A

Almatret es troba a l’extrem sud del Segrià, al sector morfològicament pròxim a les Garrigues i limita
amb les comarques del Baix Cinca (Saragossa) i la Ribera d’Ebre (Tarragona).
El terme municipal d’Almatret limita amb Aragó mitjançant la barrera natural del riu Ebre, i és l’únic
poble de la província de Lleida per on passa aquest riu.

UN POBLE AMB ENCANT

El poble d’Almatret s’emplaça a 462 metres d’altitud i és el poble més elevat
del Segrià, raó per la qual se’l coneix popularment com el “Cim del Segrià”. Compta amb poc menys de 400 habitants que poden duplicar-se durant els períodes de
vacances. La plaça Major és el seu centre vital on conflueixen la major part dels
carrers i un bon punt d’inici de la vostra visita:

CREU DE TERME D’ALMATRET 1
D’estil barroc. Va presidir la plaça Major d’Almatret fins als anys 20, quan va
caure. Durant la Guerra Civil espanyola fou transportada i amagada al monestir de
Sant Cugat on se li perd la pista fins a l’any 2004 quan uns veïns d’Almatret varen
localitzar-la davant de l’església de Santa Anna de Barcelona. Després de múltiples
negociacions, l’abril de 2005 fou restituïda al poble d’Almatret i el 20 de desembre
d’aquell mateix any, després de restaurar-la, fou reinstal·lada al seu lloc original.

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MIQUEL 2
D’estil barroc, data del segle XVIII. Una de les característiques més notables són les
dues columnes de capitells compostos que emmarquen la portada. És considerada una
de les esglésies d’estil barroc més destacades de la plana de Lleida.

CASA – TORRE DEL COMTE 3
El primer marquès d’Aitona fou Francesc de Montcada i de Cardona, que morí el
1594. Aquest marquesat incloïa la vila d’Almatret, en la qual hi tenien aquesta casa,
actualment restaurada.

ANTIGA PRESÓ D’ALMATRET 4
Antiga presó amb una petita porta de fusta coronada amb l’escut de la casa
dels Montcada.

POU DE LA VILA 5
Als afores del poble hi ha aquest bell pou que ja consta a les Ordinacions o
ordenances de 1558. La tradició l’atribueix als sarraïns, però podria ser anterior. El
pou és fet de pedra, com l’ampla escala per baixar fins al nivell de l’aigua. Al costat,
encara es conserven els 11 safareigs fets de pedra que pertanyien a les 11 famílies
que varen poblar Almatret.

ERMITA DE SANT JOAN 6
L’Ermita de Sant Joan es troba just al costat del cementiri municipal.
Aquesta ermita va ser reconstruïda a mitjan dels anys 2000 seguint l’estil i
les característiques de l’antiga ermita, que sofrí un enderrocament l’any 1979.

BASSA D’AMUNT 7
Bonica bassa restaurada que fou utilitzada com a abeurador per al bestiar.
Davall d’aquesta bassa n’hi havia una altra, la bassa de Baix, que fou utilitzada
per al consum humà.

UN POBLE AMB MOLTA VIDA
Al llarg de l’any s’organitzen diversos actes culturals, esportius i festius entre els quals destaca:

FESTA MAJOR D’HIVERN
Se celebra el 3 de febrer, en honor de Sant Blai i coincideix amb
la festa de les àguedes en el marc de la qual se celebra una missa
i es manté la tradició de regalar un “pitet” de pa de pessic beneït
a totes les dones.

MARXA BTT D’ALMATRET
XALLENGE DAVID DUAIGÜES
El primer diumenge del mes de març té lloc aquesta marxa ciclista
organitzada pel Club Ciclista i Excursionista Almatret en record i reconeixement a l’esportista i bomber almatretà que morí en acte de servei el 21
de juliol de 2009.
Centenars de ciclistes vinguts de tot arreu acudeixen cada any a
aquesta prova atrets per uns excel·lents recorreguts que posen a prova les seves habilitats dalt de la bicicleta i alhora els permet gaudir
d’uns paisatges espectaculars.

FESTA MAJOR D’ESTIU
La Festa Major d’Estiu se celebra per Sant Miquel (29 de setembre), patró de la localitat. En el marc d’aquesta festa, s’organitza una processó, balls de saló amb orquestres de
prestigi reconegut i altres activitats populars i festives.

