
Descripció de la II Caminada Popular de la Terra Alta 

 

Lloc d’ inici: Ermita de Santa Madrona. 380 m. Corbera d’ Ebre. 

Sortirem de l’ Ermita de Santa Madrona en direcció sud per l’ anomenat Barranc 
Tancat  tot seguint les marques de PR (grogues i blanques). El sender, en forta pujada, 
ens portarà al capdamunt de la serra de Santa Madrona on trobarem el camí de la vall 
de Les Carrubes. En aquest punt es troba la Bassa de partició del Terme lloc on 
conflueixen els termes de Corbera, Gandesa, Mora d’ Ebre i El Pinell . Seguirem el 
camí uns 300 metres fins a trobar una altra cruïlla, si seguíssim rectes aniríem per la 
vall de la torre  a Camposines , nosaltres prendrem la sendera de la dreta que seguint 
pujant ens portarà al crestall de la Serra de Cavalls. Aquí ens trobarem el principi del 
barranc de cavalls que ens menaria al poble del Pinell de Brai , nosaltres prendrem el 
marcat sender de la dreta, al cap de poca estona ens trobarem al cim de Punta 
Redona  659 m., punt culminant de la serra de cavalls i de la caminada. A partir d’ ara 
el sender transcorre pel bell mig de la carena tot travessant restes d’ antigues trinxeres 
de la guerra civil i amb unes vistes espectaculars sobre la vall de l’ Ebre i la Terra Alta. 
El sender poc a poc va perdent alçada fins arribar al coll que formen la pròpia Serra de 
Cavalls  amb la propera Mola d’ Irto.  Un cop al coll ens caldrà travessar per la vora d’ 
unes vinyes fins trobar el camí de les Carrubes. Remuntarem tota la vall de Les 
Carrubes entremig de camps d’ ametllers i vinya fins a trobar un desviament. Nosaltres 
prendrem el de l’ esquerra senyalitzat en direcció a Corbera, al cap de poc, veurem a 
la nostra dreta un tallafoc que haurem d’emprendre en forta pendent, un cop superat el 
fort pendent del tallafoc girarem a la nostra dreta per a, tot seguint un altre tallafoc, 
arribar a Santa Madrona.  

 

 

 


