
DADES TÈCNIQUES

DATA
Cap de setmana
24 i 25 de maig
HORA SORTIDA
06:00h del matí
LLOC SORTIDA
pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT
Cotxes Particulars
ARRIBADA 20:00h aprox.
PROPOSA LA SORTIDA
Quico Fernandez
DIFICULTAT Les rutes son 
aptes per a tothom, dis-
sabte trobarem el pas del 
Romeret que pot ser una 
mica complicat. Però es 
pot evitar.
RECORREGUT 16 i 12km 
aprox.
DURADA 7 i 5h aprox.
DESNIVELL +/- 600m
CAL PORTAR
Equipament personal es-
morzar, dinar i beguda per 
el dissabte, dinar i beguda 
per el diumenge, calçat 
adequat ,ulleres de sol, 
crema solar,gorra, etc. qui 
vulgui banyador i tovallola
INSCRIPCIONS
Imprescindible confirmar 
l'assistència abans del 
dijous 08 de maig
- dimarts i dijous 
de 19 a 21h al local
- al telèfon del CESC 
93 867 5213
- a en Quico Fernandez
93 867 5204 (de 20 a 22h)
maria_10lofeu@hotmail.com

PREU Allotjament en mitja pensió a l'Hotel el Salt de Vallde-
roures. Val 50 euros per persona.
INSCRIPCIONS limitades a la disponibilitat de l'Hotel (36).
Primer s'ha de confirmar disponibilitat de plaça trucant:
- en Quico 93 867 5204, vespres de 20 a 22h, o bé
- al CESC 93 867 5213, els dimarts i dijous de 19 a 21h,
maria_10lofeu@hotmail.com
i a continuació fer l'ingrés dels 50 euros al compte del CESC 
2100 0214 96 0200220352
Imprescindible haver ingressat l'import abans del dijous dia 
8 de maig. Passat aquest dia només s'acceptaran inscripci-
ons en cas de que l'hotel tinguin places disponibles.

Aparacarem al Parrisal (de pagament 3 euros per cotxe).
Un cop acabada la caminada anirem fins a l'Hotel el Salt 

de Vallderroures, lloc on soparem, dormirem i esmorzarem 
el diumenge. El diumenge desprès d'esmorzar anirem amb 
els cotxes fins a Peñarroya de Tastavins lloc on comença-
rem a caminar en direcció a les Roques del Masmut. 
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DESCRIPCIÓ
DISSABTE És una ruta que ens permet remuntar el riu Matarranya fins el seu naixement 

i pujar fins a les Moletes de l'Arany per tornar fent una circular. La primera part del camí 
requereix caminar per la llera del riu i per passeres de fusta col.locades en els punts on es 
faria impossible avançar sense entrar a l'aigua.

A partir d'aquí els tolls d'aigua fan impossible seguir endavant sense entrar completa-
ment al aigua. En aquest punt és on ens desviarem per anar a buscar el pas del Romeret 
que permet eludir aquest pas per l'aigua (els que no vulguin seguir podran tornar enrere 
pel mateix camí de pujada). El pas del Romeret és un pas equipat amb cadena i esgraons 
de ferro, permet pujar fins a la part alta del congost per baixar mes enllà de la zona de les 
Gúbies. El pas és lent mentre pugem pel Matarranya.

La segona part del camí ja la farem una mica mes ràpid. Aquesta segona part ja s'allu-
nya del riu i reprèn el camí de tornada per boscos i prats. Aquí els camins són pistes i 
senders que ens regala bones panoràmiques de la part alta del Parrissal. Passarem per les 
Moletes de l'Arany, per un arc de pedra natural i per el coll de la Balanguera. Tot seguit 
un camí amb forta baixada ens portarà fins a l'aparcament. 

DIUMENGE Caminarem per una pista forestal des de Peñarroya de Tastavins, passarem 
per sota mateix de Les Roques del Masmut, continuarem fins arribar a un mirador des d'on 
podrem gaudir d'unes bones vistes sobre les Roques del Masmut, tot seguit continuarem 
fent una circular fins arribar un altre cop a sota les Roques del Masmut i tornar a Peñarroya 
de Tastavins. 

Un cop acabada la caminada haurà arribat l'hora de tornar cap a Vallderroures i fer el 
camí de tornada cap a casa. 
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