
Descripció Cursa Absoluta 2019:

Començarem a l’Àrea Recreativa del Mas de la Franqueta (Inici crono

escalada), sortirem en direcció a l’antiga Marbrera, ens endinsarem

cap  al  barranc  del  Carrer  Ample,  saltant  de  pedra  en  pedra  per

continuar pujant per l’espectacular cresta de les Portelles del Riu Sec.

La pujada finalitzarà en coronar el primer cim, l’Enrejolada (1203 m)

(Final crono escalada). Després d’un petit descens continuarem en

direcció  a  l’Espina (1181  m)  passant  pel  coll  de  la  Carbonera.  De

l’Espina  seguirem  durant  un  tram  el  GR-7  fins  que  trencarem  a

l’esquerra per continuar baixant pel  camí de les Marrades fins arribar

als  Bassins de les Muntanyoles.  Des d’allí  seguirem durant un petit

tram  la  pista  del  coll  del  Triador  i  uns  metres  abans  d’arribar-hi

trencarem a la dreta per anar a buscar el baixador del  Rosset (tram

tècnic).  A continuació, iniciarem un descens fins el  Mas del Rosset.

Arribant  a  aquest  punt  iniciarem  l’aproximació  cap  a  les

emblemàtiques Roques de Benet (Inici Crono baixada), entrant per la

moleta del  Sovatge i  realitzant  un circuit  que ens permetrà voltejar

totes les Roques. Aquí començarem un tram on el terreny canvia: més

sec,  roca  dura,  terra  inestable,  aeri  i  molt  tècnic.  Envoltarem  les

majestuoses Roques de Benet (1.016 m): són 4 quilòmetres per gaudir

de l’entorn i per suposat fer cim. Després d’una baixada molt tècnica

arribarem  al  Maset  de  Tramuntano (Final  Crono  baixada),

ascendirem fins el coll de l’Oronal per fer cap a l'espectacular salt de

Ferrassó. Descendirem ràpidament fins la Teuleria. Des d’aquí la cursa

busca  el  camí  més  fàcil  per  tornar  cap  al  poble,  no  sense  abans

passar  per  l’espectacular  part  baixa  del  barranc  de  Cubars o  el

recorregut de la Serra d’Orta i les seves fantàstiques vistes.



Amb Orta a tocar,  pujarem per  la  bassa del  Mur i  travessarem els

carrers del poble i la plaça de l’Església fins resseguir l’última baixada

del recorregut que finalitza a la plaça Catalunya, meta!

Molta sort a totes i tots!

Perfils:

La 10a edició de la Cursa de les Roques presenta 1800 d+ i 1800 d-

amb 26km de recorregut.

Avituallaments: 

- Sortida Mas de la Franqueta

- Km 4,4 (Sòlid i líquid)  (Control de Pas)

- Km 10,1 (Sòlid i líquid)  

- Km 14,2 (Sòlid i líquid) Punt de Tall 3h

- Km 15,9 (Control de Pas)

- Km 18,4 (Sòlid i líquid) (Control de Pas)

- Km 22,4 (Sòlid i líquid)  

- Km 26,5 Arribada a Orta 



Track cursa 2019

A continuació, teniu el track de la 10a cursa de les Roques (2019).

S’ha de tenir en compte que hi ha  part del recorregut editat amb el

ordenador i poden haver petits errors.

https://ca.wikiloc.com/rutes-outdoor/cursa-roques-2019-41621594#wp-

41621596
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