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Fa uns set anys, aproximadament, em trobava amb la meva compa-
nya d’aventures envoltat de camps d’oliveres que, arrepenjades en agres-
tes espones, descansaven les arrels centenàries i em miraven amb cara 
estranya, com si estiguessin pensant “què hi fa aquest aquí amb aquesta 
màquina tan estranya…”. I jo me les mirava i pensava: “És que no hi ha 
cap camí que continuï una mica més enllà?” Aquest és, de manera molt 
resumida, el principi de la guia que teniu a les mans.

Es podria dir que sóc un principiant en això de la bicicleta de mun-
tanya, o BTT, i és que no fa massa anys que em vaig deixar enganxar per 
uns plats, uns pinyons i una cadena per recórrer qualsevol camí o sender 
que se’m presentés. Però el meu afany per descobrir noves rutes, noves 
poblacions i noves serralades va començar sobretot a la Ribera d’Ebre. 
Després de buscar i remenar no vaig poder trobar cap guia que em fes 
costat per poder continuar cada cop que arribava a un camp d’oliveres. 
Així doncs, vaig decidir agafar el plànol i organitzar les meves pròpies 
rutes pels municipis d’aquesta comarca, alhora tan oblidada com sor-
prenent.

Per altra banda, acostumat com estava a un tipus de vegetació total-
ment diferent, vaig començar a descobrir raconades d’una bellesa encisa-
dora, com ara les ermites que podem trobar en la majoria de recorreguts, 
les valls suaus i agrestes, la conca del riu Ebre i els boscos tupits, mentre els 
cants d’ocells, les guineus —raboses com diuen “aquí a baix”—, les per-
dius, les cabres salvatges i molts altres animalons m’anaven acompanyant 
al llarg de tots els quilòmetres que he recorregut per aquests paratges.

Els altres motius que he tingut per escriure aquesta guia són el de 
fer-vos extensiu el meu sentiment cap a aquestes contrades; el de poder 
compartir amb tots vosaltres els camins i senderons que es feien servir 
antigament per desplaçar-se d’un poble a l’altre i que no sempre han estat 
fàcils de trobar; i el de compartir, també, les serres altives i poderoses que 
guarden el pas del riu Ebre, eix vertebral de la comarca, i la seva gent 
que sempre —i amb molta gratitud— ha sabut orientar-me per trobar el 
camí més correcte i poder finalitzar el recorregut. 

A l’hora de triar les rutes, he tingut en compte diversos factors: que 
siguin sempre circulars per poder començar i acabar al mateix lloc i no 
haver-nos de desplaçar amb més d’un vehicle; que abastin més d’una 
població per tenir així la seguretat de trobar serveis mèdics o de qual-
sevol altre tipus si ens sorgeix algun entrebanc; que passin pels camins 
que originàriament unien els pobles, tot i que molts han estat asfaltats o 
s’han convertit en carreteres; que assoleixin, sempre que sigui possible, els 
punts més alts de cada serralada pels quals es pot circular en BTT i que 
donin a conèixer la cultura i la història del lloc per on passen. Un altre 
aspecte que he tingut en compte ha estat el de no oblidar cap població, 
inclosa Llaberia, tot i estar deshabitada a l’hivern i ser de difícil accés. La 
idea inicial era que es pogués fer tot el perímetre de la comarca amb la 

Introducció
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unió de trams dels diferents recorreguts, però com que algunes serres no 
tenen cap pas practicable per a la bicicleta, això no ha estat possible.

Pel que fa a les distàncies, he optat per un tipus de recorregut mit-
jà, d’entre vint i trenta quilòmetres. La dificultat l’he avaluat tenint en 
compte la duresa del recorregut, el percentatge de pendents i els quilò-
metres d’ascensió. Tot i que la majoria dels recorreguts no presenten cap 
dificultat tècnica, cal que anem en compte quan passeu per un senderó o 
un corriol, perquè una mala caiguda us pot ensorrar el dia… El terra no 
és precisament tou! També he tingut molt en compte, a l’hora de triar els 
recorreguts, els indrets d’interès natural, ja sigui per la seva posició privi-
legiada com per la seva importància en el terreny o, simplement, perquè 
gaudeixen d’unes vistes esplèndides de la comarca.

