
La punta més alta de la serra més 
meridional de Catalunya, que dóna nom 
a la comarca.
Clau d'acer inoxidable amb la cabota 
formada per un tronc de piràmide de 4 
centímetres de diàmetre superior i 3 
centímetres de diàmetre inferior. Es troba 
fixat a la roca entre un arbust i el vèrtex 
geodèsic, a 1 metre del primer i a 2 
metres del vèrtex. El punt més alt es 
troba sobre un roc al nord-est del vèrtex 
de l'IGN.

Des de la variant d'Ulldecona s'agafa la carretera que porta a la bassa de Montsià, un cop passada aquesta se segueix direcció la 
caseta del Marcel·linos. On acaba el tram asfaltat agafem el camí a mà dreta que porta al Mas Fabré i al Mas Molet. En arribar a 
aquest segon agafem una pista a l'esquerra. Hi ha dues cadenes la primera no està tancada però la segona sí, a l'Ajuntament tenen 
la clau. Aquesta pista ens porta fins unes antenes on deixem el vehicle i seguim per un corriol marcat amb pintura. En 1 hora 
aproximadament arribem al vèrtex.

CIMS EMBLEMÀTICS DE CATALUNYA

Informació general Punt més alt (cim) Senyal geodèsic (clau)

Nom del cim: Torreta de Montsià

Codi del cim: 250163006

Municipi: Ulldecona

Comarca: Montsià

Cota ortomètrica del cim:

763.05

Data de mesura: 5/9/2007

Desnivell Cim-Clau: 1.08

Codi senyal: 250163005

X (UTM): 291078.62

Cota el·lipsoïdal: 811.76

Ondulació geoide: 49.79

Y (UTM): 4498793.33

Cota ortomètrica: 761.97
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Vista general Vista de detall del cim Vista de detall del clau

Itinerari d'accés al cim

Mapa de situació Croquis de detallDescripció del cim i del clau

Sist. ref.: ETRS89/00-EGM08D595

Torreta de Montsià

Llegenda de símbols: Indica el punt més alt del cim Indica la posició del clau

X (UTM): 291076.69 m

Y (UTM): 4498797.74 m


