Monuments i indrets d’interès
a visitar al Perelló
1.- Monuments mel i oli.
2.- Molí de Vent.
3.- Monument del Coll de les Forques.
4.- Ermita de Sant Cristòfol.
5.- Torre de les Guàrdies.
6.- Font de Tita.
7.- Mosaic del Parc de les Comes.
8.- Abeurador.
9.- Cuitora.
10.- Panavera.
11.- Bassa d’en Ferrà.
12.- Pintures rupestres de Cabra Feixet.
13.- Platges del Perelló.
14.- Camí de ronda Gr-92.
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MONUMENTS A LA MEL I L’OLI. Realitzats l’any 2015, en representació als productes típics del nostre poble, la mel i l’oli. Situats a les entrades de la
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MOLÍ DEL VENT. Molí fariner de blat del 1564, reconstruït el 2001. Torre de 6m d’alçada amb coberta giratòria de 3m on hi van agafades les aspes.
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població, el de la mel a l’accés nord i el de l’oli a l’accés sud.
A la primera planta hi ha una canonada per on baixava la farina i s’omplien els sacs. A la segona planta, hi ha la maquinària del molí.
MONUMENT DEL COLL DE LES FORQUES. Monument commemoratiu construït l’any 1994. Durant la Guerra dels Segadors, al 1640, van atacar el poble.

Per protegir-lo, 13 homes van lluitar contra l’exèrcit enemic. Finalment foren vençuts i ajusticiats en aquest turó.
ERMITA DE SANT CRISTÒFOL. Dedicada al culte de Sant Cristòfol, la Mare de Déu de Montserrat i Sant Roc. L’any 1885 es va iniciar la seva construcció

per complir una promesa a Sant Roc si lliurava als perellonencs d’una gran epidèmia de còlera. Es va finalitzar l’any 1976 amb la col·laboració de tots
els veïns. Hi ha un mirador amb unes vistes panoràmiques del Delta de l’Ebre. Compta amb zona de lleure infantil, barbacoes i zona de pícnic.
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TORRE DE LES GUÀRDIES. És una torre de telegrafia òptica de mitjans del segle XIX (núm. 47 de la línia de Catalunya a València). Coneguda com la
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FONT DE TITA. Paratge natural, situat a 5 km. de la població en la qual s’hi troba una font i una àrea de lleure. S’hi pot accedir amb cotxe o a peu.
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MOSAIC DEL PARC DE LES COMES. Realitzat l’any 2015, amb la tècnica del trencadís, per veïns de la població de diferent nacionalitat. Tècnica decorativa

Torre dels Moros. Des de dalt de la torre, s’hi divisen unes belles vistes de la costa, des del Cap de Salou fins al Delta de l’Ebre.
Ideal per rutes btt.
iniciada per l’arquitecte català Gaudí. Hi ha representats els llocs d’interès turístic i festivitats del nostre poble.
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ABEURADOR. Mina d’aigua que data de l’Edat Mitjana. L’any 1342 ja es documenta un aqüeducte subterrani de l’interior de la vila, que passava sota
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CUITORA. Pou documentat l’any 1342, de volta d’arc de mig punt. La paret de dins és d’origen romà mentre que l’arc i la volta inicial, que dugueren
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l’actual carretera i arribava al barranc. Consta d’arc de mig punt rebaixat amb volta de canó. L’aigua surt per brollador.
caure, es van reconstruir més tard.
PANAVERA. Aquesta font ha proveït d’una aigua excel·lent a la vila durant centenars d’anys. Documentada l’any 1342. L’estructura actual de la font,

formada per un arc de mig punt rebaixat i volta de canó, sembla que correspon a una reforma datada del segle XVIII.
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BASSA D’EN FERRÀ. Paratge natural situat a 8 km de la població, direcció Rasquera, on hi trobareu una bassa i una àrea de lleure per poder descansar
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PINTURES RUPESTRES DE CABRA FEIXET. L’abric amb les pintures està situat a uns 80m d’alçada, a la vessant oriental de la serralada de Cardó. S’hi

i fer un pícnic envoltat de boscos de pinars.
accedeix per una ruta senyalitzada. L’any 1998 van ser declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO. Es calcula que les pintures tenen entre
15.000 i 25.000 anys, per tant es consideren les més antigues del territori.
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PLATGES DEL PERELLÓ. La nostra costa és molt diversa, podem trobar platges de pedra fina i caletes rocoses, caracteritzades per la seva tranquil·litat,
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CAMÍ DE RONDA GR92. Es fa plenament "Mediterrani", en el seu itinerari per cales i penya-segats que van des de l’Ametlla de Mar, passant pel Perelló

la seva bellesa natural i les seves aigües cristal·lines. Algunes de les més conegudes: Santa Llúcia, Morro de Gos, Cala Buena, Pont de l’Àlia i Cala Moros.
fins arribar a l’Ampolla, recorregut on descobrireu paisatges naturals espectaculars. Té una durada de 4:25 h i una distància de 16,5 km.

