
 

Via Ferrada Foradada del Toscar (Aragó) 
 
Data: Diumenge 27 de novembre de 2011.  
 
Participants (7): Joan Gassol, Joan Sentís, Josep Massana, Pere Lopez, Pilar Fargas, 
Tatiana Stúpina i com convidada Montse León.  
 
Temps real: 2:35 hores. Temps total 4:00 hores.  
Desnivell: 240 metres. Desnivell total: 270 metres.  
Distància: 600 metres. Distància total 1300 metres.  
Dificultat: 3/5+. Vertigen: 4/5. Desplomat: 1. Ponts: 3.  
Localització: al sud-oest de la Serra Ferrera, molt a prop del poble Foradada del 
Toscar que dona nom a la via.  
 

 
Panell indicatiu a peu de via 

 
Primer tram d’esgraons de la via 

 
Com arribar-hi: Sortim de Reus en direcció a Benasque i poc abans d’arribar a Campo, 
ens desviem a l’esquerra, per la N260, en direcció a Ainsa, per arribar al petit poble de 
Foradada del Toscar. Passat el poble, uns metres abans d’un monument d’unes 
llances, trobem una pista que surt a la dreta, és molt dreta i té molt de pedruscall, apta 
per a vehicles tot terreny. Nosaltres seguim aquesta pista uns dos minuts i arribem a 
un replà, gairebé al final de la pista, a on deixem els cotxes. Per arribar al peu de la via 
seguim la pista dos minuts fins al final a on surt un camí que en dos minuts més ens 
deixa a peu de paret. Aquesta via ferrada és molt vertical, espectacular, llarga i 
variada, té un pont tibetà amb tres cables, un altre amb una travessa de fusta de les 
vies de tren, i un pont penjat amb esgraons de tràmex, al qual li falten els dos primers, 
imagino que per seguretat. El començament és per un tram totalment vertical fins un 
punt on girem a la dreta per entrar dins d’una xemeneia molt bonica. Continuem un 
altre tram vertical per la mateixa xemeneia i després girem una mica a l’esquerra per 
arribar dal de tot de l’agulla per la que hem pujat. 
 

 

Travessia entrant dins de la xemeneia 

 

Sortint de la xemeneia 



A dalt les vistes són meravelloses, tan sobre la vall a on som com sobre les altres 
agulles del Toscar, per on transcorren multitud de vies d’escalada. Ara toca baixar una 
mica i travessar un pont de fusta de travessa de tren fins arribar a un pont tibetà, curt 
però interessant per l’alçada 

 

Abans del final de la primera agulla. 

 

Pont de travessa de via de tren. 

A continuació ve una travessia horitzontal impressionant, sobre tot pel pati a que estàs 
exposat. A continuació donem el tom a unes roques, per baixar una mica i trobar un 
pont penjat d’uns vint metres, que una vegada travessat es pot decidir abandonar o fer 
l’última part de la via. Aquesta part no és tan vertical com el que hem fet fins ara, però 
té dos trams força verticals. 

 

Pont tibetà a vuitanta metres del terra 

 

Travessia a uns setanta metres del terra 

 

Pont penjat d’uns vint metres de llarg 

 



 

Primer tram després del pont penjat 

 

Díedre pel que passa la via 

i el segon per un díedre força bonic, que una vegada superat ja ens dirigim directes al 
cim.  

La baixada és molt vertical i descomposta, els primers trams estan equipats amb 
cordes. Una via ferrada molt recomanable i que es frueix fent-la. Molt ben equipada 
excepte les cordes fixes que estan molt desgastades. 

 

La baixada és molt dreta i descomposta 

 

Els set que hem fet la via ferrada 

 


