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Programació
Transport
Amb furgonetes de la organització o tren.
Detall del viatge
Mallos de Riglos, situat a la província de Huesca, es caracteritza per unes grans parets
rocoses desplomades. Està format per conglomerat, on els escaladors hi troben grans
dosis de superació. El castell de Loarre, que visitarem, és una fortificació del segle XI
considerada la millor conservada d’Europa.
Les altres etapes, ens endisarem per nous camins pel Somontano y la “hoya de Huesca”.
Recorregut
Etapa 1: Transport i allotjament
Sortida de Barcelona Sants/transport amb les furgonetes de la organització fins a
l’allotjament.
Etapa 2: Ruta del portal de la Cunarda
El recorregut s’inicia al poble de Colungo, i serpenteixa per diversos barrancs: de Pilones,
de los Arruellos, Tacho i Fornocal. Aquest itinerari recorre diversos ecosistemes:
carrascals, sabinars, l’extens pinar de Cunarda i les esquerdes obertes a la roca calcària
colonitzada per una espessa catifa vegetal.
En ocasions la senda transita en alçada amb espectaulars panoràmiques dels barrancs.
La força erosiva del vent i del aigua ha esculpit en la roca un sorprenent i impressionant
finestral natural: “VENTANAL DE LA CUNARDA”, on infinitat de voltors han trobat un lloc
d’estada perfecte sobre el barranc de Fornocal.
Temps: 4 hores Desnivell: 550 m.
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Programació
Etapa 3: Rodellar i els seus voltants
Sortint del poble de Rodellar per l’antic camí empedrat, conectarem amb el llogarret de
Cheto amb interessants murets de pedra seca, travessarem el barranc de Fornacal i més
tard la curiosa Fuente de Fonciachas. Arribant al barranc de la Virgen i després d’una forta
peró curta pujada, s’accedeix a la Ermita de la Virgen del Castillo, esplèndides vistes del
Barranco del MASCÚN inferior. El sender descendeix fins el barranc seguint aquest aigües
avall, gaudint del sensacional ”VENTANAL DEL DELFÍN”.
A prop de Rodellar un corriol deixa el barranc i ascendeix per la riba dreta fins a Lobartas,
per a descendir a cotinuació a l’interessant pont de les Cabres on s’uneixen els barrancs
del Mascún i del Alcanadre. El camí continua per la riba esquerra del riu Alcanadre,
passant per uns espectaculars gorgs que ens porten al “PUENTE MEDIEVAL DE
PEDRUEL”, tot seguit una senda ens condueix a Rodellar.
Temps: 3:30 hores Desnivell: 400 m.
Etapa 4: Ruta del Puente de las brujas– Las Capillas – Tranco de las olas
Una jornada de senderisme per vells camins de la Serra de GUARA. Visitarem les ermites
de Santa Águeda i de las Viñas, continuant per un antic camí de carboners fins a creuar el
“PUENTE DE LAS BRUJAS” que travessa l’estret barranc de “LAS CAPILLAS”. Curiós i
captivador racó.
El sender continua fins al fons del barranc del riu Isuala, seguint-lo aigües amunt per un
corriol per la riba esquerra, més tard creuarem el riu per els “ESTRECHOS DE BALCÉS”
en una espectacular contrada el “TRANCO DE LES OLAS”, antiga palanca utilitzada pels
carboners.
El camí ens remonta a través d’unes llaçades al “Collado Colmenares” i un ràpid descens
ens porta finalment al poblet de les Almunias de Rodellar.
Temps: 4:30 hores Desnivell: 600 m.
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Etapa 5: Mallos de Riglos
Espectacular recorregut circular al voltant de los MALLOS DE RIGLOS, que ens
permeterà contemplar la grandiositat d’aquestes enormes parets verticals de pedra de
més de 300 metres d’alçada des de totes les seves cares i el paisatge que ha anat
conformant el riu Gállego. El sender s’inicia al poblet de Riglos, va remontant entre els
“mallos” més orientals, oferint magnífiques panoràmiques de los “mallos” i del “Mirador de
los Buitres”. Un cop assolida la part superior, un camí entre pedres ens porta al “Mirador
de Espinalba”amb unes fabuloses vistes de los “Mallos Pisón y Fire”.
El descens es fa per la senda del circ que forma la cara nord del “Mallo Pisón”, passant
per sota d’aquesta gran mole fins arribar al poble.
Temps: 2:30 hores Desnivell: 400 m.
Visita al “CASTILLO DE LOARRE”: El castell abadia de Loarre és un castell romànic situat
a la “Sierra de Loarre” (Huesca). Degut a la seva situació estratègica, tenia el control de
tot el pla de la “Hoya de Huesca” i sobre Bolea, principal plaça musulmana de la zona i
que controlava les riques terres de la plana. Fou construït al s. XI i presenta un bon estat
de conservació, el que fa que sigui un dels millors exemples d’arquitectura militar i civil del
romànic d’Espanya.
Etapa 6: Ruta del Mascún-Cresta de Balcés
És un dels recorreguts més espectaculars de la “Serra de Guara”, estarem envoltats de:
“ventanales, murallas, agujas, mallos” i una inacabable seqüència de formacions rocoses.
El “Barranco del Mascún”. És considerat una de les joies paisatgístiques d’Europa.
El sender surt del poble de Rodellar en busca de les “Crestes de Balcés” i segueix durant
uns quilòmetres pel cordal de la cresta fins un pou de glaç. A partir d’aquí, abandonem la
cresta en direcció el “Barranco Mascún Superior”, creuarem el Mascún per un sensacional
racó enomanat “Saltador de les Lañas”, el camí guanya alçada sobre el barranc fins
enllaçar amb el “Barranco Raisen”. Des d’aquest punt seguirem per un interessant camí
entre cingleres (Camino de Turmo) que ens portarà fins a la part superior del “Barranco
de Otín”, per accedir més tard al (Camino de la Costera), antic camí de Rodellar a Otín
que ens conduirà al Mascún Inferior. Seguirem un espectacular tram pel riu fins tancar el
recorregut a Rodellar.
Temps: 6:30 hores Desnivell: 900 m.

