
 
 
 
 
 
Des de l’alberg Mas de la Coixa (1), sortim en direcció a Móra d’Ebre i travessem la 
zona recreativa. Pugem a la carretera que duu al pont i creuem el riu Ebre pel pont de 
Móra (2). Prenem el primer carrer que podem a la dreta (Carrer d’Antoni Asens) i el 
seguim en direcció al riu. Passem per sota l’arcada que condueix a la plaça de 
l’ajuntament on prenem, a la riba del riu, el Passeig de l’Ebre. Aquest carrer es 
converteix, a l’alçada del parc de l’Albareda (3) en pista. La seguim, sempre paral·lels al 
riu en sentit nord, i passem vora unes cases disseminades i unes sènies. Continuem 
sempre recte fins a arribar, després de creuar el barranc de Catxando, a una bifurcació 
en forma de Y on prenem el camí de la dreta. Continuem sense pèrdua i creuem les vies 
del tren per un túnel. Més endavant, arribem fins a unes altres sènies on veurem, en una 
de les parets de les cases, l’alçada que va arribar a assolir l’Ebre en una famosa riuada 
(4). Aquí hi ha una cruïlla. El camí de la dreta duu al Pas de Barca de Gràcia. Nosaltres 
però, seguim sempre recte per la pista principal. Veurem diversos camins que marxen a 
dreta i esquerra, però es veu clarament que duen a cases particulars. Ens anem apropant 
a la via del tren, i el camí circula entre les vies i el riu. Quan el terreny és més abrupte, 
el traçat del tren travessa la muntanya per uns túnels. Nosaltres ens enfilem pel camí. 
Així arribem al Pas de l’Ase (5), excel·lent mirador del riu. Ascó s’endevina ja davant 
nostre. Arribem a una cruïlla on prenem el camí de la dreta, que creua la via del tren i 
marxa paral·lel al riu (6). Des d’aquí fins a Ascó, trobarem diverses cruïlles amb camins 
que marxen a la dreta. Nosaltres seguirem sempre recte seguint el curs del riu. Al cap 
d’una estona, el camí es converteix en pista asfaltada, i poc després, arriba fins a la 
carretera C-12b on, a la dreta, a uns 500m es troba Ascó (7). Podem tornar amb tren 
(consultar horaris) o desfent les nostres passes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            

 


