
 

El dia �� de Setembre vam anar a Beseit a fer la ruta del 

Parrissal� Aquesta ruta transcorre per la part més occidental del massís 

dels Ports ja dins l’Aragó" els anomenats Ports de Beseit a la província 

de Terol�  

Anireu remuntant el riu Matarranya saltant de pedra en pedra" passant 

per troncs de fusta" caminant per passarel·les per sobre del riu i creuant 

boscos� Tota una aventura pels petits� El més complicat de tot és acabar 

la ruta sense mullar'se els peus� Recomanem que porteu calçat de 

recanvi� 

Com arribar	 ' Per arribar heu d+agafar la T',,� en sentit a Vallderoures� 

Un cop entreu a la província de Terol la carretera canvia de nom" A'�,/� 

Un cop arribeu a Beseit 0Beceite1 heu d+anar pendents de la senyalització 

seguint El Parrissal� 

Sortireu del poble per una pista asfaltada fins que al cap de ,"3 

quilòmetres aproximadament trobareu una caseta de fusta" aquí podeu 

deixar el vehicle estacionat o pagar quatre euros per continuar i aparcar 

a la zona d+estacionament del Pla de la Mina� 

Nosaltres recomanem pagar i continuar ja que la pista continua uns dos 

quilòmetre i mig fins arribar al Pla de la Mina� 

 

 

 



 

 

Ruta	 ' Un cop deixeu el vehicle a la zona d+estacionament heu d+anar a 

la cadena on hi ha la senyal de prohibit el pas� Continueu pel camí que 

s+inicia darrera del cadenat� 

Entre el primer túnel de pedra i el segon hi ha les pintures rupestres de 

la Fenellasa� 

 



 

 

 

Un cop vistes les pintures seguiu el camí" passareu per una esplanada i 

ja hi ha els primer troncs per caminar pel riu� A partir d+aquí l+itinerari 

transcorre pel costat del riu� En alguns trams l+heu de creuar de pedra en 

pedra o per passarel·les de fusta� Tot i no estar indicat hi ha trams del riu 

amb petits corriols que eviten passar pel riu de pedra en pedra�  

 



 

 



 

 

Un cop passeu per una zona boscosa arribareu al final de l+itinerari que 

proposem" una zona de tolls espectacular envoltada de balmes amb la 

passarel·la de fusta i una zona de roques amb petits salts d+aigua� 

 

 

 



 

Si voleu continuar es pot allargar la ruta fins els Gúbies i Els Estrets del 

Parrissal� No recomanem fer'ho amb els més petits ja que queda una 

hora més de ruta en pujada creuant zones de roques enormes" zones 

boscoses i més passarel·les de fusta� 

La tornada és pel mateix camí per on heu vingut� 

 