RUTES BTT I A PEU

UNS PAISATGES ESPECTACULARS QUE ET SORPRENDRAN
Els Tossals d’Almatret s’emplacen sobre les amples aigües de l’Ebre, al límit sud de l’Aiguabarreig i la confluència
dels rius Segre, Cinca i Ebre. Es tracta d’un espai natural protegit l’any 1992 per la Generalitat de Catalunya, ja que els
seus pronunciats contraforts estan poblats de pinedes de pi blanc amb màquies i brolles continentals, molt escasses
a la depressió de l’Ebre.
Aquests paratges tenen un marcat contrast de colors entre els verds i marrons dels costers abruptes i els blaus
dels meandres del riu Ebre.
Val la pena visitar:

MIRADOR DEL CINGLE DE LA PENA 15
Des d’aquesta talaia emplaçada dalt del cingle de la Pena es pot
gaudir d’un excel·lent paisatge, focalitzat pels meandres de l’Ebre.
Una posta de sol des d’aquest punt és una experiència inoblidable!
Almatret compta, a més, amb altres miradors on poder gaudir d’unes
vistes privilegiades de la plana lleidatana, de la presa de Riba-roja, etc.

TRINXERES I NIU DE METRALLADORES
DEL CINGLE DE LA PENA 16
Correspon a una construcció excavada a la roca i reforçada amb
murs de formigó construït per les tropes republicanes poc abans de
la Batalla de l’Ebre. Per accedir-hi, cal baixar per una trinxera molt
propera al mirador del cingle de la Pena.
Destaca la forma en U de la galeria, que compta, en els seus
extrems, amb unes estretes ranures, des d’on els soldats podien
controlar el front i disparar a l’enemic, sense ser vistos, en cas que
fos necessari.
Almatret compta amb moltes altres trinxeres i altres vestigis de
la Guerra Civil espanyola.

MINA DE L’ESPANYOLA 18
L’explotació minera a Almatret va iniciar-se durant la Guerra Civil
i va continuar fins a mitjan dels anys 50 quan s’abandonaren aquestes mines a causa de la seva baixa rendibilitat.
Actualment es conserven diversos vestigis de les 14 mines que
s’explotaren a Almatret, una de les quals encara està en explotació
actualment.
La mina de l’Espanyola i la mina del Ricard compten amb diversos
plafons informatius que ajuden a interpretar els vestigis que encara
es conserven enmig de la vegetació natural i permeten aprofundir en el coneixement de les difícils condicions de vida
dels miners que hi treballaren.

MALACATE DE LA MINA DEL MANUEL 27
L’argue, en castellà malacate, era una màquina que pujava i baixava vagons mitjançant un sistema de politges i cordes al llarg d’una rampa inclinada.
El d’aquesta mina fou utilitzat per al transport del carbó fins a la vora del riu
on era carregat als llaüts o llaguts, les barques tradicionals utilitzades per al
transport de mercaderies al riu Ebre.
De l’argue de la mina del Manuel es conserva la rampa de 125 metres de
longitud i 2,5 metres d’alçada, imponent, similar a una muralla de pedra que
de ben segur us captivarà.

PANTÀ DE RIBA-ROJA I L’AIGUABARREIG 21 22 28
Almatret s’estén a l’esquerra del riu Ebre, al sector central del llarg pantà
de Riba-roja d’Ebre, de més de 38 km de llargada i inaugurat el 1969.
Al nord arriba fins a la confluència dels rius Segre, Cinca i Ebre, on rep el nom
d’Aiguabarreig. Al sud del pantà hi ha l’aiguabarreig dels rius Matarranya i Ebre.
És, de fet, una zona humida de gran transcendència com a àrea de reproducció i hivernada d’ocells migratoris.
La ubicació en plena depressió de l’Ebre i la proximitat del Delta li atorguen valors afegits com a corredor biològic.
A la riba d’Almatret, hi ha un embarcador des d’on surten barques a navegar i pescar que permeten als visitants
de gaudir i conèixer aquest magnífic entorn natural.

Almatret compta amb una àmplia xarxa de camins i senders on es pot practicar el senderisme i el ciclisme en la
modalitat de muntanya (BTT).
Gaudeix de les rutes senyalitzades següents:
Itinerari

Distància (km)
pujada (m)

Desnivell de Desnivell de Durada aprox.
baixada (m) (a peu)

