
El riu Matarranya (Massís dels Ports)  
  
Data: 7 de febrer de 2004 
Hores totals : 10 
Participants (12): Josep Argentó, Esther Bru, Montse Cedó, Joan Gassol, 
Encarna Hidalgo, Josep Mariné, Joan Marquès, Cinta Prats, Joan Sentís. 
Invitats: Joan Fernández Falguera, Maria, Mayte Gil. 
  
Itinerari: Prat de la Mina (Beseit) – Coll, Masos i Font de la Balanguera – 
Roca Morera – Moletes d’Arany – Pont Natural – Cruïlla GR8 – Font Mala o 
Tortosa – Clot i Masos de Maçana – Barranc de l’Espada – Font de les 
Bassetes – Pont Guimerana – Pas del Romeret – Prat de la Mina. 
  
  

Deixem els cotxes al Prat de 
la Mina (Beseit). Vora el riu 
hi ha una font, però no raja, 
omplim la cantimplora amb 
l’aigua del corrent. Just a 
l’altre costat del pla en surt 
un senderó que s’enfila fort 
bosc amunt en direcció a La 
Balanguera, marcat com a 
PR 153; a un quart d’onze 
del matí, amb bona 
temperatura i cel blau, hi 
comencem a pujar. Ràpid 
guanyen alçada i creuem un 
primer pas rocós, el sol fa 

acte de presència, aprofitem el moment per alleugerar-nos de roba. 
   
Encara queda una forta 
pujada. Poc després passem 
vora les antigues 
instal·lacions de la Mina 
Vella, un sender per la dreta 
hi fa cap. Val la pena fer un 
cop d’ull al panorama. Aviat 
alguns ens quedem amb la 
samarreta. Un cop passat un 
collet, fem cap a La 
Balanguera, son les onze, 
bonic prat verd amb masos 
quasi derruïts; una gran 
alzina els fa ombra. Més 
avall, un pal amb rètols 
indiquen com anar a trobar el GR8 i per dos camins diferents, seguim el de 
l’esquerra.  
  
  



Després d’un corriol fem cap 
al tollet d’aigües transparents 
i a la font de La Balanguera, 
que tampoc raja. Tornem al 
pal i agafem el camí de la 
dreta que s’enfila cap a la 
carena. Son dos quarts de 
dotze. El sol segueix brillant. 
Successivament  passem 
per la Roca Morera, (on 
pugen alguns companys), el 
Cim de l’Arany (que no vam 
ser capaços de veure), el 

Pont Natural i fem cap al Pouet de Borràs, aquí entrem a Catalunya. 
  
Hi trobem pals indicadors 
nous i antics (de ferro i 
rovellats), així com la cruïlla 
amb el GR8, que seguint-lo 
en direcció nord-est i baixant 
molt fort, fem cap a la Font 
Tortosa, però perdem una 
hora buscant-la, degut a la 
manca d’informació. Tornem 
al Pouet de Borràs. Ja són 
dos quarts de dues. 
Continuem per la pista amb 
ratlles blanques fins el Clot i 
Masos de Maçana, un prat 
verd com ara el de La 
Balenguera on ens cruspim uns entrepans i ens bevem el vi d’en Joan.  
  

  
A 2/4 de 3 creuem el Clot i 
per l’altre costat iniciem la 
baixada pel barranc de 
l’Espada fins el jaç del riu 
Matarranya. Abans d’entrar 
al Pont de la Guimerana un 
corriol a l’esquerra ens duu a 
l’única font de tot el 
recorregut que raja tot l’any, 
és la de Les Bassetes. El 
darrer ensurt que trobem són 
els Estrets, que plens 
d’aigua, i sense troncs per 
passar, ens obliga a pujar 
pel Pas del Romeret, això fa 

que ens endarrerim i se’ns faci fosc, arribant als cotxes quan ja és negra nit.  


