
LO PORT DE Roquetes
Roquetes
“ciutat hospitalària i dinàmica”

Roquetes
“arquitectura i història”

Roquetes “Rural”

Roquetes, ciutat ebrenca situada a la falda 
del Port, on hi trobaràs cultura, ciència, 

patrimoni, natura i molta muntanya. 

ANTIC AJUNTAMENT
La primera pedra es va col·locar 
l’any 1880 i l’any següent era in-
augurat per l’alcalde Francesc 
Fonollosa. Presenta estil eclèctic. 
L’edifici, amb façana a tres ca-
rrers, forma un volum prismàtic 
compacte, distribuït en planta 
baixa i tres pisos. La seva cons-
trucció va ser possible mercès a 
l’ajut desinteressat dels veïns, a 
través del denominat “sou de vila”. A la façana principal 
destaca la porta d’entrada en forma d’arc triomfal, amb 
importants motius ornamentals de forma vegetal, amb 
l’escut de la ciutat, i la data d’ inauguració als timpans 
d’aquest arc. 

MERCAT MUNICIPAL
Inaugurat l’any 1892, és un edifici d’es-
til eclèctic. Amb una original combina-
ció de colors ocre i rogenc. Després de 
l’Ajuntament era l’edifici civil més im-
portant de finals del s XIX.

ESGLÉSIA DE SANT ANTONI DE PÀDUA
Construïda cap a l’any 1826. És un edifici 
d’estil neoclàssic, d’una nau, coberta amb 
volta de canó. Té un campanar de planta 
quadrada,  obert als quatre vents amb 
arcs de mig punt La façana principal, sen-
zilla, està capçada amb un frontó triangu-
lar. La portalada és classicista, amb una 
porta de mig punt flanquejada per fal-
ses columnes i un entaulament so-
bri coronat amb una fornícula que 
protegeix la imatge de sant Antoni. 

LA CASA DE SANT JOSEP
Antic col·legi i residència 
dels jesuïtes. Construït l’any 
1888, l’edifici principal té 
forma d’U i està construït 
amb maó vist i pedra.
Actualment, és la seu del 
Centre Cívic de Roquetes, 
la Llar de Jubilats, diferents 
entitats i associacions del 
municipi, la Biblioteca de Ro-
quetes i Roquetes Comunicació.

SOCIETAT CULTURAL
LA LIRA
La Lira Roquetense funda-
da l’any 1907 com a socie-
tat obrera, instructiva i de 
socors mutus. Actualment 
és una entitat cultural, po-
pular i tradicional. L’edifici 
actual data de l’any 1912. És 
un edifici de tipologia po-
pular, presenta una lira al coronament de la 
façana principal. Disposa de local amb un 
auditori, una sala d’actes i exposicions, au-
les per l’escola de música i un bar.

SEU I CENTRE DE 
VISITANTS DEL 
PARC NATURAL 
DELS PORTS
(antic Escorxador)
Construït l’any 1922 amb barreja d’estils 
modernistes i noucentistes.
Actualment és la Seu i Centre de visitants del 
Parc Natural dels Ports. 

MIRADOR DE L’EBRE
Des del Mirador de 
l’Ebre de Roquetes es 
pot contemplar una 
atractiva perspectiva 
de la Vall de l’Ebre. 
Al nord, la serralada 
de Cardó i la Creu de 
Santos; a l’est, la Mola del Boix i el Coll de l’Alba; al sud, 
tot el perfil de la serralada del Montsià i entre el sud-oest 
i nord-oest es pot veure tota la serralada del Massís del 
Port. 

LA VIA VERDA DE LA VAL DE ZAFAN
Transcorre per l’antiga via fèrria de la 
Val de Zafan que unia l’Aragó i Tortosa. 
En el seu tram entre Roquetes i Tor-
tosa d’uns 2 km, presen-
ta enllumenat, una bona 
amplitud en més de 4 
metres i un ferm còmode 
per utilitzar en bicicleta o 
a peu. 

