
Coll de Pins 500 m. i Punta de Terracuques 567 m. 
(Ribera d’Ebre) 

 
Panell de ceràmica a l’ermita de Sant Domingo. 

 
Data: dimarts 30 de juny de 2020 
Ens trobem a Rasquera i deixem el cotxe al costat de la font, davant del Centre 
Cívic. 
Pugem pel carrer Cardó en direcció a l’Ermita de Sant Domingo. 
Passem pel costat del Monument al Crist del Sagrat Cor, i en uns deu minuts estem 
pujant les escales que donen a l’Ermita de Sant Domingo. 
 

                  
         Inici a Rasquera.         Monument al Crist del Sagrat Cor. 
 
Darrera de l’ermita surt un camí que puja fort, passem per la Talaia, bon mirador 
sobre el poble de Rasquera. 
Continuem pujant per una carena, coronem el Tossalet del Cànter, baixem uns 
metres fins un petit coll i pugem directament fins el Coll de Pins o Mirador de 
Líster. 
 

            
Ermita de Sant Domingo.   Talaia sobre Rasquera. 

 



 
Coll de Pins o Mirador de Líster. 

 
El 25 de Juliol de 1938 l’Exèrcit Popular Republicà va consolidar una ràpida ofensiva 
sobre l’Exèrcit Franquista, que va durar fins al 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 de 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. 
 
Sortim del cim pel costat contrari del que hem arribat, baixem uns trenta metres i 
trobem un pal indicador, girem a l’esquerra en direcció a la Punta de Terracuques, 
a la que hi arribem en una mitja hora des del Coll de Pins. 
 

 
Punta de Terracuques. 



La partida de Les Moles és un lloc 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). 
 

            
          Collet de Lo Grau.        Foradada al collet de Lo Grau. 

 
La baixada la fem en direcció a Lo Grau, , pugem un collet on trobem una foradada i 
continuem baixant deixant a la dreta la punta de Les Llacunes que dona nom a tota 
aquesta vessant, fins arribar al Mas del Garrupo, un conjunt de cases enrunades, 
però conserva un pou d’aigua força interesant. 
 

            
        Mas del Garrupo.        Pou d’aigua al mas del Garrupo. 

 
Continuem camí recte i en direcció a l’Estret de Llacunes, per cert que al mapa 
potser ve mal pintat, baixem per un estret força bonic i el camí davalla per l’Obaga 
d’en Gall. 
 
    
 



         
          Inici de l’Estret de les Llacunes.  Baixant l’Estret de les Llacunes. 
 

            
     Al centre la baixada de l’Estret de                 Pista que porta al mas d'en Gall. 
     les Llacunes. 
 
Davallem fins trobar la carretera TV-3021, la creuem i la pista ens porta fins el Mas 
d’en Gall, gira a l’esquerra per fer un gran tomb fins arribar a les planes de Los 
Peçols, on gira cap a la dreta, passa pel Mas d’en Turc, i seguint el camí dels Peçols, 
arribem de nou a la TV-3021, la seguim i pocs metres més enllà del km 3, la deixem 
a l’esquerra per anar per una pista que passa pel mas Rasqueres de Pinyol, deixem 
la pista i seguim un camí que ens porta cap el mas Rasqueres de Garrupo. 
 

            
  Mas Rasqueres de Garrupo.   Cementiri de Rasquera. 
 
Tot seguit tornem a trobar la carretera passat el km 2, la seguim a l’esquerra fins el 
km 1, on la deixem per agafar una pista que davalla a l’esquerra i tot seguit girem a 
la dreta per passar pel cementiri i poc despès entra de nou a Rasquera. 
 



 
Mapa de la zona, recorregut amb color taronja. 


