
Pic Espina (1.181 m) – Tosseta Rasa (1.220 m) (Els Ports - 
Terra Alta) 

  
Data: diumenge 28 de març de 2010 
  
Participants (11): Maria Alías, Quim Barriach, Meli Carrilero, Lluís Díaz, Joan 
Gassol, Encarna Hidalgo, Joan Marquès, Javier Merino, Dani Ros, Amèlia 
Salvat, Joan Sentís.  
  
Itinerari: Mas de la Franqueta - Barranc del Carrer Ample – font de les 
Figuerasses – font de les Baranes – cova del Frare – GR7 - pic Espina - rases 
del Maraco – collet de la Miranda – refugi de les Clotes – coll de les 
Carabasses – vall dels Estrets – Mas de la Franqueta. 
  
Temps total: 9,30                 Km: 21 
  
Arribem al mas de la Franqueta per carretera travessant la comarca de la Terra 
Alta fins Gandesa, Bot i Horta de Sant Joan i després per pista asfaltada que 
s’endinsa al massís dels Ports. A les 9 del matí iniciem la caminada seguint la 
pista fins la bifurcació on deixem el riu dels Estrets i agafem a l’esquerra el 
barranc del Carrer Ample en terrenys d’una antiga pedrera de marbre ara 
arranjada per a la visita. Al costat veiem unes cabres salvatges que es deixen 
fotografiar. 
  

 
 

  
Seguim per la llera barranc amunt i entre la vegetació. Passem per zones 
estretes entre roca i més endavant el barranc puja fort i s’eixampla. Parem a 
esmorzar al sol. A continuació entrem en la zona més espectacular, amb parets 
on els estrats han dibuixat unes formes que criden l’atenció. El final és una 
pujada forta que desemboca a dalt de tot en el plans herbats per on trobem el 
GR7.  
  
Anem a l’esquerra durant 30’ per fer el cim del pic Espina, de 1.181 m, on hi ha 
un vèrtex geogràfic. Hi ha una bona vista del massís, amb el Mont Caro. A 
l’oest es veuen les Roques de Benet i a l’altra banda el riu Ebre, Xerta, Tivenys 
i el delta al fons. 
  



 
 

  
Retornen per GR7 en direcció SO, passem per l’ampla carena en la zona de 
prat verd coneguda com Rases del Maraco amb un mas enrunat. El sender 
salva els desnivell arrodonits enfilant-se a dalt de tot, veiem al fons la silueta 
blanca de la Tosseta Rassa i a l’esquerra la fondalada del Toscar i Alfara de 
Carles. Poc després canviem de vessant i ens endinsem al bosc que cobreix la 
capçalera del barranc dels Estrets. També per aquesta banda els desnivells 
són impressionants, una característica d’aquest massís trencat. 
  
El refugi de les Clotes, arranjat i en bon ús, ens serveis per a fer un dinar en un 
lloc molt agradable rodejat de bosc. Seguim després cap el coll de Carabasses, 
flanquejant la Tosseta Rassa fins que unes fites ens porten a la cresta amb una 
petita grimpada i al cim de 1.220 m, punt culminant de la Terra Alta. Les 
antenes que coronen el Mont Caro es veuen més a prop, com també guaitem el 
camí que hem fet des de l’Espina. 
  

 

 

Retornem al refugi i prenem el camí que baixa dret pel barranc de Vall d’Uixó 
fins trobar la pista i seguir el vertiginós descens de més de 600 metres de 
desnivell fins el barranc dels Estrets i el mas de la Franqueta on arribem a 2/4 
de 7 de la tarda.   
  


