
El Mont Caro (Ports de Tortosa - Beseit) 

  
Data: dissabte 25 d’octubre de 2008 
  
Itinerari: Refugi UEC (1110 m) – GR 7 – Coll de Pallers (1218 m) – Plans de la 
Moleta Rodona (1359 m) – Cim del Mont Caro (1442 m) – Pista i dreceres de 
baixada – GR7 del Toscar al Caro – Refugi UEC. 
  
El dissabte dia 25 d’octubre i després de força A7- AP7 i carreteretes d’accés, 
ens varem plantar amb els nostres vehicles a l’aparcament situat davant del 
Restaurant del Port.  
  
A les 9,45 hores del matí iniciem l’excursió d’ascens al cim seguint la pista 
marcada com a GR 7 en direcció a Fredes. El cel, encara ennuvolat no permet 
que el sol escalfi l’ambient pel que les baixes temperatures i l’aire que bufa a 
estones ens obliguen a posar-nos fins i tot els guants. Al arribar a una petita 
clariana deixem la pista per un sender a l’esquerra que puja sostingudament 
pel mig d’un bosc de pi roig i boixos superant així els 80 metres de desnivell 
que ens porten fins el Coll de Pallers on fem una parada per esmorzar 
mentrestant el fred vent segueix bufant, la qual cosa ens obliga a cercar llocs 
recers. Reiniciem la marxa tot seguint el llom de la carena en direcció nord-est 
passant per miradors espectaculars des d’on albirem les terres del Delta 
d’Ebre. Una curta grimpada ens puja a la Moleta Rodona, lloc on desapareixen 
quasi totalment els pins deixant pas a boixos i llísseres pelades de roca. De 
sobte les primeres imatges del cim amb les antenes apareixen davant els 
postres ulls.  
  

 

 

  
El camí és planer i perdedor, sort que de quan en quan anem trobant fites que 
ens porten en direcció al cim a la vegada que fintem els petits barracons 
rocosos. Perdem alçada per endinsar-nos al vessant obac on la vegetació i els 
bolets fan la seva aparició i les delícies d’algun dels nostres acompanyants més 
joves per finalment guanyar alçada en una progressió curta però casi vertical 
que ens obliga, un altre cop, a grimpar a estones. Per fi, i després d’envoltar el 
tancat de les antenes per la banda oest, fem cap davant els esglaons que 
pugen fins la capella de la imatge de la Verge de la Cinta. 
  
Som al Cim del Mont Caro, 1447 m. segons un cartell indicador. El sol comença 
a fer ullades pel mig dels núvols, el que fa que ens hi trobem d’allò més bé, uns 



s’estiren damunt les pedres de la barana i d’altres s’encaren al sol amb els ulls 
tancats des de les mateixes escales de la imatge, exposant la cara per mirar 
d’agafar una mica d’escalforeta. 
  

 

 

  
Fem un petit descans per recuperar forces a la vegada que ens cruspim un 
grapat de fruits secs i alguna que altre cosa i després de les fotografies de rigor 
iniciem la baixada uns cops per la pista enquitranada i altres per senderons i 
dreceres marcades amb petites ratlletes de color vermell. Deixem durant el 
primer tram de descens, el Barranc de la Caramella a la nostre dreta, la 
serralada prelitoral del Montsià amb el mar al fons; i un cop passada la carena 
divisòria, tenim al fons a l’esquerra els xalets i masos del Pla del Mascar i un 
xic més lluny la serralada dels Ports. 
  
Aproximadament una hora més tard fem cap a la cruïlla amb la carretereta que 
puja de Roquetes, la seguim cap a l’esquerra per en uns 20 minuts arribar al 
Refugi de la UEC, on ens espera un dinar de excursionista al mateix refugi. Poc 
abans d’arribar-hi hem deixat a la dreta la cruïlla amb el GR7 procedent del 
Toscar. 
  

 


