Margalef

(UTMX: 312025 – UTMY: 4572975 – H: 379 m)

El poble
El terme de Margalef està situat a l’extrem nord-occidental de la comarca del Priorat
a la part dreta de la vall del riu Montsant. L’activitat econòmica principal és el conreu
d’oliveres i de presseguers. El nom de Margalef és un topònim d’origen àrab. El poble té
algunes cases modernistes i l’església està dedicada a sant Miquel Arcàngel. És un edifici
neoclàssic del segle XVIII, que tot i l’incendi de 1936, conserva algunes restes de pintures
murals. A la plaça de l’església hi ha el Perxe, una llarga porxada amb pedra picada on
hi ha les cases més antigues del poble. Es recomana passejar pel carrer de les Covetes,
on tota una banda del carrer és roca, la qual serveix de suport al carrer de dalt.
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Llocs d’interès
A 3,5 km del poble hi ha l’ermita de Sant Salvador, construïda al segle XVI a recer d’una
enorme balma. El cap d’una bomba de la Guerra Civil va servir per fer-ne la campana, com
encara es pot veure avui. La festa principal és el dia 6 d’agost, per sant Salvador, quan s’hi celebra
un aplec. Seguint la pista que duu a l’ermita hi ha la indicació que porta a la cova del Ximet, un
indret de bellesa singular.
Margalef disposa d’un ric patrimoni arqueològic en coves i abrics
que ens remeten als darrers grups caçadors-recol·lectors que van
viure entre ara fa uns 14.000 i 8.000 anys. Destaca la cova de la
Taverna i l’abric del Filador, excavat des de la dècada del 1930
i on hi va aparèixer un fragment de queloni, una espècie que avui
torna a ser present a Montsant gràcies al projecte de reintroducció de la tortuga mediterrània.
L’embassament de Margalef, proper al poble, fou acabat el
1990. Disposa d’àrea de lleure. Des d’allí es pot iniciar un
recorregut fins al racó del Pèlics i el Pont Natural.

margalef

Excursionisme, escalada i pesca a Margalef
Margalef ofereix la possibilitat de practicar-hi diverses activitats. Des del mateix municipi es pot
seguir l’itinerari senyalitzat pel Parc (M3) que ascendeix pel barranc de la Taverna i ens condueix
al racó del Teix, on hi trobem un exemplar declarat arbre monumental l’any 1992. Per conèixer
la vegetació de ribera del riu Montsant s’ha adaptat un recorregut que a més ens apropa a les
restes de dos antics molins fariners i que comunica l’embassament amb el poble. A més, vinculat
al molí d’oli, s’ha creat l’itinerari “Paisatges de Margalef. Barranc de Sant Salvador” que ens
apropa a la cova del Ximet, al mas del Morerar i a diferents estructures d’aprofitament d’aigua
i de les formes de vida i aprofitament d’aquestes terres.
Les cingleres de Margalef actuen com un potent atractiu per a la pràctica d’escalada esportiva,
la qual, com a la resta del Parc Natural, està regulada. En els darrers anys, a més, i per tal de
garantir un desenvolupament turístic sostenible del municipi i del seu entorn, l’ajuntament ha
habilitat dues àrees d’acollida i serveis amb aparcaments per autocaravanes, lavabos i dutxes:
una a l’entrada del poble i l’altra vora el pantà. Des del Parc s’han ordenat i senyalitzat zones
d’acampada i estacionament per a vehicles de motor (consulteu cartelleres).
També existeix el Club de Pesca Montsant que organitza formació i sortides per a la bona
pràctica de la pesca en el riu Montsant. (Ajuntament de Margalef: 977 81 91 67)
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Punt d’informació del Parc Natural de Montsant
C. dels Molins, 60
43371 Margalef de Montsant
+34 977 819 825 / +34 977 819 826
Ajuntament de Margalef de Montsant
Plaça de Sant Miquel, 15 - 43371
+34 977 819 167 / Fax: +34 977 819 360
aj.margalef@altanet.org

Parc Natural de Montsant
Plaça de la Bassa 1
43360 – La Morera de Montsant
977 827 310
pnmontsant@gencat.cat
parcsnaturals.gencat.cat/montsant
www.facebook.com/PNMontsant
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