
 

El dia �� de Setembre vam anar a Els Estrets d�Arnes al Parc Natural 

dels Ports on el riu Algars obre pas al bonic congost de roca 

conglomerada amb cingles a la dreta i esquerra arribant fins al Toll Blau� 

Com arribar	   Per arribar heu d�agafar la T ��" en sentit a Vallderoures� 

Un cop deixeu el desviament cap a Horta de Sant Joan heu d�estar atents 

ja que veureu una senyal indicant Els Ports� Agafeu aquest 

desviament girant cap a l�esquerra� Continueu per una pista asfaltada que 

us portaria cap a l�àrea recreativa de La Franqueta� No hem d�arribar a 

aquesta àrea recreativa�  

 

Continueu per la pista durant uns . quilòmetres fins que veureu una zona 

d�estacionament a la dreta1 aparcament de Liberós1 l�entrada d�aquest no 

té un accés fàcil� Us recomanem que continueu per la pista uns dos cents 

metres  més on podreu fer un canvi de sentit en una corba i torneu de 

nou per la pista fins a l�aparcament on l�accés en aquest sentit és fàcil� 



 

 

 

Ruta	   Un cop heu deixat el vehicle estacionat1 veureu uns plafons amb 

les explicacions pels escaladors� 

 



 

Passeu els plafons i veureu un sender que va cap a l�esquerra amb una 

indicació cap Els Estrets� Un cop heu agafat aquest sender veureu més 

endavant un pont que creua un rierol� 

 

Un cop creuat continueu pel sender� Aquest sender va pel bosc proper al 

riu1 durant aquest tram el sender es desdibuixa una mica però no té 

pèrdua� Més endavant veureu dos pals de fusta amb una àliga� Si mireu 

al cel es deixen veure les àligues i els voltors� A partir d�aquí el camí es 

més pedregós� 

 



 

Més endavant trobareu unes escales1 pugeu les i continueu pel sender� 

A partir d�aquí heu d�estar atents amb els més petits ja que aquest sender 

va a una alçada considerable respecte al riu� A nosaltres no ens va 

semblar perillós sempre que tingueu els nens controlats� 

 

Seguim el sender passant per les Moles del Don on hi podreu trobar 

escaladors� Aquesta part del sender fins el final de la ruta és al descobert 

i no recomanem fer aquesta ruta a ple estiu� 

 



 

  

  

 

Arribareu a un gran toll d�aigua1 el Toll Blau1 un cop heu gaudit d�aquest 

toll continueu pel sender fins que trobareu dos pals de fusta amb l�àliga� 

Aquest és el final de la ruta que proposem� La tornada es fa pel mateix 

camí per on hem vingut� 

 


