
Serres de Pàndols i Cavalls – Terra Alta. 

Data: dies 18 i 19 de maig de 2019 

Participants (17): Maria Antònia Llaberia, Montse León, Joan Gassol, Maria 

Alías, Joan Marquès, Maria Cinta Prats, Josep Mariné, Xavier Martínez, Joan 

Aubia, Rosa Mari de Vidiella, Joan Maria Boada, Montse Boj, Viçenc Roig, 

Susana Àlvarez, Marcel Fortuny, Pili Inostroza i Toni Coll. 

Ascensions: Puig Cavaller (706m.), Punta Alta de Pàndols (cota 705m.), Fita 

de Cavalls (cota 638m.), Punta Redona (659m.), Puig de l’Àliga (484m.) i Cim 

de la Mort (483m.). 

Aproximació i Itinerari: Excursió circular, de dos dies, amb sortida i arribada 

de Gandesa. 

 
Gandesa (Terra Alta) 

 
Camí de Puig Cavaller 

 

El dissabte a un quart de deu iniciem aquest preciós circuit per diversos espais 

de la Batalla de l’Ebre. Anem pel camí del Puig Cavaller que passa per la font 

de l’Heura i poc abans de les onze del matí assolim el punt geodèsic d’aquest 

singular cim. Restem una estona al cim i no iniciem el descens fins prop de 

quarts de dotze. 

 
Sender del cim 

 
Cim Puig Cavaller 

 

Davallem direcció la serra de Pàndols, fresem el Coll d’en Torner, creuem la 

carretera de la Fontcalda i ens dirigim cap a la Punta Alta (cota 705). A les  



 
Aproximació a Pàndols 

 
Punta Alta de Pàndols, cota 705 

 

13:45h. arribem al recinte del Monument a la Pau erigit el 1989 per l’Agrupació 

de Supervivents de la Lleva del Biberó-41, en memòria de tots els que varen 

combatre a la Batalla de l’Ebre. 

Aprofitem per dinar en aquest indret i a les 14:20h. reprenem la marxa seguint 

el sender GR-171 fins el Coll d’en Canar, on deixem el GR, continuem pel camí 

de Tortosa fins l’Argila de la Gabriela i tot seguit anem pel camí de Portelles. 

Després creuem els barrancs de Santa Magdalena i de Pàndols, llisquem per 

sota la carretera C-43, seguim el camí de la Serra dels Horts i a les 18:15h. 

entrem a Pinell de Brai passant per davant del Celler del Sindicat Agrícola, 

l’obra més cabdal de Cèsar Martinell Brunet i una de les joies de l’arquitectura 

industrial agrària catalana (1919-1922). 

 
Camí de Pinell de Brai 

 
Celler de Pinell de Brai 

 

Encara tenim temps d’efectuar una visita guiada al Centre d’Interpretació Les 

Veus del Front, amb explicació de com influí la premsa en la batalla i finalment 

realitzem un curt passeig, també guiat, pel nucli del poble. Pels vols de les vuit 

del vespre anem a ca l’Àngel, excel·lent  hotel/restaurant on tenim encomanat 

l’estada i la mitja pensió. 

El diumenge, molt ben esmorzats, iniciem l’excursió també a un quart de deu, 

anem direcció nord cap els Quatre Bancals, Coll de les Llobes i poc després 

prenem el camí de la Font, que passa a frec de la Font de Cavalls, ens  



 
Camí de la Serra de Cavalls 

 
Barranc de la Font de Cavalls 

 
Entrada de la Font 

 
Font de Cavalls 

 

refresquem amb la preuada aigua i poc després ens enfilem cap el Pla de 

Segura i assolim la carena de la serra vora la Fita de Cavalls. Continuem per la 

fina línia de l’aresta on encara podem distingir les trinxeres i emplaçaments de 

la Batalla de l’Ebre, avui senyalitzat com sender GR-171. A les12:25h. coronem 

la Punta Redona, poc desprès continuem carenejant fins que ens deturem per  

 
Serra de Cavalls 

 
Punta Redona 659m. 

 

dinar i descansar mitja hora a recer del vent. A les dues del migdia reprenem la 

marxa, deixem enrere la Serra de Cavalls, continuem pel Puig de l’Àliga i el cim 

de la Mort. Entrem a Gandesa a les 16:20h. i finim el recorregut, hem fet uns 35 

km. totals. (20 el dissabte i 15 el diumenge). 
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