
EXCURSIÓ 4X4 A LA SIERRA DE GUARA. DIES 24, 25, 26 I 27 DE MAIG DEL 2.012 

 

Programa: 

Dijous 24: Sortida a dos quarts de quatre de davant de l’Hotel Don Cándido, millor 

trobar-nos al carrer Navas de Tolosa, entre la benzinera i Copcisa, ja que anirem cap a 

la Ctra. de Martorell. Hem previst arribar a Alquézar a dos quarts de set, o abans. 

Itinerari recomanat: Terrassa Martorell, on seguirem per l’A-2 fins passat Lleida. 

Agafarem l’A-22, direcció Huesca, fins passat Monzón. Aquesta autovia està per acabar 

hi ha 10 Km que encara s’han de fer per la N-240. Passat Monzón trobarem la sortida 

cap a Barbastro (A-1226), sobrepassarem just Barbastro i agafarem la A-1232 direcció 

Alquézar. En total 240 Km i menys de tres hores. 

Arribant a Alquézar ens instal·larem a l’hotel Villa de Alquézar, que té pàrquing pels 

nostres cotxes. Seguidament, a les set del vespre farem una visita guiada de tota la 

vila, a excepció de la Col·legiata, que la visitarem el diumenge. 

Sopar al restaurant La Cocineta, i dormir a l’hotel. 

Divendres 25: Esmorzar ales 8, a fi de sortir de l’hotel a tres quarts de nou en direcció 

a Colungo i Lecina, en total 27 Km de carretera asfaltada, però amb forces revolts (A-

2205). 

Pararem al Puente de la Albarda, d’abans de Colungo. També al Puente de las 

Gargantas, passat Colungo, i a la Collada de Arbe, ens desviarem per una pista per 

visitar l’Abrigo de Mallata, on farem una visita guiada de les pintures rupestres. 

Després de la visita, i tornant a la carretera A-2205, pararem poc després al Mirador 

del Río Vero. Al cap de dos o tres Km, aparcarem els cotxes per baixar al Río Vero, i 

recorre’l fins el Molino de Lecina, o fins l’ermita de San Martín, si l’aigua ens hi deixa 

arribar. Aquesta caminada, amb les parades incloses, serà d’unes dues hores, si bé 

cada u pot fer el tros que vulgui, ja que tornarem pel mateix itinerari 

Tornant als cotxes continuarem cap a Lecina on dinarem a l’hotel La Choca, però abans 

de dinar visitarem l’Encina Milenaria, que està allà mateix. 

Després de dinar, seguirem cap a Bertorz, uns quatre Km de carretera, per agafar la 

pista* que puja al Tozal de Asba. Aparcarem al Prado de Asba, per pujar a dalt del 

Tozal (1.438 m), magnífic mirador del Pirineu (Sols uns deu minuts de pujada). 

Tornant als cotxes, seguirem la pista cap al Collado de Paúles (1.295 m) i la Collada de 

Pedro Buil (1.313 m), pujarem encara una mica més fins els 1.400 metres, per baixar al 

Mesón de Sevil, refugi que està a 1.200 metres, on agafarem una altre pista* que ens 



portarà, primer al Pozo de Campoluengo, i després al barranc de Chimiachas, a veure 

el Ciervo de Chimiachas (Pintura Rupestre).  

Continuarem cap a San Pelegrín i San Gregorio, per arribar finalment a Alquézar, al 

capvespre. 

Sopar al restaurant Mesón del Vero, i dormir a l’hotel. 

Dissabte 26: Esmorzar ales 8, per sortir de l’hotel abans de les nou, en direcció a 

Rodellar, per Radiquero, Adahuesca, Alberuela de la Liena i Bierge, en total 33 Km de 

carretera asfaltada. Abans d’arribar a Rodellar, anirem al mirador de Los Oscuros de 

Balced 

Aparcarem  a Rodellar, per visitar el poble i fer una excursió d’unes dues hores a 

l’ermita de la Vírgen del Castillo, anant per Cheto, i tornant més directament a 

Rodellar. Arribant a baix el Río Mascún, si no baixa massa aigua, els que vulguin, poden 

fer una passejada riu amunt per veure les formacions geològiques del Río Mascún. 

Arribant a Rodellar, dinarem al restaurant Florentino. 

Després de dinar, tornarem per carretera cap a Las Almunias, per anar a Pedruel, i 

agafar la pista* que va recorrent el marge dret del Río Alcanadre cap a Morrano, 

parant a les ruïnes de San Martín de Morrano i al Huevo de Morrano. Passat Morrano, 

i abans d’arribar a Bierge, visitarem el salt d’aigua del Molino de Bierge.  

A les 18,30: Visita al Centre d’interpretació del Parque Natural de la Sierra de Guara. 

Tornada a l’hotel d’Alquézar, a sopar, bufet fred, i a veure la final de la Copa del Rei. 

Diumenge 27: Després d’esmorzar, a les nou del matí, sortint a peu, farem la Ruta de 

las Pasarelas, que dura una hora i mitja, i que té un desnivell acumulat de 300 metres. 

Després de la caminada, ens podrem dutxar i deixarem l’hotel, per anar a visitar la 

Col·legiata  de Santa Maria la Mayor. 

Després de la visita anirem cap a Barbastro, a dinar a les Bodegas Laus, per visitar-les 

després de dinar. 

Acabada la visita, tornada a Terrassa (215 Km), on podem arribar a quarts de nou. 

Pressupost provisional: Per tots els dies, uns 275 euros, cotxes a part. 

*Per circular per aquestes pistes cal tenir permís de la direcció del Parc, que ja tenim 

pels vuit cotxes que vàrem indicar. 

Telèfons d’interès: Hotel Villa de Alquézar – 974 318 416   

                                   Ramon Guinjoan – 680 488 358  i  Baltasar – 679 436 062 



Recomanacions:  

Cal portar bon calçat, doncs caminarem per camins de muntanya. També és 

convenient portar unes sandàlies que es puguin mollar, o bé calçat de recanvi, i 

inclús una petita tovallola per eixugar els peus, ja que és possible que algun cop 

hàgim de travessar algun riu, a fi d’arribar a conèixer la bellesa dels barrancs de la 

Sierra de Guara. 

És recomanable portar roba de muntanya, com un polar i un paravent, ja que mai es 

sap el temps que farà a la muntanya. També pot anar bé portar una motxilla per la 

roba i el calçat, així com per l’aigua que us facilitarem. 