Els dos últims anys he treballat amb l’ajuda dels mapes, llibretes, bo-
lígrafs i altímetre, però durant els últims mesos he fet servir l’ajuda de la 
tecnologia GPS (Sistema de Posicionament Global) que aporta una fiabi-
litat molt més precisa a les dades que es donen en cada recorregut. És per 
això que hi pot haver alguna diferència pel què fa al quilometratge, tot i 
que no suposa cap mena d’entrebanc per poder realitzar els recorreguts 
de manera fiable. Ens serà de molta utilitat portar una brúixola, ja sigui 
manual o de rellotge, o el GPS, perquè moltes de les direccions que es 
donen fan servir els punts cardinals perquè hi ha falta de pals indicadors 
i noms de camins.

En la majoria de recorreguts trobarem aigua en dos punts, que nor-
malment corresponen a les poblacions per les que anireu passant. La ma-
joria de les fonts que surten als plànols s’han assecat per l’escassetat de 
pluges o estan massa amagades i brutes per anar-hi a buscar aigua.

La millor època de l’any per realitzar els recorreguts és la primave-
ra o la tardor, quan les temperatures són més suaus. Tot i així, si hem 
d’anar-hi a l’estiu, val la pena començar aviat al matí o a mitja tarda, si el 
dia aguanta fins al vespre, per tal d’evitar les temperatures que es donen 
durant el migdia.

RIBERA D’EBRE. 17 excursions en BTT

Serres de Llaberia i Tivissa des de la Picossa
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Per últim, m’agradaria mostrar el més sincer agraïment a totes aque-
lles persones que no han parat d’encoratjar-me des del primer moment: a 
la Sònia, l’Edu, l’Adrià, l’Edgar, l’Ari, el David, el Xavi, el Dani, el Jordi, 
el Joan, el Germà i el Manolo, per acompanyar-me en aquestes aventures; 
a la gent de la Palma per haver-me fet descobrir nous camins que no sur-
tien als plànols; al Jordi, l’Àlvar i el Bruno, companys d’aventures arreu, 
pel seu suport constant; i a l’Ivan (Punki) per arrossegar-me a aquest món 
tan fantàstic de la BTT.

Només em resta animar-vos a agafar la bicicleta i a passejar-vos pels 
paratges que us proposo en aquesta guia, que de ben segur no us deixaran 
indiferents i us faran descobrir sensacions i paisatges, si més no, diferents. 
I, sobretot, recordeu que cal ser respectuosos amb la natura.

RECOMANACIONS SOBRE LA BTT

Abans de començar hem de tenir cura del manteniment de la bici-
cleta: mirar bé la pressió dels pneumàtics i portar sempre un parell de 
càmeres de recanvi, estris per reparar punxades, tronxacadenes i fixació 
ràpida per si es trenca la cadena. També cal posar oli a les juntes que més 
pateixen, com ara les suspensions i els canvis. És imprescindible l’ús del 
casc, que de tants cops i rascades a la closca ens salva, i que també ens 
ajudarà els dies amb molt de sol a no agafar els temuts cops de calor.

Miravet i castell des de l’embarcador

RIBERA D’EBRE. 17 excursions en BTT
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És important també tenir una bona forma física, no per la duresa 
dels recorreguts sinó pel què pugui passar. Hem de pensar que la majo-
ria d’indrets, excepte les poblacions, queden força allunyats i qualsevol 
entrebanc, caiguda o problema mecànic de la bicicleta, pot resultar un 
problema més seriós del què ens pensem. Cal portar aigua suficient per a 
no deshidratar-nos en excés, sobretot quan entrem a zones on no hi corre 
l’aire i la pujada sembla que no s’acaba mai. És aconsellable també haver 
menjat abans de realitzar una sortida, o portar alguna cosa per picar si 
pensem aturar-nos en una ermita o en un dels paratges descrits.