INSCRIPCIONS: info@atlasnatura.es +34.651.164.735

Mallos de Riglos i castell de Loarre
*Les rutes poden ser canviades de dia segons necessitats de la organització.
Inclou:
-Allotjament amb mitja pensió.
-Furgonetes de suport.
-Guies de muntanya.
-Assegurança d’accidents.
-Personal de suport.
-I.V.A
-Complements alimentàris per ruta: fruita, xocolata, fruits secs, barretes energètiques.
Pagament
Reserva de plaça realitzant un ingrés de 180€ al següent número de compte:
Caixa Bank ES93 2100 0377 16 0100153497
La liquidació del pagament es realitzarà dues setmanes abans del viatge. La organització us
avisarà per e-mail i us donarà els últims detalls dels viatge.
Suplement de 85€ per habitació individual.

Material personal necessari
• Motxilla per les caminades
• Roba esportiva, roba per pluja i d’abric.
• Gorra
• Bambes o botes baixes per caminar.
• Ulleres de sol.
• Filtre solar.
• Cantimplora o ampolla d'aigua per les rutes.

Material opcional:
• Bastons de caminar.
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Condicions de contractació
Les rutes i travesses s’impartiran per Guies de muntanya UIMLA, o tècnics esportius
titulats per el Ministerio de Educación y Ciencia.
Atlas Natura es reserva el dret de cancel·lar o modificar les activitats per raons
meteorològiques o que poden afectar la seguretat del grup.
Si un/a participant no presenta el nivell requerit o acordat, tant tècnic com físic, Atlas
Natura podria variar, si fos possible, l’itinerari o programa per a adaptar-se al nivell del
participant. Així mateix, el guia podrà variar el programa en funció de las condiciones
meteorològiques o de las condiciones de la muntanya, amb l’objectiu de garantir la
seguretat.
Com a últim recurs, en cas que un/a participant no segueixi el nivell físic-tècnic, estipulat
abans de la contractació, el guia podrà suggerir l’escurçament o eliminació d’algun tram
de la ruta per a ell.
El/La participant té la obligació d’informar a Atlas Natura sobre possibles problemes de
salut, al·lèrgies o malalties cardiovasculars abans de contractar una activitat.
Atlas Natura, no es fa responsable de malalties prèvies a l’activitat.
Si es produeix una baixa fins un mes abans de l’inici del viatge, es retornarà la totalitat
de l’import ingressat.
Si la baixa es produeix fins 7 dies abans de l’inici del viatge, es retornarà la totalitat de
l’import ingressat excepte el 20% de la totalitat de l’import en euros (excepte el transport
si no està inclòs), en concepte de reserva.
Si la baixa es produeix fins el dia anterior de la sortida es retornarà el 50% de l’import
total.
La no presentació el dia de la sortida representa la perduda total de l’import ingressat.
L’abandonament de l’activitat per causes personals representa la perduda total de
l’import ingressat.
Qualsevol transport amb furgoneta de la organització és gratuït.
En cap cas es retornarà l’import de bitllets de tren o avió ja emesos.
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