
Les Roques de Finestres o Roques de la Vila (Aragó)  
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El dissabte deu de maig de 2014, ens trobem al despoblat i en runes poble de 

Finestres, a la comarca Ribagorçana de l’Aragó. 

Aquest poble va començar a despoblar-se, com tants altres, al 1960 quan van 

construir l’embassament de Canelles a la Noguera Ribagorçana. 

                   
Plaça del Poble de Finestres. 

Ens trobem en aquest lloc per fer una petita sortida a les curioses i espectaculars 

formacions geològiques de les anomenades Roques de Finestres, compostes per 

dues línees continuades d’estrats verticals producte d’un plegament. 

Degut a la seva curiosa formació que recorda a la Muralla Xinesa, també se la 

coneix popularment com “la Muralla Xinesa de Finestres, tot i que els antics 

pobladors les anomenaven les Roques de la Vila. 

El recorregut l’hem fet en una hora d’anada i mitja de tornada tot fent fotos 

contínuament i hem fet uns 180 metres de desnivell acumulat. 

El camí comença al mig del poble remuntant l’únic carrer que creua el poble, 

abandonat de tal manera que el carrer està quasi tapat per la vegetació. 

Al sortir del poble el camí s’enfila dalt d’un turó on trobem les restes de la Casa del 

Senyor, construcció de parets molt gruixudes i possible torre de defensa d’origen 

medieval. 



                       
La Casa del Senyor. 

El camí continua davallant per l’esquerra, al poc trobem un camí a la dreta, no 

l’agafem, continuem avall i a l’esquerra. 

Davant nostre podem contemplar unes parets vermelloses amb unes formacions 

rocalloses que semblen com a castells. 

        
Formacions de roques que semblen castells, al mig barranc de Savinós. 

Anem davallant i creuem un parell com de marges, però son parets naturals. 



Travessem el barranc de la Serra per uns terres vermelloses i continuem baixant fins 

arribar al fons del barranc de Savinós on trobem una mica d’aigua al creuar-lo. 

Tot creuar el barranc trobem a la nostra esquerra una impressionant portella oberta 

per l’acció de l’aigua. 

               
Portella oberta per l’acció de l’aigua. 

A partir d’ara el camí puja, en tendència a anar cap a la dreta, i passa per un bosc 

humit i ple de molsa. 

Arribem a un petit pla on darrera nostre podem veure la Caseta dels Moros, i davant 

el camí s’enfila dins el punt més alt i final del nostre camí, el Castell, més aviat les 

runes d’un castell medieval. 

Creuant les runes podem baixar fins l’ermita de Sant Vicenç per un tram de roca, 

d’uns dos metres, equipar amb uns esgraons de ferro i un cable de vida. 

La sensació és majestuosa, regia, i a més pensant com van aprofitar, l’estreta franja 

de terreny entre les crestes rocalloses de parets verticals, per construir un castell 

medieval i una ermita que data del segle XI. 



                 
Ermita de Sant Vicenç. 

La tornada la fem pel mateix camí, però abans de creuar un altre cop el barranc de 

Savinós, ens arribem fins a tocar de l’aigua de l’embasament per contemplar les 

espectaculars vistes. 

                     
Els quatre davant les parets que es lleven com espases afilades. 

Al arribar al poble ens arribem fins l’ermita de Sant Marc, són deu minuts, i allí es pot 

contemplar la millor vista frontal de la popularment dita Muralla Xinesa de Finestres. 



          
Impressionant vista frontal de les Roques de Finestres. 

 

 


