
Punta Redona – Mola d’Irto – Serra de Cavalls – Gandesa 
 
Data: dia 10 d’abril de 2018 
 
Participants (8): Joan Gassol, Joan Sentís, Pere López, Josep Mariné, Joan 
Marquès, Joan Maria Boada, Joan Aubia i Toni Coll. 
 
Ascensions: Punta Redona (659m.), Mola d’Irto (539m.) i Cim de la Mort 
(483m.) 
  
Itinerari: Iniciem l’excursió a les 08:10 hores, sortim de Gandesa, creuem el 
polígon industrial de les Planes, continuem cap a llevant seguin el GR 171-3, 
que salva el Coll de les Forques, travessa el Barranc de la Coma d’en Pou i la 
partida de los Garidells. Tot seguit entrem a la Serra de Santa Madrona de 
Corbera d’Ebre, continuem per la vall que la separa de la Serra de Cavalls, 
passem a frec del Forn de calç de Les Carruves i del Maset del Mariaquillo de 
Corbera i arribem al coll de Cavalls. 
 

  
 
Continuem uns cent metres per la pista per on discorre el GR 171-3 i trobem la 
cruïlla amb el vell sender GR171, que en realitat no arriba a la categoria de 
sender i és un corriol que ressegueix la carena de la Serra de Cavalls. El 
seguim tot prenent direcció SO. i ens enfilem fins l’eix de la carena en el punt 
de la cota 638, anomenada Cavalls. A partir d’aquí comencem a trobar les 
restes de les trinxeres de la Gerra Civil. 
 

 
Punta Redona 

 

 
Poc desprès, a les 10:00 hores, arribem al cim més alt de tota la Serra, la 
Punta Redona de 659m.a., ens hi fem la foto de grup vora el geodèsic i 



arrecerats a la solana esmorzem tot albirant la immensitat d’aquestes serres 
tan aspres. A les 10:25 h. continuem trescant per aquesta fortalesa natural 
curulla de restes que ens transporten mentalment fins l’infern d’aquells 115 dies 
de la batalla més decisiva de la Guerra Civil Espanyola. 
 

 
Mola d’Irto 

 

 
Finida la serra, veiem en front la mola d’Irto amb les runes de l’ermita de Sant 
Marc prop del cim, davallem fins al coll que ens hi separa i ens enfilem fins 
l’ermita i fins el cim d’aquesta mola. A les 12:20 h. iniciem el retorn cap al coll, 
prenem el camí que creua la vall de les Carruves, pugem direcció NO., passem 
pel Cim de la Mort i a les 13:50 hores arribem a Gandesa. Anem a dinar plegats 
al Restaurant/Bar Modern de Vilalba dels Arcs. Per la tarda, abans de retornar 
cap a casa, encara ens dóna temps per visitar el Museu Memorial de la Batalla 
de l’Ebre de Gandesa. 
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