Material preparat per Joan Batalla i Jose Talón

El Port Sud: Visita al Pi Gros i el Pare Faig
En aquesta ocasió visitarem dos magnífics exemplars d'arbre monumental, el Pi Gros i el
Pare Faig, també veurem el Teixet. El Pi Gros i el Pare Faig van ser declarats arbres
monumentals el 3 de desembre de 1992. El Pi Gros és un magnific exemplar de pi negral,
de 33 metres d'altura i 4.6 metres de diàmetre, amb 700 anys d'història. El Pare Faig es
un faig de 25 metres d'altura i 250 anys. Caminarem per un barranc de compte de fades,
el barranc del Retaule i ens quedarem meravellats de les esplèndides vistes al Delta
d'Ebre. La font del Retaule és molt curiosa en quant a la composició que presenta, ja
veureu. Esperem que vos agrade l'excursió.
La següent descripció d'excursió té anotats els temps totals de marxa, i els parcials entre
punt i punt de pas entre parèntesi en blau. Aquestos temps son merament orientatius
(veure nota aclaridora a fi de descripció). Cada punt de pas té un nombre que ens indica
al plànol on està situat aquest punt (en roig a la descripció).
L'excursió pot ser qualificada com difícil per el guany de desnivell acumulat final, però
tothom qui ho desitge pot agafar alternatives per pista forestal que la faran més
assequible a qui no vulga fer-la sencera (qui opte per aquesta alternativa es perd les
vistes al Delta d'Ebre, ja que el punt des d'on es veu el delta es el punt més alt de
l'excursió i no hi ha pista forestal que arribe allí, i el passeig per el barranc del Retaule,
encara que visita la resta de punts d'interès de l'excursió: Pi Gros, Faig Pare, Teixet) .
Qui vulga passejar per el barranc del Retaule, i açò es recomanat per a pràcticament tot el
recorregut de l'excursió, té que anar amb compte amb les relliscades, per lo que cal dur
calcer adequat. L'excursió té lloc per terreny molt humit degut a l'època de l'any en que es
realitza l'excursió (inici de la tardor) ja que d'aquesta forma es gaudeix d'un espectacle
que sols tenim al nostre abast en aquesta època: el canvi de color de la fulla dels faigs.
Es recorda que els barrancs son terreny molt difícil en època humida degut a les pedres
mullades, branques caigudes, fulles que estan perden els arbres en aquest temps de l'any
i vegetació pròpia d'aquestos indrets (molsa per exemple). Cal anar molt en compte.
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Descripció
Un vegada arribem al Pantà d'Ulldecona agafem la pista forestal que tenim a la dreta del
pont a l'altra banda del pantà, tenim uns 28' de camí en cotxe des d'aquest moment fins
on deixarem el cotxe, l'àrea de lleure de la Fou. La pista està en prou bon estat.
✔ 0': Punt 1. Comencem l'excursió a peu a l'àrea de lleure de la Fou des d'on eixim
en direcció nord per la pista forestal.
✔ 20' (20'): Punt 2. Font del Teix. Ací veiem aigua naixent al costat de la pista.
✔ 28' (8'): Punt 3. Deixem la pista. Tan sols 8' més tard arribem al punt on
deixarem la pista per tal de no fer tot el camí per aquesta. En aquest punt agafem
una senda que eix a ma esquerra de la pista. Podem seguir per la pista si volem.
L'esmentada senda ens durà, amb forta pendent i tot seguint les fites fins on es
tanca el pas als vehicles més amunt en la pista forestal, anirem un tros per el
barranc de Rivets, també tenim esplèndides vistes del Turmell. Cal anar amb
compte per tal de no seguir molt de tros per el barranc i de no adornar-nos de per
on tenim que eixir. Eixim de la senda a la pista abaix mateix de les parets del
Catinell, justament on es barra la pista al pas de vehicles com hem dit, arribem ací
després de 22' de pujà. Duem 50' de camí des de l'àrea de lleure de la Fou.
✔ 50' (22'): Punt 4. Tanca de la pista forestal. Prop de la porta o barrera que hem
nomenat iniciem la pujada per una senda que eix per la dreta de la pista, en
direcció al Pi Gros. Pot ser que necessitem parar a descansar un moment, la
pujada a estat forta.
✔ 1h 15' (25'): Punt 5. Pi Gros. Per tal d'arribar al Pi Gros agafem l'esmentada senda
que comença amb forta pendent, un poc més amunt el camí planeja i es fa més
fàcil. A l'esquerra tenim magnífiques vistes al barranc de la Fou que més tard dona
pas al barranc de Rivets i barranc del Retaule. Als 15' de començar la pujada des
de la tanca de la pista deixem a ma dreta una senda de forta pujada que no
agafem, per tal de 5' més tard trobar un altra senda que puja a ma dreta, aquest es
el corriol correcte (també de forta pendent, son 5' de pujada) que tenim que agafar
per tal d'anar a veure el Pi Gros enmig d'una agradable ombria. El Pi Gros es un pi
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negral de aproximadament 700 anys

