CENTRE CULTURAL I EXCURSIONISTA XERTA CCEX
FITXA TÈCNICA ITINERARI

SANT ROC - FONT DEL TEIX - FONT DELS ULLALS
Municipi de Paüls, comarca del Baix Ebre, província de Tarragona. Catalunya.

UBICACIÓ
ACTIVITAT
TIPUS
DIFICULTAT
DURADA APROX.
LLOC SORTIDA
AUTOR

Excursionisme
Circuit caminada circular
Baixa
3h 30 min
Aparcament Sant Roc
Sam Campanero Sala

EQUIPAMENT RECOMANAT
SEGURETAT

DISTÀNCIA
Ascens acumulat
Descens acumulat
Alçada màxima
Alçada mínima
Desnivell inici final

7 km
380 m
380 m
621 m
365 m
---

Botes canya alta, cantimplora, paravent, guants, protecció solar i lavial,
ulleres de sol, barret i gorra, farmaciola. Esmorzar. Aigua.

Depenent de les condicions climatològiques ens podem trobar el terreny relliscós en trams de baixada repartits al llarg de tot el
recorregut, pel que és recomanable l'us de pals i botes d'alta o mitja canya.

PLÀNOL ITINERARI

PERFIL / ALTIMETRIA

PUNT ORIGEN

DISTÀNCIA ALTURA
Km
m

RUMB DE
SORTIDA

DESNIVELL DESNIVELL
HORARI
POSITIU NEGATIU
PARCIAL
ACUM. m ACUM. m

HORARI
TOTAL

OBSERVACIONS / COORDENADES

Sant Roc
Font del Teix
Font dels Ullals
Sant Roc

GEOGRAFIA / CULTURA
Paüls (també conegut com a Paüls dels Ports) és un municipi de la comarca del Baix Ebre. Se situa a l'oest de la comarca, al límit amb la
Terra Alta. Té un relleu accidentat: 2.382,80 hectàrees del seu terme municipal estan declarades Parc Natural dels Ports.
Se sap que el 1228 Joan Despuig, senyor de Paüls, ven drets a sa muller Marimunda (Brusca?). El 1239, Ramon Despuig era senyor de
Paüls. Cap al 1276, Jaume Brusca era senyor de Paüls. Posteriorment, emparenten amb els Despuig i es diuen Brusca i Despuig, i seran
senyors d'Ortells (Eixarch). Entre 1301 i 1304, senyor de Paüls ho fou Joan Despuig. Del 1309 al 1346, Bernat Despuig; el 1347,
Berenguer Despuig; i entre 1365 i 1370, Ramon Despuig. L'11 de gener del 1836, Paüls és incendiat i saquejat i es perd la
documentació que hi havia a l'ajuntament. A l'ajuntament del poble, hi ha un document que ho acredita amb aquestes paraules: "El
Alcalde y Ayuntamiento Constitucional del Lugar de Pauls. Partido de Tortosa. Provincia de Tarragona".
A un parell de quilòmetres del poble, es troba el bosc i l'ermita de Sant Roc, amb una font que també nodreix els habitatges paülsencs.
En aquest lloc, s'hi celebra la diada del patró (16 d'agost) en les Festes Majors, amb la particularitat que s'hi han construït el que
s'anomenen corros, que no són més que taules de pedra envoltades de seients d'aquest material: cada casa del poble té assignat un
lloc on s'han bastit aquestes construccions, i tenen dret a gaudir‐lo el dia del patró, el de la festa de Sant Antoni i el dia de la Mona.
A dins del que va ser el castell de Paüls, al més amunt del municipi, s'hi troba l'església de Santa Maria, amb la possibilitat de passejar
pels voltants i gaudir de les vistes que des de dalt de tot es poden contemplar (el terme de Paüls ha estat definit com un amfiteatre
envoltat de muntanyes, cosa que es pot apreciar des d'aquest punt).
Com a poble integrat en el Parc Natural dels Ports, també ofereix fins a cinc rutes per a gaudir de la natura i que es poden trobar a
l'entrada del poble, a Sant Roc o en el Centre d'interpretació dels Ports inaugurat al març del 2011.

FLORA / FAUNA / GEOLOGIA
La fauna del municipi és d’influència netament ibèrica i nord‐africana.
Entre els mamífers hi ha destacada sempre la cabra salvatge que és un endemisme de la península Ibèrica, i un dels ungulats més
característics de la muntanya mediterrània peninsular. També hi trobem gran varietat d'animals com el porc senglar, el teixó, la
geneta, esquirols, conills, llebres, raboses...
Pel que fa a l’avifauna trobem el voltor, còrvids, esparvers, astors, mussols, caros, falcons, àguiles...
Els amfibis no són gaire abundants, tot i que podem trobar gripaus i granotes.
Pel que fa als rèptils, les serps són l’espècie més coneguda i la més perillosa és l’escurçó. També podem trobar llangardaixos,
sargantanes, dragons...
Pel que fa a les formacions vegetals que trobarem, el pi blanc i el roig són els arbres que dominen.
En aquesta zona domina la màquia de garric i margalló, així com el carrascar.

