
RECORREGUT PER LA FATARELLA  

 

Entrem a la Fatarella seguint l’indicador LA FATARELLA SUD. Després de 

la rotonda seguim en línia recta fins trobar l’hostal restaurant Can Rius, 

situat a l’avinguda de Misericòrdia, 79. 

 

Quedem a les nou del matí al Pla de la Bassa , topònim que ens recorda 

l’antiga bassa que aquí hi havia, just en el lloc que ara ocupa la bàscula 

municipal. Fa més de cent anys, uns homes que visitaven la Fatarella 

trobaren uns nens que jugaven a arrossegar-se per la bassa, de dalt a 

baix, cosa que els inspirà aquesta irònica corranda: 

 

   La gent de la Fatarella són gent de traça. 

   A cops de cul van fer una bassa. 

 

Visitem la Capella de la Mare de Déu de la Misericòrdia  un edifici molt 

ben decorat interiorment , construït en el mateix lloc on abans hi havia una 

torre de defensa àrab i, més anteriorment, una torre de senyals ibera. A 

tocar de la Capella hi ha l’antic cementiri municipal, l’espai on tingueren 

lloc parcialment els tristament famosos Fets de la Fatarella .  

(Aquí podem esmorzar) 

 

Agafem el camí de les Creus , amb les construccions desaparegudes quan 

la guerra, per girar a l’esquerra, fins arribar a la font de Bingaubó , un 

conjunt format per rentadors, abeuradors i font. 

 

En arribar a la cabana de la Verneta , bastida amb l’art propi d’aquesta 

terra, hi trobem a tocar una escultura del conjunt Art al Ras .  

 

Agafem el camí de les Sénies . En tot el recorregut ja hem vist alts 

marges  i cabanes que donen una bona idea de la traça de la gent de la 

Fatarella amb la pedra posada en sec. 



 

Entrem en un terreny fèrtil, amb finques dotades amb aigua pel reg i 

agradoses masies . Les sénies , són el conjunt format per un element 

metàl·lic, cordes i catúfols, es movia per la força dels animals de tir, i 

aconseguia pujar a nivell del terra l’aigua del subsòl necessària per regar 

els horts. Alguns edificis  de la zona resulten espectaculars, dintre de la 

modèstia de la zona. 

 

L’ermita de Sant Pau ermità , datada l’any 1782, és un edifici força humil, 

però destaca pel portal dovellat, l’òcul i la iconografia pròpia del sant, amb 

el colom que porta un pa fins la palmera on vivia l’ermità. 

 

Els molins  que es veuen a tocar del barranc donen testimoni d’un passat 

ric en aigua, l’element que movia les moles que esmicolaven els cereals 

per aconseguir la preuada farina per elaborar pa, i també les olives amb 

les què s’aconseguia l’oli. 

 

La font de Sant Joan  va ser fins els darrers cinquanta anys un dels punts 

d’abastament d’aigua del poble. Encara són visibles les canonades per la 

qual sortia l’aigua, la mina, els abeuradors i els rentadors. Si es mira un 

plànol de la Fatarella es veurà que, des del nucli urbà medieval, els nous 

carrers anaven en direcció a les fonts de Sant Joan, els Segurets i 

Bingaubó, i també cap a la Bassa del Pla. 

 

L’ermita de la Mare de Déu del Carme , fou bastida per la família Compte 

per demanar al cel les pluges que facilitessin l’aigua necessària per moure 

els molins que trobarem barranc avall. 

També veiem la Casa Ecològica , un hotel rural construït amb pedra en 

sec i amb el màxim respecte al medi natural. 

 

Agafem la Costa de Mirantfont , empedrada a l’estil medieval. 

 



Arribem a la Bassa de les Forques , el lloc on antigament es penjava les 

persones ajusticiades.  

 

Trobem el monòlit  que recorda un tanquista alemany mort durant les 

darreres operacions de la Batalla de l’Ebre. Passem per la Bassa del 

Compte . 

 

Entrem en terrenys de conreu, en els que destaquen marges i cabanes, 

cultius i erms, i també alterosos generadors d’electricitat. 

 

Accedim al que fou el Campament del XVè Cos de l’Exèrcit de l’Ebre , un 

espai que quedava amagat de l’aviació franquista. 

 

Aguaitem a alguns elements de la Línia Defensiva de la serra de la 

Fatarella  que aturà l’exèrcit franquista durant el temps necessari perquè 

l’Exèrcit de la República creués el riu Ebre, en retirada. Veiem búnquers, 

trinxeres 

 

Quan se’ns faci l’hora, dinarem pel camí. 

 

Retornem cap a la Fatarella i entrem al poble pel carrer dels Molins . Al 

capdamunt hi ha una creu de terme , que reprodueix l’element que els 

participants en la romeria de Sant Francisco llueixen el dia de la festa: un 

bordó. 

 

Deixem a l’esquerra el Vall de les Moreres , un topònim que ens recorda 

un element defensiu medieval, quan el poble quedava encerclat per la 

muralla que formaven les parets del darrera de les cases, cosa que es 

complementava amb els valls, elements naturals que dificultaven encara 

més l’accés d’intrusos a la població.  

 



Anem a trobar el perxe del Gat , fins arribar al perxe de Felip  i ens 

plantem al davant d’una baix relleu d’un Crist romànic  de quatre claus, 

únic a Catalunya. 

 

A la plaça Major  s’hi veu l’església  consagrada a Sant Andreu, i també la 

Casa Consistorial .  

Més avall, la façana barroca de l’església queda al davant de dues cases 

senyorials igualment bastides amb pedra. 

L’interior de l’església destaca per la coberta bastida amb arcs de 

nervadura. 

 

A través del perxe de Belart accedim al nucli més antic del poble. A la 

brancada d’una casa s’hi veu el gravat  que va servir per iniciar un estudi 

sobre l’arquitectura templera. 

 

Des de ca la Portalera , un topònim que recorda una de les antigues portes 

d’accés al nucli tancat, es veu el Vall d’Estudi , que abans completava la 

defensa del poble.  

 

A cal Sant , l’antiga seu del comanador de l’orde del Temple, es veuen 

elements que ens recorden l’estada dels templers en aquestes terres: la 

picaporta  que reprodueix el temple de Salomó, a Jerusalem, i els caps  

situats en la façana, que ens recorden el sistema de transmissió oral 

utilitzat pels templers. 

 

El carrer de Prades , orientat a aquest municipi del Baix Camp, ens 

recorda el passat ramader de la Fatarella, situat en una important ruta 

transhumant, i ho fa amb una dovella  que ens mostra la creu patent pròpia 

dels templers.  

 



El perxe de la Nieves  és un dels més característics, amb una arquitectura 

popular molt bella i pràctica.  Després de veure el perxe del Bo , passem 

per l’antic forn de Bep , abans pertanyent a l’Orde de l’Hospital.  

 

Pel carrer Misericòrdia  accedim al carrer Tancat , amb un disseny 

urbanístic que ens recorda els barris jueus, que quedaven tancats de nit 

per evitar accions violentes. 

 

I acabem la visita just al lloc que l’hem iniciat. 

 

 

 


