TERRES DE L’EBRE
Excursió 1/2 dia
ITINERARI 3 E.- ULLDECONA + CASTELL + OLIVERES MILENARIES

Castell d’Ulldecona

La farga d’Arion

Treballs pedra seca
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10:00 h.-CASTELL D’ULLDECONA (1.180 D.C)
Símbol identificatiu del poble d’Ulldecona, situat a dalt d’un turó des d’on domina tota la
població i els voltants, la Foia, la Serra de Godall, el Montsià...
Probablement ja ocupat en l’época romana per la proximitat de la Via Augusta; més visibles són
els vestigis de l’ocupació àrab s. VIII al s.XII. Durant la reconquesta cristiana la frontera entre el
regnes cristià i musulmà era el riu Sénia, en aquells temps es començà a edificar l’actual fortificació militar.
La vista al castell ens mostra la torre quadrada del Homenatge , la torre romànica rodona de l’església, les dependències domèstiques, i tot el recinte emmurallat.
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11:30 h.-OLIVERES MIL.LENÀRIES
Visita guiada Partida de l’Arión (Ulldecona) on trobem una de les més grans concentracions d’oliveres mil•lenàries de tota la Mediterrània amb més de 1500 exemplars que sobrepassen els
1000 anys d’antiguitat. A la finca es troba el conjunt més nombrós i antic de tota Catalunya. A
més dues oliveres declarades Arbres Monumentals per la Generalitat de Catalunya: La farga de
l’Arión I i II amb més de 2000 anys. L’antiga Via Augusta passa a escassos 300 metres i reforçà
aquesta datació. També es pot admirar treballs en pedra seca.
La visita es complementa amb una “Degustació d’oli de les oliveres mil•lenàries”.
14:00 h.- Fi de l’activitat.
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