
XI Marxa senderista de la comarca del Matarranya 
 
 
Data: diumenge 18 de març de 2012 
 
Participants del GECT: Maria Alías, Susana Álvarez, Domingo Campos, Marcel 
Fortuny, Joan Marquès, Carme. 
 
Marxa organitzada pel ajuntament de Arenys de Lledó i la comarca del 
Matarranya. A l’hora de la inscripció es pot triar entre dos recorreguts, el llarg 
d’uns 23 km i el curt de 12 km. Nosaltres decidim triar el llarg per aprofitar el 
matí del diumenge. 
 
A les 8:30h arribem a la plaça del poble de Arenys de Lledó on comença la 
marxa, allí després de completar la inscripció ens proporcionen un carnet que 
ens servirà per accedir als diversos avituallaments que estan planificats al llarg 
de la ruta. El primer d’ells està allà mateix a la plaça i encara que hem 
esmorzat no el podem deixar perdre, un deliciós coc acompanyat amb un got 
de cafè amb llet ben calentet!, encara que el dia s’ha aixecat assolellat encara 
fa fresca. 
 

  
 
Cap a les 9:00h iniciem el recorregut que transcorre principalment per camins i 
senders del terme municipal d’Arenys de Lledó, correctament senyalitzats per 
la ocasió. Després d’uns 5 Km trobem el primer control-avituallament on ens 
espera un generós entrepà de pernil i beguda, continuem per la pista, a la 
llunyania es divisa el massís muntanyós que formen les roques d’en Benet 
(prop d’Horta de Sant Joan) i a pocs km i a dalt d’un turó passem al costat de 
l’ermita de Sant Pol (s. XVIII) en bastant bon estat de conservació. El paisatge 
és de camps de cultius típics del Matarranya com l’olivera, l’ametler i la vinya.  
 
Desprès d’uns 3 km trobem el segon avituallament que consisteix en galetes i 
pastissets, potser no cal tanta aportació calòrica donat el poc desnivell que hem 
hagut de salvar, però s’ha de provar la rebosteria local. Travessem zones 
boscoses que ens abriguen del fort sol que comença a caure i, un altre 
avituallament, en aquesta ocasió fruita fresca. Durant el recorregut passem per 
fonts, basses, barrancs, masies i arbres centenaris. Finalment arribem al 
cinquè i últim avituallament on provem els fruits secs i pa amb oli de la terra. 
 



 

  
 
El cansament comença a fer presencia però en poc més d’una hora tanquem el 
cercle i arribem de nou al poble, ja són les 14:30h de la tarda. En arribar ens 
donen un petit regal per la participació (samarreta commemorativa) i ens 
apropem a la gegantesca paellera on ens serveixen un suculent plat de fideuà 
acompanyat de beguda i postres. Organització excel·lent i millor dia.  
 
Susana Álvarez 
 
 


