
El Salt de la Portellada (Matarranya) 

Data: diumenge 11 de març de 2018 

Itinerari: la Portellada – Piló de sant Pere Màrtir – el Salt - el Portell – la 

Portellada. 

Km: 13 Hores totals: 4,12  desnivell: 365m 

Participants (12): Joan Marquès, Maria Alías, Pere López, Tatiana Stupina, 

Agustí Mariné, Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Maria Antònia Llaberia, Joan 

Gassol, Montse León, Meli Carrilero, Lluís Díaz  

Acudim a la 17ena marxa senderista de la comarca del Matarranya, amb 

participació de 900 persones y ben organitzada. Sortim de la plaça de l’església 

de la Portellada a 2/4 de 9 del matí, seguim el camí marcat que puja primer cap 

el Portell i després gira en direcció al Piló de Sant Pere Màrtir de Verona, vèrtex 

geodèsic des d’on es veuen totes les partides del municipi.  

 
La Portellada 

 
Piló de Sant Pere 

 

El cel alterna núvols i clarianes, la temperatura de bon matí és fresca, més tard, 

al sol i pujant podem anar en màniga curta. Tot seguint baixem a la plana i per 

pista ampla entre conreus d’ametler florit i olivera que ja ensumen la primavera, 

arribem al Salt, espectacular tall al riu Tastavins que, quan plou, provoca una 

cascada que malauradament avui no veurem per falta d’aigua. Hi ha esmorzar 

d’avituallament a sobre de les roques de la llera esmolades per l’erosió fluvial.  

 
El Salt de la Portellada 

 
Paisatge de primavera 

 



La pista ens condueix de tornada en suau pujada cap al Portell, darrer punt alt 

abans de baixar definitivament capa a la Portellada. La parella de companys 

que han triat el recorregut llarg de la marxa, de 24 km, arriben més tard. Al 

pavelló poliesportiu fem cap a l’hora de dinar y rebem la samarreta de regal. 

Una visita interessant a esmentar és el proper poble de la Freixneda, conjunt 

històric artístic que val la pena.    

 

 

Itinerari curt: 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/el-salt-de-la-portellada-matarranya-

23191753 
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