Portar roba i calçat adequat a les característiques de cada sortida i 
a l’època en què les realitzem faran que ens trobem més còmodes, no 
només pels quilòmetres sinó per la meteorologia. Millor anar amb peces 
transpirables que faran que la suor s’eixugui abans i no sigui tan molesta.

Els horaris descrits en els itineraris s’ajusten al perfil d’un ciclista que 
surt un cop per setmana. Els que estan més preparats segurament els 
trobaran una mica curts, però, com ja he dit, aquesta guia no pretén 
fomentar les curses en BTT sinó, ans el contrari, fer gaudir de la bicicleta 
de muntanya i, a la vegada, de la cultura i les tradicions de la regió pro-
posada. Hem de tenir present que la guia descriu uns indrets per a que els 
disfruteu i no per a que aneu agobiats a causa del temps, per això també 
és bo que sortiu sempre amb una mica més de temps que us permeti anar 
més tranquils.

INTRODUCCIÓ A LA RIBERA D’EBRE

Orografia i disposició del relleu
La Ribera d’Ebre és una comarca situada al llindar del Priorat i el Baix 

Camp, per l’est; de les Garrigues i del Segrià, pel nord; de la Terra Alta, 
per l’oest; i del Baix Ebre, pel sud. Compta amb una extensió de 892,56 
quilòmetres quadrats. L’eix vertebrador d’aquesta comarca, com el seu 
nom bé indica, és el riu Ebre, al qual hi toquen tots els municipis menys 
la Palma d’Ebre i la Torre de l’Espanyol.

Malgrat ser un terreny bastant planer en la seva depressió central, tro-
bem gran quantitat de serres que van delimitant els diferents municipis i 
a les quals anirem accedint mitjançant els recorreguts proposats en aques-
ta guia. La serra de la Fatarella delimita la comarca amb la Terra Alta i les 
terres aragoneses; les serres de Vingalis i Gorraptes delimiten el municipi 
de la Palma d’Ebre; la serra del Rovelló delimita la Torre de l’Espanyol i 
Vinebre amb el Priorat; la serra del Tormo separa la Torre i Vinebre de 
Garcia; les serres de Tivissa i Llaberia delimiten la comarca pel sud amb 
el Baix Camp; la serra de Cardó separa Benifallet de Rasquera; i la serra 
de Cavalls i de la Torre delimita Móra d’Ebre amb les terres de Gandesa. 
Els punts geodèsics més alts de la comarca els trobem al municipi de Ras-
quera, amb la Creu de Santos, de 942 m, i al municipi de Tivissa, amb la 
Miranda de Llaberia, de 919 m, pel què fa a la part sud. A la part central 
i nord tenim la punta de l’Home, amb 552 m, a la serra de la Fatarella, i 
lo Tormo, amb 523 m, a la serra del Tormo de la Torre.

Existeixen 14 municipis en la comarca de la Ribera d’Ebre:
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- Ascó, amb 74 km2

- Benissanet, amb 23 km2

- Flix, amb 116,30 km2

- Garcia, amb 51,78 km2

- Ginestar, amb 15,63 km2

- Miravet, amb 32,22 km2

- Móra d’Ebre, amb 44,65 km2

- Móra la Nova, amb 15,86 km2

- La Palma d’Ebre, amb 38,81 km2

- Rasquera, amb 50,32 km2

- Riba-roja, amb 100 km2

- Tivissa, amb 208,37 km2. Inclou els pobles de Tivissa, Llaberia, 
Darmós i la Serra d’Almos.

