
Coll de Pins 497,7 m. 
 
Cim: Coll de Pins, popularment conegut com l’Observatori de Líster, 497,7m.  
Data: Dimarts 03 de juliol de 2018. 
Participants (2): Joan Marquès i Pere López. 
Inici: Rasquera. 
Final: Rasquera. 
Circular: Si. 
Temps real: 02:02 hores. 
Temps total: 03:08 hores. 
Desnivell: 314 metres. 
Desnivell acumulat: 330 metres. 
Distància: 5,9 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
Avui fem un cim que té molt a veure amb la Batalla de l’Ebre, a la Guerra Civil 
espanyola. 
 
El 25 de juliol de 1938 l’Exèrcit Popular Republicà va consolidar una ràpida 
ofensiva sobre l’Exèrcit Franquista, que va durar fins el 16 de novembre; fou un 
dels enfrontaments més durs de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939): La 
Batalla de l’Ebre. Durant els 115 dies de conflicte, les Planes dels Burgans, 
entre Rasquera, Ginestar, Tivissa i el Perelló, van esdevenir espais essencials 
de rereguarda, emprats per al descans i la reorganització de les tropes del Vè 
Cos del l’Exèrcit Republicà, comandat pel tinent coronel Enrique Líster. 
 
Un dels punts estratègics fou el cim de Coll de Pins, on s’hi conserva un refugi i 
un punt de guaita amb una panoràmica privilegiada sobre la zona de conflicte. 
 
Popularment se’l coneix amb el nom de l’Observatori de Líster. 
 

 
 



El dimarts dia tres de juliol de 2018, Joan i jo ens desplacem fins a Rasquera, 
on deixem el cotxe al centre del poble i comencem a caminar per la part alta del 
poble, avui volem seguir la ruta de l’Observatori de Líster, tot i que la part final 
la volem fer per un PR i no per la carretera tal i com està pensat el circuit oficial. 
 
Comencem a caminar quan les campanes del rellotge del campanar de 
l’església de Sant Joan Baptista, església del segle XVIII construïda sobre una 
anterior medieval, donen les nou en punt del matí. 
 

Sagrat Cor damunt Rasquera.  Ermita de Sant Domènec. 
 
Sortim per la part alta del poble, pel carrer de la Rasa, en direcció al Sagrat 
Cor, que vigila el poble que està als seus peus, i a l’ermita de Sant Domènec, 
patró de Rasquera. 
 
Al sortir del poble per una ampla pista cimentada, ja tenim al davant nostre 
l’ermita de Sant Domènec. 
 
A les nou i deu hores som al Sagrat Cor, contemplem les vistes del poble i 
continuem amunt fins a l’ermita de Sant Domènec, ermita del segle XVIII, on 
podem veure que hi ha instal·lacions per fer barbacoes i taules, al final del 
replà i per on surt el camí de pujada hi ha un panell o s’explica l’historia i la 
ruta. 
 
A les 09:22 continuem camí amunt per uns esgraons de pedra, on hi han un 
parell de pals indicadors, i en un quart d’hora trobem un turó, La Talaia de 375 
metres, amb un panell explicatiu, però està degradat pel Sol, les vistes sobre el 
poble i tot el seu entorn tornen a ser espectaculars. 
 



Turó La Talaia.    Vista de Rasquera des de La Talaia. 
 
Quan són les 09:40 continuem pujant per la carena del Cardó i en una mitja 
hora passem per un altre turó, el Coll de Cante de 443 metres, on ja podem 
contemplar el cim a on volem arribar avui. 
 
Continuem per la carena baixant i pujant per un parell de collets, i quan són les 
10:22 hores ja som dalt dels gairebé 500 metres que té el Coll de Pins. 
 

Sortint de La Talaia.   Anant per la carena del Cardó. 
 
Sobre el mateix cim hi ha les restes d’un petit refugi, i uns metres més avall les 
restes d’un punt de guaita, són les restes que ens recorden els moments que 
devien passar els soldats del exercit republicà dalt d’aquest cim. 
 
Dalt del cim aprofitem per menjar una mica i descansar durant uns vint-i-cinc 
minuts. 
 



Restes d'un petit refugi.   Restes d’un punt de guaita. 
 
Quan reprenem la marxa ho fem sortint del cim per l’altre costat per on hem 
arribat, baixant fins un petit coll, on trobem un pal indicador que a la dreta ens 
diu Rasquera, i a l’esquerra el Terracuques, i al qual arribem en deu minuts. 
 
El Terracuques és un cim d’uns sis-cents metres i es troba a la Partida de les 
Moles, que és un lloc acaramullat (amuntegat, acumulat) d’estranyes i 
misterioses obres naturals. L’antesala d’aquest paratge és la petita vall de 
Terracuques (terra de cucs, o sigui, fòssils segons la nomenclatura dels natius). 
 
En el nostre cas girem a la dreta cap a Rasquera, a partir d’ara el camí baixa 
valent i de tant en tant sembla que passem per dintre de trinxeres, el camí ara 
està marcat amb marques vermelles. 
 
En us vint-i-cinc minuts baixant arribem a la carretera TV-3021.  
 

 
Part del camí semblen trinxeres.  Arribant a la carretera.  
 
Segons el circuit d’Espais de Memòria de la Batalla de l’Ebre, ara hauríem de 
tirar carretera avall fins arribar a l’ermita de Sant Domènec i després a 
Rasquera, però nosaltres volem agafar el PR 80-1 que ve indicat als mapes 
que tenim. 
 
Per agafar el PR primer baixem uns vint-i-cinc metres per la carretera i sortim a 
l’esquerra per una pista  que aviat s’hauria de tornar camí, però la realitat és 
que simplement desapareix, per la qual cosa baixem cap l’esquerra a trobar 
una pista que al seguir-la ens porta al poble, entrant pel cementiri. 



 
Travessem el poble fins el cotxe, al qual arribem quan són les dotze en punt. 
 

Cim del Coll de Pins 497,7 metres. 
 



 
Sargantana del país. 
 

Mapa de la zona, recorregut de color grog. 


