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Proposta de Regulació 
• Xarxa Natura 2000 – PEIN de les comarques de la Terra 

Alta, Ribera d’Ebre, Baix Ebre i Montsià 
• Exclòs PN Ports (regulació pròpia) i Tivissa (altra reunió) 
• Àliga cuabarrada, Àliga Daurada, Falcó, Voltor i Aufrany + 

Flora rupícola protegida 
• Àrea d’escalada lliure 
• Àrea d’escalada amb limitació temporal               
• Àrea d’escalada prohibida 
• Resta de la Xarxa Natura 2000: zona condicionada a 

l’obtenció d’autorització oficial per poder obrir noves 
zones d’escalada en qualsevol modalitat 

• Cartografia digital de detall de lliure disposició 



Sector Depressió Ebre 



Sector Pas de l’Ase 



Sector Pàndols 

Sector escalada temporal de la Muntanya de Santa Bàrbara 

Sector escalada temporal de l’Agulla de Bot 

Sector escalada Cavalls, carretera 



Detalls sector Pàndols 

• Sector d’escalada temporal de la Muntanya de Santa 
Bàrbara: 
– Presència de voltor, falcó i aufrany 
– Escalada vetada de gener a juny de forma general 
– Ampliació parcial de la prohibició al tram on nidifiqui 

l’aufrany fins el mes d’agost 
– Es senyalitzarà sobre el terreny, seguint paràmetres que 

s’apliquen actualment 

• Sector d’escalada temporal de l’Agulla de Bot: 
– Presència de voltor i falcó 
– Escalada permesa, sense obertura de noves vies, entre el 

juliol i el desembre 



Sector Cavalls 

Sector escalada Cavalls, carretera  

Sector escalada Cavalls, barrancs 



Cavalls, sector cart. Pinell - Gandesa 

Sector escalada Cavalls, carretera 



Cavalls, barrancs interiors 

Sector dels barrancs de Cavalls 
-Àrea exterior i nord Roca Freda, escalada lliure 
-La Lloba, escalada temporal 
-Sectors interiors (Rambla, Cavalls, Migdia...): 
Escalada prohibida 



Detalls sector Cavalls 

• Zona d’escalada lliure a l’entorn de la carretera 
Gandesa – Pinell. 

 

• Zona d’escalada dels barrancs de Cavalls: 
– Presència d’àliga daurada i falcó 

– Àrees lliures a la Font Freda i exterior del barranc 

– Àrea temporal al sector de la Lloba, a l’interior del 
barranc. Escalada permesa de l’1 de juliol al 31 de 
gener 



Sector Cardó 

Sector escalada temporal de Miravet 

Sector escalada barranc de la Tossa - Cardó 



Sector Boix 

Sector escalada temporal Morral de 
Cabrafreixet i la Foradada 



Sector Assut - Ebre 

Sector escalada de l’Assut 



Detalls sectors Cardó - Boix 

• Zona d’escalada temporal de Miravet: 
– Presència de falcó. Escalada permesa de l’1 de juny al 

31 de gener. 

• Zona d’escalada del barranc de la Tossa 

• Zona d’escalada de l’Assut de Xerta 
– Sector lliure fins vèrtex corba del riu, segons mapa. 

Àrea vetada riu amunt. 

• Zona d’escalada temporal de Cabrafreixet 
– Presència de falcó. Escalada permesa de l’1 de juny al 

31 de gener. 



Sector comarca Montsià 



Sector Montsià - Godall 

Sector escalada de Godall 

Sectors escalada Montsià llevant 

Montsià, barranc Astor. 
Petita zona escalada lliure prop 
del refugi de l’Astor 



Detalls Godall i Montsià ponent 

• Zona d’escalada de Godall: 
– Abasta els sectors oberts actualment, des de l’ermita de la 

Pietat fins el sector Bages. Al nord-est, àrea vetada. 

– Petites zones amb vies velles a l’interior de la serra, no 
catalogades. Avaluar, si s’escau, futures sol.licituds. 

• Montsià ponent: 
– Petita zona d’escalada lliure al costat del refugi del barranc 

de l’Astor, enclavament dins àrea vetada. 

• Ferrada Ulldecona:  
– Falcó a les proximitats. Controlar si es reprodueix 

correctament, i així mantenir l’escalada lliure de la ferrada. 



Montsià llevant - central 

Via Ferrada del Montsià  
Proposta pel sector central 
de Montsià: 
 
1- Petit Eiger i barranc del 
Llop, limitació temporal 
 
2 a 7 - Escalada lliure 
 
8 i 9- Cingle Roig i Cingle 
Roig de Cameta: Escalada 
prohibida. Àliga 
Cuabarrada, Montsià Est 
 

1 

9 
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Cingle Roig (9) (nidificació Cuabarrada 2018): Escalada prohibida, vies a desequipar 
Cingle Roig de Cameta (8) (niu Cuabarrada): Escalada prohibida, no desequipar vies, 
observar evolució futura de la parella. Compromís de no escalar-hi ni obrir noves vies. 



Escalada Montsià 

Proposta pels sectors de Montsià: 
 
1- Petit Eiger i barranc del Llop, 
limitació temporal 
 
2 a 7 (+10)- Escalada lliure 
 
8 i 9- Cingle Roig i Cingle Roig de 
Cameta: Escalada prohibida. Àliga 
Cuabarrada – Montsià Est 
 
11- Pla de Gallo, escalada 
prohibida. Àliga Cuabarrada – 
Montsià Nord. 



Detalls Montsià llevant - central 

• Zones d’escalada del Montsià, costat llevant:  
– Tres territoris d’àliga cuabarrada a la zona 
– Àrea central, escalada lliure (sectors des de la Roca 

Blanca a la paret del Diedre) 
– Sector sud, barranc de Llop i Petit Eiger, escalada 

temporal de 1 de juliol al 31 de desembre 
– Cingle Roig de Cameta (sector 8): zona d’escalada 

prohibida. Observar l’evolució de les àligues, 
compormís de no escalar-hi ni obrir noves vies. 

– Cingle de Cameta (sector 9): Escalada vetada, vies a 
desequipar 

– Pla de Gallo (sector 11): Escalada prohibida 
 
 
 



Regulació de l’escalada, detalls 

• Aprovació de la regulació: signtura de document entre els diferents 
organismes, entitats i col.lectius. 

• Publicitació dels acords: pàgina web, fulletons... 
• Senyalització de les zones més delicades, rètols d’informació 

general per sectors.... 
• Vies o sectors oberts sense autorització o en àrees vermelles, seran 

desequipades. 
• Comissió de seguiment, reunió cada 1-3 anys (segons necessitat. 

Avaluació regulació, modificació zones vermelles o temporals...) 
• Projectes de noves zones d’escalada en zona groga: les sol·licituds 

hauran d’avaluar-se durant l’època reproducció. S’establirà el 
procediment reglat de com fer-ho. No pot inciar-se cap treball 
d’obertura fins la seva aprovació. 

 
 