- La Torre de l’Espanyol, amb 27,91 km2

- Vinebre, amb 26,43 km2

Les aigües
Totes les aigües de la Ribera d’Ebre desemboquen a l’Ebre, inclús les 

subterrànies hi estan relacionades. Tot i els diferents barrancs que exis-
teixen —bona part ara ja secs— només hi ha dos rius que porten les 
aigües fins a l’Ebre: el Matarranya, provinent de la Terra Alta, i el Siu-
rana, provinent del massís del Montsant. Aquests rius reben les aigües 
de diversos afluents. L’Ebre és més cabalós que tots els rius catalans del 
vessant mediterrani junts. El desnivell que té l’Ebre entre la seva entrada 
per l’embassament de Riba-roja fins al pas de Barrufemes és d’uns qua-

RIBERA D’EBRE. 17 excursions en BTT

Espona de pedra seca característica dels bancals d’oliveres i ametllers
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ranta metres aproximadament, i gaudeix d’una amplada d’entre cent i 
tres-cents metres. La necessitat de regular el cabal del riu va provocar la 
construcció dels embassaments de Riba-roja i Flix, i també la necessitat 
d’aprofitar l’aigua per a la refrigeració de la nuclear d’Ascó.

Clima i vegetació
El clima de la Ribera és pràcticament igual al del litoral més proper 

però amb pinzellades continentals, és a dir molt àrid i calorós a l’estiu i 
molt humit i fred a l’hivern. Les temperatures mitjanes anuals van entre 
els cinc i els deu graus entre els mesos de desembre, gener i febrer, i els 
més de vint graus al juny, juliol i agost. Durant l’hivern es manifesta una 
inversió tèrmica entre la conca del riu i les valls més altes, perquè la conca 
és més humida i freda. Pel que fa a les pluges, aquestes són molt més 
abundants a la part de Tivissa, amb uns 575 mm anuals, que no pas riu 
amunt, on la mitjana és d’uns 400 mm anuals. 

Pel que fa a la vegetació, i sense comptar amb la modificació de la 
mà humana, estaria dominada per un alzinar amb marfull a les munta-
nyes més orientals i zones de carrascars a la cubeta de Móra i a les terres 
més occidentals. Els abundants boscos de pinassa i roure indiquen que 
els ambients més obacs, com ara les serres de Cardó, Tivissa i Llaberia, 
s’acosten molt a les condicions submediterrànies. També predomina en 
tota la comarca el bosc de pi blanc, amb romaní i bruc, sobretot en les 
parts més abruptes de les muntanyes. La major part de l’escenari està co-
bert per conreus mediterranis, com la vinya i l’olivera. La reiteració dels 
incendis durant els últims anys ha deixat unes serralades amb la major 
part de superfície erma. També trobem el bosc de ribera, format sobretot 
per albaredes que caldria preservar. 

Economia
La comarca de la Ribera d’Ebre està estretament lligada a l’agricultu-

ra i les vies allunyades de comunicació. Això ha provocat que sigui una 
de les comarques catalanes amb una regressió més important durant els 
primers anys del segle passat. La creació de la central nuclear d’Ascó, mal-
hauradament, ha proporcionat un protagonisme inexistent fins aleshores, 
amb un flux financer i un posterior moviment d’inversions en el sector 
immobiliari, d’equipament agrícola i de mitjans de transport. 

L’agricultura, l’activitat més important de la comarca, seguida de la 
indústria, es pot dividir en terrenys de regadiu, que són els que es repar-
teixen al llarg de la vora del riu, i en terrenys de secà, que són els que 
trobem a les serres més allunyades, tot i que en els últims anys s’han anat 
construint instal·lacions de rec per tota la comarca. Les condicions climà-
tiques fan que els terrenys de regadiu siguin excel·lents per al conreu del 
préssec i la cirera, mentre que als terrenys de secà el conreu predominant 
és l’olivera i l’ametller.

Pel que fa a la indústria, podem destacar les dues plantes hidroelèctri-
ques, a Riba-roja i Flix, i la central nuclear d’Ascó. Altres activitats impor-
tants les trobem en la indústria de la pell, la fusta, el metall, l’alimentació 
i l’artesania, destacable sobretot a les zones de Miravet i Benissanet.
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SITUACIÓ I RELACIÓ DELS ITINERARIS

