
FITXA D'INVENTARI PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I ARQUITECT ÒNIC 
 

Núm. catàleg: P13 Identificador: PEDRERA “El MOLAR” 
Terme municipal: EL PERELLÓ Comarca : BAIX EBRE 
Coordenades UTM: X: 309716.9; Y: 4522815.9 Alçada snm: 0 
Núm. jaciment IPAC:  Codi de registre IPAC:  
Règim jurídic: Domini públic Cronologia: Moderna 
Protecció:  
Tipus d'element: Pedrera 
Referència cartogràfica:  
 

 
Base topogràfica 1:25.000. ICC 

 
Base topogràfica 1:5.000. ICC 

 

 
Ortofotomapa 1:2.500. ICC 

Situació:   Pedrera situada entre la Cala Garretes (N) i la Cala La Buena (S), i les 
platges de l’Adolç del Me (N) i la de Santa Llúcia (S), entre l’autopista 
E-15 AP-7 i la línia del ferrocarril de Barcelona a Tortosa i la mar. Per 



accedir-hi s’ha de passar per la finca del Mas de Cavaller. 
 

Bibliografia:  
 
Notícies històriques: 
 
 No tenim notícies de la pedrera del Perelló, però la de les pedreres és una 
tecnologia molt antiga, emprada a Catalunya des del temps dels grecs i romans. 
L'explotació a cel obert ha estat sempre menys costosa i perillosa que la mineria en 
galeries horitzontals i pous verticals. Tradicionalment, per a les pedreres de pedra 
calcària s'empraven tascons de fusta per tallar els blocs verticals. La pedra és dura i 
duradora, encara que massa pesada per ser emprada en edificis alts, excepte per 
revestiments; també s'utilitzava com material de carreteres.  
 
 Precisament el fet que no hi hagi referències en els diferents treballs sobre la 
història del Perelló, i el trobar-se tant a prop de la carretera N-340 i de la línia del 
ferrocarril de Barcelona a Tortosa, ens fa pensar que podria haver servit per a la 
construcció de ponts, murs o altres elements d’aquestes xarxes viàries, durant el segle 
XX. 
 
 Futurs estudis haurien de permetre corroborar aquesta teoria o bé, precisar una 
cronologia diferent que pogués permetre una datació més exacta de la pedrera. 
 
 
Descripció: 
 
 Pedrera a cel obert a la mateixa línia de costa, fins al punt que hi ha alguns punts 
d’on s’ha extret pedra, que ara estan sota l’aigua. Es tracta d’un banc de pedra calcària 
de la que s'extreien blocs rectangulars, en una llargada de prop de 40 metres. 
 
 

 



 

 
 
 