OBSERVATORI 
DE L’EBRE 
(Paradís 
científic)
Observatori de 
l’Ebre (OE) és 
un Institut de 
Recerca fun-
dat el 1904 per la Companyia de Jesús per 
estudiar les relacions Sol-Terra. Ha destacat 
en l’estudi dels corrents tel·lúrics, l’electrici-
tat atmosfèrica, l’activitat solar i geomag-
nètica, la sismologia i la ionosfera terrestre. La continuï-
tat i la fiabilitat de les observacions durant més de cent 
anys fan que  els seus arxius de registres magnètics, io-
nosfèrics, sísmics, meteorològics i solars tinguin un valor 
científic incalculable. A tall d’exemple podem ressaltar 
que els sísmics i els ionosfèrics són els més llargs d’Es-
panya, i que els registres  meteorològics s’estenen fins 
a 1880. La Biblioteca és una de les millors de l’Estat en 
Ciències de la Terra i de l’Espai. 

Roquetes presenta 
una localització pri-
vilegiada, és la por-
ta d’entrada al Parc 
Natural dels Ports. 
A tocar del Riu Ebre 
i envoltada de cul-
tius, la flor de taronger perfuma l’ambient en primave-
ra i al febrer els ametllers en flor decoren el territori. Els 
camps d’oliveres mil·lenàries amb construccions de “pe-
dra seca” amb gran valor arquitectònic i històric  mostren 
que estem davant un paisatge mediterrani tradicional. 
Recomanable, “perdre’s” per qualsevol dels seus camins 
rurals i descobrir amb el parc natural dels Ports de fons 
aquesta bellesa natural a mà de qualsevol visitant.

Per als amants de la 
natura, el terme de Ro-
quetes disposa d’uns 
indrets incomparables.
Des del Mirador del 
Mont Caro (1441 m) 
es pot gaudir d’un es-
plèndid paisatge on es 
dibuixa la silueta del riu Ebre i els seus canals, un dels 
quals travessa la ciutat de Roquetes, fins a la desembo-
cadura al Delta de l’Ebre. Meravella al visitant, la bellesa i 
complexitat del paisatge, constituït per un conjunt hete-
rogeni de serres i massissos, de gran altitud si tenim en 
compte la seva proximitat al mar.
Des del punt de vista faunístic, l’element més especta-
cular és la població de cabra salvatge, espècie endèmica 
de la península Ibèrica. Altres animals que trobem són 
el porc senglar, l’àliga perdiguera, el voltor comú i bon 
nombre d’altres ocells i petits animals.
Gràcies a la situació del massís dels Ports descobrim una 
vegetació amb representants eurosiberians i boreoal-
pins, junt amb altres espècies típicament mediterrànies, 
constituint un veritable paradís geobotànic on es poden 
descobrir més de 1000 espècies.
Respecte a la pràctica esportiva hi ha un ampli ventall de 
possibilitats, l’excursionisme, l’escalada en roca, l’espe-
leologia o el descens de barrancs, en són un clar exem-
ple. També i gràcies a la ruta cicloturista de pujada al 
Port, que s’ha senyalitzat recentment, és un esport que 
cada dia té més seguidors.

Roquetes i el Port

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya 

ADRECES I TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament 
de Roquetes

Av. Diputació, 
s/n977 501 511ajuntament@roquetes.cat

Policia LocalC. de Rebull, 7977 501 600policialocal@roquetes.cat

Biblioteca 
Municipal

Urb. Torre d’en 
Gil, s/n
centre cívic

977 501 904biblioteca@roquetes.cat

Consultori 
Mèdic 
Roquetes

Passeig Pare 
Alberca, 1977 585 652gerencia.ebre.ics@gencat.cat

Consultori 
Mèdic Raval
de Cristo

C. Casal, 2
977 503 965gerencia.ebre.ics@gencat.cat

Parc natural 
dels Ports

Av. de la Vall de 
Safan, s/n977 504 012pndelsports@gencat.cat

Observatori
de l’Ebre

C. de 
l’Observatori, 3977 500 511secretaria@obsebre.es

Emergències112

Mossos 
d’Esquadra

C. Ferran Arasa, 
5 (Tortosa)977 923 120
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Base cartogràfica:
editorial Piolet
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BARRANC DE 
LLORET 

RUTA 
CICLOTURISTA 
“ PUJADA AL 
MONT CARO” 


