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1 - Punt d’informació 
Punt d’informació turística – Pl. Catalunya – 977435043 
El punt d’informació es troba a la plaça Catalunya del poble. Un lloc 
de pas per a qualsevol visitant i a la vista de tothom. 
Hi trobareu tot tipus d’informació del poble, activitats, llocs 
emblemàtics i sobre el entorn i els voltants del parc natural dels 
Ports. 
Punt d’informació del Parc Natural – Picasso, 18 – 977435686 
 

2 - Església de Sant Joan Baptista 
Durant el segle XIII-XIV es va iniciar la construcció de l’Església parroquial de Sant Joan Baptista. 
L’església és gòtica d’una sola nau coberta de volta de creueria, amb capçalera 
poligonal, finestrals ogivals i contraforts esglaonats que sobresurten a 
l’exterior. L’absis i el primer tram són la part més antiga, la resta de l’edifici es 
va finalitzar entre els segles XV i XVI. La nau està dividida en tres trams 
desiguals. En el darrer tram, a finals del XVI, es va construir un cor elevat 
sobre una volta molt rebaixada típica del gòtic tardà. 
La façana destaca per la seva simplicitat, amb un rectangle pla i ample amb 
una porta senzilla i una rosassa a la part superior. Emmarquen el parament dos 
contraforts esbiaixats, fórmula de clara influència occitana poc habitual al 
nostre país. Coronant el frontispici hi ha una espadanya de dos pisos 
remodelada al segle XVII. 
La restauració de l’Església es va fer a la dècada dels anys 60 del segle XX, així com la instal·lació 
dels nous vitralls que aporten cromatisme i llum natural al conjunt. 
 

Nucli antic  
El nucli antic del poble conserva el seu caràcter medieval amb carrers estrets i concèntrics al 
voltant del ja desaparegut antic castell d’Orta. 
Per salvar els desnivells del terreny les cases s’esglaonen unes sobre les altres i creen una visió 
cubista del poble, vist des de lluny. La part més interessant del centre històric és la plaça de 
l’Església i els carrers que l’envolten, on trobarem els edificis més singulars. El conjunt 
arquitectònic d’Horta està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional i està protegit.  
 
3 - LA PLAÇA 
La plaça porticada d’Horta és de les més boniques del país. Aquesta plaça i 
els edificis de carreus que l’envolten van ser construïts durant el segle XVI, 
en una època d’esplendor del poble, però avui en dia encara se’n 
desconeixen les circumstàncies. Alguns habitatges de carrers propers, com 
casa Clúa o casa Pitarch tenen elements constructius i arquitectònics 
característics, com l’arc de diafragma ogival o treballs de fusta en els 
forjats.  
 
3 - L’AJUNTAMENT 
És un edifici renaixentista del segle XVI. A la façana destaca un mural de 
Ferran VII, en commemoració de les Corts de Cadis, que reprodueix el 
fresc, molt deteriorat, que hi ha al darrera. A les golfes de l’edifici hi ha el 
saló de plens, presidit per una obra monumental de l’artista nord-americà 
Matt Lamb i als baixos hi ha l’antiga presó d’Orta.  
 
3 - LA PRESÓ 
Els baixos de l’ajuntament, van ser restaurats el 1995. A la part 
superior trobem una exposició que explica l’evolució urbana d’Orta i 
els elements arquitectònics més notables. A la part inferior hi ha 
diferents troballes arqueològiques, entre les que destaca el paviment 
original de la sala, l’antic pou excavat en roca viva, una claveguera 
medieval de pedra i l’antiga presó d’Orta. Aquest espai també s’utilitza per fer exposicions 
temporals. 
Horari: de dilluns a dissabte de 9 a 13:30h i de 16 a 19:30 h; diumenges de 9 a 13:30 h. 
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4 - ECOMUSEU DELS PORTS 
L’Ecomuseu dels Ports és una iniciativa impulsada pel dinamisme sociocultural 
que caracteritza el municipi d’Orta (Horta de Sant Joan), que la presenta als 
municipis veïns i els convida a participar i treballar conjuntament tot aprofitant 
els recursos patrimonials dels Ports (tant naturals com culturals) amb la finalitat 
de promoure el desenvolupament integral de la població actual i futura d’aquest 
territori. L’Ecomuseu vol contribuir en aquest desenvolupament integral 
potenciant, participant i convidant a la recerca d’un millor coneixement de la 
nostra història i de la nostra identitat, fent accessible aquest coneixement a la 
població i als visitants en general d’una manera coherent, amb base científica, i 
també de forma reflexiva i didàctica. Entenem que els principis museològics 
dels ecomuseus i de la nova museologia s’avenen molt bé com a marc general per a orientar la 
gestió del nostre patrimoni territorial i potenciar la nostra identitat. 
 
