
 
 
 

Nom de la ruta: Estoldrans – coll de la Creu 

Tipus de ruta: Natural, cultural i històrica. 

Temps de durada de la ruta: 1,45 hores. 

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

Distància de la ruta: 5,5 km. 

Desnivell de la ruta: Positiu: 125 m.             Negatiu: 125 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 

punt del trajecte s’hi troben pendents curts amb 

una mica de desnivell. 

Ruta circular: Sí. 

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

Senyalització física sobre el 

terreny de la ruta: 

Sí. 

Espai natural de la ruta: No.  

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 

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 l’esquerra. 

Un cop heu deixat a la dreta la pista que voreja 



 
 

l'embassament, ascendiu cap al nord-oest i, a 

continuació, deixeu dos trencalls secundaris 

―els quals són interessants de visitar tots 

dos― a l'esquerra: el primer va a la pallissa del 

Víctor; el segon, al mas del Porrerano.  

Llavors arribareu a una bifurcació que compta 

amb un pal de senyalització: la ruta més llarga 

condueix al mas de Butxaca, i la ruta més curta 

condueix a la cova del Porrerano. En aquest 

cas fareu la ruta més curta. 

Seguiu, doncs, el trajecte més curt, el qual, 

baixant pel camí de les Obagues, pren el 

trajecte curt en direcció a l'esquerra (NO), i 

visiteu la cova de cal Porrerano. Un cop l’hàgiu 

visitada, seguiu descendint pel camí de les 

Obagues, al final del qual trobareu una antiga 

bassa d’aigua.  

Llavors continueu la ruta fins que sortiu al camí 

ral que uneix la Palma d'Ebre (comarca de la 

Ribera d’Ebre) amb Bovera (comarca de les 

Garrigues), on trobareu un pal indicador: la 

primera opció va cap a la dreta (N), i baixa a 

l'Hostalet ―antic hostalatge que es troba 

actualment en ruïnes, situat a 400 m sobre el riu 

de la Cana, també molt recomanable de 

visitar―; l’altra opció segueix la ruta.  

Trieu, doncs, la segona opció, que és la que 

segueix la ruta. Continueu cap a l'esquerra 

(SO), per la pista principal, i deixeu dos trencalls 

a la dreta; aleshores arribareu al coll de la Creu, 

on trobareu senyalització.  



 
 

Segons les indicacions, si pugeu per un 

senderó de la dreta (O), accedireu a la Peanya, 

un bon mirador de l’entorn, des d’on es poden 

veure els Ports i les serres de Cavalls, de 

Pàndols i de Cardó (al sud), les terres de la 

Franja (a ponent) i el Montsant (a llevant).  

Continueu la ruta, cap al sud; us trobareu que 

descendiu clarament i que deixeu diverses 

desviacions, a dreta i esquerra. Aleshores, 

entreu a la Palma pel carrer de la Bassa del Pi, 

i, finalment, acabeu a la placeta.  

L’arribada es troba al mateix punt que la sortida. 

Descripció de la ruta:  Cova del Porrerano. 

 Forn de calç reconvertit a bassa d’aigua. 

 Hostalet. 

 Creu del Terme i coll de la Creu. 

 

 

 

 

 


