
Pena- roja de Tastavins “16a Marxa de la comarca del Matarranya”. 
 
Data: diumenge dia 12 de març de 2017 
  
Participants: Meli Carrilero, Lluís Díaz, Maria Alías, Joan Marqués, 
M. Cinta Prats, Josep Mariné, Montse León, Joan Gassol i Toni Coll. 
 
Ascensions: Cingle de Sant Jaume (1.238m.) 
  
Dos itineraris, el curt de quatre hores i el llarg de cinc hores i quart. 
 
Distància marxa curta 14 Km. i la llarga 20 Km. 
 
Recorregut: Arribats a Pena-roja de Tastavins, anem cap el centre 
del poble fins la plaça d’Espanya, recollim les acreditacions pels 
controls de pas amb avituallament i pel dinar. Tot seguit prenem  
 

 
Pena-roja de Tastavins 

 
Esmorzar a la plaça 

 

l’esmorzar que ens ofereix l’organització de la marxa i passades les 
vuit del matí iniciem la caminada. Sortim del poble pel camí del 
Barranc de Sonc, a la llunyania rere els ametlles florits i el bosc 
albirem el vessant septentrional de Penes de Masmut i arribem a la 
bifurcació d’itineraris. 
 

 
Mirador Roques del Masmut 

 
Riu dels Prats 

  

La variant curta puja per la vora de les impressionants Roques del 
Masmut fins el mirador condicionat on hi ha l’avituallament. De 



baixada seguim el PR-TE-157 que fa tot el tomb a aquesta formació 
geològica travessant el riu dels Prats i tornant a la Bassa de Sant 
Miquel i retorn al poble.  
 

 
Pena del Masmut cara NW 

 
Els Mollons 

 

La variant llarga deix el camí principal i discorre un bon tros per una 
via pecuària classificada que s’endinsa cap a l’interior del Barranc 
de Raboses, el creua i s’enfila fins saltar al Barranc de Mollons. Un 
corriol bastant precari i penjat passa per la vora dels Mollons i a la fi 
arriba a les restes del mas homònim, on ens espera el primer 
avituallament amb entrepans de pernil sucats amb tomàquet. Ens hi 
deturem quinze minuts per refer forces. 
 

 
Salt de Ferri des de baix 

 
Capçalera del Salt 

 

Continuem camí, entrem al Barranc del Ferri, el sender sorteja el 
rierol i les nombroses bassetes esculpides a la roca per la constant 
fresa de l’aigua. A mitja pujada contemplem el Salt del Ferri i per 
sobre seu el Toll del Bugader. El recorregut s’enfila cap els Plans 
dels Molinars, arriba a la Creu de Joseret i penetra en terres de la 
Comunitat Valenciana on trobem arbres singulars com “Lo Càdec” i 
el “Pi de les Dotze Branques”. 
 



 
Pi de les Dotze Branques 

 
Pla del Cingle de Sant Jaume 

 

Duran tres quarts d’hora llargs recorrem la Serra dels Aragonesos 
del Baix Maestrat, sota el cim de la Puntassa, fins que retornem al 
Matarranya al creuar el cim del Cingle de Sant Jaume, on un nou 
avituallament ens suavitza la caminada. Ens queden unes dues 
hores fins al poble de Pena-roja de Tastavins. El camí que baixa del 
Cingle zigzagueja regularment per salvar el desnivell i conserva 
gran part de l’empedrat original. 
 

 
Ginebre del Ginero, cingle de 

Sant Jaume i la Puntassa 

 
Creu del Llop 

 

El sender torna a esdevenir en via pecuària classificada, passem 
pel Solà del Peret, les Bassetes de l’Antolino, el Ginebre del mas de 
Ginero i la Creu del Llop a la vora d’un cartell que recorda la 
llegenda del trist succés de l’òbit del noi del mas de Ginero, 
dessagnat per les dentegades del llop mentre pasturava els bous i 
vaques dels seus pares i dels seus avis. 
 
En el tram final de l’excursió guaitem pel mirador dels Mollons, 
creuem el Mas i la Nevera de Borla i passem a frec de les 
formidables Roques del Masmut i del Barretet. I prop de les dues  



 
Pena de Masmut cara SE 

 
Arribada  Pena-roja de Tastavins 

 

del migdia finim els recorreguts. Tots els companys i companyes 
participem en el dinar de cloenda juntament amb unes vuit-centes 
persones més. 
 
 
 
 