5-6 - ANTIC HOSPITAL  / CENTRE PICASSO D’HORTA DE SANT JOAN 
Edifici renaixentista de tres plantes, situat, fent xamfrà, a l’acabament dels carrers de l’Hospital i 
del raval dels Àngels. La paret que es troba situada a la part del raval arranca d’un mur que salva 
un important desnivell del terreny. En aquest tram, a la part baixa hi podem veure tres espitlleres 
cegues, en el segon pis, restes de tres finestres coronelles, i al tercer hi ha una galeria amb sis 
arcs. A l’edifici s’hi pot accedir per dos portes, una de situada a la façana principal, per on 
s’accedeix a la planta baixa, i una altra de més elevada que es troba a la paret que dóna al carrer 
de l’Hospital, per on s’accedeix al primer pis. Aquesta porta és de mig punt, adovellada. En aquest 
tram de paret també es troba una petita capella adossada, la qual estava dedicada a la Mare de 
Déu dels Desemparats. A principis del segle XX l’edifici comptava amb un petit campanar, avui 
desaparegut, i que podem observar en un dels olis que pintà Picasso en la seva estada del 1898. 
 
El Centre Picasso d’Horta vol ser un homenatge permanent a Picasso i 
aplega la reproducció, el més fidel possible de totes les obres que l’artista 
va crear a Horta i amb les quals va immortalitzar aquest poble. 
El visitant i l’estudiós trobarà al seu interior, una mostra fefaent dels 
lligams profunds que uneixen aquesta terra amb el gran artista, lligams 
que ell mateix va sintetitzar en la cèlebre frase: 
“Tot el que sé ho he après a Horta”  
Cada planta de l’edifici conté diferents parts de la vida de Picasso. 
A la planta baixa, s’explica mitjançant objectes, fotografies i paraules del propi Picasso, els forts 
lligams afectius que s’establiren entre Horta i el pintor. 
A la primera planta s’exposen les reproduccions facsímils de les obres realitzades en la primera 
estada (1898-1899) i les evocacions del 1903. 
A la segona planta l’obra cubista realitzada a Horta l’estiu de 1909 i les evocacions del mateix any 
fetes a Barcelona i París la primavera del mateix any, abans de retornar a Horta. 
El Centre PIcasso és un edifici renaixentista de tres plantes situat a l’acabament dels carrers de 
l’Hospital i del Raval dels Àngels. 
 
7 - LA CASA DE LA COMANDA O DEL DELME 
La Casa de la Comanda o del Delme és un palau renaixentista del segle 
XVI-XVII amb una galeria a la golfa i una garita en un dels seus extrems. 
Actualment és una casa particular, però antigament en aquesta casa 
residia el comanador de l’ordre de l’Hospital, que tenia com a funció 
principal recaptar els tributs. L’escut situat sobre la porta té a veure amb 
l’origen de l’últim comanador. 
El delme era un impost que es pagava als hospitalers i que representava 
una dècima part dels productes del camp. 
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10 - Convent dels Àngels o de Sant Salvador 
El convent de la Mare de Déu dels Àngels és més conegut 
popularment amb el nom de convent de Sant Salvador per l’estada 
que va fer-hi el frare franciscà a mitjan segle. Es troba situat a 
llevant, a uns 2 quilòmetres del poble, al peu de la muntanya de 
Santa Bàrbara —abans tossal d’Horta. 
No se saben amb certesa les funcions originàries del convent, però no es pot descartar la 
possibilitat que hagués compartit amb el castell d’Horta la qualitat de seu de la comanda. A part de 
ser un santuari marià, els templers eren molt devots de la Mare de Déu. També cal tenir present 
que molt a prop hi passava un important camí ramader o lligallo, documentat des dels temps 
medievals, que comunicava les terres interiors aragoneses i les pastures del Baix Ebre. 
Visites guiades en català i castellà   670 408 208 Jordi 

 

15 - Lo Parot 
Es tracta d’una olivera (Olea europea) d’una varietat desconeguda avui en 
dia, que es caracteritza per tenir les fulles i el fruit una mica més allargats 
que la varietat anomenada Empeltre, cultivada tradicionalment a tota la 
comarca i al Baix Aragó. Respecte a la seva edat, es creu que es tracta 
d’un arbre amb més de dos mil anys d’antiguitat, que ens portaria en el 
temps fins a l’època dels íbers i romans. 
Lo Parot va ser declarat arbre monumental l’any 1990. Està situat a una 
altitud de 480 m, té un volt de canó a 1,30 m del terra de 7,45 m i un volt 
de soca de 15 m. El diàmetre de la capçada actual és de 9 m, tot i que abans de la Guerra Civil 
ocupava tot l’ample del bancal on està situat, sobrepassant-lo.  
 

