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Oci

Les Ports de Beseit 

Els Ports
Amb aquest nom es coneixen popularment aquestes 
muntanyes. Es tracta d'un massís muntanyós molt 
agrest  no  té  grans  cap  punt  no  arriba  als  1.500 
metres,  té grans i bruscs desnivells de fins a 1000 
metres ja que es troba a poca distància del mar. Té 
zones  molt  poc  visitades  amb  barrancs  molt 
escarpats  i de difícil  accés; alguns equipats  per el 
seu descens, i amb molts espais boscosos, que fan 
que sigui molt interessant per a la gent afeccionada 
a  gaudir  de  la  naturalesa.  Està  situat  entre  les 
províncies  de  Tarragona,  Terol  i  Castelló  totes 
convergeixen al Tossal dels Tres Reis..

L'Excursió 

Parlarem primer d'un recorregut  en el  seu primer 
tram; Gúbies  del  Parrissal,  una de  les  zones  més 
turístiques. 

El segon dia un tram molt espectacular del sender 
GR7 i el tercer dia  serà el de retorn a Beseit, per un 
camí espectacular.  

Primera Etapa:

Sortim del típic poble de Beseit per la pista asfaltada 
que en 5 km ens condueix a la zona del Parrissal 
antic carregador d'unes mines abandonades des de 
fa bastants anys convertit en una zona de picnic.

A partir d'aquí es segueix tot remuntant el curs del 
riu Matarranya, a estones per un camí, de vegades 
amb  fusta nova, per substituir trossos més antics 
que ja havien desaparegut o estaven en molt mal 
estat.  

Després  de  grimpar  una  mica  per  una  zona  de 
roques, arribem a un lloc on la llera s'estreny aquí 
no va quedar  més remei  que mullar-nos fins més 
amunt de la cintura després de passar aquest lloc 
estret el llit fa un gir i es torna a eixamplar seguim 
per la llera no fent cas d'unes marques grogues a 
esquerra  i  dreta,  fins  arribar  a  la  confluència  del 
barranc de la Coscollosa que ens quedarà a la nostra 
dreta. Seguim el llit  d'aquest barranc seguint unes 
marques  de  pintura  blanca  primer  per  la  llera, 
després  per  un  camí  estret  trobem  una  pista,  la 
seguim  cap  a  la  dreta  passem  una  casa  forestal 
continuem pujant per la pista fins al refugi de Font 
Ferrera. 

Segona Etapa :

Des de la cadena d'entrada al refugi prenem cap a 
la  dreta  seguint  les  marques  del  GR7 que no les 
deixarem  fins  al  final.  Passarem  per  la  font  del 
Bassiol a la dreta del camí, passem per davant de la 
porta del refugi de Mas dels Frares després trobem 
unes cases, les Casetes Velles, la font de la Llagosta 
amb  dipòsit  d'aigua  per  l'extinció  d'incendis, 
encreuament  amb  indicador  i   a  l'esquerra,   una 
mica separat del camí, la Cova del Vidre. Val la pena 
arribar fins la Font Roja, a la esquerra del camí .El 
camí  continua  ascendint  fins  al  Coll  de  Pallers, 
seguim pujant fins trobar una carretera; Coll de la 
Carrasqueta, seguim a la dreta, passem per davant 
del  bar  Esquirol   i  deixant la  carretera  a la dreta 
arribem al refugi del Caro.

Tercera Etapa:

Tornarem de baixada  pel  mateix  lloc  per on hem 
pujat fins arribar de nou a l'inici el Port de Beseit.

 