RIBERA D’EBRE. 17 excursions en BTT

Riba-roja d’Ebre
Flix La Palma

d’Ebre

Vinebre

La Torre de
l’Espanyol

Ascó

Garcia

Móra d’Ebre Móra la
Nova

Benissanet

Miravet
Ginestar

Tivissa

Rasquera

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

1 Móra d’Ebre - Móra d’Ebre, per les ermites de Sant Jeroni i Santa Madrona
2 Móra la Nova - Darmós - la Serra d’Almos - Móra la Nova
3 Móra d’Ebre - Móra d’Ebre, per les valls de Deveses i Xarcums
4 Móra d’Ebre - Benissanet - Miravet - Móra d’Ebre
5 Garcia - Móra la Nova - el Molar - Garcia
6 Vinebre - la Torre de l’Espanyol, per la serra del Rovelló i el coll de la Torre
7 Flix - Vinebre - Ascó - Flix
8 Flix - ermita de la Mare de Déu del Remei - Sant Joan - Flix
9 Flix - Riba-roja - Flix, per l’espai natural de Sebes
10 Riba-roja - Riba-roja, per les Modorres i Sant Francisco
11 Ascó - la Fatarella
12 La Palma d’Ebre - Bellaguarda - Bovera - la Palma d’Ebre
13 La Palma d’Ebre - la Bisbal de Falset - Margalef - la Palma d’Ebre
14 Ginestar - Tivissa - Ginestar
15 Tivissa - Tivissa, pels colls de l’Aument i Fatxes
16 Rasquera - Pinell de Brai - Miravet - Rasquera
17 Serra d’Almos - Llaberia - Capçanes - Serra d’Almos
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Baixada cap al Tortó pel GR 7
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En aquest recorregut coneixem un 
tros del Camí de Sirga (GR 99), 
camí per on transitaven les mules 
i cavalls que tiraven de les embar-
cacions que transportaven mer    ca-
deries al llarg del curs del riu. Re-

correm el GR 171 al seu pas pels 
barrancs de Roianos i Perles, fins 
a les ermites de Sant Jeroni, San-
ta Madrona i Santa Magdalena. 
Tornem a Móra per la vall de Lla-
dres i el barranc del riu Sec.

Itinerari

km 0 (44 m). Som a l’àrea recre-
ativa del Club Nàutic de Móra 
d’Ebre. Per arribar-hi, una vega-
da hem passat el pont d’entrada a 
Móra d’Ebre, hem d’agafar el pri-
mer carrer a la dreta fins a arribar 
al club nàutic de Móra (hi ha una 
plataforma de fusta i una rampa 
per baixar les embarcacions). Uns 
metres després de passar el club 
nàutic podem deixar el cotxe en 
una zona arbrada. Sortim de l’àrea 
recreativa que hi ha a la vora del 
riu pel camí de les Sènies, Garcia 
i Ascó. En aquest indret també hi 
podem trobar barques de lloguer. 
Sortim en direcció N pel camí 

asfaltat, anomenat de 
la platja, en direcció a 
Garcia i Ascó. Uns 2 km 
més endavant trobem 
un pal indicador. A l’es-
querra aniríem cap al 
balcó de Ximet pel camí 
de Perles i la carrerada 
de Travessos. Nosaltres 
continuem recte per la 
vora del riu i voregem 

uns masos a mà dreta, per la pis-
ta asfaltada. Al quilòmetre 4,840 
aproximadament arribem a un al-
tre pal indicador, un cop haguem 
passat pel costat de la platja del 
pont de Garcia. Continuem recte 
per sota la via del tren fins a arri-
bar a un encreuament i a un nou 
pal indicador.
km 5,220 (38 m). Pal indicador. 
En aquest punt ens creuem amb el 
GR 171 que ve del Lloar i el Mo-
lar i que passa per Garcia i creua 
el pont del tren. Deixem a la dreta 
l’antic embarcador de Garcia per 
on passava el pas de barca que unia 
els dos vessants del riu i que últi-

Distància total: 36,700 km.
Temps: De 3 a 4 hores.
Dificultat:
Desnivell acumulat de pujada: 842 m.
Punts d’aigua: Móra d’Ebre i ermites 
de Sant Jeroni i Santa Madrona.

Fitxa tècnica

Camí de les ermites de Móra

Descripció
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RIBERA D’EBRE. 17 excursions en BTT
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