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Espais de l’Obra 
Social de Caixa 

Catalunya
L’Àrea de Territori i Paisatge de l’Obra Social de 
Caixa Catalunya, creada el 1997, té com a objectiu 
la protecció del patrimoni natural i del paisatge, 
mitjançant l’adquisició i gestió sostenible d’espais 
d’interès, el suport a projectes de conservació de la 
natura i l’educació ambiental.
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Port d’Arnes Espai protegit per l’Obra Social de Caixa Catalunya

ABRUPTE LABERINT DE BOSC I ROCAM AL VOLTANT DEL MERAVELLÓS 

CONGOST DELS ESTRETS D’ARNES, LA RESERVA DEL PORT D’ARNES ÉS UN 

DELS PARATGES MÉS BELLS DEL MASSÍS DELS PORTS, LES MUNTANYES MÉS 

SALVATGES DE LA CATALUNYA MERIDIONAL.

Per arribar-hi
Darrera 
l’Ajuntament 
d’Arnes surt una 
pista asfaltada que, 
en poc més de  
4 km, ens durà als 
Estrets. Una altra 
opció és arribar-hi 
des d’Horta de 
Sant Joan, a 
l’extrem sud. Per 
fer-ho, cal seguir 
la pista asfaltada 
que surt pocs 
metres després 
d’incorporar-nos a 
la carretera T-330, 
amb l’indicador 
“Els Ports”. 
Aquesta pista ens 
permet visitar 
l’àrea recreativa 
de la Franqueta, 
des d’on surt una 
pista que, passant 
pel coll de Miralles, 
arriba fins al coll de 
Montfort.

Equipaments: Centre d’Informació al Molí d’Arnes, 
senyalització, camí arranjat, refugi de Terranyes, 
zona d’escalada i àrea d’aparcament.

La reserva del Port d’Arnes inclou més de 450 ha de 
cingles i barrancs entremig de pinedes, matollars i prats, a 
l’extrem més occidental del Parc Natural dels Ports. El riu 
Estrets, artèria principal de l’espai, discorre sinuós saltant 
de gorg en gorg per les moles rocalloses, clapejades pel 
bosc mediterrani.

Anys d’adquisició: 2000 i 2006
Superfície: 453,9 ha
Localització: Arnes, Terra Alta

La visita
Qualsevol època pot ser 
bona per visitar l’espai, 
sempre que evitem els 
dies freds de l’hivern i els 
moments més calorosos 
de l’estiu, tot i que sempre 
queda la possibilitat de 
remullar-se al riu. L’espai 
és muntanyós i cal anar ben 
calçat i dur aigua. Podem 
endinsar-nos fins als Estrets i el 
Mas de la Franqueta, o seguir la 
via verda de 23,6 km entre Arnes 
i Pinell de Brai, ideal per fer-la amb 
bicicleta.

La cabra salvatge
Més de 5.000 cabres salvatges viuen a 
la Reserva Nacional de Caça dels Ports 
de Tortosa i Beseït, de la qual en forma 
part el Port d’Arnes. Els mascles, amb 

el seu espectacular banyam, són 
una peça de caça molt preuada 

i un plaer per a la vista dels 
observadors atents i 

silenciosos.

El poble d’Arnes
El poble d’Arnes fou declarat bé 

d’interès cultural, i inclou nombrosos 
edificis singulars: des de l’Ajuntament 

renaixentista, fins l’església parroquial de 
Santa Magdalena, envoltada d’un reguitzell 

d’antigues ermites i capelles, passant per 
edificis privats diversos i interessants.

Riquesa piscícola
Les aigües 
cristal·lines dels rius 
de l’espai acullen 
una gran diversitat 
de peixos com ara 
madrilles, bagres 
i barbs. I el seu 
principal predador: 
la llúdriga.

Orella d'ós
Trobarem pinedes amb 

arbres monumentals 
com “Lo Pimpoll” 
o “Lo Pi Ramut”, i 

matollars amb boix 
grèvol i teix, espècies 

vegetals protegides. 
També podem trobar 

espècies singulars 
com l’Orella d’ós, de la 
qual tenim la població 

més meridional d’Europa, i algunes espècies 
d’orquídies difícils de trobar a d’altres indrets.
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El camí dels Estrets
Es tracta d’un fantàstic 
sender que ressegueix el riu 
del mateix nom, el qual ha 
esculpit a la roca un continu de 
tolls i basses per on discorren les 
seves aigües transparents.

L’àguila daurada 
El més imponent dels nostres rapinyaires 

caçadors, l’àguila daurada, troba en aquestes 
feréstegues muntanyes un hàbitat idoni. 

Comparteix l’espai aeri amb el voltor comú, 
l’aufrany i l’àguila cuabarrada.
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Horta de Sant Joan

TERRA ALTA


