
 
 
 

Nom de la ruta: Mas de Butxaca. 

Tipus de ruta: Natural i històrica. 

Temps de durada de 

la ruta: 

2,30 hores. 

Possibilitats de fer la 

ruta: 

A peu. 

Distància de la ruta: 9,5 km. 

Desnivell de la ruta: Positiu : 188 m.       Negatiu: 190 m.  

Dificultat física de la 

ruta: 

Baixa. 

Dificultat tècnica de la 

ruta: 

La dificultat del trajecte és baixa, ja que el terreny és 

compacte i els camins són amples; només en algun 

tram de la ruta s’hi troben pendents negatius i positius 

pronunciats i amb pedra solta. 

 

Ruta circular: Sí. 

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

Wikiloc. 

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 
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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 curta ―que després 

continuarà pel camí que es dirigeix a l'Hostalet i a la 

Creu de Terme― condueix a la cova del Porrerano, a 

la qual s’accedeix seguint en direcció a l’esquerra 

(NO), baixant per les Obagues; la ruta més llarga 

condueix al mas de Butxaca. En aquest cas fareu la 

ruta més llarga. 

Seguiu, doncs, el trajecte més llarg, per al qual heu 

d’agafar la pista de la dreta (NO), que creua el coll del 

Poncet, passa pel coll del Sant Pere i baixa fins al mas 

del Sant Pere, finca que farà de referència.  

A l’alçada del quilòmetre 3, trobareu un desviament 

que surt del camí principal a l’esquerra (NO). Passeu 

per l’entrada del mas i comenceu a baixar; mentre 

baixeu, trobareu a la dreta el mas de Butxaca, i, 

després, la cova del Massot.  

Seguiu fins que arribeu al riu de la Cana, i, un cop 

hàgiu travessat el riu, pugeu fins al mas. En aquest 



 
 

moment haureu arribat a la meitat de ruta. Per a tornar 

endarrere, agafeu el mateix camí, fins que arribeu de 

nou al mas del Sant Pere. 

Seguiu cap a l’oest i, a 200 metres, agafeu una 

desviació que hi ha a l’esquerra, de pendent bastant 

pronunciat. Seguiu baixant (SO) i deixeu un trencall a 

l’esquerra; des d’aquest trencall es veu una antiga 

bassa d’aigua, la qual assenyala el camí de les 

Obagues de la cova del Porrerano.  

Seguiu descendint pel camí de les Obagues 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, entrareu a 

la Palma pel carrer de la Bassa del Pi, i, finalment, 

acabareu la ruta a la placeta.  



 
 

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

Descripció de la ruta:  Antic camí de la Granadella: Aquest camí, 

que transcorre pels termes de la Palma, Flix i la 

Granadella, s’utilitza en aquesta ruta des que 

se surt del poble fins que s’arriba al mas de 

Butxaca. Actualment ha estat modificat per a 

millorar els accessos a les finques.   

 Mas de Butxaca: Aquest mas va ser molt 

important, en la seva època, ja que durant molts 

anys va acollir molts dels traginers que 

transportaven bestiar. També va tenir un paper 

molt destacat durant la Guerra Civil, ja que va 

hostatjar molts dels terratinents de les finques 

veïnes, la major part de les famílies dels quals 

eren de la Palma.  

 Creu del Terme i coll de la Creu: Aquesta 

creu de ferro, que delimita el territori del terme i 

està edificada damunt d’un pilar de pedra, va 

ser enderrocada a començament de la Guerra 

Civil, tot i que posteriorment es va restaurar. Al 

coll de la Creu hi ha una capelleta ―on, en 

temps passats, hi havia una imatge 

dibuixada―, i al damunt, gravat, un escut, que 

sembla que té relació amb la baronia de la 

Palma. Tradicionalment, i fins als anys 

cinquanta, cada 3 de maig, al matí, se sortia en 

processó des de la parròquia fins a la creu.  

 

 Hostalet i camí ral de la Palma a Bovera: 

Aquest antic hostal ―ubicat a tocar del petit 

riuet de la Cana, l’actual límit divisori entre les 



 
 

comarques de Lleida i les de Tarragona―, que 

actualment es troba enrunat, antigament era un 

lloc de parada dels traginers que portaven blat, 

els quals, majoritàriament, retornaven amb vi i 

oli. L’Hostalet també era un lloc de referència 

perquè hi passaven els carruatges que venien 

de Lleida, Llardecans, Maials..., els quals, 

després de creuar la Palma, anaven cap al pont 

de Cabacés, el Priorat, Tarragona, Miramar o 

Barcelona.  

 

 Mirador de la Peanya: Encara que queda fora 

de la ruta, és recomanable d’anar-hi, ja que 

aquest punt, on es practicava la tradicional caça 

de la barraca, ofereix molt bones vistes: de les 

Terres de l’Ebre, des dels Ports fins a les serres 

de Cavalls, de Pàndols i de Cardó (al sud); de 

l’Aragó i de les terres de Lleida (a ponent i al 

nord), i de la serra de Montsant, al Priorat (a 

llevant). 

 

 

 

 

 

 

 

 


