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EL MONTSIANELL (291m) 

 

FITXA TÈCNICA 

(última actualització: Setembre’12) 

Accés inici: En cotxe, des de Freginals hi ha diverses opcions per deixar el 

cotxe segons es vulgui fer l’excursió més llarga o més curta.  

Final: Cim del Montsianell. S’ha de retornar pel mateix camí.  

Dificultat:  Fàcil. Molt curta i de desnivell, tot i que acusat (200m), 

fàcilment solventable degut a la seva porca durada. 

Indicacions: Durant un temps, fletxes vermelles.  

Temps: 1h 30min anada i tornada des de l’aparcament més proper al cim. 

Equipament: Imprescindible botes de muntanya, aigua i uns ganyips.  

Entorn: Vistes espectaculars del Delta de l’Ebre, la serra del Montsià i els 

Ports. Zona poc ombrívola. Recomanable fer l’excursió fora de l’època 

estival, si no és imprescindible dur protecció solar (gorra i crema) i 

abundant aigua. 

 

 

Hi ha diverses opcions per començar el recorregut, el més important, i no tasca fàcil, és trobar 

el camí d’entrada a la Serra de Freginals.  
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Venint de Tortosa i només arribar a Amposta, però sense entrar-hi, a la primera rotonda 

agafeu una sortida on s’indica “Masdenverge”, però tampoc hi heu d’arribar, i seguidament 

avanceu direcció Freginals. Heu d’arribar a Freginals per la C-103. Tampoc entrareu a Freginals, 

perquè a la primera rotonda heu d’agafar una pista on s’indica “Camí de Sant Carles” (1), a 

partir d’aquí podeu deixar el cotxe i continuar caminant o continuar en cotxe, depenent del 

temps i forces que disposeu. 

 

La pista transcorre entremig de camps de cultiu i de fruiters. El paisatge és molt emblemàtic. Hi 

podem trobar en abundància oliveres, ametllers i tarongers. És una molt bona oportunitat per 

ensenyar als més petits aquests diferents arbres i els seus fruits. 

S’ha de seguir la pista principal sense fer cas de cap pista entrant o sortint.  

(2) En un moment trobareu a mà dreta un petit espai per poder deixar el cotxe. A l’esquerra 

surt un sender que ascendeix i que està indicat amb dues grans fletxes pintades sobre una roca 

situada al terra. És molt i molt probable que l’excursió comenci en aquest punt, i que es trigués 

1h i 30 min a arribar al cim des d’allí. Però nosaltres vam continuar recte, així que no ho podem 

constatar del cert.  
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(3) Si voleu fer l’excursió més curta, podeu continuar per la pista fins a arribar a una tanca 

verda que trobareu a la dreta i que dóna pas a una finca. Aquí podeu deixar el cotxe, nosaltres 

ho vam fer així, però si us atreviu, encara podeu continuar una mica més. 
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Després de la tanca, i uns poca metres més endavant pista enllà, trobareu, a mà esquerra una 

altra pista. És possible, que si us fixeu bé o dueu prismàtics, ja podeu detectar el Sagrat Cor 

que corona el cim del Montsianell, just davant vostre un cop heu agafat aquesta pista de 

l’esquerra. 
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(4) Aquesta pista dóna a una petita esplanada a mà dreta on, ara sí, és l’última oportunitat per 

deixar el cotxe abans d’iniciar l’ascensió a peu; hi caben un màxim de dos cotxes. Depenent del 

ritme i l’edat dels vostres infants, des d’aquest punt fins al cim, teniu uns 30 minuts d’ascensió.  

 

 

La pista continua 

recte, però heu 

d’agafar un sender que 

es troba just darrere 

d’una cadena i que es 

troba indicat amb 

fletxes vermelles.  

 

 

 

 

En aquests moments és impossible perdre’s ja que la presència del Santo Cristo es fa notar 

imponent en tot moment.  

Ara només us queda pujar sense presses i gaudir d’unes vistes espectaculars durant l’ascensió.  
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Cal que seguiu el sender més fressat deixant enrere alguns senders que surten a mà dreta.  

 

 

Al capdamunt hi trobareu unes fites. A l’esquerra un 

sender, on possiblement hauríeu arribat si haguéssiu 

agafat el sender proposat en el punt (2). I a la dreta 

el sender que us arribarà fins a l’impressionant 

Sagrat Cor i el corresponent punt geodèsic del 

Montsianell.  

 


