila recte amunt cap a la serra i que acava en una caseta. Uns
metres abans, a la dreta comença la sendera, entre antics bancals de conreu. La intensa olor de
les herbes aromàtiques us acompanyarà tot lo camí. El sender guanya suaument altura fins
pujar a la bassa de la Campa. Es un petit bassot d’argila quasi sempre sec en la lloma sobre
l’arranjada caseta del Negre. Cal rodejar-la per començar a endinsar-se a mitja altura sobre el
barranc del Pare Pascual. Al fons ja destaquen les cingleres que el tanquen i dos balmes molt
marcades. La seva capçalera, es un lloc de grèvols i teixos, arbres protegits i molt escassos en

esta muntanya. Encarem l’obaga del vessant nord, on comença el típic alzinar mediterrani.
S’arriva a la Cova del Pare Pascual, una profunda balma on una gran columna sembla apuntalarla. Per l’esquerra comença la via.
Els trams de la via:
*Cova del Pare Pascual: tram vertical de 25 mts. amb petits desploms i curta travessa aeria.
Continua per un caminet a la dreta que puja fins a la coveta superior del Pare Pascual.
*Cova de la Tosca: tram desplomat de 10 mts. Sortida per una cadena. Seguir lo sender (camí
de retorn) cap a l’esquerra uns 20 mts. fins uns blocs on detràs continua la via.
*L’Escaleta: tram vertical de 30 mts. i curta travessa. Seguint lo sender que trobem una mica
més amunt cap a l’esquerra porta al…
*Cingle dels Falcons: dos trams verticals que sumen uns 45 mts. + dos travesses horitzontals i
aeries, una de llarga amb cadena + dos rapels de 13 i 14 mts. intercalats entre les travesses
(aquest tram es opcional). Continua lo camí vora la part superior del cingle i pasa baix una gran
alzina cap a la…
*Faixa de les Alzines i Falagueres: dos trams, un de vertical, que sumen uns 40 mts. De seguida
una breu pujada enllaça amb lo…
*Cingle del Vent: tram vertical de 50 mts. amb desplom al inici + curta travessa aeria. Es surt a
una pendent pedregosa i a un corriol que cal seguir cap a l’esquerra.
*Faixa dels Albó de muntanya: comença amb “lo pont faldut” de 25 mts. format per 2 cables
(opcional) + tram de travessa puja/baixa. Se continua avançant planers fins a la…
*Faixa de les Cabres: dos trams verticals d’uns 20 mts. Lo final del cable porta vora al…
*Cingle d’Ulldecona: dos trams verticals que sumen uns 30 mts., lo segon desplomat fins a la
meitat. Una escala d’alumini facilita l’entrada del desplom. Seguir les pendents rocoses cap a la
dreta (fites) i superant un petit grau amb l’ajuda d’una grapa de ferro.
*Refugi de la Torreta: resalt final de 8 mts. Enfront està un petit refugi de pedra seca, sense
sostre, d’on ja es veu la bandera catalana que oneja sobre lo vertex del cim.

Retorn:
Desde lo cim seguir l’ampla sendera cap a Molacima (ratlles verdes, rumb Sudoest) fins una
cruïlla de senderes (5 minuts) en l’ampli coll que separa estes dos elevacions. Seguir per la dreta,
tornant al vessant interior cap al mas de Rosalea, fins una bifurcació de senderes (5 minuts més)
on hi un pal indicador “Pare Pascual”. Deixar la sendera principal i continuar per la dreta, que
ens torna cap a la barrancada de la pujada, senyalitzada amb fites. Lo camí pasa entre lo 2on. i el
3er. tram de la ferrada fins una nova bifurcació amb un pal indicador. Seguir per l’esquerra, en
baixada, vora un maset solcit i ja sense perdua desfent lo camí fins a l’aparcament.
Dades d’interès:
Dificultat: Alta.
Si s’eviten els dos primers trams per la sendera, el dels ràpels i el pont la dificultat es Mitjana.

Exposició en cas de caiguda: Alta. (aquest hivern 2012-13 es reforçarà parts del cable de vida per
minimitzar l’exposició i fer-la més segura, mentrestant, molta precaució)
Horaris: Aproximació 30 minuts.
Via ferrada 2-4 hores.
Retorn 50 minuts.
Desnivell via: +300 mts. / -40 mts. Recorregut via: 700 mts.
Altitut aparcament: 260 msnm.
Inici de la via: 500 msnm. Cim de la Torreta: 765 msnm.
Construida durant l’hivern del 2011-12, amb la col.laboració del Centre Excursionista Ulldecona.
Material necessari:
Casc, guants, arnés, doble baga d’anclatge i disipador, cinta exprés, descendedor i corda 30 mts.
Cal portar aigua i calçat adequat.
Observacions:
Evitar els dies de fort vent o de pluja. Atenció a la boira que cobreix sovint la carena, pot
desorientar-nos durant el retorn. Grups de més de 4 persones portar dos cordes de 30 mts.
Ressenya i fotos: David Tomàs.

