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SECCIÓ  EXCURSIONISME  I SENDERISME 

De l’Atmetlla al’Ampolla per la Punta de l’Àliga 

Fitxa tècnica de l’activitat Preus  

Responsable  Ester Moreno 
Josep Veas 

Membres CEE 
i UEC 

14 € 

Data Diumenge  10  de 
Juny de  2018 

No membres 17€ 

Lloc Pl. Santa 
Magdalena 
(Ajuntament) 

Menors de 10  10€ 

Transport Autocar Cal llicència federativa modalitat 
A.  
Cost per un dia: 4,5 € 

Hora sortida 7 h 

 

Sortida llarga Sortida 
curta 

MOLT IMPORTANT :Reserva de plaça 
fins dimecres abans de l’excursió   

 

 

 

 

 
18 Km  

 
4.5 hores  

   
120m  

 
120m  

 

Cartografia  

 

 Institut Cartografic de Catalunya, Baix Ebre.   1:50.000 
 
 Llibre Excursions Escollides per Catalunya. Del CEE. Cim edicions 
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Informació de la sortida 

L’itinerari proposat, anomenat Sender Mediterrani, es un corriol que transcorre vorejant la costa i 
aprofitant molts dels trams d’antics camins de ronda. És l’itinerari de les cales petites sense 
aglomeracions, ports naturals, llacunes costaneres i zones humides d’incalculable valor ecològic. 
És en definitiva, un sender d’una bellesa excepcional. 
La unió del mar, les roques i les restes d’antigues torres de vigilància fa que ens endinsem en una 
historia de pirates i corsaris, ja que els penya-segats i les petites cales eren l’amagatall idoni des 
don els pirates podien assaltar els qui viatjaven per terra o abordar vaixells que navegaven prop 
de la costa. 

 
Un espai natural ben conservat 
 
L'itinerari travessa una zona protegida d’especial  
valor natural. L'àrea compresa entre el barranc 
de Santes Creus i el nord de la punta de l'Àliga, 
ha estat inclosa en el Pla d'Espais d'Interès 
Natural de Catalunya, ja que encara conserva,  
un important grau de naturalitat i presenta 
valors paisatgístics i biològics molt destacats,  
propis dels sistemes naturals terrestres i marins  
de la Mediterrània. 

 

La pesca a l'Ametlla de Mar 
 
Al segle XVI ja es pescava a l'Ametlla.  
A principis del s. XIX un pescador Joaquim Gallard,  
que provenia de Benidorm, es va establir a la cala  
de l’Ametlla i va edificar-hi un cobert de pedra i  
fang; aquesta va ser la primera casa de l’Ametlla. El lloc era idoni, ja que els vents eren adequats per a la pesca i 
la torre de Cap Roig li oferia protecció. Darrere seu van anar venint altres famílies, la majoria provinents de 
terres valencianes i l’Ametlla de Mar es va consolidar com a poble de pescadors, ja que la pesca era, i continua 
sent, el seu principal recurs. El port de l'Estany era l'antic port de l'Ametlla. 
 

La pesca al Baix Ebre 
 
Les costes del Baix Ebre presenten unes condicions naturals molt favorables per al desenvolupament de la pesca. 
S'hi troba una plataforma litoral submarina molt àmplia, ideal per a la reproducció dels peixos, Les aigües tenen 
temperatures i salinitat diferents, segons provinguin de la mar des del nord o del corrent del riu Ebre. També s’hi 
troben en abundància substàncies que afavoreixen la formació de plàncton, l'aliment dels peixos. La pesca més 
estesa és la del bou o "d’arrossegament". Temps enrere, eren dues barques (parella de bous),  que navegant una 
prop de l'altra remolcaven dues xarxes llargues anomenades "aparells", unides en forma d'embut per un extrem, 
on una bossa recollia el peix. 
 
 

 

Material i recomanacions 

 
Calçat de tresc, força aigua i crema solar. Si fa bo i tenim ganes, tindrem la opció de banyar-nos al la platja, 
podeu portar banyador i tovallola(opcional).  
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