16 - Olles 
Les Olles, també conegudes com Olles del Baubo, es formen quan el riu 
Canaletes travessa uns bancs de roca formant uns espectaculars engorjats i 
unes basses d’aigua a diferent nivell. S’hi accedeix en direcció a Santa Bàrbara 
seguint el camí de Bot.  
 
 
 
 
 
 

17 - Lo Pi de Balija 
És un gran pi blanc també declarat arbre monumental, situat a la partida dels 
Pesells prop del camí principal i a 4 quilòmetres del coll d’en Sabaté. Té 19 m 
d’alçada i 4,40 m de volt de canó, que correspon a un diàmetre d’1,37 m i 5,60 
m de volt de soca. Són de ressaltar les gruixudes branques, entre 10 i 12 m, 
que baixen i es recolzen a terra, típic d’aquest tipus d’arbres vells que no han 
crescut aïllats. El pes del propi brancatge, agreujat per les gebrades, neus i 
vents li donen un aspecte fantasmagòric.  
Situat al costat d'una casa, aquest gran exemplar de pi blanc té un brancatge 
que amb el pes dels anys, de la neu dels hiverns i les ventades s’ha anat ajupint 
fins a prolongar-se ran de terra i donant-li un aspecte molt característic. 
Algunes de les branques han necessitat suport. 
 

18 - Assud 
L’Assut, també conegut com Assut de Lledó, es troba al final de la via 
verda, davall del gran pont que travessa el riu Algars. Aquest riu actua de 
frontera administrativa entre les comarques de la Terra Alta i el 
Matarranya, ja d’administració aragonesa. S’hi accedeix per la carretera de 
Lledó o amb bicicleta per la Via Verda. 
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19 - Mas de Quiquet 
Està situat a l’interior dels Ports d’Orta, a 14 km del municipi, a la capçalera del riu Estrets, i molt 
prop de l’Àrea Recreativa «La Franqueta», el mas de Quiquet, constitueix la RADIAL DEL 
PATRIMONI NATURAL, fa les funcions d’aula didàctica, i als seus voltants hi ha una exposició sobre 
l’evolució del paisatge als Ports, hi ha també l’inici de dos itineraris senyalitzats: el de la cova de 
Picasso i el del mas de Corretja, on també es troben la reproducció d’antigues activitats 
preindustrials, com una carbonera i un forn de calç. 
 

20 - La Marbrera 
És una antiga cantera de marbre molt ben reformada. 
La marbrera és una antiga explotació de marbres a cel obert. El 
resultat és un lloc misteriós, de terra polit i acolorit. 
La Marbrera és una antiga explotació aturada l'any 1966. 
Actualment es troba habilitada amb escales, passamans i 
panells informatius. 
 

21 - Roques de Benet 
Les Roques de Benet, situades al centre de tot el conjunt de muntanyes i separades d’Horta per 
una gran plana, ens atreuen la mirada i són punt de referència de tot el 
territori. Aquestes impressionants roques, són una de les formacions 
muntanyoses més característiques i emblemàtiques del Parc Natural. Les 
seves parets verticals de conglomerat s’aixequen gairebé 300 m i cauen a 
plom sobre un sòcol calcari.  
El seu nom originari, Bene, és àrab i ja està recollit a la carta de 
poblament cristià del segle XII. El camí per pujar-hi està indicat i és apte 
per a tothom que tingui una mínima forma física. Des del cim a 1013 m, 
gaudim d’una visió a vol d’ocell fantàstica de tota la plana que tenim al davant i de les muntanyes 
que l’envolten. 
En un dia clar es poden veure els Pirineus a l’horitzó. 
 

Ruta de les Fonts 
Les Durant segles les fonts han tingut una importància cabdal per a l’aprovisionament d’aigua per 
al consum humà. Bona mostra d’això són les nombroses fonts que trobem pel terme, on l’aigua 
s’havia de transportar a mà o amb animals. 
La ruta de les fonts està senyalitzada i recorre les fonts més importants properes al poble, que 
guarden encara l’encant del passat medieval. Són la Font Major, el Safareig de la Vila, la Font de la 
Pocurulla, la Font del Llop i la Font de la Vena. 
 

   
9 Font de la Vena  8 Font de la Pocurulla 11 Font Major 
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12 Safareig de la Vila 13 Sínia   14 Font de l'Alcina 
 
 
http://www.hortadesantjoan.cat; http://www.terraaltarural.org/; http://www.naturalocal.net/; 
http://parcsnaturals.gencat.cat; http://ca.wikipedia.org; 
 
Enllaç mapa punts d’interès: 
https://drive.google.com/open?id=1ticKs5EWGSn47leEEpoP7Po5YkA&usp=sharing 
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