Finalitza al punt d’inici

Itinerari 1

10,6

285

285

3 hores

Sí

Itinerari 2

18,7

505

505

5 hores i 20 min

Sí

Itinerari 3

8,8

230

230

2 hores i 15 min

Sí

Etapa 36 del GR99

21,7

390

25

5 hores i 5 min

No

Etapa 37 del GR99

22,8

120

530

5 hores i 42 min

No

ITINERARI 1. D’ALMATRET AL CINGLE DE LA PENA I LA MINA DE L’ESPANYOLA
Interessant recorregut senyalitzat i circular que parteix del poble i transcorre per diversos indrets d’interès
cultural com ara el Pou de la Vila, la vall dels Horts i, ja dins l’espai
natural protegit dels Tossals d’Almatret: el mirador situat dalt del cingle de la Pena, la trinxera i el niu de metralladores del cingle de la
Pena, la mina del Duró i la de l’Espanyola.
Fins al mirador del cingle de la Pena s’hi pot arribar en un turisme
seguint el camí que parteix de la carretera LV7046 a 300 metres de la
rotonda d’entrada al municipi.
En alguns trams l’itinerari segueix antics senders o corriols que
s’endinsen pels boscos de la zona.
ITINERARI 2. D’ALMATRET AL TOSSAL GROS, EL MALACATE I LA MINA DEL TORMO
Aquest itinerari comparteix amb l’anterior que comença a Almatret, és circular i també s’endinsa dins l’espai
natural dels Tossals d’Almatret. Per contra, és força més llarg i té un desnivell molt superior.
Fins al peu del tossal Gros s’hi pot arribar en vehicle tot terreny i fins a l’argue de la mina del Manuel, passant
per la mina del Tormo, també.
ITINERARI 3. DEL MIRADOR DAVID DUAIGÜES A LA FÀBRICA PASSANT PER LA MINA DEL RICARD
Bonic recorregut circular que parteix del camí de l’Embarcador just a la cruïlla del camí del mirador David Duaigües,
a 3,8 km d’Almatret. Aquest mirador fou inaugurat l’any 2010 en reconeixement del bomber i almatretenc
David Duaigües qui morí en l’incendi d’Horta de Sant Joan de juliol de l’any 2009. Des d’aquest punt parteix un sender que en direcció sud-est descendeix fins a les antigues instal·lacions de la mina del Ricard i l’antiga i imponent
fàbrica de ciment, situada prop del riu Ebre.
Més informació: ca.wikiloc.com (cercar: escriviu el nom de l’itinerari)
CAMÍ DE L’EBRE (GR99)
Dues etapes d’aquest recorregut de més de 1.200 km que ressegueix el riu Ebre, travessen de nord a sud Almatret. L’etapa 36 i la 37
Per a més informació: www.caminosnaturales.com/ebro.
Finalment, altres recorreguts d’interès són el bonic sender que
uneix el mirador de David Duaigües al camí de Valldolcet resseguint
el barranc de Coll de Vaques (d’1,6 km) i el sender que dóna accés a
la font de Pau Vilà (0,2 km).

·
·
·
·

Recomanacions

Aquests recorreguts tenen un grau de dificultat baix a peu (senderisme) i mitjà-elevat per als amants del ciclisme de muntanya
(BTT). Tanmateix, aneu amb compte amb el risc de caiguda.
Almatret és un municipi amb un alt risc d’incendi forestal.
Prohibit fer foc!
A l’estiu la calor és molt intensa. Eviteu de caminar a les
hores centrals del dia.
No entreu a l’interior de les mines ni d’edificis abandonats. Hi ha risc d’ensorrament o de col·lapse.

ATUREU-VOS A ALMATRET
A01 Carnisseria Dèlia
C. Baix, 7 · 25187 Almatret
Tel. 973 138 147

A02 Carnisseria Màxim
Pl. Major, s/n · 25187 Almatret
Tel. 973 138 115

A05 Queviures Blanca
C. de Maials, 2 · 25187 Almatret
Tel. 629 339 752

A07 Bar i Restaurant la Plaça
Pl. Major, 9 · 25187 Almatret
Tel. 973 138 177 · 629 900 983

A03 Forn de Pa i Pastisseria Florensa

A08 Bar i Restaurant la Societat

A04 Forn de Pa i Pastisseria Macelles

A06 Agrobotiga de la Cooperativa

C. Major, 26 · 25187 Almatret
Tel. 973 138 051

Pl. Major, 17 · 25187 Almatret
Tel. 973 138 053

C. de les Sortetes, 15 · 25187 Almatret
Tel. 671 658 485
C. del Sindicat · 25187 Almatret
Tel. 973 138 177

A09 Bar i Restaurant de les Piscines
C. de Sant Joan, 41 · 25187 Almatret
Tel. 973 138 013

A10 Càtering Mister Plat
Ronda de Llevant, s/n · 25187 Almatret
Tel. 973 200 211
misterplat@misterplat.es

A12 Fishing Camp Almaebre

Allotjament en bungalous i lloguer
d’embarcacions de pesca i passeig
Camí del riu, km. 7 · 25187 Almatret
Tels. 973 290 009 · 636 044 241 · 629 690 508
www.almaebre-fishingcamp.com
info@almaebre-fishingcamp.com

A13 Molí d’Oli Mas de Vicenta

Afores C. Tort, s/n · 25187 Almatret
Tel. 660 505 273
Llar de Jubilats
C. de Sant Joan, 40 · 25187 Almatret
Tel. 973 138 163
Club Ciclista i Excursionista Almatret
www.cce.almatret.eu
Caminadors d’Almatret
www.caminadors.almatret.eu

C. Major, 2 · 25185 Almatret
973 138 067
ajuntament@almatret.cat
www.almatret.cat

C. Major, 20 · 25187 Almatret
Tels. 973 138 011 · 973 130 511
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