
EL PARAIGUA, 2021 - 2022 
Un extrem del Port 

 
Tornem al Port. Si el temps ho permet, podrem gaudir d’unes vistes magnífiques, uns 
paisatges excepcionals i una geologia extraordinària. 
 
Caixa comuna de la despesa de cotxes organitzats: 28 € per persona 
Distància de Barcelona a l’inici de l’excursió 245 Km 
Hostalatge: 
Dormir i esmorzar: “Hostal Casa Barceló”  Avda de la Generalitat, 27  
 Horta de sant Joan   tlf. 977435353 
Dinar i sopar : “Restaurant Grau” Plaça Catalunya, 8   Horta de St Joan. 
Preu pensió completa: 70 € 
Preu mitja pensió per si s’hi vol anar divendres 52 €. 
 
Horari dissabte:  

6:30 h - Palau Reial qui surti de Barcelona i rodalies 
10:30 h – Zona de “La Pesquera” (havent esmorzat). 
 
Itinerari amb cotxe fins a l’inici de l’excursió. Des de Barcelona agafeu la AP-7 fins a 

Hospitalet de l’Infant (sortida 38). Allí cal agafar la C-44 i es passa per Vandellós, Coll 

de Fatxes, Tivissa, Mòra, Corbera, Gandesa, Bot, Horta de Sant Joan, Arnes, 

Vallderroures i Beceit. A la sortida de Beceit (en direcció al Port) seguim les 

indicacions cap a la zona de “La Pesquera”. Es passa per una pista asfaltada i estreta 

que primer fa unes giragonses, més endavant davalla i en aquest punt s’acaba l’asfalt. 

La pista continua en bon estat i segueix al costat del riu Ulldemó, on hi ha diferents 

llocs per aparcar numerats. Nosaltres deixarem el cotxe el pàrquing nº 15, que és al 

final de la pista. En total són uns 8 Km de pista des del poble de Beceit. 

En aquest punt iniciarem l’excursió fins el mas del Lino. El sender comença amb una 

pujada forta, després canvia el vessant del barranc, el camí es fa planer, i torna a pujar 

fort fins quasi dalt de tot.  

Arribem al Mas d’en Lino. i continuarem cap a la Mola de Lino, i fins a “L’enclusa” (una 

roca singular). Com que dinarem al Mas del Lino, qui estigui cansat es pot esperar allí 

mateix gaudint de les vistes. Després de dinar baixarem pel mateix camí.  

 Itinerari de l’excursió: Mas de les Oliveres (650 m) – Mas del Lino (1.100 m) – Mola de 

Lino (1.209 m) – Roca de l’Enclusa (1.110 m) – Mas del Lino (1.100) – Mas de les 

Oliveres (650 m). 

Característiques:  
L’excursió té un desnivell d’uns 560 m y un recorregut aproximat de 10 Km.  La durada 
de la caminada és de 5 h sense comptar aturades. La pujada no té cap dificultat 
tècnica. 
La serralada del Port de Beceit segueix la direcció NE – SW, està formada per 
materials bàsicament calcaris de l’Era Mesozoica (Secundària), especialment dels 
períodes Juràssic i Cretaci. Des d’un punt de vista estructural forma una successió de 
plecs encavalcats en direcció NW. Aquesta estructura determina la formació de valls 
estretes amb barrancs sovint profunds i un paisatge un xic feréstec. 

Dissabte 20 de Novembre de 2021 
La Mola de Lino (Riu Ulldemó) 



 

Horari diumenge: 
7:45 h     Esmorzar a l’Hostal Casa Barceló 
8:30 h     Desplaçament en cotxe fins al pàrquing del Parrissal. 
9:15 h     Inici de la caminada 
14:00 h   Dinar a  “Restaurant Grau” 
 
Itinerari amb cotxe fins al punt d’inici de la caminada:  
Sortim d’Horta de Sant Joan cap a Beceit, i un cop allí seguirem les indicacions “El 
Parrissal” que ens portaran cap a una carretera estreta i asfaltada d’uns 6 Km de 
longitud que acaba a l’aparcament. Aquí deixarem els cotxes i començarà la caminada 
(caldrà pagar 10 € per cotxe, que estan inclosos en el pressupost) 
 
Itinerari de l’excursió:  
Pla de la Fenollosa (670 m) – Pla de la Mina (680 m) – Gúbies del Parrissal (700 m) – 
Estrets del Parrissal (770 m). 
L’excursió transcorre pel Riu Matarranya. Els primers 800 m són planers, fins arribar al 
Pla de la Fenollosa (hi ha pintures rupestres de 5.000 anys d’antiguitat). Després es 
troba el Pla de la Mina on es recollia el carbó de diferents mines dels voltants (va 
funcionar fins els 1960s). Després el riu s’estreny i comença el recorregut per 
passarel·les de fusta que van per les Gúbies del Parrissal fins els Estrets del Parrissal 
on finalitza la caminada. En aquest punt es pot veure una gorja de 60 m d’alçada i 
entre 1,5 – 2 m d’amplada. Només s’hi pot passar en èpoques de sequera forta. Des 
d’aquest punt retornarem pel mateix camí. 
 
Característiques: 
El recorregut total són uns 7,5 Km, amb un desnivell d’uns 100 m. 
La durada prevista és de 3,5 h sense comptar aturades. 
 
QUESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS 
Per a l’organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a l’hostal 
contacteu amb la Teresa Ma, preferiblement per correu electrònic tcorreig@gmail.com 
encara que també podeu fer-ho per telèfon  932139674 
Feu-ho abans de dissabte 6 de Novembre a les 10 de la nit. Trameteu un missatge 
clar i concís, indicant quin dia o dies vindreu i si podem disposar del vostre cotxe. En 
cas afirmatiu, ens heu de facilitar la matrícula del vehicle i el nombre de places 
d’aquest. 
 
Responsables: Teresa M Correig i Quim Nogués. 
 
 

Diumenge, 21 de Novembre de 2021 
El Parrissal (Riu Matarranya) 
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