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SERRA DE PÀNDOLS: MONUMENT DE LA 

PAU DES DEL COLL D’EN CANAR. 
 
Punts de referència: * Coll d’en Canar * Turó de Pàndols * Monument a la Pau. 

 
Punt de partida: Coll d’en Canar. 514 metres (haurem de deixar el vehicle una mica 
per sota, ja que al propi coll no es possible estacionar-hi). 

 
Com arribar-hi: Per la carretera C-43 que neix poc abans d’arribar a Benifallet quan 

procedim de Mora d’Ebre en direcció Tortosa (C-12). La carretera C-43 va en direcció 
Gandesa passant pel costat del poble de Pinell de Brai, entre els quilòmetres 10 i 11 (ja 
ha tocar del segon), neix un brancal vers a l’esquerra indicat com la carretera que va a 

l’església de la Mare de Déu de la Fontcalba i a l’àrea de picnic de la Fonteta. 
Prendrem aquesta mena de pista asfaltada o carretereta estreta fins a les proximitats del 

coll, passant prèviament pel Coll d’en Torner. 
 
Horari: 1 hora per la pujada i poc menys de 50 

minuts per la baixada. 
 

Desnivell: 206 metres de pujada i l’equivalent 
de baixada. 
 

Dificultat: Baixa 
 

Punts d’aigua: No hi ha cap font ni punt d’aigua en tot el trajecte, motiu pel qual cal 
dur l’aigua necessària per a la marxa des de bon principi.  
 

Descripció itinerari: 0,00 h. Aparcament situat sota el Coll d’en Canar. 500 metres. 
Pocs metres per sota del cartell i el punt panoràmic sobre les crestes de Volendins, que 

resten davant nostre a l’altre costat de la vall del Frare. Em de deixar el vehicle en 
aquest indret ja que al Coll estricte no hi ha zona d’aparcament i la carretera es molt 
estreta. Així dins continuem per l’asfalt pujant els darrers revolts que ens porten al coll. 

Marques de G.R. 
 

0,05 h. Coll d’en Canar. 514 metres. Abandonem l’asfalt i prenem el camí que neix 
vers a la nostra esquerra, en direcció E.-N.E. i que discorre lleugerament a la dreta del 
cordal estricte que presenta petites cingles rocalloses. Nosaltres anirem per sota les 

esmentades cingles. Marques de G.R. Als pocs mentres hi trobem una primera 
bifurcació, seguim el camí ascendent de l’esquerra, a partir d’aquesta primera 

bifurcació, a part de les marques esporàdiques del G.R., en deixarem guiar per unes 
curioses taques de pintura blava amb forma de “U”.  
 

0,17 h. Traspassem una mena de aresta boscosa 
i seguim el marcat camí sense pèrdua en 

direcció E.N.E. A partir d’aquest punt deixem 
de transitar sota cingleres. 
 

0,20 h. Creuem en perpendicular una pista 
forestal abandonada, seguim el senderó 
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ascendent amb les taques de pintura blava en forma de “U”.  

 
0,25 h. Anem a parar a una pista ample on mort el senderó de pujada. Continuem la 

pista vers a la nostra dreta en direcció est. Marques blaves amb forma de “U”.  
 
0,30 h. Obviem la pista que neix transversal a la nostra dreta.  

 
0,33 h. Bifurcació de pistes, seguim la branca de la dreta passant pel costat d’una mena 

de bassal diminut. Seguim en tot moment les marques blaves.  
 
0,35 h. Un senderó neix vers a la nostra esquerra a les proximitats d’una mena de 

bretxa. Nosaltres continuem tot recte per la pista que torna a transcórrer per sota d’uns 
petits murs de pedra. 

 
0,47 h. Abandonem la pista i prenem un sender que neix a la nostra dreta, tot seguint les 
marques de G.R. i les marques de pintura blava amb forma de “U”. 

 
0,48 h. Bifurcació en mig del bosc a l’alçada 

d’una mena de riera seca. Vers a la nostra 
esquerra continua el G.R. i vers a la nostra dreta 
continuem pel camí senyalitzat amb taques de 

color blau amb forma de “U”. Seguirem per 
aquesta segona opció. El camí de seguida 

s’enfila dalt d’una mena d’aresta amb vegetació 
baixa que ens permet divisar el proper cimal. Seguim per dalt de l’aresta per un camí no 
massa marcat però per un terreny força evident.  

 
1,00 h. Ja hi som dalt del Turó de Pàndols, 706 metres, on hi ha el Monument a la 

Pau. Prèviament haurem passat pel costat del vèrtex geodèsic i de la torre de guaita 
d’incendis. 
 

Descens: pel mateix camí en sentit contrari.  
 


