
26è pessebre a la serra de Pàndols  

 
Dates: 8, 9 i 10 de desembre de 2006 

 
Ruta de la Pau 

 
Participants (40): Jaume Andreu, David Arias, Joan Aubia, Montse Boj, Ramon 
Bosch, Meli Carrilero, Alba Coll, Toni Coll, Claro de Gregorio, Lluís Díaz, Carme 
Estivill, Josep Fàbregas, Sònia Figueras, Joan Maria Fortuny, Joan Gassol, 
Màrius Gisbert, Encarna Hidalgo, Pilar Hidalgo, Pili Inostroza, Pere López, 
María Magro, Joan Marquès, Carles Puñet, Ricard Puñet, Òscar Ribera, Angus 
Robles, Elisenda Roig, Guillem Roig, Vicenç Roig, Josep Salafranca, Joan 
Sentís, Daria Stupina, Tatiana Stupina. Invitats: Conxita Gozález, Rosa Cabré, 
Dolors Satorras, Amèlia Salvat, Josep L. Alzamora, Montse Bové, José 
Vázquez. 
 
Itinerari divendres 8: Gandesa – PRC27 - el Puig Cavaller – coll d’en Torné – 
carena de la serra de Pàndols - GR171 – Ermita de Santa Magdalena – el 
Pinell de Brai – GR99 – Benifallet.  
Total: 9,15 h 22 km 

 
Després d’una matinada de pluges, sortim de Gandesa a les 8,15 del matí amb 
les darreres gotes. El cel s’obre per l’oest i comença a bufar un vent fort i fred. 
Per pista enfangada ens aproximem al Puig Cavaller i des del cim podem 
gaudir d’una àmplia panoràmica. Esmorzem, arrecerats sota el cim mentre 
veiem com s’apropa un amenaçador front de núvols que després ens portarà 
més vent, boira i algunes plugim. La incòmoda baixada al coll d’en Torné 
continua amb la nova pujada a la serra de Pàndols. Fem una altra aturada a 
l’ermita de Santa Magdalena i a partir d’aquí accelerem la marxa baixant cap al 
Pinell de Brai on dinem asseguts a la paret del seu famós celler modernista, ara 
ja amb sol i núvols. La tarda cau mentre fem els darrers km fins la vora del riu 
Ebre i arribem a Benifallet amb les darreres llums del dia. Sopem i dormim 
confortablement a cal Pepo. 
  

 
 



Itinerari dissabte 9: Benifallet – Via Verda de la Terra Alta – santuari de la 
Fontcalda. 
Total: 5,15 h 14 km 

 
Sortim tard, cap a les 9 del matí, ja que el recorregut d’avui és curt i suau. 
Creuem el riu Ebre pel pont del Llaguter i entre camps de taronges agafem la 
pista que ens porta a la Via Verda de la Terra Alta. A l’estació de Benifallet 
esmorzem al sol. Els nombrosos túnels donen varietat al recorregut, a més dels 
feréstecs paisatges de la vall encaixada del riu Canaletes. Malauradament 
alguns túnels recentment equipats amb il·luminació per plaques solars han 
estat ja professionalment saquejats. Passem per l’estació del Pinell de Brai, hi 
ha molts ciclistes que pugen i baixen, pocs caminadors. A dos quarts de tres de 
la tarda arribem al santuari de la Fontcalda. Passem la tarda visitant 
l’espectacular zona d’engorjats i passeres, sopem al restaurant i dormim a les 
instal·lacions de l’hostatgeria.  
 
  

Itinerari diumenge 10: la Fontcalda – GR171 – vall del Frare - coll d’en Canar – 
Punta Alta de Pàndols (cota 705) – pista a la Fonteta – GR171.3 – Gandesa. 
Total: 6,30 h 12 km 
 

A les 7,30, amb les primeres llums del dia, sortim de la Fontcalda pel GR 171 
amb el fred ben viu, remuntem la vall del riu Canaletes i a partir de l’estació 
elevadora girem per la vall del Frare tenint a l’esquerra els cingles de 
Volendins. Un senderó costerut puja entre abandonats camps d’oliveres fins 
l’esmolada carena de la serra del Crestal, que la pista talla pel coll d’en Canar. 
Fa vent i fred, però el dia és clar i les panoràmiques són d’allò més extenses. 
Esmorzem al solet i seguim per pista fins la confluència amb el PRC27, lloc 
d’accés a la Punta Alta de Pàndols, on hi ha la famosa cota 705 de la batalla de 
l’Ebre. Els quadres explicatius ens assabenten de la tràgica història militar 
d’aquestes contrades durant la batalla de l’Ebre de 1938. Un poema gravat a la 
pedra resumeix la intensitat del record:  



 

Tu que estàs enfront meu 

també en trinxeres 

qui ets? 

Potser algun jorn 

ens hem donat la mà 

i ara dins del palmell 
portem una arma. 
Ni que enfront meu 

no puguis escoltar-me 

t`anomeno amb un nom: 
el de germà. 

A. Correig Massó 

No hi ha camins per a la pau, la pau és el camí 
(Gandhi) 
 
Ens fotografiem davant del monument a la Pau i plantem el nostre simbòlic 
pessebre a la Punta Alta. Després baixem per la pista fins la Fonteta on agafem 
el GR171.3 que ens porta a Gandesa com a final del nostre pessebre 2006.  
 

 


