
 
 
 

Nom de la ruta: Camí de l’embassament. 

Tipus de ruta: Natural. 

Temps de durada de la ruta: 1,15 hores. 

Possibilitats de fer la ruta: A peu o en bicicleta. 

Distància de la ruta: 5 km. 

Desnivell de la ruta: 20 m.  

Dificultat física de la ruta: Baixa. 

Dificultat tècnica de la ruta.  La ruta no té cap tipus de dificultat, ja que el 

terreny és regular i compacte; només en algun 

moment concret s’hi pot trobar una mica de 

pedra solta i algun punt amb erosió de l’aigua.  

Ruta circular: Sí. 

Validació de la ruta: Ajuntament de la Palma d’Ebre.  

Descarrega’t la ruta al Wikiloc. 

 

Senyalització física sobre el 

terreny de la ruta: 

Sí. 

Espai natural de la ruta: El camí voreja l’embassament, on es troben 

camps de conreu d’oliveres i ametllers. 

Indicacions sobre la ruta: 

 

 

 

 

 

El punt de sortida d’aquesta ruta és la placeta 

de la Bassa del Pi, que es troba situada a la 

part nord de la vila.  

 

Un cop sigueu a la placeta, agafeu el camí antic 

que va cap a la Granadella, que inicialment està 

asfaltat i té un pendent del 5%. Seguiu el 

pendent, que durarà més o menys uns 300 

metres, fins que arribeu al Pi de la Palma.  

 

Llavors continueu 600 metres més, pel mateix 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=22609201


 
 

camí asfaltat, fins que arribeu al final de tot, on 

veureu la presa de l’embassament.  

 

Tot seguit hi trobareu una bifurcació de camins: 

trieu el camí que va cap a la dreta.  

 

A partir d’aquí, el camí és de terra. Seguiu 

recte, i a 100 metres hi trobareu una era amb 

un antic mas, anomenat el mas de la Lliberata, 

punt en el qual hi ha previst que es construeixin 

diverses infraestructures turístiques.  

 

Seguiu el camí que voreja l’embassament; el 

camí és planer, encara que tingui alguns 

pendents, que sempre són poc pronunciats, i té 

una amplada de 4 metres. Com s’ha dit 

anteriorment, el camí voreja l’embassament tota 

l’estona, no perd mai de vista l’aigua.  

 

Llavors hi trobareu una zona de lleure i, tot 

seguit, la presa de l’embassament, que està 

situada al quilòmetre 3,5;  té una llargada de 

300 metres i compta amb un disseny 

característic, ja que té forma d’embut.  

 

La presa de l’embassament forma part de la 

ruta perquè es pot creuar pel damunt, tant a 

peu com en bicicleta; només està tancada a la 

circulació de vehicles de motor. A més, des 

d’aquest punt es pot gaudir de diverses 

perspectives: s’hi pot veure una part del poble, 



 
 

les dimensions del pantà i el Pi de la Palma.  

 

A continuació, deixeu la presa enrere i pugeu 

un últim pendent, que us conduirà de nou al 

camí asfaltat. A partir d’aquí, només cal que us 

dirigiu cap al Pi de la Palma (S), i acabareu 

l’itinerari de la ruta.  

 

L’arribada es troba al mateix punt que la 

sortida. 

Descripció de la ruta  La ruta comença a la placeta de la Bassa del 

Pi, on hi ha una pica de pedra d’una sola peça 

que va ser construïda per a cal Poquet. 

Aquesta via, coneguda com la placeta de la 

Bassa del Pi, porta el nom d’un dels arbres 

―juntament amb els olivers― més 

emblemàtics de la població. 

 

Durant el primer quilòmetre de la ruta es passa 

per un camí que té molta història: el camí antic 

que comunicava la Granadella amb la Palma.  

 

De la ruta es pot destacar, com a element 

històric i natural, el Pi de la Palma, un pi que es 

troba concretament a cal Pino, per la qual cosa 

rep també el nom popular de Pilpino. Aquest 

arbre s’enlaira, majestuós, en una antiga era, i 

està catalogat per la Generalitat de Catalunya 

com a arbre monumental: fa 5,75 metres de 

circumferència ―es diu que és la soca més 

grossa de Catalunya d’aquesta espècie ―, 



 
 

sembla que té més de 400 anys i és un punt de 

referència per als habitants del municipi. 

 

Per últim, durant la ruta també es troba 

l’embassament, que té una capacitat d’1,4 

hectòmetres cúbics d’aigua. L’embassament, 

que es construir l’any 2001, té com a objectiu 

garantir el regadiu necessari per al 

desenvolupament agrícola de les diverses 

finques del terme municipal. 

 

 


