Benifallet, Tortosa i Ulldecona
Trobada Pont de la Puríssima
(del 4 al 8 de desembre de 2015)
Aprofitant el pont de la Puríssima (del 4 al 8 de desembre) vam fer la darrera
trobada de l’any, en aquest cas per Terres de l’Ebre i amb una participació de
37 autocaravanes.
A partir de les 15 hores del dia 4, les autocaravanes van anant fent cap fins al
camp de futbol de Benifallet, camp que l’Ajuntament ens havia cedit per tal de
pernoctar.
La primera de les visites previstes era a la Cova Meravelles i la Cova del Dos.
Els participants que van arribar més d’hora, ja van fer la visita el mateix
divendres a la tarda i els altres, la vam fer el dissabte al matí, en tots dos casos
acompanyats d’una guia que ens va donar tota classe d’explicacions.

La més destacable de les dues és la cova Meravelles que forma part d’un
conjunt conegut com coves de Benifallet. Aquesta cova va ser descoberta al
1968 pel Grup d’Espeleologia de Gràcia i van quedar tan impressionats amb la
bellesa de la Cova que li van donar el nom de Meravelles. Justament el cap del

Grup que va descobrir la cova: en Ramón Garcés, va ser també després
membre de la Unió Caravanista de Catalunya.
Aquesta cova és realment meravellosa i especialment interessant per la gran
quantitat, qualitat i varietat de formacions que s’hi poden veure, ja que a part de
les populars estalactites i estalagmites també es poden observar macarrons,
gorgs, banderes, així com formacions excèntriques.
Un cop acabada la visita, ens dirigim amb les autocaravanes cap a l’àrea de
Tortosa, on arribem a l’hora de dinar.
L’àrea de Tortosa és un àrea amplia, ben equipada i situada només a uns 20
minuts a peu del centre. N 40º 48’ 10’’ E 0º 30’ 51’’
Aprofitem la tarda per anar a passejar al centre de Tortosa. En el casc històric
hi ha un mercat nadalenc on alguns aprofitem a fer les primeres compres per
les festes que ja s’acosten.
El diumenge tenim dues visites guiades. Ens dividim en dos grups per fer la
visita més còmodament i mentre el primer grup fa la visita al call jueu, els altres
fan la visita a la catedral i viceversa.

Nosaltres comencem per la visita al call jueu.

De la ma de Blanca, la jueva de Tortosa, un personatge del segle XV, recorrem
els principals carrers del call jueu. En una interpretació impressionant i
emotiva, Blanca ens canta cançons sefardites i ens evoca les ultimes hores del
jueus a Tortosa, hores abans de ser expulsats de la seva ciutat a la primavera
del 1.492.

Amb les emocions encara a flor de pell, ens dirigim cap a la Catedral on un
altre guia ens explica un munt de coses interessants. La basílica catedral es

troba en ple centre antic de la ciutat, davant del riu Ebre.

L’edifici és gòtic ( 1.347) i va ser edificat, com passa sovint, sobre una antiga
església romànica. La construcció del temple es va continuar durant molts anys
de manera que la façana ja no es gòtica sinó barroca (1.757). Especial interès
tenen el cor d’estil renaixentista i la capella dedicada a la Verge de la Cinta,
patrona de la ciutat.
Tornem a l’àrea per dinar i després ens dirigim tot el grup a la finca que un dels
socis: Joan Josep Serret té a prop del poble dels Reguers.

Molt amablement en Serret ens cedeix els seus terrenys no només per passar
la nit sinó també per fer un sopar dins d’un dels seus magatzems, a base de
productes de la terra: llonganisses i baldanes, totes dues fetes amb foc de
llenya, i per acabar pastissets de cabell d’àngel molt típics de la zona.
Al nostre grup han vingut també, convidats per en Serret, 3 parelles d’amics
seus. Una parella de Valencia i dues de Cantabria. Amparo, una càntabra
amable, divertida i amb una veu prodigiosa ens anima la vetllada, no només
cantant, sinó fent-nos cantar a tots i ens ho passem d’allò més bé.
El dilluns dia 7 anem cap a Ulldecona, en concret a l’ermita de la Pietat. Com ja
vam fer a Tortosa ens dividim en dos grups i mentre un grup visita l’ermita,
l’altre es dirigeix als abrics de pintures rupestres i viceversa.
Nosaltres comencem amb la visita a les pintures rupestres, acompanyats com
sempre per un guia que ens dona tota classe d’explicacions.

Les pintures que visitem es troben al abrics naturals, sobre les pedres dels
cingles de la serra del Godall. Aquestes pintures tenen més de 8.000 anys
d’antiguitat i ens sorprèn amb el bon estat de conservació que han arribat als
nostres dies. En tots els abrics hi ha un total de 386 figures i la majoria
representen animals, arquers i altres escenes relacionades sobre tot amb el
tema de la caça.
Després baixem de nou fins a l’ermita per visitar-la. L’ermita està dedicada a la
Verge de la Pietat, patrona d’Ulldecona. Actualment es troba el santuari a la
dreta i a l’esquerra hi ha un espai d’hostaleria (bar, restaurant i alberg) situat a
l’antiga ermita romànica. Al davant dels dos edificis, es troba un gran mirador
des d’on podem observar una magnifica vista de tota la zona en un dia solejat i
clar.
Al restaurant de la mateixa ermita ens quedem a dinar. Un pica-pica i una bona
paella típica de la zona i alguna delicatessen més.
Abans de marxar, l’Amparo ens torna a regalar una de les seves cançons, en
aquest cas la Salve Rociera cantada a l’altar major del santuari davant de la
imatge de la Verge de la Pietat i després, tots nosaltres ens animem i cantem
emocionats el Virolai.
A primera hora de la tarda arribem a Ulldecona i després d’instal·lar-nos en els
terrenys cedits per l’Ajuntament, ens anem per grups i tranquil·lament a fer una
passejada pel poble.
La trobada ja està arribant a la seva fi i hem arribat a l’últim dia (8 de
desembre). Anem a visitar la Farga l’Arión, una finca situada a uns 6 km d’
Uldecona.
Al terme municipal d’Ulldecona hi ha unes 1.335 oliveres mil·lenàries però és a
la finca de l’Arión on es pot visitar el conjunt més nombrós i més antic
d’oliveres.

Es tracta de les oliveres més antigues de tota la península ibèrica i
probablement de tot el món, ja que la major part superen els 1.000 anys, però
algunes estan a la vora dels 2.000 anys. El guia que ens acompanya ens
explica com es calcula l’edat de les oliveres, el tipus d’olives, el procés
d’elaboració de l’oli, la conservació dels arbres... i ens posa de relleu que
aquestes oliveres mil·lenàries segueixen produint unes olives amb les que es fa
un oli d’excel·lent qualitat.
La visita acaba, com no podria ser d’una altra manera, amb una degustació
d’oli, de 3 varietats diferents. Alguns aprofitem per comprar-ne.
Un cop acabada la visita, com és habitual i per acabar, formem una rotllana i
donant-nos les mans cantem el cant dels adéus. Petons, abraçades i a reveure,
fins a la propera trobada que ja serà al 2.016. Però tots coincidim en que ens
ho hem passat molt bé, que hem vist un munt de coses interessants i sobretot
que hem pogut gaudir d’aquest pont de 4 dies en un ambient de bona
companyonia.
Jordi Batlle i Conxita Linares

