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SECCIÓ  EXCURSIONISME  I SENDERISME 
La Foradada del Montsià, el millor mirador al delta 

Fitxa tècnica de l’activitat Preus  

Responsable  Marga Jové 
Jordi Musté 

Membres CEE 
i UEC 

      14€ 

Data Diumenge  13 de  
Març de 2022 

No membres       17€ 

Lloc Pl. Santa 
Magdalena 
(Ajuntament) 

Menors de 10        10€ 

Transport Autocar Cal llicència federativa 
modalitat A.  
Cost per un dia: 2 € Hora sortida 7 h 

 

Sortida  MOLT IMPORTANT :Reserva de 
plaça fins dimecres abans de 

l’excursió   

 

 

    
 

Mitjana 
 

 
13 Km  

 
5 hores  

  
573 m  

 
573 m  

 
 Cartografia  

 Mapa del Delta de l’Ebre y del Montsià. 
Track Wikilock: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/la-foradada-montsia-
24498939#wp-24498948 
 
 
 

 
Informació de la sortida 
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La serra del Montsià és un conjunt muntanyós, paral·lel al litoral mediterrani, situat al sud de les terres de l'Ebre. 
S'estén des del riu Ebre (al nord) fins al riu Sénia (al sud), amb una longitud de 20 quilòmetres i una amplada de 
6 quilòmetres . El punt més alt és el Pic del Montsià a 764 m. De totes maneres,  el cim més carismàtic és La Foradada 
que, a gairebé 700 m sobre el nivell del mar, suposa un magnífic mirador natural sobre el Delta de l'Ebre. El terreny 
de la serra és calcari, recobert d'arbustos i d'una gran bellesa. Els pobles d'Alcanar, Ulldecona, Freginals, Amposta 
i Sant Carles de la Ràpita resideixen als peus.. 
 
Itinerari:  
 
La ruta que us proposem, comença al parking de l'àrea de Mundana i tornem al mateix punt on ens esperarà l’autocar. 
Area de Mundana (132 m), Font del Brugar (393 m), Masia Mata-Redona (534 m),  El Portell (641 m), La Foradada (672 m), 
El Portell (641 m), Àrea de Mundana (132 m). 
 
L’itinerari no té cap dificultat, no es una excursió molt exigent i es passa per camins ben traçats. 
Es perfectament compatible amb marxa nórdica a excepció d’algún corriol. 

Material i recomanacions 
Cal portar bon calçat de tresc, pals i força aigua. Encara que es pasa per la Font del Brugar no 
podem garantir que ragi. Roba adequada per l’època de l’any. Consulteu el document de la pagina 
web sobre el material a dur. 

                                  

                      Pou                                                                        Font del Brugar 

     

                             La foradada                                                      Vistes del Delta de l’Ebre         