i 33 metres d'altura amb 4'6 metres de

diàmetre. En 5' baixem de visitar al Pi Gros per tal d'agafar la senda que havíem
deixat i arribar a la font del Retaule en 5' més.
✔ 1h 25' (10'): Punt 6. Font del Retaule. Aquesta bonica font té una curiosa
composició a base de diversos gamellons . El racó es ombrívol i fresc. Per
continuar tenim dues alternatives per tal d'anar a visitar un altre magnifica exemplar
d'arbre monumental, el Pare Faig, podem anar per la pista forestal agafant-la cap a
la dreta, o podem baixa per la pista en direcció esquerra per tal d'anar al mateix lloc
però per el barranc del Retaule, aquesta opció es l'elegida i la més bonica (el sol
del barranc està mullat normalment i podem esvarar, també cal fixar-nos on posem
el peu, ja que el terra està cobert de fulles i pot amagar algun obstacle o forat).
✔ 2h 05' (40'): Punt 7. Arribem al Pare Faig després de 40' de camí per el barranc
des de la font del Retaule, aquest arbre es el típic arbre de compte de fades. Medis
uns 25 metres i té 250 anys d'edat, a l'igual que el Pi Gros va ser declarat arbre
monumental el 3 de desembre de 1992. L'entorn del Pare Faig es una meravellosa
ombria poblada de faigs, teixos, grèvols i moixeres de guilla.
✔ 3h (55'): Punt 8. Al Teixet arribem seguint la pista (PR-C 82) tenint compte de no
agafar 3 camins que ixen a ma esquerra i un que eix a ma dreta. La senda que
busquem deixa la pista a ma dreta des del post indicatiu del Teixet i el pouet del
Plans, en aquest lloc deixem la pista i agafem la senda que puja. En 10' des del
post informatiu que hem deixat enrere arribem al Teixet, bonic exemplar de teix.
✔ 3h 15' (15'): Punt 9. Continuant camí arribem al punt més elevat de la jornada, la
Mola del Boix, un lloc on val la pena aturar-se una estona, ja que des d'ací
gaudirem d'unes vistes esplèndides de tot el Delta d'Ebre.
✔ 3h 41' (26'): Punt 10. Passem per el post indicatiu del pouet del Plans (es com
un aljub xicotet que està a 200m del camí a ma esquerra des d'on trobem el post).
✔ 3h 52' (11'): Punt 11. Post informatiu que ens dona la direcció a la Celleta de
Pallerols (direcció la Sénia). Ací cal aturar-se per tal de comprovar que anem en
bona direcció, ja que deixem el PR-C 82 (que va a la Sénia) per agafar el PR-C 85,

3/5

Material preparat per Joan Batalla i Jose Talón

que es el que baixa per el barranc del Racó del Tabac, cap a la dreta segons la
direcció d'on venim.
✔ 4h 37' (45'): Punt 12. Caseta forestal.
✔ 4h 42' (5'): Punt 1. Àrea de lleure de la Fou, fi de l'excursió.
Hem fet un total de 4h i 42', a pas lleuger, sense tindre en compte el temps per dinar, fer
fotos, fer aturs de tant en tant per descansar i menjar i beure, veure el paisatge i gaudir
d'una natura sempre sorprenent. Tot açò cal fer-ho!! Fem excursions per admirar el
paisatge que ens envolta, relaxar-nos i estimar la natura de la nostra terra, no per fer
competicions. Els temps exposats son per orientar-nos a les cruïlles de camins i poder
decidir quina senda agafar o deixar, en cap cas ens indiquen quin pas dur, aquest té que
ser el que ens permeta gaudir de l'excursió.
Paraules clau: El Catinell, el Turmell, la Mola del Boix, el Pi Gros, el Pare Faig, la font del
Retaule, el Teixet, barranc del Retaule, barranc del Racó del Tabac, barranc de Rivets,
àrea de lleure de la Fou, embassament d'Ulldecona, la Sénia.
Dades estadístiques de l'excursió:
✔ temps de realització: 4h 42' (no inclou el temps per a menjar, fer fotos descansar,
gaudir de les vistes, etc.). En condicions normals seran 7h de marxa més o menys.
✔ distància recorreguda: 16 kilòmetres
✔ altura màxima assolida: 1251 metres
✔ ascens acumulat: 1219 metres
✔ descens acumulat: 1190 metres
Cartografia:
Mapa excursionista 1:30.000 El Port Sud. Editorial Piolet
Bibliografia:
Itinerarios por los Puertos de Beceite a pie y en coche. Segunda edición. Editorial
Prames. Autor: Jordi Bustos Bernús.
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Esquema del recorregut:

Perfil del recorregut:
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